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WSTĘP
Pasja, profesja, powołanie to hasło tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
zainicjowanego 2009r przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej w celu inspirowania ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Hasło to skłania do refleksji na temat naszego życia zawodowego. Pojawiają się pytania:
Jakie mamy predyspozycje i zainteresowania zawodowe?, Czy nasza praca przynosi innym
pożytek, a nam satysfakcję?, Czy dobrze wybraliśmy zawód?, a jeśli nie to, Czy możemy
zawód zmienić? Poszukując odpowiedzi na te pytania dochodzimy do bardzo ważnych
kwestii, jakimi są: odkrycie swojego powołania, wyboru zawodu, pracy z pasją.
Zeszyt zatytułowany Profesja, pasja, powołanie

– wybór materiałów i scenariuszy

z zakresu poradnictwa zawodowego to dziesiąta publikacja, którą Międzypowiatowy Zespół
ds. Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w powiatach: miastach Skierniewice, łowickim,
rawskim i skierniewickim przygotował z myślą o osobach zainteresowanych poradnictwem
zawodowym. W zeszycie zamieszczono artykuły dotyczące tego, czym są pasja, profesja
i powołanie oraz w jaki sposób je w sobie odkrywać i w jaki sposób szkoła powinna pomagać
odkrywać pasje, zainteresowania i talenty swoich uczniów. Przypominamy również warsztat
planowania kariery zawodowej pt. Możesz osiągnąć sukces, adresowany do młodzieży szkół
ponadpodstawowych oraz ofertę zajęć i spotkań, jakie Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach. przygotowało dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Chcąc wspomagać rodziców, jako pierwszych
i najważniejszych doradców zawodowych swoich dzieci, Centrum przygotowało również
propozycję spotkań dla rodziców przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Wszystkich chętnych do pogłębiania wiedzy na temat doradztwa
zawodowego zainteresować powinien również wykaz publikacji na ten temat.

Opracowała:
Urszula Bilska
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Skierniewicach
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„Robienie tego, co sprawia nam przyjemność jest jedną z największych tajemnic sukcesu”

Brian Tracy

PASJA W PRACY
Definicji pasji jest bardzo wiele. Jedna z nich mówi, iż jest to energia i radość odczuwana
wtedy, gdy robimy coś, co karmi naszą duszę, ciało, umysł i emocje. To coś, czemu dajemy
wyraz poprzez sam akt działania, a nie efekt do jakiego to działanie zmierza.1
Inna definicja mówi o pasji jako o silnym przymusie do wykonywania aktywności, która
jest lubiana, ważna i której poświęca się dużo czasu i energii, a jej wykonywanie staje się
częścią tożsamości danej osoby2. Wyjątkowe są także określenia używane dla jej opisu
przez humanistów, twierdzących, iż pasja to źródło radości, poczucia spełnienia
i samorealizacji. To siła aktywności i tworzenia, szansa uzyskania kompetencji, to
cierpliwość, odporność na zmęczenie i stres, lekarstwo przeciw nudzie, beznadziejności
i wypaleniu zawodowemu. Pasja to również poczucie bezinteresowności w działaniu,
poświęcenie i determinacja w dążeniu do celu, to wielka tajemnica, wymykająca się
racjonalnemu przewidywaniu, to emocje i uczucia najwyższego stopnia, mechanizm
kierunkowy zachowania się człowieka. A także siła, zaangażowanie i aktywność wbrew
przeciwnościom, hamulcom środowiskowym i materialnym3.
Na początku naszej kariery zawodowej nie zawsze mamy tyle szczęścia aby znaleźć pracę,
która będzie jednocześnie naszą pasją. W poszukiwaniach ważna jest cierpliwość,
determinacja i odwaga. Nawet jeśli nie od razu wszystko jest zgodne z naszymi
wyobrażeniami i oczekiwaniami, nie należy się poddawać i rezygnować. Każde
doświadczenie jest przecież okazją, aby się doskonalić, a umiejętności, które zdobywamy
po drodze mogą nam się przydać w realizacji naszego celu, jakim jest połączenie pasji
i pracy.4 Celowi temu służyć może m.in.:


Oswajanie niepewności

Jesteśmy stworzeni, by unikać niepewności. Wszystko, co nowe i nieznane odbieramy jako
niebezpieczne. Żeby przygotować się do kroku w niepewną przyszłość zazwyczaj robimy
wiele rzeczy, które mają zmniejszyć nasz strach. Idziemy na studia, szkolenia, kursy,

1

https://mariusztomaszewski.pl/blog/co-to-jest-pasja-hobby-definicja/
http://www.job-choice.net/pasja-praca-zamienic-pasje-w-biznes
3
cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight...eaab.../SPI.art.3.pdf
4
https://sukcespisanyszminka.pl/pasja-i-praca-czy-warto-je-laczyc
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czytamy książki, szukamy mentorów i „złotych środków“. Niestety jedyną drogą jest
działanie. Pomimo niepewności, teraz i tu z tym co mamy pod ręką w danym momencie,
oswajając niepewność poprzez szukanie komfortu w dyskomforcie. Robiąc po prostu to, co
mamy do zrobienia. Nie mając przy tym żadnej pewności, jaki będzie końcowy rezultat
naszych działań.


Poznawanie siebie

Im lepiej znamy siebie, tym lepiej potrafimy dopasować pracę do naszych mocnych stron,
talentów, osobowości i wartości. Podejmujemy lepsze dla nas decyzje. Z większą
przyjemnością robimy to, co mamy zrobić. Mam więcej siły, by wykonać krok do przodu,
by pokonać przeszkody i nie tracić energii na działania z góry skazane na niepowodzenie.
Proces ten wymaga jednak znalezienia odpowiedzi na szereg pytań takich jak:


Co lubimy robić?



Jakie są nasze mocne strony?



Co dodaje nam energii w pracy, a co nas osłabia?



Co nas pasjonuje?



Co robimy wyjątkowo dobrze?



W czym jesteśmy ekspertem?



Co jest dla nas ważne w życiu i w pracy?



Jakie mamy umiejętności i doświadczenia?



Co robimy z łatwością, a dla innych jest to trudne?



W jakim środowisku pracujemy najlepiej?

Poznawanie siebie to nie jest tylko jednorazowa akcja. To droga, którą podąża się latami.
Jeżeli nie zrobimy porządnej introspekcji i nie poznamy siebie dobrze, będzie nam bardzo
trudno znaleźć pracę, która stanie się naszą pasją.


Zaczynanie od tego, co posiadamy

Kiedy chcemy połączyć pracę z pasją łatwo możemy utknąć w detalach. Im więcej wiemy,
tym trudniej podejmujemy decyzję, wyraźniej wtedy widzimy, jak wiele jeszcze nie
potrafimy, i ile musimy się nauczyć. Takie podejście powoduje, że tracimy siły na analizę
problemu, a nie na działanie. Pojawiają się wymówki, paraliż decyzyjny, myśli, że moment
nie jest odpowiedni itp. A tak naprawdę to po prostu lęk przed nowym, na który najlepszym
lekarstwem jest działanie. Po prostu zróbmy to, czego się boimy.
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Ciężka praca

Często widzimy kogoś, kto osiągnął to, o czym marzył i nie zauważamy przy tym wielu lat
mozołu, wytrwałości i poświecenia, prowadzących do osiągnięcia celu. Wolimy marzyć
o pracy doskonałej, niż ciężko pracować aby ją zdobyć, a i wtedy nie mamy gwarancji, że
nasze działania zakończą się sukcesem.


Budowanie relacji

Bardzo ważne dla naszego życia, kariery, czy biznesu jest budowanie autentycznych relacji.
Są one jedynym skrótem, który może się pojawić na drodze do naszego celu. Niestety
wymagają one inwestycji, czasu i energii. Dlatego warto znaleźć ludzi, którzy już robią to,
co my chcemy robić i uczyć się od nich. Nie musimy wyważać otwartych drzwi. Nie patrzmy
na to co oni robią dzisiaj. Analizujmy, co robili na początku swojej drogi do sukcesu
zawodowego.


Połączenie uporu i mądrości

Kolejną cechą ludzi, którzy robią to, co kochają jest skupianie się na celu oraz znalezienie
równowagi pomiędzy uporem, a mądrością. Z jednej strony mówimy sobie „nie poddam się,
choćby nie wiem co“, a z drugiej dodajemy „chwileczkę, przemyślę to jeszcze raz“. Warto
mieć oba te głosy w swojej głowie. Nie poddawać się za żadne skarby, a jednocześnie
wiedzieć, kiedy zmienić kurs.


Praca u innych

Nie wszyscy musimy zakładać i prowadzić własne firmy. To nie zawsze jest takie proste jak
się wszystkim wydaje. Czasem warto zastanowić się dwa razy, czy nie lepiej dołączyć
do istniejącej organizacji i stać się częścią czegoś większego, niż my sami. Można przecież
pracę swoich marzeń wykonywać pracując u kogoś.


Robienie tego co się kocha

Nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego talentu ani umiejętności. Aby łączyć pracę i pasję
wystarczy decyzja i wytrwałość, aby odnaleźć swoją drogę i nią podążać.


Sukces z dnia na dzień to bajka

Każdy z nas chciałby poznać drogę na skróty. Jakieś triki. Sekretne strategie sukcesu. Coś,
dzięki czemu nie będzie musiał przechodzić przez kolejne etapy rozwoju, ciężko pracować
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i popełniać błędy. Niestety coś takiego nie istnieje5.
Musimy także mieć świadomość, iż pasja w pracy może mieć charakter harmonijny lub
obsesyjny. Ich rozróżnienie jest kluczowe dla zrozumienia różnicy między osobą, która
kocha to, co robi i jednocześnie dba o swoje życie prywatne; a osobą całkowicie pochłoniętą
pracą zawodową, która jest jej pasją. Pasja harmonijna (harmonious passion) jest
rozumiana jako motywacyjna siła, prowadząca do zaangażowania się w aktywność
zawodową z własnej chęci. Występuje, gdy z własnego wyboru chcemy pracować dłużej,
lepiej i sprawia nam to przyjemność, a nasza praca pozostaje w równowadze z pozostałymi
dziedzinami życia. Pasja harmonijna jest związana z doświadczaniem flow i pozytywnymi
emocjami, większą koncentracją podczas zaangażowania w zadanie i redukcją negatywnych
emocji. Łączy się także z możliwością samodzielnego podejmowania decyzji i brania
odpowiedzialności za realizowane projekty. Pasja obsesyjna (obsessive passion) jest
z kolei wynikiem braku zaspokojenia podstawowych potrzeb i jest motywowana
wewnętrznym przymusem angażowania się w dane działanie. W tym przypadku aktywność
zawodowa, chociaż lubiana, niejako sprawuje kontrolę nad osobą poprzez wpływ na jej
samoocenę, poczucie akceptacji społecznej czy niekontrolowaną chęć wykonywania
czynności. W takim przypadku może pojawić się nierównowaga między aktywnością
zawodową, a innymi obszarami życia, przejawiająca się między innymi we frustracji, czy
braku dystansu emocjonalnego do pracy. Pasja obsesyjna wiąże się z występowaniem
negatywnych emocji, takich jak poczucie winy, rozdrażnienie oraz uporczywe myśli,
poddające w wątpliwość jakość wykonywanej pracy6. Aby tak się nie stało należy w swoim
dążeniu do szczęśliwości, bo tak postrzegana jest praca z pasją, kierować się nie tylko
uczuciami i wolą, ale przede wszystkim rozumem. Poza tym praca z pasją zawiera w sobie
określoną ideę wartości i ich przeżywania w relacjach z innymi ludźmi, dlatego szukając
zajęcia idealnego nie zapominajmy, że w życiu nie chodzi wyłącznie o to, by być
szczęśliwym. Chodzi jeszcze o to by inni z nami też byli szczęśliwi. A tak może się nie stać,
jeżeli nasza praca stanie się naszą obsesją. Poprzez pracę z pasją możliwe jest także
inspirowanie innych ludzi do przekształcania swojego życia. W historii nie brakuje osób,
których praca z pasją przerodziła się w podziwiane przez wszystkich życie z pasją. Należy
do nich m.in. Vincent van Gogh, który wbrew ojcu, nie został pastorem ale zajął się
malarstwem. Za pasję tworzenia zapłacił co prawda wysoką cenę, ale wkrótce po śmierci

5
6

https://martawaszczuk.pl/10-krokow-do-polaczenia-pracy-pasji/
http://www.job-choice.net/pasja-praca-zamienic-pasje-w-biznes

