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Dzień dobry

Kolejnym Naszym tematem dotyczącym 
doradztwa zawodowego a dokładniej tematyki 
zawodoznawczej są „zawody przyszłościowe”.

Chciałbym te „zawody przyszłościowe” 
podzielić na 3 kategorie:

- nowe zawody

- zawody przyszłości

- zawody z przyszłością.



Nowe zawody

Do tej kategorii należą zawody, które powstały całkiem 
niedawno, których powstanie wymusił, np. rozwój 

cywilizacyjny, komputeryzacja, automatyzacja, 
popularność niektórych mediów, moda, ale 

i potrzeby pracodawców. Nie wiemy czy zostaną 
z Nami na dłużej, dlatego też dzisiaj nie możemy 

z całą stanowczością powiedzieć, że są to zawody 
przyszłości. 

Do tych zawodów należ np.:

influencer, youtuber/vloger, bloger, coolhanter, groomer, 
wedding planer, animator,  specjalista ds. social mediów,  

specjalista ds. cyberbezpieczeństwa..



Nowe zawody

Ze względu na brak pracowników na rynku pracy  
Ministerstwo Edukacji  Narodowej również 
wprowadza nowe zawody, w których możemy się 
kształcić od roku szkolnego 2020/2021:

Szkoła branżowa I stopnia:

- zdobnik – ceramik,

- mechanik pojazdów kolejowych.

Technikum i branżowa szkoła II stopnia:

- technik spawalnictwa

- technik taboru kolejowego.



Zawody przyszłości

To zawody, których dzisiaj jeszcze nie 

ma, bo nie było takiej potrzeby, albo już 

są, ale jeszcze nie znamy ich nazwy.

To takie duże znaki zapytania.

?



Zawody z przyszłością

To zawody, które mogą być Nam znane od lat, takie, które 
z całą pewnością nie znikną z rynku pracy, takie, które nie 
mogą być wyparte przez technikę i automatykę. Są to 
zawody, w których jest największe prawdopodobieństwo 
znalezienia pracy w przyszłości. Nie chcę tutaj podawać 
konkretnych zawodów, bo mogą one ewaluować, ale 
podam branże czy obszary, w których te zawody mogą się 
znajdować:

- medycyna

- biotechnologie

- uroda

- zdrowe odżywianie

- ekologia

- nowoczesne technologie komputerowe

- motoryzacja

- automatyka i robotyka.



Zawody z przyszłością
Listę takich zawodów z przyszłością, których warto się uczyć
i w których znajdziemy w przyszłości pracę opublikował Minister
Edukacji Narodowej.

Pełną listę z podziałem na województwa można pobrać z: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP202000001
06/O/M20200106.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000106/O/M20200106.pdf


Zadanie domowe 

Zastanów się 

1. Czy Twój wymarzony zawód jest 

zawodem z przyszłością?

2. Czy po ukończeniu nauki znajdziesz 

pracę?



Materiały

Obejrzyj film na temat zawodów przyszłości:

https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok

Zachęcam do przeglądania strony  „Mapa Karier”, 
która przedstawia nowe zawody, które mogą 
okazać się  „zawodami przyszłości”:

mapakarier.org

https://www.youtube.com/watch?v=xSSZ62r4lok
https://mapakarier.org/


Podsumowanie

Myślę, że zawody przyszłości, to takie,
w których zawsze znajdziemy zatrudnienie.
Bez względu jak będzie wyglądał rynek pracy,
My nie będziemy mieli trudności z zmianą
zatrudnienia, pracodawcy będą chętnie Nas
zatrudniać.

Stajemy się :

(z ang.) employability – zatrudniawalni.

Dziękuję za uwagę!


