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Career counseling in a computer lab with Wroclaw Moodle and Office 365. Here
are my scenarios of vocational counseling classes, implemented with the application of computational thinking.

1. Wstęp
Doradztwo edukacyjno-zawodowe stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole. Szczególnie ważną, ze względu na fakt szybko
zmieniających się realiów na rynku pracy, a także nowych możliwości zatrudnienia
w zawodach, które związane są z rozwojem nowoczesnych usług i technologii.
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe określa
projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. 29 maja 2018 r. projekt został skierowany do konsultacji publicznych, a 28
maja br. do uzgodnień międzyresortowych.

2. Scenariusz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego –
Test predyspozycji zawodowych
Czas: 45 min
Cele lekcji:
Uczeń:
 uświadamia sobie swoje mocne strony,
 potrafi określić swoje zainteresowania i zastanawia się w jakim środowisku,
 zawodowym czułby się najlepiej,
 poznaje typy predyspozycji zawodowych J. Hollanda,
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 rozumie, analizuje i rozwiązuje problemy na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia i sposobów reprezentowania informacji,
 posługuje się ̨ komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi,
 nabywa umiejętności myślenia komputacyjnego (ang. computational thinking).
Po zakończeniu lekcji uczeń:
 ma większą świadomość swoich mocnych stron,
 potrafi wykazać różnicę pomiędzy typami predyspozycji zawodowych.
Metody:
 pogadanka z elementami dyskusji,
 praca indywidualna przy komputerze (ew. iPad),
 praca grupowa przy komputerze,
 burza mózgów.
Materiały:
 komputery z dostępem do Internetu,
 formularze przygotowane przez nauczyciela,
 Kurs na Platformie Edukacyjnej,
 iPad.
Przebieg lekcji:
Wprowadzenie:
 Nauczyciel wyjaśnia uczniom cele lekcji.
 W dalszej części nauczyciel prezentuje grupie materiały, które przygotował
na zajęcia:
Kurs utworzony na Platformie Edukacyjnej
#1713 Test predyspozycji zawodowych
https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=355
Formularz „Mocne i słabe strony poszczególnych typów osobowości według g J.
Hollanda ” Oto link do formularza „Mocne i słabe strony poszczególnych typów
osobowości wg J. Hollanda:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sNGsm_ZXfkGqXTrdQCR
ehuayt8qc1W1Hohk4gDqUV3BURDhYSEJSUlFUNVE1TVJWQzlINTZSNUJCVS4u
Formularz „Zawody odpowiednie dla danego typu osobowości?” Oto link do formu-
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larza „Zawody odpowiednie dla danego typu osobowości?”:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sNGsm_ZXfkGqXTrdQCR
ehuayt8qc1W1Hohk4gDqUV3BUODNOU1ozM0ZNWU5GR1lUVkhOOUpBUEU0U
S4u
Rozwinięcie:
 Nauczyciel zapoznaje uczniów z materiałami przygotowanymi do pracy na
lekcji zawartymi w Kursie utworzonym na Platformie Edukacyjnej,
 Uczniowie wypełniają przygotowane przez nauczyciela Formularze,
 (W zależności od przebiegu toku lekcji uczniowie mogą uzupełnić również
AUTOTEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH).
Zakończenie lekcji:
 Podsumowanie lekcji,
 Pytania kluczowe.

Rysunek 1 Kurs Moodle Test predyspozycji zawodowych na Platformie Edukacyjnej

Rysunek 2 Poznajemy siebie

Joanna Brosiło

142

Rysunki 3, 4 Kod QR Formularza Office 365 Mocne i słabe strony poszczególnych typów
osobowości oraz Zawody odpowiednie dla danego typu osobowości

3. Scenariusz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego –
Branże przyszłości
Przyszłość należy do wizjonerów.
„Wizjonerzy tworzą przyszłość, nowe sektory i rynki”

Czas: 45 min

prof. Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP,
obecnie rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Cel ogólny:
 przygotowanie do świadomego wyboru przyszłego zawodu w danej branży,
 wyjaśnienie nazewnictwa zawodów branżowych.
Cele szczegółowe (operacyjne):
Uczeń:
 określa nazewnictwo zawodów branż przyszłości,
 wyjaśnia pojęcia zawodów branż przyszłości,
 opisuje charakterystykę zawodów przyszłości.
Odbiorcy:
 Uczniowie Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego czy Technikum
Metody pracy:
 Pogadanka,
 Praca przy komputerze,
 Praca uczniów w kursie #1712 Branże przyszłości na Platformie Edukacyjnej ZSZWO

Doradztwo zawodowe w pracowni Moodle i Office 365

143

Pytania kluczowe.
Pomoce/materiały:
Kurs #1712 Branże przyszłości
https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=354
(link/hiperłącze aktywne po zalogowaniu na Platformę Edukacyjną)

Rysunek 5 Kurs Moodle Branże przyszłości na Platformie Edukacyjnej

Czas trwania: 45 minut
Przebieg:
 20 minut - Pogadanka na temat branż i zawodów przyszłości
 15 minut - Uczniowie wypełniają interaktywny test zamieszczony na Platformie Edukacyjnej ZSZWO w Kursie #1712 Branże przyszłości
 https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=354
(link/hiperłącze aktywne po zalogowaniu na Platformę Edukacyjną)
 Wypełnij formularz „Zawody przyszłości”:
 link do formularza „Zawody przyszłości”:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sNGsm_ZXfkGqXTrdQCR
ehuayt8qc1W1Hohk4gDqUV3BUODNOU1ozM0ZNWU5GR1lUVkhOOUpBUEU0U
S4u
 10 minut – Podsumowanie zajęć, pytania kluczowe, wnioski.
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Rysunek 6 Wewnętrzny panel Kursu Moodle Branże Przyszłości na Platformie Edukacyjnej

Rysunek 7 Kod QR Formularza Zawody odpowiednie dla danego typu osobowości

Rysunek 8. Zawody przyszłości
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Rysunek 9 Zawody przyszłości cd

Rysunek 10 Zawody przyszłości cd

Rysunek 11 Kilka praw rynku i porad
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