7

został uznany za jednego z największych artystów w historii, a obecnie jego obrazy zdobią
największe muzea świata i są nieustająca inspiracją dla sztuki współczesnej. Podobnie jak
Simona Kossak, która miała kontynuować rodzinną tradycję malarstwa. Wybrała jednak
swoją niezależna drogę, zostając profesorem nauk leśnych i biologiem, a w życiu prywatnym
naukowcem i pasjonatem. Zapisując jednocześnie rewolucyjną kartę w rozwoju
zoopsychologii, ale także i swojej rodziny. Niewątpliwie są to przykłady połączenia pasji
i pracy, dające poczucie sensu życia7. Sposobów na realizację naszych talentów, wartości
i misji jest bardzo wiele. Najważniejsze jednak aby jak najwcześniej zdefiniować swoją
własną misję życiową i dążyć do jej realizacji. Im szybciej to zrobimy, tym więcej pasji
będziemy mieć w swoim życiu. Dotyczy to również sfery zawodowej, tak aby praca była dla
nas spełnieniem, a nie tylko zarabianiem pieniędzy.8

Opracowała:
Marzena Popińska
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Skierniewicach

Netografia: (data dostępu 01.08.2019r.)
1. Pasja jako istotny wymiar do świadczenia pracy,
cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight...eaab.../SPI.art.3.pdf
2. Co to jest pasja? Nowa definicja pasji i czym się różni od hobby?,
https://mariusztomaszewski.pl/blog/co-to-jest-pasja-hobby-definicja/
3. Pasja i praca-czy watro je łączyć, https://sukcespisanyszminka.pl/pasja-i-praca-czywarto-je-laczyc
4. 10 kroków do połączenia pracy i pasji, https://martawaszczuk.pl/10-krokow-dopolaczenia-pracy-pasji
5. Pasja, a praca dlaczego nie zawsze warto pasję zmieniać w biznes?, http://www.jobchoice.net/pasja-praca-zamienic-pasje-w-biznes
6. Czym jest pasja, https://elakrokosz.pl/czym-jest-pasja

7
8

cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight...eaab.../SPI.art.3.pdf
https://elakrokosz.pl/czym-jest-pasja
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PROFESJA
Profesja to inaczej zawód, który wymaga długotrwałego przygotowania, zazwyczaj poprzez
konieczność odbycia studiów wyższych, a także często stażu zawodowego. Dla profesji
charakterystyczne jest zrzeszanie się w stowarzyszenia zawodowe, tworzenie własnych
kodeksów etycznych, a także ograniczanie dostępu do wykonywania zawodu wobec osób
nie należących do organizacji. Pojęcie to tradycyjnie odnosiło się do księży, lekarzy,
nauczycieli i prawników, współcześnie do profesji zaliczyć można także m.in. pielęgniarki,
architektów, księgowych czy pracowników socjalnych.
Kryteria profesjonalizacji to m.in.:
1. zasada licencji (świadectwo, dyplom itp. potwierdzające uprawnienia), spełnienie
kryteriów formalnej edukacji niezależnie od faktycznej wiedzy i umiejętności;
2. społeczne przyzwolenie dla postawy paternalistycznej (prawo do decydowania za kogoś,
narzucanie mu swojej woli, np.: lekarz przyjmuje postawę paternalistyczną narzucając
pacjentowi rodzaj terapii, termin wizyty itp.)
3. powszechnie akceptowane prawo inicjowania kontaktów (prawo zażądania od klienta,
aby stawił się w wyznaczonym przez niego terminie);
4. brak prawa strajku (członek profesji ma zobowiązanie wobec swoich przełożonych
i podopiecznych, nie ma prawa do wyrażania swoich poglądów bądź sprzeciwu poprzez
strajk);
5. kodeks etyczny (zbiór norm etycznych i moralnych charakterystyczny dla danej profesji),
6. stowarzyszenia zawodowe (profesje często zrzeszają swoich członków w korporacje;
członkostwo w korporacji może wręcz być warunkiem prawa wykonywania zawodu). 9
Słowo profesjonalizm pochodzi od łacińskiego „professio”, co oznaczało publicznie złożony
hołd lenny. Profesje są uważane za dziedzictwo tradycji średniowiecznych systemów cechowych, które charakteryzowały się znaczną samodzielnością, miały własne kodeksy postępowania, sposób zdobywania kwalifikacji, system egzaminów, a także wewnętrzną jurysdykcję zawodową. Pojęcie to zrodziło się w Stanach Zjednoczonych w II połowie XIX wieku
i dotyczyło takich grup zawodowych (profesji), jak: lekarze, prawnicy, czy nauczyciele.
Dotyczyło więc zawodów, które opierają się na zaufaniu społecznym i służbie publicznej,
tzw. zawodów zaufania publicznego. 10

9

https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesja_(zaw%C3%B3d) – dostęp 01.08.2019r.
https://podyplomie.pl/medycyna/26266,lekarz-zawod-czy-profesja – dostęp. 01.08.2019r.

10

9

Profesjonalizm opiera się na trzech filarach: wiedzy eksperckiej, etyce i służbie.
Stawiając dobro społeczne na pierwszym miejscu, profesjonalizm różni się od etyki korporacyjnej, której główną wartością jest dobro grupy zawodowej. Profesjonalizm opiera się
na tym, że w obrębie każdej profesji istnieją szczególne cnoty i zachowania, czasami
określone w kodeksie etyki danej profesji, które powinny być kultywowane. I tak dla
przykładu lekarze są zobligowani do: prawości, współczucia, altruizmu, stałego podnoszenia
umiejętności, dążenia do doskonałości, partnerskiej współpracy z innym członkami zespołu
opieki zdrowotnej. Wartości te stanowią podstawę moralnego kontraktu pomiędzy profesją
medyczną, a społeczeństwem. Zachowania zgodne z tymi wartościami są podstawowe dla
budowania fundamentu profesji lekarza – zaufania między lekarzem a pacjentem.11
Natomiast idealnego nauczyciela powinna cechować: pasja, zaangażowanie, przyjazny
stosunek do uczniów, cierpliwość, kreatywność, umiejętność motywowania uczniów,
słuchania, nauczania i tłumaczenia rzeczy trudnych, oceniania, ale nie krytykowania, ciągły
rozwój zawodowy i osobisty.12
Co ważne, status profesjonalisty nie przysługuje „z urzędu”, ale jest przyznawany przez
społeczeństwo, zaś jego utrzymanie zależy od stałego okazywania, że jest się godnym
zaufania. Niestety żyjemy w czasach, w których coraz więcej mówi się o braku zaufania
i o upadku wartości profesjonalnych. Taki jest też los profesji medycznej, prawniczej, czy
nauczycielskiej, które obwinia się o większą dbałość o dobro własne niż dobro społeczne.
Kryzys profesjonalizmu nie wynika tylko i wyłącznie z upadku wartości zawodowych, ale
raczej z olbrzymich zmian społecznych, za którymi nie nadąża tradycja profesjonalizmu.
W przypadku lekarzy poważne zagrożenia dla profesjonalizmu wynikają z industrializacji
medycyny, która pozbawiła lekarzy statusu – wolnego zawodu. Lekarz, stając się elementem
systemów opieki zdrowotnej, stracił kontrolę nad warunkami wykonywania swojego zawodu, przez co alienuje się od swoich pacjentów.13 Podobnie jest w przypadku nauczycieli,
których jakość pracy nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności i predyspozycji, lecz
również od instytucjonalnych warunków stworzonych przez państwo. Przyczynia się do tego
wadliwy system kształcenia nauczycieli i sformalizowany mechanizm awansu zawodowego

https://podyplomie.pl/medycyna/26266,lekarz-zawod-czy-profesja – dostęp. 01.08.2019r.
http://www.frang.pl/11-cech-idealnego-nauczyciela/ - dostęp. 01.08.2019r.
13
https://podyplomie.pl/medycyna/26266,lekarz-zawod-czy-profesja – dostęp. 01.08.2019r.
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oraz obowiązujący w szkolnictwie system wynagrodzeń, który jest mało czytelny i tylko
w niewielkim stopniu powiązany z jakością pracy.14
Współcześnie pojęcie „profesjonalizm” się upowszechniło i jest coraz częściej używane nie
dla określenia konkretnego zawodu, ale wysokich kompetencji zawodowych. Mówimy
o profesjonalizmie nie tylko lekarza, nauczyciela, dziennikarza, biznesmena, czy urzędnika,
ale również np.: mechanika, hydraulika, murarza, spawacza. W każdym zawodzie wysokie
kwalifikacje i umiejętności oraz zestaw pożądanych cech (różny w różnych zawodach)
stanowi o profesjonalizmie.

Zawód
Współcześnie profesja to pojęcie, które najczęściej odnosi się do zawodu. Według Polskiej
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawód to zbiór zadań (zespół czynności)
wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub
z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich
kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.15
Pojęcie zawodu jest definiowane przez różne dyscypliny naukowe, które zwracają uwagę na
jego wieloaspektowość:
 pedagodzy definiują zawód z pozycji kwalifikacji zawodowych, które są potrzebne
jednostce do jego wykonywania. Jest to wykonywanie zespołów czynności społecznie
użytecznych, wyodrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika
odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
 socjolodzy rozpatrują zawód jako czynności, które dają jednostce określoną pozycję
społeczno – zawodową w strukturze społecznej. Zawód pozwala prowadzić określony
styl życia, daje styczność z określonym środowiskiem społecznym, w którym jednostka
przebywa, oraz prestiż i uznanie społeczne.
 psycholodzy analizują zawód z punktu widzenia cech osobowościowych, które z jednej
strony są konieczne do wykonywania danego zawodu, a z drugiej są ukształtowane przez
wykonywany zawód. Jest to osobowość zawodowa.
14

http://obserwatoriumedukacji.pl/o-przyczynach-kryzysu-autorytetu-nauczyciela-proba-kompleksowejanalizy/ - dostęp 01.08.2019r.
15
http://portaledukacyjny.pulawy.powiat.pl/artykuly/105/zawod-i-kwalifikacje-zawodowe-%E2%80%93niezbedna-terminologia - dostęp. 01.08.2019r.
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 ekonomiści rozpatrują zawód z pozycji zabezpieczenia materialnego – wynagrodzenia,
jakie jednostka powinna uzyskać, wykonując pracę w określonym zawodzie.16
W wielu opracowaniach naukowych poświęconych tematyce zawodu wyróżnia się zawód
wyuczony i zawód wykonywany:
 zawód wyuczony to zespół wiadomości i umiejętności nabytych w toku przygotowania
zawodowego, warunkujących wykonywanie zawodu. Zawód wyuczony jest określony
w świadectwach i dyplomach lub innych dokumentach potwierdzających nabyte
kwalifikacje.
 zawód wykonywany jest to zespół czynności lub prac, których wykonywanie stanowi
główne źródło utrzymania danej osoby i jej rodziny. Zawód wykonywany nie zawsze
jest zawodem wyuczonym. Czasami wręcz mówi się o tym, że może być on nie
sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, ponieważ pracodawcy
sami tworzą nazewnictwo funkcjonującym na rynku zawodowym.17
Każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się poszczególne
czynności zawodowe. Zadanie to celowe, zawodowo zorientowane działanie pracownika,
wykonywane przy zastosowaniu określonych metod, procedur i technik. Polega
na oddziaływaniu na np.: innych ludzi, wyposażenie, zwierzęta, informacje, idee, dane,
wydarzenia i warunki. Zadanie wynika z pełnionych funkcji i obowiązków i składa się
z poszczególnych czynności. Aby wykonywać zadania, potrzebne są określone
umiejętności. Dlatego też mówimy o kwalifikacjach zawodowych, które określają wiedzę
i umiejętności wymagane do realizacji poszczególnych zadań zawodowych.
Na rynku istnieje ogromna liczba zawodów. Podobne profesje łączą się w grupy, co pozwala
na tworzenie różnorodnych typologii i klasyfikacji zawodów. Obowiązująca w Polsce
Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów
i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów
zidentyfikowanych na rynku pracy, a jej aktualizacja dokonywana jest co 2-3 lata.
Klasyfikacja jest przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym do potrzeb statystyki,
zatrudnienia, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, prowadzenia badań, analiz,

16

http://portaledukacyjny.pulawy.powiat.pl/artykuly/105/zawod-i-kwalifikacje-zawodowe-%E2%80%93niezbedna-terminologia – dostęp 0.08.2019e.
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prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy. 18 Grupuje ona wszystkie możliwe
profesje w dziesięć dużych kategorii, które dzielą się na coraz mniejsze, a na końcu tych
podziałów, znajdują się nazwy poszczególnych zawodów:
1.1.Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
2.1.Specjaliści
3.1. Technicy i inny średni personel
4.1.Pracownicy biurowi
5.1. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
6.1. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
7.1. Robotnicy przemysłowi oraz rzemieślnicy
8.1. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
9.1. Pracownicy przy pracach prostych
10.1. Siły zbrojne19
Świat zawodów można podzielić na trzy grupy; zawody, w których głównymi przedmiotami
pracy człowieka są: dane, ludzie i rzeczy. Każdą pracę ludzką można sprowadzić do relacji
człowieka z danymi, ludźmi i rzeczami ale wykonywane zadania nie będą się koncentrowały
na wszystkim w jednakowym zakresie. Do każdej z grup zawodów potrzebne są określone
umiejętności:
 dane – wymagają umiejętności polegających na zbieraniu, przechowywaniu
i przetwarzaniu informacji,
 ludzie – zadania polegające na kontaktach interpersonalnych,
 rzeczy – umiejętności polegające na posługiwaniu się rzeczami, przedmiotami,
narzędziami, maszynami, wymagają zdolności manualnych.20
Zawody związane z danymi to zawody, w których dominującym przedmiotem pracy są
informacje, słowa, cyfry, litery oraz myśli. W zawodach tej grupy pracownicy wykonują
takie zadania i czynności jak:


syntetyzowanie, łączenie informacji; np. wyższy urzędnik państwowy, polityk,
matematyk

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci - dostęp 1.08.2019r.
Gnatek P. „Kim chcesz być?”, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2012, s. 14 -1820
http://portaledukacyjny.pulawy.powiat.pl/artykuly/106/charakterystyka-grup-zawodowych - dostęp
01.08.2019r.
18
19
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koordynowanie informacji, podejmowanie decyzji, dokonywanie ocen; np. dyrektor
ds. finansowych, specjalista bankowości, ekonomista



analizowanie informacji; np. technik rachunkowości, księgowy, analityk kredytowy



zbieranie informacji, sporządzanie sprawozdań; np. bibliotekarz, asystent ds. statystyki,
pracownik ds. ewidencji ludności



obliczanie, wykonywanie kalkulacji; np. kasjer bankowy, asystent usług pocztowych



zestawienie informacji; np. rejestratorka medyczna, operator wprowadzania danych



porównywanie informacji; np. pracownik kancelaryjny, bukmacher.

