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Scenariusz zajęć dla uczniów klasy 8 Szkoły Podstawowej 

„Co dalej po klasie ósmej?” 

 

Cel ogólny: uświadomienie uczniom możliwości dalszego kształcenia. 

Cele szczegółowe:  

Uczniowie: 

- posiadają wiedzą, gdzie mogą się kształcić po ukończeniu szkoły podstawowej,  

- potrafią dokonać wyboru szkoły średniej, 

- znają różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami szkół. 

Metody pracy: 

- praca w grupach,  

- wykład,  

- praca w parach,  

Środki dydaktyczne: 

-  materiał dla uczniów (Załącznik1), 

- tablica, 

- przygotowane motto.   

Przebieg zajęć: 

Wprowadzenie:  

Prowadzący pisze na tablicy motto „Jeśli nie wiesz czego chcesz, nigdy tego nie osiągniesz”.  

 Zwraca uwagę uczniów na fakt, że w bieżącym roku szkolnym będą musieli podjąć decyzję 

dotyczącą dalszej edukacji pod kątem wyboru właściwej dla każdego ścieżki kształcenia. Biorąc 

pod uwagę, że czas szybko upływa, warto już teraz  zastanowić się, gdzie dalej kontynuować 

naukę.   

Prowadzący rozdaje uczniom schemat szkolnictwa po szkole podstawowej (Załącznik 1) . 

Wspólne z uczniami analizuje schemat, zwracając uwagę na drożność kształcenia – zasada 

dostępności dla każdego z kolejnych szczebli kształcenia, od szkoły podstawowej do studiów 

wyższych i doktoranckich.  
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Ćwiczenie 1 -  Źródła informacji o szkołach ponadpodstawowych 

Prowadzący dzieli klasę na grupy, każda grupa wypisuje na kartkach wszystkie źródła informacji 

o szkołach ponadpodstawowych. Następnie liderzy grup prezentują efekty pracy, a prowadzący 

zapisuje na tablicy wszystkie wymieniane źródła informacji.  

 

Ćwiczenie 2 - Mój wybór dalszej ścieżki edukacji  

Prowadzący prosi uczniów, żeby zastanowili się w parach, jaką ścieżkę edukacji wybraliby, gdyby 

w tym momencie musieli dokonywać wyboru i uzasadnili w rozmowie z koleżanką/kolegą 

dlaczego dokonują właśnie takiego wyboru. Następnie każdy uczeń opisuje wybór i motywację 

osoby, z którą był w parze. Prowadzący podsumowuje wybory uczniów, podkreślając fakt, że 

warto jak najwcześniej zastanawiać się na możliwymi wyborami, aby móc z biegiem czasu, 

weryfikując plany, ostatecznie dokonać jak najbardziej optymalnych wyborów, które doprowadzą 

do wyznaczonego celu.  
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Załącznik 1 – schemat szkolnictwa  

 8-letnia szkoła podstawowa 

 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

            5-letnie technikum, 

            3-letnia branżowa szkoła I stopnia, 

            3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, 

 2-letnia branżowa szkoła II stopnia, 

 2,5 – letnia szkoła policealna 

 studia I stopnia - licencjackie lub inżynierske 

 studia II stopnia - magisterskie 

 studia III stopnia - doktoranckie 
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