
Lekcja  

Temat: Edukacja i praca 

1. Funkcje szkoły w procesie edukacji dzieci i młodzieży 

a. Kształcąca (dydaktyczna) – przekaz wiedzy i umiejętności niezbędnych w podjęciu pracy zawodowej 

b. Wychowawcza (pedagogiczna) – kształtowanie odpowiednich postaw potrzebnych do uczestnictwa w 

życiu społecznym (obowiązkowośd, systematycznośd, organizacja czasu, poczucie odpowiedzialności, 

szacunek dla innych i dobra wspólnego) 

c. Opiekuocza – zaspokajanie potrzeb młodych ludzi, stwarzanie im godnych warunków do rozwoju i 

wyrównywanie szans edukacyjnych 

d. Kulturowa – uświadamianie istnienia różnego rodzaju norm kulturowych, których przestrzegania 

umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeostwie (np. zasady zachowania w miejscach 

publicznych) 

2. Struktura szkolnictwa w Polsce 

a. Szkoła podstawowa – 8 lat 

b. Szkoły ponadpodstawowe : 

 Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 3 lata  

 Liceum ogólnokształcące – 4 lata  

 Technikum – 5 lat  

 Szkoła branżowa I stopnia – 3 lata, szkoła branżowa II stopnia – 2 lata 

c. Szkoły policealne 

d. Studia  

e. Ukooczenie poszczególnych poziomów kształcenia kooczy się otrzymaniem stosownych dokumentów 

paostwowych (świadectwa, dyplomy) i umożliwia podjęcie pracy zawodowej 

f. Obecnie obserwujemy zjawisko kształcenia ustawicznego (zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz 

umiejętności w trakcie kariery zawodowej) 

3. Prawa i obowiązki ucznia: 

a. Prawa: 

 Informacja o zakresie edukacyjnym i kryteriach oceniania  

 Rozwijanie swoich zainteresowao i zdolności 

 Nietykalnośd osobista, życzliwe traktowanie, bezpieczeostwo 

 Odpoczynek 

 Wyrażanie swoich myśli i przekonao 

b. Obowiązki: 

 Stosowanie się do poleceo pracowników szkoły 

 Systematyczny i aktywny udział w zajęciach szkolnych 

 Usprawiedliwianie nieobecności i nadrabianie zaległości, które z nich wynikają 

 Godne reprezentowanie szkoły, dbanie o jej honor i tradycje 

 Szanowanie innych uczniów i pracowników szkoły 

 Dbałośd o porządek, poszanowanie mienia szkoły 

4. Społecznośd szkolna 

a. Samorząd Uczniowski – wszyscy uczniowie danej szkoły 

b. Rada (Prezydium) Samorządu Uczniowskiego – przedstawiciele społeczności uczniowskiej wyłonieni 

podczas demokratycznych wyborów 

c. Zakres działania Prezydium SU 

 Współpraca w określonych obszarach życia szkoły z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami 

d. Samorząd klasowy 

 Reprezentowanie klasy na forum szkoły 

 Pomoc w organizacji życia kulturalnego klasy (imprezy, wycieczki, uroczystości) 



 Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniowskich 

5. Edukacja a rynek pracy – proces podejmowania decyzji co do wybory zawodu 

a. Przegląd dostępnych na rynku pracy zawodów 

b. Ocena swojego stanu zdrowia pod kątem możliwości wykonywania danego zawodu 

c. Świadomośd własnych predyspozycji do wykonywania określonego zawodu 

d. Uwzględnienie w planach zawodowych podaży i popytu na rynku pracy 

e. Opanowanie wiedzy i poznanie warunków podjęcia własnej działalności gospodarczej 

6. Cechy potencjalnych pracowników  

a. Elastycznośd  

 Otwartośd na poszerzanie swoich kompetencji zawodowych 

 Gotowośd do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 

b. Mobilnośd  

 Gotowośd ewentualnej zmiany miejsca pobytu w związku z wymogami rynku pracy i własnymi 

preferencjami zawodowymi  