Zawody związane z ludźmi to zawody, w których praca opiera się na kontaktach z ludźmi.
W zawodach tych pracownicy wykonują takie czynności:


doradzanie; np. lekarz, doradca zawody, specjalista ds. konsultingu



negocjowanie, znajdywanie rozwiązania problemu; np. negocjator mediator, specjalista
ds. rekrutacji



instruowanie, uczenie; np. nauczyciel, wykładowca, szkoleniowiec, pedagog



kierowanie i nadzorowanie; np. kierownicy różnych działów



dostarczanie rozrywki, organizowanie zabaw, koncertów; np. animator kultury, muzyk,
prezenter



przekonywanie, sprzedawanie; np. przedstawiciel handlowy, handlowiec, akwizytor



udzielanie informacji; np. telemarketer, informator ruchu pasażerskiego, hostessa



obsługiwanie ludzi; np. salowa, pokojowa, opiekunka, fryzjer

Zawody związane z rzeczami to zawody, w których dominującym przedmiotem pracy są
materiały, surowce, urządzenia, narzędzia, produkty. Pracownicy wykonują takie
czynności, jak:


instalowanie, ustawianie maszyn i urządzeń; np. inżynier elektryk, inspektor dozoru
jądrowego, inżynier technologii szkła,



wykonywanie precyzyjnych operacji z użyciem specjalistycznych przyrządów;
np.: technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik awioniki,



kierowanie i prowadzenie pojazdów; np. kierowca autobusu, pilot samolotowy,
nawigator,



obsługiwanie maszyn i urządzeń; np. technik technologii żywności, protetyk słuchu,
technik ortopeda,
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manipulowanie narzędziami, przyrządami pomiarowymi; np. zegarmistrz, złotnikjubiler, ślusarz,



doglądanie (dozorowanie) maszyn i urządzeń; np. operator agregatów natryskowych,
operator urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich,



przesyłanie, podawanie, odbieranie towarów urządzeń, maszyn; np. pakowacz, wydawca
materiałów, robotnik magazynowy,



przenoszenie towarów, maszyn, urządzeń; np. tragarz, ładowacz, pakowacz.21

Zawody przyszłości
 Specjaliści z branży IT
Już teraz zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest ogromne. Błyskawiczny rozwój
technologii sprawia, że w najbliższej przyszłości na rynku pojawią się zupełnie nowe
stanowiska pracy. W najbliższych latach na znaczeniu będą zyskiwały stanowiska związane
z tworzeniem gier komputerowych i aplikacji, kreowaniem wirtualnej rzeczywistości czy
też rozwojem sztucznej inteligencji.
 Biotechnolog
Opracowuje technologie, dzięki którym wykorzystuje się substancje organiczne w różnych
gałęziach przemysłu Jest to zawód bardzo ceniony na Zachodzie, jednak w Polsce dopiero
się rozwija. W przyszłości będzie jednak szybko zyskiwał na znaczeniu. Wraz z rozwojem
medycyny, farmakologii i ochrony środowiska, miejsc pracy będzie coraz więcej.
 Logistyk
Jest odpowiedzialny za planowanie i nadzór nad procesem produkcyjnym, transportem
i dystrybucją towarów. Specjaliści z dziedziny logistyki są niezbędni nie tylko
w transporcie, ale również budownictwie, motoryzacji, elektronice, czy też energetyce. Już
teraz jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Logistyk znajdzie pracę wszędzie
tam, gdzie pojawia się produkcja i sprzedaż.
 Inżynier elektrotechnologii
Inżynier elektrotechnologii może zajmować się m.in. elektrotechniką, elektroniką, a także

21

https://www.poradniamielec.pl/poradnictwo-zawodowe/informacje-dla-uczniow/poznaje-zawody/ dostęp. 01.08.2019r.
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inżynierią oprzyrządowania, telekomunikacyjną lub komputerową. Świetlana przyszłość
tego zawodu nierozerwalnie łączy się z szybkim rozwojem technologii i jego
uniwersalnością.
 Lekarz / Pracownik usług medycznych
Polacy coraz chętniej uprawiają sporty i dbają o swój wygląd, dlatego na znaczeniu będą
zyskiwać takie zawody jak, chirurg medycyny estetycznej czy też fizjoterapeuta.
Popularność zyskują również usługi psychologów oraz psychoterapeutów. W niedalekiej
przyszłości pojawić mogą się nowe zawody, takie jak tele-chirurg czy też towarzysz osób
starszych.
 Trener / Dietetyk
Podobnie jak w przypadku usług medycznych, przyszłość tych zawodów wiąże się ze
zmieniającym się trybem życia Polaków. Coraz więcej osób uprawia sport, interesuje się
zdrowym stylem życia, dietami. Po prostu chcemy wyglądać i czuć się coraz lepiej.
Z czasem zawody trenera i dietetyka będą się przenikać, warto więc rozwijać się
jednocześnie w tych dwóch dziedzinach. Ponadto nasze społeczeństwo się starzeje, dlatego
prawdopodobnie zaczną się pojawiać zawody takie jak trener dla osób starszych.
 Specjalista ds. finansowych / doradca ds. finansów osobistych
Wraz ze zwiększającą się świadomością finansową, a także w związku z obawami
dotyczącymi obecnego systemu emerytalnego, coraz większą popularność będą zyskiwali
różnego rodzaju doradcy finansowi (np. emerytalni, inwestycyjni, podatkowi)
 Analityk danych
Obecnie firmy gromadzą ogromne ilości danych, których analiza często jest kluczowa dla
rozwoju biznesu. Analitycy powinni posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki
i statystyki. Ich praca polega na analizie danych i sugerowaniu na ich podstawie określonych
decyzji i rozwiązań.
 Grafik komputerowy
W tym zawodzie ważna jest kreatywność, to właśnie projekt strony internetowej, czy też
okładki książki może zdecydować o sukcesie lub porażce sprzedażowej. Na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku pracodawcy będą szukali osób, dzięki którym będą mogli się
wyróżnić. Czasy, w których produkt miał być funkcjonalny, a nie ładny, przeszły do historii.
Obecnie firmy starają się przyciągnąć uwagę klientów porywającą grafiką.
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 Pracownik naukowy
Szybki postęp w technologii sprawia, że pracownicy naukowi będą kluczowi dla dalszego
rozwoju. W przyszłości w największym stopniu zyskają naukowcy z takich dziedzin jak
matematyka, chemia, fizyka, czy też inżynieria. To właśnie dzięki ich badaniom na rynku
pojawiać się będą nowe technologie i wynalazki, usługi medyczne, leki czy też sposoby na
pozyskiwanie energii.22
Opracowała:
Urszula Bilska
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
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POWOŁANIE
Powołanie to posiadanie określonego daru do wykonywania danej czynności przez większą
część życia. Czynność tę wykonujemy bardziej z pobudek altruistycznych niż finansowych,
choć te drugie mogą mieć również znaczenie. Można mieć np.: powołanie do pracy, którą
się wykonuje.23 Praca to świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku tak
fizycznym, jak i umysłowym człowieka w celu wytworzenia jakiegoś dobra lub osiągnięcia
założonego sobie celu. Praca może być traktowana jako przekleństwo i kara za grzechy,
smutny przymus i zło konieczne, ale może też być miejscem, w którym ludzie się spełniają
i rozwijają. Praca może dawać radość i satysfakcję oraz poczucie spełnienia. Czasami ta
satysfakcja i poczucie spełnienia sprawiają, że praca staje się celem samym w sobie
i prowadzi do pracoholizmu. Dla wielu ludzi praca jest też wyznacznikiem pozycji
społecznej, miejscem robienia kariery finansowej, bogacenia się i pomnażania majątku.
W dużych korporacjach odbywa się to na drodze bezwzględnej rywalizacji, tzw. wyścigu
szczurów. Ale są też zawody, w których praca traktowana jest jako powołanie.
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W potocznym rozumieniu zawody wykonywane z powołania to zawody w służbie
publicznej, np.: nauczyciel, lekarz, duchowny, od których wymaga się skupienia na drugim
człowieku, oddania, poświęcenia, gotowości do ofiar. Lekarz z powołania potrafi
elastycznie potraktować ślepą biurokrację i użyć procedur najlepiej jak się da, by ratować
życie i zdrowie. W pacjentach widzi ludzi, nie liczby i dane. Nauczyciel z powołania wierzy,
że celem jego działań jest nie tylko wkład w rozwój intelektualny uczniów; ale również
inspirowanie ich do lepszego życia, poszukiwania pasji i dobra. Nie powiemy tak o osobie,
która jest przekonana, że jej przedmiot jest najważniejszy w szkole, w związku z czym
na jej lekcjach króluje terror, a testy sprawdzają wiedzę encyklopedyczną, opanowaną
do perfekcji. Najczęściej też w mówieniu o wykonywaniu jakiegoś zawodu z powołania
kryje się odniesienie do niesprzyjającego kontekstu ekonomicznego. Z reguły tam, gdzie
za wykonywanym zawodem idą dobre pieniądze, zawsze można mniemać, że praca ma cel
głównie zarobkowy. Czy to jednak oznacza, że praca z powołania wiąże się tak naprawdę
z pensją poniżej jej wartości?25
Wszyscy dochodzimy do takiego momentu, gdy zastanawiamy się, jakie życie chcemy
prowadzić. Wielu z nas już w wieku dziecięcym snuje plany i marzenia na odległą jeszcze
23

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powołanie - dostęp. 14.08.2019r.
24 http://www.orrk.pl/iv-kongres-ruchow/728-praca-zawodowa-jako-apostolstwo – dostęp. 14.08.2019r.
25 https://pl.aleteia.org/2017/11/07/czy-praca-moze-byc-powolaniem/ - dostęp. 14.08.2019r.
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wtedy przyszłość. W ciągu lat zmieniają się one niekiedy kilkakrotnie, uczymy się nowych
rzeczy, poznajemy inspirujących ludzi, zdobywamy doświadczenie, odkrywamy pasje.
Zmieniają się także nasze priorytety - przede wszystkim szukamy czegoś, co zapewni nam
finansową stabilność, niekiedy da uznanie wśród ludzi, będzie czymś, czym można się
pochwalić przed rodziną i znajomymi, ale też da nam przyjemność. 26 Poszukiwanie pracy
może być okazją do postawienia sobie fundamentalnego pytania: Co ja robię na tym
świecie? Chcemy czegoś więcej niż mozolne przedzieranie się przez życie, chodzenie do
pracy, powroty z pracy do domu. Chcemy odnaleźć jakąś szczególną radość, coś czego nam
nikt nie odbierze, a co jest skutkiem poczucia, że ma się w życiu do spełnienia jakąś misję.
Chcemy poczuć, że nasze bycie tu, na Ziemi nie jest bezcelowe, że mamy do zrobienia coś
wyjątkowego, coś, co tylko nam może być dane uczynić. Chcemy poznać nasze życiowe
posłannictwo, uświadomić sobie, jakie jest nasze powołanie, jaka jest nasz życiowa misja.
Ciekawą koncepcję powołania człowieka w odniesieniu do pracy przedstawił Richard
Bolles w podręczniku „Jakiego koloru jest twój spadochron?”. Słowo Misja autor rozumie
jako „nieustającą, właściwą i przeznaczoną danemu człowiekowi powinność, czy zadanie,
do spełnienia którego został on specjalnie powołany”. Posłannictwo i powołanie zakłada
istnienie Kogoś, kto nas powołuje, zakłada, ze Ktoś nas do czegoś przeznaczył, a więc
odwołuje się do Boga. Człowiek ma trzy części swojej misji do spełnienia na tym świecie:
 pierwotna misja, którą dzieli z innymi ludźmi, polega na świadomym trwaniu w bliskości
Boga, czyli Tego, który tę misję powierza,
 kolejna misja, którą człowiek również dzieli z innymi ludźmi polega na robieniu
wszystkiego co możliwe, dzień po dniu, chwila po chwili, aby ten świat stawał się lepszy,
 trzecia część misji należy tylko do danego człowieka i polega na stosowaniu
i rozwijaniu talentów, które są mu dane.27
Niektórym z nas trudno jest znaleźć swoją życiową ścieżkę, ciągle błądzimy
w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca dla siebie, dalej nie wiemy, kim konkretnie
chcemy być, jakie zadania podjąć, jaką podążyć drogą, żeby być ze swojego życia
zadowolonym. A nie będąc czegoś pewnym wybieramy cokolwiek, czasem coś, co po
prostu się nam trafi, czasem idziemy śladem innych osób. Wybranie sposobu życia jest

