
Doradztwo zawodowe, kl. VII 

2 jednostki lekcyjne 

 

Temat: Umiejętności a zawód. Moje umiejętności. 

 

I 

Jak rozumiecie słowo „umiejętności”? 

Najbardziej porządane  przez pracodawców umiejętności to: 

1. Umiejętności komunikacyjne (słuchanie, mówienie, pisanie) 

2. Umiejętności analityczne (odnoszą się np. do zdolności oceny sytuacji, podejścia do 

tematu z różnego punktu widzenia, szukania różnych perspektyw) 

3. Obsługa komputera/umiejętności techniczne (niemal każda praca umysłowa wymaga 

podstawowych wiadomości na temat obsługi komputera w tym pakietu biurowego 

Microsoft Office) 

4. Elastyczność, zdolności dostosowawcze do panujących warunków (głównie chodzi o 

radzenie sobie z wieloma zadaniami, jakie zostają powierzone pracownikowi) 

5. Umiejętności interpersonalne ( np.zdolność pracy w grupie, angażowanie się we 

wspólne projekty, łagodzenie konfliktów) 

6. Przywództwo, umiejętność zarządzania 

7. Wyrozumiałość i świadomość różnorodności 

8. Umiejętności planowania i organizacyjne 

9. Kreatywność 

10. Praca zespołowa 

Pamiętajcie, że istnieje jeszcze szereg innych umiejętności       m.in. kulinarne, aktorskie, 

florystyczne, e-sportowe itd. 

 

Ćwiczenie nr 1 

Umiejętności. Zapiszcie swoje propozycje umiejętności potrzebnych do: 

Zadanie 1 Jakie umiejętności są 

potrzebne aby wykonać to 

zadanie? 

W jakich zawodach mogą 

przydać się takie 

umiejętności? 

a)Zorganizowanie urodzin  

 

 

b)Przygotowanie wycieczki 

szkolnej 

  

 

Zadanie 2 Jakie umiejętności są 

potrzebne aby wykonać to 

zadanie? 

W jakich zawodach mogą 

przydać się takie 

umiejętności? 

a)Pomoc koleżance/koledze 

w lekcjach 

 

 

 

b)Pomalowanie pokoju   



 

 

Zadanie 3 Jakie umiejętności są 

potrzebne aby wykonać to 

zadanie? 

W jakich zawodach mogą 

przydać się takie 

umiejętności? 

a)Opieka nad chorym 

członkiem rodziny 

 

 

 

b)Robienie zakupów  

 

 

 

II  

Wypiszcie umiejętności, które nabyliście w ubiegłym roku i odpowiedzcie sobie na pytania: 

Jaka umiejętność jest najważniejsza w życiu? 

Jaka jest droga do zdobycia tej umiejętności? 

Kiedy i gdzie można nabyć tę umiejętność? 

Kto może ci pomóc w jej zdobyciu? 

Kto w klasie posiada taką umiejętność? 

W jakich zawodach może się przydać ta umiejętność? 

 

I pamiętaj –tu nie ma niepoprawnych odpowiedzi, są tylko wasze       

 

Bardzo proszę o wiadomość do 14 maja (czwartek): 

Temat wiadomości: Imię i nazwisko, klasa, data 

Adres mailowy: pedagogszkolnyspnr2@gmail.com 

Treść: do wyboru  

Zadanie nr 1 część a lub b 

   Zadanie nr 2 część a lub b 

   Zadanie nr 3 część a lub b 

  lub odpowiedź na pytania z części II 

 

Jeżeli coś jest niezrozumiałe-pytaj śmiało        

 

mailto:pedagogszkolnyspnr2@gmail.com

