
„Life skills” -  Edukacja dla przyszłości  

to program zajęć  realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym im. św. 

Jana Kantego w Poznaniu 

 jako innowacja pedagogiczna 

 

Program wynika z potrzeby wsparcia młodych ludzi w rozwoju osobistym, w świadomej 

pracy w kształtowaniu własnego charakteru, a także w podejmowaniu zgodnych z ich 

pragnieniami decyzji dotyczących dalszej edukacji. 

Edukacja dla przyszłości jest realizowana w ramach spotkań Klubu Rozwoju Osobistego. 

Uczestnicy spotykają się również w przestrzeni wirtualnej, a materiały zamieszczane tam 

przez prowadzącą zajęcia służą im jako materiał do ćwiczeń oraz źródło inspiracji. 

Warunkiem niezbędnym jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonywanie 

proponowanych zadań oraz dzielenie się przemyśleniami i refleksjami z innymi uczestnikami. 

Dodatkowym elementem jest organizacja przedsięwzięć dla całej społeczności szkoły, 

podczas których uczniowie współpracując w grupie, sprawdzają się jako organizatorzy i 

liderzy. Sami mają szansę stać się inspiracją dla innych uczniów poprzez dzielenie się zdobytą 

wiedzą, zamieszczanie swoich przemyśleń, recenzji przeczytanych książek i artykułów na 

blogu szkoły. 

CELE OGÓLNE:   

- kształtowanie potrzeby samodoskonalenia u uczniów i wspomaganie ich w rozwoju 

osobistym,  

- zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii pozytywnej,  

-  kształtowanie kompetencji  poszukiwanych przez pracodawców, pozwalających odnaleźć 

się w zmieniającej się rzeczywistości, oraz ułatwiających samodzielne kierowanie własnym 

rozwojem osobistym i zawodowym, 

- zapoznanie z zasadami pracy nad sobą, które sprzyjają temu, aby wieść spełnione, celowe 

życie, 



- doskonalenie języka angielskiego poprzez korzystanie z tekstów źródłowych takich jak: 

cytaty, fragmenty filmów, zapisy audycji radiowych i wykładów, artykuły, fragmenty książek. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Uczestnicy zajęć dowiedzą się i będą pracować nad tym : 

- jak skutecznie wprowadzać w życiu zmiany i wykorzystać swoje zasoby, 

-jak doskonalić własny charakter, poprzez pracę nad poczuciem własnej wartości, poczuciem 

obfitości, proaktywności, spójnością wewnętrzną i pozytywnym myśleniem, 

- jakie cechy lidera kształtować w sobie, 

- jak zarządzać sobą w czasie, jak stworzyć swoją osobistą misję i wizję,  

- jak działać skutecznie w oparciu o wyznawane wartości, dbać o utrzymanie równowagi 

między pracą  a życiem osobistym,  

- jak dbać o swoje ciało, dietę, kształtować zdrowe nawyki żywieniowe, 

-jak w komunikacji wyrazić siebie i jak wykorzystać komunikację do budowania dobrych 

relacji z innymi, 

- jak się uczyć, jak uczyć się od innych, jak  myśleć kreatywnie, 

- jak dbać o własną motywację, jak się doskonalić, rozwijać i przygotować do uczenia się 

przez całe życie. 

 

Serdecznie zapraszam do śledzenia poczynań Klubowiczów! 

Aleksandra Oliwa 