26

https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,4518,3-pytania-ktore-pomoga-ci-odkrycswoje-powolanie.html – dostęp.14.08,2019r.
27
Bolles R.N. Jakiego koloru jest twój spadochron?, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, 2012, s.
259 - 263
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kwestią kluczową, determinującą. To właśnie o to, czym się zajmujemy, jesteśmy
najczęściej pytani, wokół pracy, życiowych planów i zawodowych ambicji toczy się wiele
naszych rozmów. Skąd jednak mamy wiedzieć, że wybraliśmy słusznie, że to co robimy jest
naszym powołaniem? Czy możemy jeszcze zawrócić z obranej przez nas drogi? Nigdy nie
jest za późno, żeby odkryć, do czego zostaliśmy powołani. Zadajmy sobie kilka pytań, które
pomogą nam odkryć, do czego mamy powołanie:
 Co sprawia Ci przyjemność?
Z pewnością jest coś, co lubisz robić poza codziennymi obowiązkami, co daje ci dużo
radości i satysfakcji. Jeśli jeszcze tego nie odnalazłeś - nie zwlekaj, poszukuj. Nie musisz
odkryć tego od razu i pewnie nie uda Ci się zrobić tego z dnia na dzień. Poznawaj nowe
rzeczy, pozwól się wciągnąć. Może się okazać, że dopiero kolejna próba przyniesie
oczekiwany efekt. Gdy już znajdziesz to, co daje ci tę wyjątkową radość, może uda ci się
czerpać z tego także korzyści materialne? Praca nie ma być przykrym obowiązkiem,
koniecznością, która pozwala ci przeżyć kolejny miesiąc. A niestety zdarza się, że ludzie
tak ją traktują. Możesz zarabiać na swojej pasji, albo wykorzystywać w pracy wiedzę, którą
nabywasz dzięki swoim zainteresowaniom. Możesz też wcale ich nie łączyć, a swoim hobby
zajmować się tylko “po godzinach", dla własnej przyjemności lub by sprawiać innym radość
i czynić dobro.
 Jakimi talentami zostałeś obdarzony?
Każdy z nas, bez wyjątku został obdarzony talentami. Naszym zadaniem jest je odkryć
i pomnażać. Nie możemy pozwolić się im zmarnować. Nie dostajemy ich przypadkiem, bez
powodu. Nie wolno z nich rezygnować, warto szlifować swoje umiejętności, myśleć, do
czego można je wykorzystać. Jeśli jesteś w czymś dobry, nie chowaj tego, nie kryj się przed
innymi, pokaż światu, co potrafisz. Otwieraj przed sobą kolejne drzwi, odkrywaj nowe
możliwości, które daje ci twój talent. Nie poprzestawaj tylko na sobie, używaj swoich
talentów także by pomagać innym, dziel się nimi, ucz ludzi tego, co potrafisz, wymieniaj
się doświadczeniami.
 Jak twoja praca służy innym ludziom?
Podejmując pracę zarobkową często w pierwszej kolejności myślimy o sobie (albo swojej
rodzinie), o tym jakie korzyści, zwłaszcza finansowe, będziemy z niej mieć. To główne
kryterium, którym się kierujemy i jest ono całkiem zrozumiałe. Pamiętajmy jednak, że
każda praca, jaką wykonujemy nie służy tylko tobie, ale także innym ludziom. Nigdy nie
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robisz niczego tylko dla siebie albo swojej rodziny. Po drugiej stronie jest jeszcze ktoś, inny
człowiek, o którym nie można zapomnieć. Swoją pracą nie tylko zapewniasz sobie byt, ale
także komuś pomagasz. To, czym się zajmujesz na co dzień, będzie dawało ci prawdziwą
przyjemność, gdy będziesz miał świadomość, że dajesz tym samym radość innym. Im
bardziej będziesz się angażować tym efektywniejsza będzie twoja praca. Im więcej ludzi
uszczęśliwisz, tym większą będziesz odczuwać satysfakcję.28
Człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy. Praca jest dobrem człowieka; przez pracę
człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb ale także
urzeczywistnia swoje człowieczeństwo, doskonali samego siebie, uczy się wielu rzeczy,
rozwija swoje zdolności, wychodzi z siebie i ponad siebie. Warto jednak pamiętać, że praca
jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. 29
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SZKOŁA PRZESTRZENIĄ REALIZACJI PASJI I MARZEŃ
Marzeniem wielu uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców jest szkoła, która jest
przyjazną, bezpieczną przestrzenią rozwoju zainteresowań, realizacji pasji i marzeń. Mam
tu na myśli nie tylko rozwijanie pasji uczniów, ale i nauczycieli. Dla wielu nauczycieli
szkoła jest przestrzenią, w której realizują swoją pasję – uczą z pasją. Kochają to, co robią
i są szczęśliwi. Mają pracę, która jest trudna, absorbująca i ciężka. Pracę, która nie pozwala
im się nudzić, wzbogaca o nowe kompetencje i umiejętności. Mają miejsce, które pozwala
im wywiązywać się z ważnych obowiązków, rozwijać się, podążać za zmianami w świecie,
ważnymi trendami, pozwala odnosić sukcesy edukacyjne i wychowawcze. Kształcą
kompetencje i umiejętności swoich uczniów, ale nade wszystko pozwalają im rozwijać
zainteresowania i pasje. Prowokują do marzeń i uczą wdrażać je w życie. Pragną, żeby ich
uczniowie dobrze radzili sobie w kolejnych etapach edukacyjnych, żeby mieli odwagę
i potrafili rozwiązywać problemy, które pojawiają się w ich życiu.
Przestrzenią w rozumieniu słownikowym jest „rozległy, pusty obszar, rozległa pusta
powierzchnia”.30 Taka definicja przestrzeni daje największe możliwości interpretacyjne na
gruncie

szeroko

rozumianej

edukacji.

Można

ją

rozumieć

jako

obszar

do

„zagospodarowania”. Wykorzystaniu może podlegać potencjał, jakim dysponuje każdy
uczeń, dostrzeganie zdolności uczniów, wyróżniających ich umiejętności i właściwe ich
rozwijanie. Zapał, ambicja czy motywacja wewnętrzna, to również cechy, które powinny
być brane pod uwagę w przestrzeni edukacyjnej, wszystko to, czym dysponuje uczeń
i wszystko to, czym dysponuje nauczycie. Zadaniem nauczyciela jest wykorzystać wszystko,
co służyłoby rozwojowi ucznia. Szkoła może i powinna podejmować działania, które
sprawią, że ta przestrzeń będzie otwarta.
„Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. A jakość to jest luksus w życiu”31
Czym jest pasja? Pasja to wielkie zamiłowanie do czegoś.32 Rozwijanie pasji, choć z natury
ma charakter motywacji wewnętrznej, bez gratyfikacji ze strony innych, szczególnie na
wczesnym etapie edukacji wymaga jednak wzmocnień pozytywnych. Uczeń ma dojmującą
potrzebę sukcesu, rolą szkoły i rodziców jest dostarczenie mu okazji do tego typu
doświadczeń. Pojawienie się raz na jakiś czas wymiernej nagrody wzmacnia dziecko
w mierzeniu się z kolejnymi wyzwaniami i daje przekonanie, że to, czym zajmuje się to
Słownik języka polskiego, Warszawa 1988
Jacek Walkiewicz – polski psycholog, mówca motywacyjny i inspiracyjny, trener i mentor
32
https://sjp.pwn.pl/slowniki/Pasja.html
30
31
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właściwy wybór. Każde zdrowe dziecko rodzi się z ogromną chęcią odkrywania świata,
zdobywania wiedzy, eksperymentowania. I nie potrzebuje do tego żadnej motywacji, dopóki
pozwoli mu się odkrywać ten świat w jego własnym tempie i na jego zasadach. Bez
ograniczeń. Bez mówienia co jest ważne, a co nie, co jest przydatne, a co bez sensu, co jest
dobre w procesie nauczania, a co do niczego. Starsze dzieci, nastolatki i dorośli potrzebują
silniejszej motywacji aby chcieć coś zrobić, aby podjąć jakieś wyzwanie, czy wykonać
powierzone zadanie.
Pasje są dużo trwalszym i skuteczniejszym źródłem motywacji do podejmowania różnych
aktywności niż zewnętrzne nagrody i poklask ze strony innych. Zainteresowania, które
przechodzą w pasję stanowią ważny czynnik rozwoju uzdolnień człowieka, gdyż napędzają
jego pracowitość i kształtują emocjonalną odporność na porażki. Wybitny psycholog
twórczości M. Csikszentmihalyi nazwał ów stan totalnego zanurzenia się w jakiejś
czynności

flow, a więc „przepływem”, unoszeniem się na fali, zawieszeniem

czasoprzestrzeni. Osoby zafiksowane na jakiejś aktywności nie odczuwają mijających
godzin, nie potrzebują niczego więcej poza daną czynnością, a kiedy już ją sfinalizują
(a przynajmniej jakiś jej etap), są pełni radości i energii, w pełni otwarci na nowe wyzwania.
Brzmi fantastycznie, ale jak się ku temu zbliżyć?33
Szkoła powinna odkrywać talenty swych uczniów, pomagać je rozwijać tak, aby każdy
dowiedział się w czym jest najlepszy, co lubi i z czego może w przyszłości uczynić swój
zawód i w ten sposób być szczęśliwym. Wielu pragnie realizować się w tych dziedzinach
życia, w jakich czują się najlepsi. Pasja pomaga przetrwać w momentach kryzysowych
życia, dodaje siły i energii, jest także sposobem na odreagowanie, a czasami na wewnętrzne
wyciszenie się, na osiąganie szczęścia. Są niezwykli nauczyciele, którym zależy
i poświęcają nawet swój prywatny czas na rozwijanie pasji swych uczniów, dają radę mimo
całego tego chorego systemu.
Tyle ile jest ludzi na świecie, tyle zainteresowań. Zainteresowania to coś, co pozwala nam
nie nudzić się w wolnym czasie, wyrazić siebie, poznać nowych ludzi, zainteresować się
kimś lub wzbudzać zainteresowanie innych. Można mieć jedno, kilka lub wiele
zainteresowań. To naturalne. Co daje posiadanie wielu zainteresowań? Przede wszystkim

Por. Csikszentmihalyi, M., Przepływ. Jak poprawić sobie jakość życia. Psychologia optymalnego

