


Szanowni Państwo,

przed Państwem pakiet materiałów, które służą do przeprowadzenia
interaktywnych zajęć z uczniami w ramach projektu Skills4Future - Akademia
Umiejętności Przyszłości.

Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom aktualnych wyzwań rynku
pracy oraz konieczności podejmowania działań rozwojowych tak, aby mogli żyć
i pracować w zgodzie ze sobą. Ważne jest, by uczniowie każdego dnia brali
odpowiedzialność za swoje życie edukacyjno - zawodowe oraz mieli
świadomość, że decyzje podejmowane przez nich dzisiaj mają wpływ na kształt
ich życia w przyszłości.

Właśnie dlatego zapraszamy Państwa do przeprowadzenia zajęć dla młodzieży,
których celem jest uświadomienie im znaczenia kompetencji przyszłości w ich
życiu.

W ramach projektu proponujemy przeprowadzenie 45 minutowej interaktywnej
lekcji (np. podczas lekcji wychowawczej lub doradztwa zawodowego), której
celem jest zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania informacji o swoich
talentach i mocnych stronach, przedstawienie tematyki kompetencji
przyszłości oraz zaprezentowanie historii młodych ludzi stojących przed
ważnymi wyborami edukacyjnymi lub zawodowymi.

W niniejszym podręczniku znajdą Państwo:
scenariusz interaktywnej lekcji video Skills4Future - Akademia
Umiejętności Przyszłości
wskazówki dla nauczyciela dot. pracy z filmem
wskazówki dla nauczyciela dot. pracy z workbook’iem dla ucznia
bonus: scenariusze lekcji będących kontynuacją pracy w obszarze
umiejętności przyszłości
ankietę ewaluacyjną dla uczestnika zajęć

Ponadto wśród materiałów znajdą Państwo:
workbook zawierający karty pracy z ćwiczeniami dla uczniów
ankietę ewaluacyjną dla nauczyciela (online)

Życzymy udanych lekcji!

Zespół Fundacji Wypłyń na Głębie
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Sills4Future - Akademia Umiejętności Przyszłości
- scenariusz warsztatów z wykorzystaniem filmu wideo podczas lekcji

Etap edukacyjny: klasa VIII SP, klasy I-III szkół ponadpodstawowych

Czas trwania: 45 minut

Cele zajęć:
● zwiększenie wiedzy uczniów na temat tego, jakie kompetencje warto

rozwijać z punktu widzenia tendencji obserwowanych na rynku pracy
● zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron
● zaprezentowanie uczniom przykładów osób,, które wykonują zawód

przyszłości

Przygotowanie do zajęć:
1. W ramach przygotowań:

a. zadbaj o możliwość wyświetlenia filmu wideo wraz z dźwiękiem,
b. wydrukuj karty pracy do ćwiczeń podczas lekcji dla uczniów, które

znajdują się w WORKBOOKU (zestaw pięciu ćwiczeń dla każdego
ucznia),

c. spróbuj przygotować informację na temat 2-3 umiejętności lub
talentów każdego z uczniów biorących udział w zajęciach na
wypadek, gdyby oni sami mieli dużą trudność z rozpoznaniem
swoich mocnych stron.

Lekcja krok po kroku:

1. Przywitanie/ O czym będą dzisiejsze zajęcia (2 minuty)
Rozpocznij lekcję następująco:
Dzisiejsze zajęcia będą dotyczyły kompetencji przyszłości. Czy wiecie,
jakie to kompetencje? Czy zastanawialiście się, jakie znaczenie ma dla
nas rozwijanie dziś umiejętności, które będą przydatne za kilka lat?
Właśnie te tematy zostaną poruszone w filmie, który za chwilę
zobaczycie. Zapraszam do oglądania.

