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Dzień dobry

Witam na kolejnej lekcji doradztwa zawodowego. Dziś chciałbym abyście
zastanowili się, kim chcecie zostać w przyszłości, gdzie chcecie pracować,
czyli jakie macie marzenia plany i cele życiowe. Aby świadomie dokonać
pierwszego poważnego wyboru w życiu musicie zastanowić się nad
kilkoma cechami waszej osoby:

- zainteresowania, hobby i pasje,
- umiejętności, uzdolnienia, talenty,
- charakter, osobowość,
- wartości jakie są ważne dla mnie w życiu,
- stan zdrowia,
- wyniki w nauce.



Zainteresowania, hobby i pasje

W pracy ważne jest, abyśmy robili to co lubimy, bo wtedy
idziemy do pracy z przyjemnością, nie męczymy się, daje nam
to satysfakcję.
Oczywiście nie każde hobby to od razu będzie nasz przyszły
zawód. Jeśli ktoś lubi wędkować nie oznacza to, że powinien
zostać rybakiem, albo jeśli ktoś zbiera znaczki pocztowe to
przyszły listonosz.



Zainteresowania

Oto pytania, które pomogą Ci w ocenie własnych zainteresowań:

• Jak spędzasz wolny czas?

• Jaki rodzaj książek lub czasopism najczęściej czytasz?

• Jakich informacji najczęściej szukasz w internecie, czy wypytujesz

o nie fachowców?

• Jakie programy telewizyjne oglądasz?

• Na jakie dodatkowe zajęcia uczęszczasz?

• Co Cię naprawdę pasjonuje?



Umiejętności, uzdolnienia, talenty

Warto rozwijać to, co już potrafimy robić. Jeśli już coś potrafimy, to jest to
połowa sukcesu ponieważ będziemy się uczyć krócej i łatwiej. Zdolności są
naturalną i wyuczoną umiejętnością wykonywania lepiej od innych
pewnych czynności, zdobywania wiedzy. Na podstawie zdolności można
określić stopień Naszej przydatności do danego zawodu, ponieważ różne
zawody wymagają różnych uzdolnień (np. architekt - uzdolnienia
rysunkowe, menedżer - uzdolnienia organizatorskie). W zawodach
społecznych przydatne są uzdolnienia interpersonalne, językowe,
literackie, a w zawodach artystycznych uzdolnienia plastyczne, muzyczne,
wyobraźnia przestrzenna i zmysł estetyczny.



Umiejętności

Zastanów się: 

• Które czynności wykonujesz szybko, dokładnie i poprawnie? 

• W jakich dziedzinach zdobywałeś nagrody i wyróżnienia? 

• Z jakich przedmiotów w szkole z łatwością, bez dużego 
nakładu pracy uzyskiwałeś najlepsze oceny? 



Charakter i osobowość

Charakter poznajemy poprzez obserwację stosunku do samego
siebie, do innych ludzi, do pracy, do wykonywanych zadań, do
świata. Przejawia się w naszym zachowaniu, postępowaniu,
czynnościach. W stosunku do obowiązków i pracy niektórych
może cechować: systematyczność, odpowiedzialność,
dokładność, a innych: nieuczciwość i niedbałość. Pozytywne
cechy charakteru są wskazane przy wykonywaniu każdego
zawodu. Jednak niektóre zawody wymagają bezwzględnie
cech pozytywnych.



Charakter

Zastanów się: 

• Jaki jest Twój stosunek do pracy? 

• Czy wywiązujesz się z powierzonych zadań? 

• Czy przynosi Ci zadowolenie dobrze wykonana praca? 

• Co robisz, kiedy podczas wykonywania zadania 
napotkasz na trudności? 



Wartości

Wartości to podstawowe kryterium – przewodnik
w kształtowaniu naszych postaw. Są wyobrażeniem tego, co
jest godne pożądania, na zdobyciu czego najbardziej Ci zależy.
Jeśli np. dla Ciebie wartością jest pomaganie innym, warto
wybrać zawód, w którym można tę wartość realizować. Nie
powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności
z preferowanymi wartościami, np. rodzina, religia.