33

doświadczenia. Studio EMKA, Warszawa 1996
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daje zajęcie w momencie kiedy potrzebujemy przerwy w tym, co robimy na co dzień.
Zainteresowanie to coś, co można robić godzinami bez przerwy i po czym czuje się
spełnienie, odprężenie, chociaż czasem czuje się zmęczenie, to jest to zmęczenie, które daje
radość. Jedne zainteresowania pojawiają się, inne znikają, a na ich miejsce pojawiają się
nowe.
Kiedy młodzi ludzie nie mają zainteresowań często spędzają wolny czas na grach
komputerowych i serwisach internetowych, zaniedbując swój rozwój i relacje z przyjaciółmi
i rodziną. Często również komputerowe gry stają się substytutem nauki i rozwoju, młodzi
ludzie zaczynają rezygnować z umysłowego wysiłku, bo przecież najłatwiej jest włączyć grę
i zapomnieć o całym świecie. Spędzają np. pół dnia na facebooku po prostu przewijając go
w dół, a drugie pół dnia spędzają w ten sam sposób dla odmiany na instagramie. To wszystko
robią w chwilach, gdy od kilku godzin gra telewizor, a właściwie nie wiedzą nawet co
oglądają. Może zamiast oglądać co u znajomych, warto zastanowić się w jaki sposób spędzić
wolny czas.
Warto mieć jakieś zainteresowania, które z czasem mogą przerodzić się w prawdziwą pasję.
Każdy z nas niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia powinien posiadać w swoim życiu
pasje, czyli coś, co będzie jego strefą rozwoju i pozwoli osiągać zadowolenie, radość życia
i spełnienie. Skutki braku zainteresowań mogą mieć bardzo poważne konsekwencje
w dorosłym życiu. W dorosłym życiu człowiek zwyczajnie zaczyna czuć pustkę. Pasje
i zainteresowania są bardzo ważne także z wielu innych powodów. Przyczyniają się one
przede wszystkim do rozwijania naszej osobowości, pomagają w wyrabianiu wielu
pozytywnych cech charakteru.
Jednym z głównych zadań szkoły jest kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.
Wychowanie zdefiniowano w prawie oświatowym jako „wspieranie dziecka w rozwoju ku
pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej”34.
Przepisy prawa oświatowego nakładają na nauczycieli obowiązek „wspierania ucznia
w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.”35

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59)
Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356)
34
35
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Badania T. Knapika pokazują, że coraz mniej dzieci i młodzieży poświęca czas na rozwój
swoich zainteresowań. Co gorsza – wielu z nich nie jest w stanie określić, co ich tak
naprawdę interesuje. Na czym polega skuteczne wspomaganie procesu identyfikowania,
a potem rozwijania pasji? Co zrobić, aby młodym ludziom wciąż się chciało chcieć? 36
Rozwijanie w dzieciach ich talentów i pasji ma na celu znalezienie i wydobycie
indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego
lepszego rozwoju. W każdym dziecku drzemią wspaniałe możliwości, które my nauczyciele
pomożemy uczniom odkryć w

czasie

wszechstronnie wspomagających rozwój,

różnorodnych form zajęć.
Identyfikowanie zainteresowań uczniów wymaga przede wszystkim stworzenia przestrzeni
do poznania jak największej liczby przykładów różnych pasji i zawodów. Zapraszanie do
szkół osób wykonujących profesje zarówno te popularne (typu lekarz, policjant), jak
i bardziej unikatowe (kiper, analityk giełdowy), o autentycznych zamiłowaniach do jakiegoś
tematu/dziedziny, to bogate źródło inspiracji i zmierzenia się z pytaniem: Co mi się w tym
zawodzie/pasji podoba? Czasem przypadkowe spotkanie z jakąś osobą, która z zachwytem
opowiada o tym, co robi, może być punktem zwrotnym w rozwoju własnych pasji
i zdolności.
Ważne jest organizowanie okazji do aktywnego realizowania własnych pasji, czy to
w postaci kółek zainteresowań, wirtualnych klubów pasjonatów lub comiesięcznego dnia
z pasją (podczas którego uczniowie zajmują się tylko działaniami związanymi z ich
zainteresowaniami). Można realizować warsztaty motywacyjne, spotkania z pasją, festiwale
talentów, wolontariat jako pasja, konkursy plastyczne, spotkania z pasjonatami, warsztaty
z twórcami w szkole itp. Pięknym przykładem działań podejmowanych przez nauczycielipasjonatów jest „Szkoła Magellana”37. Kładzie ona szczególny nacisk na rozwijanie
w dzieciach talentów i pasji. Ich PROJEKT TALENTÓW I PASJI został wyróżniony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zachęcam do czerpania
inspiracji z pomysłów takich pasjonatów.
Tomasz Knapik38 uważa, że „w rozwijaniu każdej pasji ważny jest plan, czyli jasno
określone cele, które uczeń chciałby zrealizować. To one wyznaczają rytm jego pracy,
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T. Knapik strona https://epedagogika.pl/profilaktyka-i-wychowanie/w-pogoni-za-kroliczkiem-jakskutecznie-wspierac-zainteresowania-dzieci-i-mlodziezy-1744.html
37
Patrz: http://szkola-magellana.pl/o-szkole/rozwijamy-talenty-i-pasje/
38
T. Knapik - doktor psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie, autor licznych publikacji z zakresu psychopedagogiki zdolności i kreatywności.
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a także definiują aktualne potrzeby i bariery, z którymi uporanie się jest niezbędnym
krokiem do osiągnięcia kolejnego etapu wtajemniczenia w jakiejś dziedzinie. Czasem jest
to konkretna książka, innym razem specjalistyczny program komputerowy lub sprzęt
laboratoryjny. Te przedmioty stanowią swoiste katalizatory rozwoju pasji i zdolności, gdyż
zazwyczaj formułują się wokół nich takie myśli, jak: Gdybym to miał, mógłbym… Jak tylko
to zdobędę, to sprawdzę …, itp. Zarządzanie własnymi zainteresowaniami jest jedną
z kompetencji, których można się nauczyć i które oczywiście można wspierać w procesie
wychowawczym”.39
Nauczyciele mogą być uczniowi potrzebni na pewnym etapie rozwijania zainteresowań
pełniąc rolę „eksperta”. Pełnienie takiej funkcji wymaga od nauczyciela i rodzica podjęcia
trudu doskonalenia się w jakiejś dziedzinie tak, aby stać się odpowiednim partnerem dla
ucznia. Dla nauczycieli pracujących z pasją to radość i wyzwanie. Wypełniając swoje
zadania w obszarze wspieranie uczniów w rozpoznawaniu ich zainteresowań warto również
sięgnąć po specjalistyczne narzędzia do diagnozowania zainteresowań uczniów dostępne
bezpłatnie na stronie ORE. Wśród kilkudziesięciu testów skierowanych do różnych grup
wiekowych można odnaleźć również te, które nie wymagają od nauczyciela posiadania
certyfikatu

doradcy

zawodowego,

a

jedynie

dokładnego

zapoznania

się

z instrukcją/podręcznikiem (np. Kotwice kariery, MŁOKOZZ, Talent Game, WySPA
Zawodów)40.
Przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego
dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania
wewnątrzszkolnego

systemu

doradztwa

zawodowego

(WSDZ)

są

dostępne

na

portalu doradztwo.ore.edu.pl41
W skład kompletu materiałów wchodzą:


„Zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej
oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty” (bez scenariuszy);



„Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi
scenariuszami”;

39

Kotwice kariery, (red.) Knopik T., Wyd. Lechaa, Lublin 2015.
Por. Tomasz Knapik na stronie https://epedagogika.pl/profilaktyka-i-wychowanie/w-pogoni-zakroliczkiem-jak-skutecznie-wspierac-zainteresowania-dzieci-i-mlodziezy-1744.html
41
https://www.ore.edu.pl/2018/05/doradztwo-edukacyjno-zawodowe-dla-dzieci-mlodziezy-i-doroslychnowe-publikacje/
40
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„Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I–III szkoły podstawowej
z proponowanymi scenariuszami”;



„Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV–VI szkoły podstawowej
z proponowanymi scenariuszami”;



„Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII–VIII szkoły podstawowej
z proponowanymi scenariuszami”;



„Przykładowy

program

doradztwa

zawodowego

dla

branżowych

szkół

z proponowanymi scenariuszami”;


„Przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi
scenariuszami”;



„Przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego
z proponowanymi scenariuszami”;



„Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej
z proponowanymi scenariuszami”
oraz



„Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły podstawowej”;



„Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego (WSDZ) dla branżowych szkół”;



„Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego (WSDZ) dla technikum”;



„Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego (WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego”;



„Wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego (WSDZ) dla szkoły policealnej.

Materiały zostały przygotowane w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjnozawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, Oś priorytetowa II: „Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.14. „Rozwój narzędzi
dla uczenia się przez całe życie”, Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Życzę Państwu rozwijania pasji w sobie i swoich uczniach. Takiej pasji, która z jednej strony
będzie poprawić efektywność waszej pracy, z drugiej zaś pozwoli na realizację marzeń
i pasji, jakie w nas nauczycielach drzemią. Pasji, które powodują, że codzienność staje się
wyjątkowa… Pasji, która promieniuje i zaraża innych chęcią poznawania… Pasji, która
27

prowokuje do działania… Pasji, która generuje zmiany… Pasji, która jest rozsiewana nie
tylko przez nas samych, ale również przez naszych uczniów…
I na zakończenie cytat wspomnianego wcześniej Jacka Walkiewicza, skierowany do
każdego z nas:
„Jeśli o czymś w życiu marzysz, sięgnij po to”
Opracował:
Marek Rawski
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Skierniewicach
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MOŻESZ OSIĄGNĄĆ SUKCES
WARSZTATY PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ
ODBIORCY: uczniowie ostatnich klas szkół średnich/ ponadpodstawowych
CEL:


uświadomienie uczniom korzyści płynących z planowania kariery zawodowej,



omówienie poszczególnych kroków prowadzących do wyboru właściwego zawodu,



określenie zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych,



zapoznanie się z charakterystykami wybranych zawodów,



stworzenie planu zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie wybranego
zawodu.

CZAS TRWANIA:
5 godzin lekcyjnych
STOSOWANE TECHNIKI:


praca indywidualna



praca w grupach



dyskusja.

Warsztaty są realizowane przez doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach.
BLOK I. MÓJ SUKCES
Wstęp:
Na pytanie o to „Co jest Twoim marzeniem?” wielu z nas odpowie bez wahania:
„Osiągnięcie sukcesu”. Sukces w różnych dziedzinach życia jest wielce pożądany. Co
jednak konkretnie dla nas oznacza? Czym ten sukces jest w sferze zawodowej, co się na
niego składa i co zrobić, żeby go osiągnąć? Okres nauki w szkole ponadpodstawowej to
bardzo dobry czas, aby poszukać odpowiedzi na te pytania.
„W życiu nie ma przypadków - sukces osiągają ludzie, którzy planują i życie, i sukces!”
- na podst. słów Waldemara Uberny
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Ćwiczenie 1 Czym jest sukces?
Czas: 10 min.
Materiały pomocnicze: tablica, pisaki
Przebieg:
1.Prowadzący prosi uczniów o zastanowienie się nad tym, co rozumieją pod pojęciem
sukcesu.
2.Prowadzący zapisuje pomysły na tablicy, a następnie przytacza i omawia definicję.
Słownik

języka

polskiego

definiuje

sukces

jako „udanie się czegoś, pomyślny

wynik jakiegoś przedsięwzięcia, powodzenie, triumf”. Sukces jest to także osiągnięcie
zamierzonego celu, zdobycie czegoś dla nas istotnego, czy uznanie społeczeństwa lub jakiejś
grupy; stanowi efekt pracy, naszych starań, poszukiwań. Pojęcie sukcesu ma wiele znaczeń
i kojarzy się głównie z sukcesem zawodowym lub finansowym. To potrzeba sukcesu
pobudza większość z nas do działania. (na podst. Wyprawka Maturzysty 2003/2004).
Ćwiczenie 2 Ludzie sukcesu
Czas: 15 min.
Materiały pomocnicze: kartki, pisaki
Przebieg:
Prowadzący prosi uczniów, aby:
1. Zastanowili się, kto według nich jest człowiekiem sukcesu.
2. Podali konkretne przykłady osób ze swojego otoczenia, które osiągnęły sukces.
3. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:
 Dla każdego z nas sukces może oznaczać coś odmiennego: dla jednej osoby jest to
prowadzenie wielkiej firmy o światowym zasięgu, czy międzynarodowa kariera aktorska,
dla kogoś innego sukces to szczęśliwa rodzina, praca kierowcy TIR-a, którą z przyjemnością
wykonuje, lub możliwość pomagania innym np. w charakterze wolontariusza. O osiągnięciu
sukcesu możemy mówić wtedy, gdy na niego zapracowaliśmy – mieliśmy określony cel
i do niego dążyliśmy postępując zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Kiedy już
osiągniemy zamierzony cel – możemy potraktować to jako nasz sukces.
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Ćwiczenia 3 Mój sukces – moja wizja życia
Czas: 20 min.
Materiały pomocnicze: kartki, pisaki
Przebieg:
1.Prowadzący prosi uczniów, aby zastanowili się nad tym, co musieliby osiągnąć, żeby móc
nazwać siebie ludźmi sukcesu.
2.Wybrani uczniowie prezentują odpowiedzi.
3.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:
Psychologowie twierdzą, że nie istnieje coś takiego, jak osobowość sukcesu. Badania
przeprowadzone wśród specjalistów i wybitnych menedżerów pokazały jednak, że
występują zależności pomiędzy cechami osobowości, a osiąganiem sukcesu. Czynnikami,
które uznano za najważniejsze do osiągnięcia sukcesu, są m.in. planowanie, wiara w siebie
oraz skuteczne działanie.
Aby osiągnąć sukces w życiu musimy:


wiedzieć, co chcemy osiągnąć – wyznaczanie celu,



wiedzieć, jak to zrobić - przygotowanie, zdobywanie informacji,



zaplanować poszczególne kroki – planowanie,



przystąpić do działania – realizacja planu.