2. Obejrzenie interaktywnego filmu “Skills for future” (35 minut)
wraz z wykonaniem ćwiczeń na kartach pracy z workbooka.
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Film “Skills4Future” składa się z trzech części.
a) Pierwsza z nich dotyczy kompetencji przyszłości:

■ wypowiedzi młodych ludzi zachęcających do świadomego
budowania swojej kariery

■ prezentacja zawodu przyszłości - programisty IT
b) Druga z nich to ćwiczenie interaktywne:

■ W trakcie filmu lektor zaprosi uczniów do wykonania
ćwiczeń. W odpowiednim miejscu filmu następuje przerwa
tak, aby uczniowie mieli czas na wykonanie ćwiczenia. W tym
czasie możesz wspierać każdego z uczniów w wykonaniu
ćwiczeń. Czas na wykonanie ćwiczeń jest odmierzany w
filmie na ekranie. Szczegółowe wskazówki do tej części lekcji
znajdziesz poniżej w kolejnym rozdziale podręcznika.

c) Podsumowanie

3. Rozmowa na temat filmu (3-5 minut)
Na koniec lekcji warto poświęcić czas na podsumowanie i upewnić się, że
uczniowie wynieśli z niej wartościowe refleksje i wnioski. W tym celu
możesz zadać uczniom pytania:

● Jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu tego filmu?
● Czego nowego dowiedzieliście się o sobie podczas tej lekcji?
● Co zabieracie dla siebie z tego filmu na przyszłość?

Jeśli przeprowadziłaś/eś zajęcia na podstawie tego pomysłu na lekcję,
będziemy wdzięczni za wypełnienie anonimowej ankiety. Dzięki Twojej opinii
będziemy mogli ulepszać nasze obecne i kolejne scenariusze zajęć.

Dziękujemy!
Zespół Fundacji Wypłyń na Głębie

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas na adres:
kontakt@skills4.pl
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WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELA
DOTYCZĄCE PRACY Z FILMEM I WORKBOOKIEM DLA UCZNIA

W drugiej części interaktywnego filmu niezbędne będzie korzystanie z kart
pracy zawartych w WORKBOOKU “Projekt mojego życia” - części I - Moje
umiejętności i mocne strony.

Lektor w filmie przeprowadzi uczniów przez kolejne etapy ćwiczenia zadając
odpowiednie pytania.

W pierwszej części uczniowie usłyszą wprowadzenie do ćwiczeń:

LEKTOR:
Ludzie wykonują różne zawody. Pewnie znacie ludzi, którzy nie znoszą swojej
pracy. Przychodzą codziennie wyglądając na bardzo zmęczonych i
zniechęconych. Sprawiają wrażenie nieszczęśliwych i łatwo ich zdenerwować.

Prawdopodobnie nie chcecie pracować w taki sposób.

Jednocześnie są też osoby, które wydają się naprawdę lubić swoją pracę.
Przychodzą do niej z radością, z uśmiechem witają swoich współpracowników.
Jak to zrobić, żeby być w grupie “tych drugich”?

Odpowiedź brzmi - poznać siebie - poznać swoje mocne strony, swoje
zainteresowania i talenty i zacząć robić, to co naprawdę jest Twoją pasją.

Jak mawiał Richard Nelson Bolles “Jeśli lubisz swoją pracę, to nie przepracujesz
ani jednego dnia, bo praca będzie przyjemnością”.

Jeśli naprawdę poznasz siebie, znajdziesz dla siebie dobre miejsce w szkole, a
później w pracy. To może być dla Ciebie źródłem radości i satysfakcji.

Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Poszukajmy razem Twoich mocnych
stron i umiejętności.

→ Otwórz swój WORKBOOK - ĆWICZENIE 1 i zastanów się przez chwilę co lubisz
robić?

Na ogół to, co lubimy robić jest również tym, co nam wychodzi dobrze. Jeśli
lubimy coś robić, poświęcamy też temu więcej czasu, przez co stajemy się w tym
coraz lepsi. Zatem identyfikując te aktywności, które lubisz, możemy
jednocześnie poznać Twoje mocne strony.

PRACA INDYWIDUALNA - WORKBOOK: ĆWICZENIE 1 → 2 MINUTY
W tym momencie na ekranie pojawi się zegar odmierzający czas na wykonanie
ćwiczenia - 2 minuty, a w tle spokojna muzyka sprzyjająca skupieniu. W tym
czasie uczniowie pracują indywidualnie ze swoim WORKBOOKIEM.
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WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA:
Oto przykładowe odpowiedzi, które mogą znaleźć po wykonanym ćwiczeniu:

Co lubię robić? W jakie aktywności lubię się angażować?