A co Ty cenisz sobie w życiu?



Stan zdrowia

Stan fizyczny i zdrowotny odgrywa ogromną rolę w wyborze
zawodu. Poznanie swojego stanu zdrowia wraz z poznaniem
przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu pozwoli
uniknąć niewłaściwych wyborów w tym zakresie. Wśród osób
z przeciwwskazaniami do wyboru zawodu są zarówno takie,
które mają niewielkie odchylenia w stanie zdrowia, jak
i takie, które mają znaczne zaburzenia i dla których jest
dostępne zaledwie kilka zawodów.



Stan zdrowia

Zastanów się :

• Czy jesteś pod stałą opieką lekarską?

• Czy ciężko chorowałeś?

• Czy nosisz okulary, wkładki ortopedyczne, aparat słuchowy?

• Czy jesteś alergikiem?

• Czy masz wady postawy?



Historia Asi

Ulubionym przedmiotem Asi w szkole podstawowej była informatyka. Uczennica z chęcią

uczęszczała także na dodatkowe zajęcia w tym zakresie. Również w domu dużo czasu

spędzała przed komputerem. Lubiła projektować strony www, tworzyć różne prezentacje

multimedialne itp. Prawie udało jej się nawet naprawić swój pierwszy komputer. Asia brała

także udział w różnych konkursach. Chętnie pomagała koleżankom i kolegom, dla których

informatyka nie była najmocniejszą stroną. Odkąd pamięta marzyła, by związać swoją

przyszłość z informatyką. Często widziała siebie jako prawdziwego eksperta w dziedzinie

informatyki. Myśli już teraz o zdobyciu pierwszego doświadczenia bądź dodatkowych

umiejętności w tym zakresie. Asia niedługo kończy szkołę podstawową i chciałaby

zaplanować swoją dalszą karierę zawodową. Pomóż jej w tym, układając propozycję

dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, związanej z jej dotychczasowymi marzeniami.



Propozycje dla Asi- I

1. Technikum w zawodzie:

- informatyk,

- teleinformatyk,

- programista.

2. Studia wyższe na kierunku informatycznym, 

np. na politechnice.



Propozycje dla Asi- II

1. Liceum ogólnokształcące 

2. Kurs np. języków programowania

3. Studia wyższe informatyczne



Propozycje dla Asi - III

1. Dowolna szkoła ponadpodstawowa

2. Kursy i szkolenia komputerowe

3. Specjalistyczne kursy 

Zauważcie jeden zawód a tyle możliwości.



Jak podjąć decyzję?

Dokonałeś już analizy własnych zainteresowań,

zdolności, temperamentu, cech charakteru, stanu

zdrowia oraz czy lubisz się uczyć. Określiłeś już cel, jaki

chcesz osiągnąć, tzn. zdobycie wybranego zawodu.

Teraz czas się zastanowić, jak ten cel osiągnąć.



Zbierz informacje o szkołach.

Wszystkie potrzebne informacje możesz znaleźć m.

in. w informatorach, lokalnej prasie, Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej, Urzędzie Pracy,

OHP, internecie.

Koniecznie zobacz: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uzUv29mwFl

YQPiaD8UBKBWqlGmiOnEKw

https://drive.google.com/drive/folders/1uzUv29mwFlYQPiaD8UBKBWqlGmiOnEKw


Nie traktuj wybranego zawodu jak 

czegoś, co się nie zmienia. 

Prawdopodobnie w przyszłości wystąpi konieczność

podnoszenia kwalifikacji, oswajania się z innymi,

nowymi zawodami. Zmiana wyboru, zmiana zawodu

może być źródłem nowych, cennych doświadczeń.

Każdy dodatkowy zdobyty zawód daje większe

możliwości zatrudnienia lub może ułatwić

wykonywanie zadań w dotychczasowym miejscu

pracy.



Nie wybieraj zawodu pod presją otoczenia. 

Każdy z Was ma swoje zainteresowania, zdolności,

możliwości i pod tym kątem należy wybierać zawód.



Dziękuję za uwagę