BLOK II. KLUCZ DO SUKCESU – WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ZAWODU
Wstęp:
W dzisiejszych czasach nie da się mówić o sukcesie nie rozpatrując go w kontekście
kariery zawodowej. Praca pochłania nam więcej niż jedną trzecia życia, dlatego warto robić
wszystko, aby czerpać z niej nie tylko korzyści, ale i radość. Osoba, która lubi swoją pracę
jest bardziej kreatywna, efektywna i lepiej zmotywowana do jej wykonywania, a co za tym
idzie ma większe szanse na odniesienie sukcesu. Dlatego w planowaniu ścieżki kariery
zawodowej tak istotny jest wybór właściwego celu, czyli określenie tego, co chcemy
osiągnąć w życiu zawodowym. Jest to niezbędne, aby wiedzieć, dokąd zmierzamy, móc
kontrolować działania i cieszyć się świadomością osiąganych efektów. Wybór
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odpowiedniego zawodu jest pierwszym, bardzo ważnym etapem budowania planu dojścia
do sukcesu.
Ćwiczenie 4 Dobry zawód
Czas: 15 min.
Materiały pomocnicze: kartki, pisaki
Przebieg:
1. Prowadzący prosi uczniów, aby podzielili się na 3 grupy.
2. Uczniowie w grupach zastanawiają się nad tym, co należy brać pod uwagę wybierając
właściwy dla siebie zawód.
3. Prowadzący zapisuje propozycje na tablicy, a następnie je omawia.
Wybierając zawód powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim:


swoje zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia, a także cechy charakteru – aby
dobrze wybrać zawód, trzeba znać swoje mocne strony,



stan zdrowia – niektóre choroby, dysfunkcje i niepełnosprawności wykluczają lub
ograniczają możliwość wykonywania pewnych zawodów,



sytuację na rynku pracy – planując ścieżkę kariery warto mieć wiedzę, które z zawodów
będą poszukiwane w przyszłości, a które będą zanikać,



wiedzę na temat wybranego zawodu – jest niezbędna, żeby ocenić, czy nasz potencjał
odpowiada wymaganiom zawodu.

Ćwiczenie 5 Autotest - profil zainteresowań lub inny test określający zainteresowania
i preferencje zawodowe

Czas: ok. 30 min.
Materiały pomocnicze: kwestionariusz testu
Przebieg:
1. Prowadzący przekazuje uczniom kwestionariusze testu do samooceny.
2. Uczniowie wypełniają test, a następnie zapoznają się z wynikami.
2. Prowadzący przedstawia interpretację wyników testu.
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Ćwiczenie 6 Diagnoza potencjału zawodowego
Czas: 20 min.
Materiały pomocnicze: pisaki, załącznik 1 Cechy charakteru, załącznik 2 Umiejętności
i uzdolnienia
Przebieg:
1 .Prowadzący rozdaje uczniom załącznik 1, i prosi o to, aby każdy z uczniów wybrał z listy
te cechy, które posiada.
2. Uczniowie uzupełniają listę dopisując inne cechy, które ich opisują.
3. Prowadzący rozdaje załącznik 2, prosi uczniów o wybranie tych umiejętności i uzdolnień,
które posiadają, a następnie uzupełnienie listy o umiejętności i uzdolnienia nie uwzględnione
w wykazie.
4. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:
Posiadane przez nas umiejętności i uzdolnienia, a także cechy charakteru, które mogą być
przydatne w pracy, to nasze mocne strony składające się na potencjał zawodowy. Nawet
jeżeli niektóre umiejętności czy cechy wydają się być nieprzydatne lub wręcz niepożądane
w pewnych zawodach, w przypadku innych profesji będą dużym atutem. Sztuką jest zatem
znalezienie takiego zawodu, który w pełni wykorzysta nasz potencjał.
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Załącznik 1 Cechy charakteru
Cechy charakteru


empatia



zrównoważenie



lojalność



pewność siebie



bezinteresowność



podejrzliwość



dokładność



dociekliwość impulsywność



dobroduszność



roztargnienie



obowiązkowość



opryskliwość



pomysłowość



nieszczerość



pracowitość



cynizm



wiarygodność



oszczędność



współczucie



arogancja



wyrozumiałość



łakomstwo



troskliwość



uległość



punktualność



cierpliwość



gościnność



konsekwencja



zdyscyplinowanie



dyskrecja



samodzielność



wrażliwość



ciekawość



nieustępliwość



wytrwałość



zdecydowanie



zaangażowanie



lojalność



staranność



bezinteresowność



odpowiedzialność



dyskrecja



komunikatywność



spontaniczność



odwaga



spostrzegawczość



optymizm



………………..



kreatywność



………………..



ambicja



………………..



beztroska



………………..



opanowanie,



………………..



operatywność,



………………..



opiekuńczość,



………………..

Opracowanie własne
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Załącznik 2 Umiejętności
Umiejętności i uzdolnienia
w odniesieniu do ludzi:

w odniesieniu do danych:

w odniesieniu do rzeczy:



pomaganie



wartościowanie



rzeźbienie



nauczanie



standaryzowanie



mycie



bawienie



powtarzanie



montowanie



reprezentowanie



zmienianie



budowanie



motywowanie



strukturyzowanie



reperowanie



organizowanie



programowanie



kopanie



przewodzenie



operowanie



wytwarzanie



monitorowanie



sekwencjonowanie



układanie



kontrolowanie



analizowanie



kierowanie



ocenianie



dostarczanie



spawanie



tłumaczenie



tworzenie



obsługiwanie



wspieranie



pisanie



porządkowanie



godzenie



zbieranie



konserwowanie



diagnozowanie



zestawianie



malowanie



negocjowanie



liczenie



segregowanie



leczenie



projektowanie



kopiowanie



sprzedawanie



przewidywanie



pakowanie



namawianie



badanie



barwienie



kierowanie



specyfikowanie



wydobywanie



wychowywanie



kosztorysowanie



odnawianie



opiekowanie się



liczenie



czyszczenie



dyskutowanie



archiwizowanie



eksponowanie



współpracowanie



wprowadzanie



murowanie



uzdrawianie



manipulowanie



klejenie



doradzanie



utrwalanie



naprawianie



przekonywanie



dokumentowanie



sterowanie



odmawianie



przetwarzanie



granie



zachęcanie



porównywanie



składanie



pielęgnowanie



manipulowanie



………………..

na podstawie D. Syrzeń Diagnoza moich predyspozycji zawodowych, http://www.doradca.up.gov.pl
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Ćwiczenie 7 Zawody przyszłości i przeszłości
Czas: 25 min.
Materiały pomocnicze: kartki, pisaki, materiały informacyjne dla prowadzącego dotyczące
aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Przebieg:
1.Prowadzący prosi uczniów, aby podzielili się na 4 grupy.
2.Dwie grupy mają za zadanie wypisać zawody, które wg nich są profesjami zanikającymi,
dwie pozostałe wypisują zawody z przyszłością.
3.Następnie przedstawiciele grup prezentują przygotowane listy zawodów.
4.Uczestnicy zastanawiają się wspólnie, dlaczego wymienione zawody zostały
zaklasyfikowane jako zawody przyszłości lub przeszłości/zanikające.
5.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:
 Wybierając zawód musimy kierować się prawami rynku, który jest dynamiczny i wciąż
zachodzą na nim zmiany – pewne zawody się pojawiają, inne zanikają. Wiedza o aktualnych
trendach rynkowych jest niezbędna, aby dokonać dobrego i świadomego wyboru. Przed
podjęciem decyzji o wyborze zawodu należy zdobyć informacje dotyczącą zawodów z
potencjałem, na które zgodnie z prognozami, będzie zapotrzebowanie w najbliższych latach.
Ćwiczenie 8 Zbieranie informacji o wybranych zawodach
Czas: 25 min.
Materiały pomocnicze: materiały informacyjne – w zależności od posiadanych zasobów
Przebieg:
1.Prowadzący prosi uczniów, aby zebrali informacje na temat wybranych zawodów,
ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, umiejętności i uzdolnień, które są
niezbędne do ich wykonywania oraz ścieżki edukacyjnej. Warto również zwrócić uwagę
na przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania danej profesji.
2.Uczniowie zapoznają się z dostępnymi materiałami informacyjnymi (przewodniki, teczki
informacji o zawodach, ulotki, artykuły, programy multimedialne zawierające informacje
o zawodach).
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Ćwiczenie 9 Ja i mój wymarzony zawód
Czas: 20 min.
Materiały pomocnicze: pisaki, załącznik 3 Ja i mój wymarzony zawód
Przebieg:
1.Prowadzący rozdaje uczniom załącznik 3.
2.Uczniowie wypełniają kwestionariusz konfrontując swój potencjał zawodowy z
wymaganiami wybranego zawodu.
3.Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:
Wybierając zawód warto pamiętać, aby nie kierować się jego wyidealizowanym obrazem,
ale starać się poznać, jaki jest naprawdę. Często bowiem wybory podyktowane są iluzją
zawodu, wybiórczą wiedzą, czy też znajomością jedynie przyjemnych stron danej profesji.
Niezwykle ważne jest również dopasowanie odpowiedniego zawodu do naszych cech
charakteru, umiejętności i zdolności. Czasami lepiej pogodzić się z faktem, że z różnych
względów wymarzony zawód do nas nie pasuje i spróbować znaleźć alternatywne
rozwiązanie. Znajomość siebie oraz zawodu, który zamierzamy w przyszłości wykonywać
jest podstawą dokonania właściwego wyboru.
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Załącznik 3 Ja i mój wymarzony zawód
Wymagania zawodu:

Mój potencjał:

Zainteresowania

Zainteresowania

Umiejętności

Umiejętności

Uzdolnienia

Uzdolnienia

Cechy charakteru

Cechy charakteru

Przeciwwskazania
zdrowotne do
wykonywania zawodu

Stan zdrowa

Opracowanie własne
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BLOK III. JAK ZDOBYĆ WYMARZONY ZAWÓD - PLANOWANIE ŚCIEŻKI
KARIERY
Wstęp:
Podczas zajęć z zakresu planowania kariery mieliście już okazję zastanowić się nad
swoim sukcesem zawodowym - wybieraliście zawód, czyli wyznaczaliście cel opierając się
na waszych zainteresowaniach, wiedzy o rynku pracy i prognozach dotyczących zawodów
przyszłości oraz wymaganiach wybranych profesji. Kolejny krok to zbudowanie planu
zdobycia wymarzonego zawodu. Plan jest ważny, ponieważ pomaga efektywnie
przygotować

się

do

podjęcia

konkretnych

działań.

Dzięki

temu

wzrasta

prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu – nie trzeba tracić energii na bezładne działania
i chwilowe decyzje. Dobrze byłoby, aby każdy zbudował swój plan samodzielnie, ponieważ
to wy bierzecie odpowiedzialność za jego wykonanie, czyli za przebieg własnej kariery.
W konstruowaniu planu mogą pomóc doradcy szkolni i zawodowi.
Budując plan zdobycia wymarzonego zawodu, należy wziąć pod uwagę:


drogi uzyskania wymaganych kwalifikacji (np. jaką szkołę, kurs, szkolenie należy
ukończyć),



organizację nauki (m.in. jaki tryb nauki będzie dla was najbardziej odpowiedni –
zaoczny, stacjonarny, wieczorowy; gdzie znajduje się wybrana szkoła - czy odległość
od miejsca zamieszkania jest na tyle duża, że wymaga dojazdów, zakwaterowania itp.;
czy nauka w wybranej szkole będzie wymagała nakładów finansowych – skąd je
pozyskać



zasoby zewnętrzne - czy można zwrócić się do kogoś o pomoc, na jakiego rodzaju pomoc
można liczyć (np. zakwaterowanie podczas nauki - u rodziny, znajomych, wynajęcie
stancji wspólnie z kolegami; wsparcie finansowe podczas nauki – kto będzie finansował
opłaty za szkołę, zakwaterowanie, przejazdy itp.; pomoc w znalezieniu pracy w czasie
nauki, itp.)



trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie realizowania planu i pomysły, jak sobie
z nimi poradzić.
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Ćwiczenie 10 Co muszę zrobić, żeby zdobyć zawód? - budowanie planu kariery
Czas: 35 min.
Materiały pomocnicze: pisaki, załącznik 4 Co muszę zrobić, żeby zdobyć zawód? - plan
kariery
Przebieg:
1.Prowadzący rozdaje załącznik 4 i prosi, aby każdy z uczniów wypełnił tabelę zgodnie
z posiadaną wiedzą. Tabelę można sukcesywnie uzupełniać w domu, po zebraniu
brakujących informacji.
2. Prowadzący podsumowuje ćwiczenie:
 Poznaliście już swój cel zawodowy - wiecie jaka profesja będzie dla was
najodpowiedniejsza. Stworzyliście również plan zdobycia wymarzonego zawodu, a więc
przeanalizowaliście pod tym kątem ścieżkę edukacyjną, mieliście tez okazję przemyśleć
stronę organizacyjną

związaną z dalszymi etapami nauki, zmierzyliście się tez

z potencjalnymi problemami, które mogą się pojawić. Teoretycznie jesteście już świetnie
przygotowani do realizacji planu kariery. Pora przystąpić do działania. Pamiętajcie, że na
każdym etapie opracowywania i realizacji planów warto skonsultować się z innymi osobami
z waszego otoczenia (koledzy, rodzice) lub doradcami szkolnymi i zawodowymi, którzy
służą profesjonalnym wsparciem. Ważne również, abyście podchodzili do planu elastycznie
– czasami lepiej skorygować pierwotne założenia, aby działania były bardziej efektywne.
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Załącznik 4 Co muszę zrobić, żeby zdobyć zawód? - plan kariery zawodowej
Wybrany zawód:
- jaką szkołę/kurs/szkolenie musisz skończyć?
Podaj:
a) kierunek i nazwę wybranej szkoły/uczelni,
b) tryb nauki, jaki preferujesz (stacjonarny – dzienny, zaoczny, wieczorowy, itp.)
c) czy nauka w tej szkole będzie wymagała dojazdów, zakwaterowania
d) czy nauka w szkole jest płatna (dowiedz się jaka jest wysokość czesnego i wpisz kwotę)
Rozpocznij od opisu szkoły, którą zamierzasz ukończyć jako pierwszą
1.

a)
b)
c)
d)

2.

a)
b)
c)
d)

3.

a)
b)
c)
d)

41

- kto i w jakim zakresie może ci udzielić pomocy?
wpisz konkretne osoby i /lub instytucje

a) a) finansowanie nauki (kto zapłaci za szkołę, dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie, itd?)

b) b) zakwaterowanie (czy możesz u kogoś zamieszkać w czasie trwania nauki, czy masz
potencjalnego współlokatora z którym mógłbyś wynająć mieszkanie, czy szkoła
dysponuje bursą/akademikiem, w której/którym możesz zamieszkać, itd.?)

c) c) znalezienie pracy w trakcie nauki (czy ktoś może pomóc w poszukiwaniach pracy?)

d)

e)

- jakie problemy mogą się pojawić w związku z podjęciem nauki?
- jakie rozwiązania proponujesz?
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Problem

Proponowane rozwiązanie

Zakończenie
Prowadzący podsumowuje zajęcia oraz przekazuje materiały informacyjne dotyczące
instytucji, którą reprezentuje. Zachęca do konsultacji z doradcami szkolnymi i zawodowymi.

Opracowała:
Aneta Knapińska
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Skierniewicach
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CZYNNIKI TRAFNEGO WYBORU SZKOŁY/ZAWODU
Przejście ucznia od nauki w szkole podstawowej do nauki w szkole ponadpodstawowej jest
specyficznym okresem w życiu młodego człowieka. Na etapie kształcenia, jakim jest
ostatnia klasa szkoły podstawowej, młodzież znajduje się w trudnym okresie rozwojowym.
Jest to faza burzliwego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego, jednocześnie
przechodzenia z dzieciństwa do świata dorosłości. W tym okresie, jakże trudnym dla
ucznia, podejmowane są pierwsze decyzje dotyczące jego przyszłości. Należy podkreślić,
iż młodzież jest często niezdecydowana, niedoinformowana i nieprzygotowana do podjęcia
tak ważnej decyzji, jaką jest wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu. Decyzja dobrze
przemyślana może zagwarantować sukces zawodowy oraz satysfakcję z wykonywanej
w przyszłości pracy. Wybranie właściwej ścieżki edukacyjno-zawodowej jest procesem
i wymaga zarówno czasu, jak i wysiłku. Co warto wziąć pod uwagę, by podjąć właściwą
i trafną decyzję?
Planując swoją przyszłość edukacyjno-zawodową powinnyśmy poznać czynniki, które
mają znaczący wpływ na nasze wybory. Wśród nich wyróżnia się dwie zasadnicze grupy:
1) Czynniki wewnętrzne – związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego potencjałem
(zasobami),
2) Czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, to wiedza i informacje
pomocne w podejmowaniu decyzji.

Czynniki wewnętrzne = świadomość własnego potencjału, znajomość
słabych i mocnych stron.
1. Zainteresowania
Zainteresowanie określane jest jako upodobanie, zamiłowanie, inklinacja, predylekcja,
zaciekawienie (ciekawość), a nawet sympatia do czegoś lub tzw. „żyłka”. Z kolei
w praktyce psychologicznej zainteresowanie oznacza tyleż uwagę, ciekawość, motywację,
skupienie, troskę, ukierunkowanie na cel, co świadomość oraz dążenie (Reber, 2000, s.
869). Zainteresowanie to względnie trwała, obserwowalna dążność do poznawania
otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej
o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do otaczających
zjawisk. To znaczy (Gurycka, 1989, s. 23–24):
− w dostrzeganiu określonych cech przedmiotów i związków zależności między nimi,
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a także wybranych problemów;
− w dążeniu do ich zbadania, poznania, rozwiązania;
− w przeżywaniu różnorodnych uczuć pozytywnych i negatywnych związanych
z nabywaniem i posiadaniem wiedzy.
Gdy wyznacznikiem aktywności poznawczej jest zaangażowanie emocjonalne
wówczas mamy do czynienia z zamiłowaniem, pasją lub hobby. Zainteresowania, które
charakteryzują się trwałością, a ich siła oddziaływania jest duża, mają duże znaczenie
w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.
Jak można rozpoznać zainteresowania?
1) Możemy zadać bardzo proste pytania, np.: Co lubię robić? Jak spędzam wolny czas?
Jakie przedmioty szkolne lubię?
2) Uczestnictwo w różnego rodzajach działaniach, np.: kółkach zainteresowań,
interesujących warsztatach, organizowanych przez różne instytucje, itp.
3) Zastosowanie wystandaryzowanych narzędzi, badających zainteresowania.
2. Uzdolnienia, umiejętności, zdolności
Zdolność to możliwość uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywaniu
danych czynności w określonych warunkach wewnętrznych (…). Zdolności mają
charakter ogólny, tzn. ich obecność jest konieczna przy wykonywaniu przez człowieka
różnych czynności. Do zdolności ogólnych zalicza się: spostrzegawczość, sprawność
myślenia, wyobraźnię, pamięć, uwagę oraz sprawność motoryczną” (wg Słownika
pedagogicznego)
Inna definicja zdolności - to inaczej predyspozycja do łatwego opanowywania pewnych
umiejętności, zdobywania wiedzy, uczenie się; do wykonywania lepiej od innych pewnych
czynności bądź działań. Zdolność oznacza w szczególności umiejętność uczenia się
i nabywania określonych sprawności (czynności).
W psychologii rozróżnia trzy rodzaje zdolności:


zdolności ogólne – określane jako inteligencja (najwyższy ich stopień określany jest
mianem geniuszu);



zdolności kierunkowe – zwane także zdolnościami specjalnymi (przedmiotowymi) lub
uzdolnieniami (najwyższy ich stopień określany jest mianem talentu);



zdolności twórcze – rozumiane jako umiejętność znajdowania wielu różnych
i oryginalnych rozwiązań zadań i problemów.
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Zdolności odgrywają istotne znaczenie w życiu człowieka. Mają ogromny wpływ
na podjęcie właściwej decyzji, jak również są wyznacznikiem naszych sukcesów
edukacyjnych i zawodowych.

3. Temperament
Przez

temperament

rozumie

się

charakterystyczną

dla

danej

jednostki

i uwarunkowaną biologicznie siłę oraz szybkość reagowania. Wchodzi tu w grę przede
wszystkim reagowanie emocjonalne (trwałość i siła uczuć, wrażliwość) oraz związana
z nim ogólna ruchliwość człowieka. Jednakże temperament przejawia się nie tylko w
emocjach, lecz także i w innych procesach psychicznych, np. w myśleniu czy
spostrzeganiu. Temperament jest wrodzony i w niewielkim stopniu ulega modyfikacjom
w wyniku działania czynników zewnętrznych.
Najbardziej zanana jest koncepcja temperamentu Hipokratesa rozwinięta przez greckiego
lekarza Galena. Byli oni twórcami pierwszej typologii temperamentu, która wciąż nie
straciła na aktualności i nadal cieszy się powodzeniem stając się źródłem inspiracji
do współczesnych teorii (Strelau, 2004). Nazewnictwo typów użyte przez Hipokratesa
na tyle silnie weszło we współczesny język, iż trudno przejść obok tej teorii obojętnie.
Według tej koncepcji wyróżnione zostały 4 typy temperamentu: choleryk, sangwinik,
melancholik, flegmatyk.
Nie jest istotne nazewnictwo poszczególnych typów, natomiast powinny nas interesować
komponenty

temperamentu, tj.: siła procesu pobudzania i hamowania, równowaga

procesów nerwowych, czas, w jakim te procesy zachodzą oraz ruchliwość tych procesów.
Wyniki narzędzia badającego temperament pozwalają na:


określenie typu temperamentu,



porównanie komponentów temperamentu do wymagań wybranych przez nas zawodów.

4. Cechy charakteru
Charakter jest integralną częścią ludzkiej osobowości, która jest względnie trwała.
Można określić go jako zbiór psychicznych dyspozycji określających normy i zasady
postępowania jednostki. Związany jest bardzo silnie ze sferą emocjonalną i uczuciową
natury ludzkiej.
W ujęciu psychologicznym, charakter to zespół indywidualnych cech osobowości, które
wyrażają się w stosunku do innych ludzi, norm moralnych, siebie samego oraz
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do otoczenia. Zatem charakter to zbiór cech moralnych w osobowości. Wiąże się on z tym,
jakie dana osoba przyjmuje postawy i jakie ma aspiracje.
Elementy składowe charakteru to:


wola,



sposób, w jaki człowiek reaguje na różne bodźce zewnętrzne i wewnętrzne,



rozpoznawanie, czy reakcje te związane są z uczuciami, czy rozumem człowieka.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze można obiektywnie stwierdzić, że dana cecha jest
“dobra” lub “zła”. Taka trudność pojawia się np. w przypadku kariery zawodowej.
5. System wartości
W pedagogice najczęściej wartości są ujmowane jako wszystko to, co jest cenne, godne
pożądania i wyboru, ważne i doniosłe. Wartości są uznawane za podłoże procesu
wychowania. Mówimy o wychowaniu do wartości. Wartości w pedagogice to „treść pojęć
ogólnych albo abstrakcyjnych, wobec których osoby zajmują określone stanowisko.
Dlatego też wyznaczają one kierunek działaniu człowieka”.
Nie ulega wątpliwości, że system wartości należy do podstawowych przekonań człowieka.
Wartości (coś ważnego, mającego dla danej osoby duże znaczenie) są źródłem
wyznaczanych priorytetów, standardów funkcjonowania w świecie. Jednak wartości nie
występują pojedynczo, lecz tworzą u danego człowieka zespoły (zbiory), zwane systemem
wartości. Jest on zbudowany w sposób hierarchiczny, tzn. jedne wartości są ważniejsze
od innych, mają większe znaczenie. Ten układ hierarchiczny pod wpływem różnorodnych
czynników ulega przemianom. Ocena własnego systemu wartości pozwala na określenie
prawidłowych wyborów życiowych oraz przyczynia się do rozwoju samoświadomości.
System wartości można diagnozować zarówno za pomocą kwestionariuszy, jak i w sposób
mniej formalny, niewystandaryzowany, stawiając dwa pytania:


Jak ludzie postępują?



Dlaczego to robią?

6. Stan zdrowia
Określenie stanu zdrowia ma bardzo istotne znaczenie przy planowaniu zawodowej
kariery, czy też przy wyborze zawodu. Poznanie swojego stanu zdrowia wraz z poznaniem
przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu pozwoli nam 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
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znaczne zaburzenia i dla których są dostępne zaledwie 2 lub 3 zawody. Ważna jest
tu konsultacja lekarska, aby ocena stanu zdrowia była jak najbardziej rzetelna.