1. Lubię rysować i robić zdjęcia. Lubię też robić rodzinne kalendarze na
cały rok. Na rysowaniu mogłabym spędzać całe godziny. Nie czuję
wtedy upływu czasu.

2. Lubię rozkręcać i skręcać z powrotem rowery, wiem o nich wszystko.
Potrafię przewidzieć, co się zepsuje w danym rowerze.

LEKTOR:
Chodzisz do szkoły, wykonujesz pewne prace domowe, uczestniczysz w
projektach oraz bierzesz udział w lekcjach. Co możesz powiedzieć o swoich
umiejętnościach? Co Ci wychodzi dobrze lub bardzo dobrze? Za co zbierasz
pochwały innych?

Poszukajmy teraz odpowiedzi na pytanie jakie są Twoje umiejętności? Co w
sobie lubisz? Co cenią w Tobie inne osoby?

→ Otwórz swój WORKBOOK - ĆWICZENIE 2 i zrób listę 3-5 swoich umiejętności

PRACA INDYWIDUALNA - WORKBOOK: ĆWICZENIE 2 → 2 MINUTY
W tym momencie na ekranie pojawi się zegar odmierzający czas na wykonanie
ćwiczenia - 2 minuty, a w tle spokojna muzyka sprzyjająca skupieniu. W tym
czasie uczniowie pracują indywidualnie ze swoim WORKBOOKIEM.

WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA:
Oto przykładowe odpowiedzi, które mogą znaleźć po wykonanym ćwiczeniu:

Jakie mam umiejętności?

1. Rysowanie, malowanie, robienie zdjęć, robienie grafiki, kaligrafia
2. Naprawianie rowerów oraz ich ulepszanie.

LEKTOR:
A co z marzeniami? Czy  marzenia pomagają nam w budowaniu ścieżki kariery?
Oczywiście!
Marzenia są tym, co informuje nas o naszym sercu. Co drzemie w Twoim? Co je
porusza? O czym marzysz? Myślenie o czym sprawia, że się uśmiechasz? Puść
wodze fantazji!

→ Otwórz swój WORKBOOK - ĆWICZENIE 3 i spróbuj odpowiedzieć na pytania

PRACA INDYWIDUALNA - WORKBOOK: ĆWICZENIE 3 → 2 MINUTY
W tym momencie na ekranie pojawi się zegar odmierzający czas na wykonanie
ćwiczenia - 2 minuty, a w tle spokojna muzyka sprzyjająca skupieniu. W tym
czasie uczniowie pracują indywidualnie ze swoim WORKBOOKIEM.
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WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA:
Oto przykładowe odpowiedzi, które mogą znaleźć po wykonanym ćwiczeniu:

Moje marzenia

1. Chciałabym mieć kiedyś własną wystawę prac.
2. Chciałabym kiedyś zrobić takie zdjęcie, że ludzie będą się zatrzymywali

i zastanawiali.
3. Chciałbym zaprojektować kiedyś własny rower.  Już mam na to pomysł.

LEKTOR:
Odkrycie swojej pasji życiowej to coś, co potrafi zmienić życie w fascynującą
przygodę. Są ludzie, którzy zamieniają swoją pasję na pracę zawodową.

Co możesz  zrobić aby się dowiedzieć co jest twoją pasją?

● Rozmawiaj ze znajomymi  o ich pasjach,
● Czytaj o ludziach z pasją i sprawdź co Cię inspiruje?
● Poproś życzliwych dorosłych, by podpowiedzieli Ci, jak szukać swojej pasji
● Skorzystaj ze wsparcia doradcy w obszarze kariery zawodowej, który

pomoże Ci odkryć Twój potencjał

→ Otwórz swój WORKBOOK - ĆWICZENIE 4 I spróbuj teraz odpowiedzieć na
kilka pytań, które podpowiedzą Ci co jest Twoją pasją.

PRACA INDYWIDUALNA - WORKBOOK: ĆWICZENIE 4 → 2 MINUTY
W tym momencie na ekranie pojawi się zegar odmierzający czas na wykonanie
ćwiczenia - 2 minuty, a w tle spokojna muzyka sprzyjająca skupieniu. W tym
czasie uczniowie pracują indywidualnie ze swoim WORKBOOKIEM.

WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA:
Oto przykładowe odpowiedzi, które mogą znaleźć po wykonanym ćwiczeniu:

Jak spędzam czas wolny? Robieniem czego się interesuje?
Jak mogę się tego o sobie dowiedzieć?

1. Uwielbiam malować krajobrazy i rysować portrety ludzi.
2. Interesuję się  tworzenie sztuki.
3. Tracę głowę i nie zwracam uwagi na czas, gdy majsterkuje przy

rowerach.

LEKTOR:
Czy wiesz że doskonalenie mocnych stron pozwala osiągnąć mistrzostwo?
Jeśli będziesz podejmował decyzje edukacyjne i zawodowe w oparciu o swoje
mocne strony jest bardzo prawdopodobne, że praca będzie dla Ciebie jest
przyjemnością.

Co wiesz o swoich mocnych stronach?
● Może Twoje notatki są kserowane przez wszystkich?
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● Może jesteś proszony/proszona o tłumaczenie zadań z matematyki?
● Albo zbierasz wiele próśb o zrobienie fajnego zdjęcia?

Może gdy ktoś pyta o Twoje mocne strony,  potrafisz wymienić 2 lub 3 cechy, po
czym masz pustkę w głowie stwierdzasz, że „to by było na tyle”?

Mówienie o własnych mocnych stronach przychodzi nam z trudem. Często ich
nie znamy, nie widzimy albo nie postrzegamy jako zalety.
Idziemy przez życie nieświadomi tego skarbu, jaki mamy w sobie.

→ Otwórz swój WORKBOOK - ĆWICZENIE 5 i zapisz wszystkie swoje atuty, zalety
i talenty jakie przychodzą Ci do głowy. Za co jeszcze zbierasz pochwały od
rówieśników i dorosłych?

PRACA INDYWIDUALNA - WORKBOOK: ĆWICZENIE 5 → 2 MINUTY
W tym momencie na ekranie pojawi się zegar odmierzający czas na wykonanie
ćwiczenia - 2 minuty, a w tle spokojna muzyka sprzyjająca skupieniu. W tym
czasie uczniowie pracują indywidualnie ze swoim WORKBOOKIEM.

WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA:
Oto przykładowe odpowiedzi, które mogą znaleźć po wykonanym ćwiczeniu:

Lista moich atutów i zalet:

1. Odpowiedzialność
2. Kreatywność
3. Dokładność, precyzja
4. Dobra komunikacja z innymi
5. Uśmiech i pogoda życia

Za co zbieram pochwały? Co inni cenią we mnie?

1. Za staranność wykonywania prac, za ich estetykę.
2. Za kreatywne podejście do zadań.
3. Za prace manualne na lekcjach.
4. Wszyscy mi przynoszą rowery do naprawienia.

Co bym zrobił, gdybym wiedział, że nie ma żadnych przeszkód?

Zorganizowałbym w swojej szkole warsztaty plastyczne dla młodszych
uczniów.
Otworzyłbym w naszej dzielnicy podwórkowy warsztat dla lokalnych
rowerzystów.

8



Dziękujemy Ci za udział w zajęciach w ramach Projektu Skills4Future -
Akademia Umiejętności Przyszłości. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii : ).

Zaznacz swoją odpowiedź wg skali:

1 - zdecydowanie nie (bardzo nisko)
2 - nie (nisko)
3 - raczej nie (raczej nisko)
4 - raczej tak (raczej wysoko)
5 - tak (wysoko)
6 - zdecydowanie tak (bardzo wysoko)

1. Na ile film był dla Ciebie interesujący?

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

2. Na ile film był dla Ciebie inspirujący?

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

3. Na ile treści poruszane w filmie będą dla Ciebie przydatne dziś lub w
przyszłości?

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

4. Na ile ćwiczenia wykonywane podczas lekcji z workbooka były dla Ciebie
interesujące?

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

5. Na ile zainspirowały Cię do pogłębienia tematu rozwoju i podnoszenia
swoich kompetencji?

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

6. Czy poleciłbyś/poleciłabyś Skills4Future innym? Jeśli tak, to dlaczego?
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