Czynniki zewnętrzne = wiedza, informacja
Planując swoją karierę edukacyjno-zawodową wyznaczamy sobie jeden z podstawowych
celów jakim jest zdobycie zawodu. Zanim jednak podejmiemy decyzję związaną
z wyborem szkoły ponadpodstawowej (studiów), musimy najpierw zdobyć określoną
wiedzę i zebrać ważne informacje pomocne w planowaniu swojej przyszłości.
1. Świat zawodów – poznanie zawodów
Bardzo prostego podziału świata zawodów dokonał B. A. Klimow, który wyodrębnił w nim
5 grup:
1) Człowiek - przyroda
2) Człowiek - technika
3) Człowiek - człowiek
4) Człowiek dane/system znaków
5) Człowiek działalność artystyczna
W charakterystyce każdej z tych grup Klimow opisuje poszczególne grupy wg przedmiotu
pracy (wymienia szereg przykładowych zawodów) oraz opisuje wymagania, a także
przeciwwskazania do pracy.
Kolejnym pomocnym źródłem informacji o zawodach są klasyfikacje zawodów.
Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów
i specjalności występujących na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu
o Międzynarodowy

Standard

Klasyfikacji

Zawodów

ISCO-08.

Aktualizowanie

klasyfikacji w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i
europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się
co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich
stosowania. Z klasyfikacją tą można się zapoznać na stronie: www.praca.gov.pl (Menu ->
Klasyfikacja zawodów). Pojawiła się również nowa klasyfikacja zawarta w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).
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Zapoznanie się z ww. klasyfikacjami oraz poznanie nazw zawodów obowiązujących
na rynku pracy to jeden z elementów omawianej grupy czynników. Znacznie ważniejsze
jest bowiem zaznajomienie się z cechami charakterystycznymi interesujących nas
zawodów.
Innym źródłem informacji są przewodniki po zawodach zawierające wszelkie informacje
na ich temat. Opisy te przedstawiają:


nazwę zawodu, zadania i czynności, środowisko pracy,



wymagania psychologiczne, wymagania fizyczne i zdrowotne,



warunki podjęcia pracy w zawodzie, możliwości awansu,



możliwości zatrudnienia oraz płace,



zawody pokrewne,



ścieżki kształcenia,



literaturę.

2. Ścieżki kształcenia
Jest to bardzo ważny, o ile nie najważniejszy czynnik w tej grupie z uwagi
na podejmowanie pierwszych decyzji związanych z wyborem szkoły ponadpodstawowej,
jak również kierunku kształcenia na uczelni wyższej. Znajduje się tu poznanie naszego
systemu oświaty: typów i rodzajów szkół ponadpodstawowych, jak i lokalnej sieci szkół
oraz interesujących nas uczelni wyższych.
Każda szkoła ponadpodstawowa, czy uczelnia określa zasady i kryteria rekrutacji. Można
skorzystać z następujących źródeł informacji:


Informator o szkołach ponadpodstawowych (opracowany przez właściwą jednostkę
samorządu terytorialnego oraz

nadzór pedagogiczny)

uwzględniający ofertę

edukacyjną, w tym nachylenia (w liceach), kierunki kształcenia (w szkołach
zawodowych: technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia), przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji,
itp.,


lokalne Targi Edukacyjne, Dni Otwarte, strony www szkół (uczelni),



Informator dla maturzystów, w którym znajdziemy wszystko o egzaminie maturalnym,
wyborze kierunku studiów i uczelni, pierwszych krokach na studiach.

3. Rynek pracy
Rynek pracy definiowany jest jako ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez
pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków
zatrudnienia, pracy i płac - ekonomiczny, społeczny i polityczny obszar, na którym
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rozgrywają się wszelkie procesy z zakresu szeroko rozumianego zatrudnienia i bezrobocia.
Rynek pracy jest traktowany jako miejsce konfrontacji podaży i popytu na pracę, czyli ofert
pracy i chęci podjęcia pracy.
Niezwykle ważne jest dla nas w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej zdobycie
informacji dotyczących tendencji i zmian na rynku pracy ale również postawienie sobie
pytań:


czy dostaniemy pracę w wybranym/wyuczonym przez siebie zawodzie ?



jakie zawody są zawodami ginącymi ?



jakie zawody są zawodami przyszłości ?



jaki jest nasz regionalny rynek pracy ?

Przemyślane planowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej składa się z kilku etapów:
1) Poznanie własnego potencjału (zasobów), znajomość słabych i mocnych stron (czynniki
wewnętrzne),
2) Zdobycie i usystematyzowanie informacji dotyczących świata zawodów, rynku pracy
i ścieżek kształcenia (czynniki zewnętrzne),
3) Konfrontacji tych dwóch czynników,
4) Właściwego zaplanowania kariery ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Literatura:
1. Słownik Języka Polskiego.
2. Z. Pietrasiński: „Podstawy psychologii pracy.”WSiP 1988.
3. J. Strelau: Psychologia temperamentu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
4. K. Chałas: Wychowanie ku wartościom – podmiotowe trudności realizacji w praktyce
edukacyjnej, (W:) Furmanek W. (red.), Wartości w pedagogice, Rzeszów 2005.
5. A. Paszowska-Rogacz: Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej.
6. L. Białas: Orientacja zawodowa w gimnazjum. Materiały pomocnicze.
7. red. G. Sołtysińska i J. Woroniecka: Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru
zawodu, KOWEZ, Warszawa 2001.

Opracowała :
Izabela Pawluk
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu
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LEON ZAWODOWIEC
Dzięki współpracy trzech skierniewickich jednostek OHP Hufca Pracy 5-23, Ośrodka Szkolenia
Zawodowego, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej udaje się corocznie zrealizować program
autorski dotyczący popularyzacji przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego, który jest
odpowiedzią na wytyczne w zakresie utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług
rynku pracy. Głównym celem przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży gimnazjalnej HP 5-23
jest popularyzacja kształcenia zawodowego i przedsiębiorczości. Program „Leon zawodowiec”
został podzielony na dwie części. W module teoretycznym specjalista do spraw rozwoju
zawodowego omawia zebranej młodzieży zawody deficytowe i nadwyżkowe w kontekście
kształcenia zawodowego oraz formy ewaluacji zawodów i specjalności, które wynikają z rozwoju
technologii i zapotrzebowania społeczeństwa na specyficzne usługi. Doradca zawodowy
przeprowadza w HP 5-23 zajęcia na temat prawidłowego wyboru zawodu. Bada zainteresowania
i predyspozycje zawodowe uczestników oraz określa ich umiejętności przedsiębiorcze. Na
spotkaniach młodzież zapoznaje się z różnymi drogami prowadzącymi do zawodu i z Krajową Ramą
Kwalifikacji Zawodowych. W części praktycznej młodzież ma okazję osobiście przekonać się, że
pasja, zainteresowania i umiejętności są ciekawym pomysłem na samozatrudnienie. Deficyt ofert
pracy zmusza do poszukiwania rozwiązań we własnym zakresie. Młodzież HP 5-23 MCIZ-owskim
busem wyrusza na wycieczkę, w trakcie której odwiedza kilka zakładów pracy i od ich właścicieli
dowiaduje się o ścieżkach osiągania sukcesu. Z największym zainteresowaniem do tej pory spotkał
się zawód groomera (tzn. specjalisty od pielęgnacji psów i kotów). Właścicielka zakładu zapoznała
uczestników programu z wiedzą, umiejętnościami i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania
zawodu groomera i pozwoliła asystować młodzieży w podstawowych czynnościach tj. kąpanie
i suszenie pupili , co wprawiło młodzież w zachwyt. Interesującym punktem części praktycznej było
również spotkanie z tatuażystą, właścicielem salonu. Tutaj młodzi ludzie usłyszeli opowieść
związaną z zakładaniem własnej firmy. Pasja rozwijała się od 12 roku życia, kiedy to właściciel
wykonał pierwszy tatuaż. Młodzież zaopatrzona w gumowe rękawiczki mogła obejrzeć sprzęt
używany w zakładzie, typu: maszynki do tatuowania, barwniki oraz wzornik do tatuażu. W luźnej
rozmowie padały pytania praktyczne dotyczące bólu przy zabiegach, czasie ich trwania i co
najważniejsze ceny tatuażu. Na szczęście cena usługi przekraczała możliwości finansowe
uczestników. Dzięki przedsiębiorcom, którzy zgodzili się wziąć udział w naszym programie, udało
się przekonać młodzież o tym, że nie tylko studia dają szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego.
Rozwijanie własnych zainteresowań i wykorzystanie swoich predyspozycji w pracy zawodowej to
najprzyjemniejszy sposób na utrzymanie siebie i rodziny.

Opracowała:
Joanna Modelewska
Młodzieżowe Centrum Kariery w Łowiczu
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OFERTA
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY
ZAWODOWEJ ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH
DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Lp.

Tytuł zajęć

Zakres tematyczny

Czas
trwania

1.

„Oferta usług Centrum”

1. Prezentacja oferty usług Centrum Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej Oddział w
Skierniewicach
2. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy
3. Prognozy dotyczące rynku pracy

ok. 2 godz.

2.

„Świat zawodów bez
tajemnic”

1. Tendencje panujące na rynku pracy
2. Źródła informacji o zawodach
3. Poznawanie zawodów

ok. 2 godz.

3.

„Możesz osiągnąć sukces
– warsztaty planowania
kariery zawodowej”

1. Uświadomienie
uczestnikom
korzyści
płynących z planowania kariery zawodowej
2. Omówienie kroków prowadzących do wyboru
właściwego zawodu
3. Określenie zainteresowań oraz predyspozycji
zawodowych
4. Zapoznanie
się
z
charakterystykami
wybranych zawodów
5. Stworzenie planu zdobycia kwalifikacji
umożliwiających wykonywanie wybranego
zawodu

ok. 3 godz.

4.

„Wkrótce na rynku pracy”

1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi
trendami na rynku pracy, zawodami
przyszłości i oczekiwaniami pracodawców
2. Identyfikacja zasobów uczestników przy
wykorzystaniu testów badających m.in.
zainteresowania i preferencje zawodowe oraz
umiejętności miękkie
3. Zasady bezpiecznego zatrudnienia
4. Źródła i formy zatrudnienia w Polsce i poza
granicami kraju

ok. 2 godz.

5.

„List w butelce - jak
profesjonalnie
przygotować dokumenty
aplikacyjne”

1. Rola życiorysu i listu motywacyjnego
w poszukiwaniu pracy
2. Dobre rady nt. życiorysu zawodowego
3. Przygotowanie CV przez uczestników zajęć
4. Tajniki i wzory listu motywacyjnego
5. Opracowanie listu motywacyjnego przez
uczestników zajęć

ok. 3 godz.
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6.

„Rozmowa kwalifikacyjna przygotuj się i wygraj”

1. Czym jest rozmowa kwalifikacyjna?
2. Zasady
przygotowania
do
rozmowy
kwalifikacyjnej
3. Wywieranie dobrego wrażenia na innych
4. Kłopotliwe pytania zadawane przez osoby
rekrutujące
5. Zachowania wskazane i niedopuszczalne na
rozmowach rekrutacyjnych
6. Próbne rozmowy kwalifikacyjne

ok. 3 godz.

7.

„Jak zrobić dobre wrażenie
na pracodawcy?”

1. Wizytówka
poszukującego
pracy
profesjonalne dokumenty aplikacyjne
2. Autoprezentacja - przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej.
3. Makijaż do pracy i na inne okazje – teoria
i praktyka: zasady pielęgnacji twarzy, dobór
makijażu do kształtu twarzy, makijaż do
pracy, wizytowy, wieczorowy
4. W co się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną
i do pracy?

ok. 3 godz.

8.

„Badanie predyspozycji
zawodowych i
osobowościowych –
elementy bilansu
kompetencji”

1. Odkrywanie własnych zainteresowań i
preferencji zawodowych
2. Role pełnione w grupie
3. Samoocena
własnych
zainteresowań,
zdolności, aspiracji zawodowych, wartości
cenionych w życiu

ok. 3 godz.

9.

„Przygotowanie do
poszukiwania pracy w
kraju i za granicą – praca
wakacyjna, sezonowa,
długoterminowa”

1. Formy i źródła pozyskiwania ofert pracy
2. Bezpieczne zatrudnienie w krajach UE i w
Polsce
3. Instytucje
właściwe
do
załatwiania
poszczególnych spraw
4. Możliwość spotkania ze specjalistą z
certyfikowanej
agencji
zatrudnienia
–
prezentacja ofert pracy, omówienie warunków
jej wykonywania

ok. 2 godz.

10.

„Programy edukacyjne
i językowe, zdobywanie
doświadczenia
zawodowego w kraju i za
granicą”

1. Podstawowe informacje: wymagania ogólne,
długość wyjazdu, warunki pobytu, koszty
uczestnictwa
2. Możliwość
udziału
w
spotkaniu
przedstawiciela
certyfikowanej
firmy
zajmującej się rekrutacja do programów (aupair, wolontariat)

ok. 2 godz.

11.

„Zróbmy to inaczej –
warsztaty kreatywnego
myślenia”

1. Nabywanie
umiejętności
rozwiazywania
problemów
społecznym i zawodowym

twórczego
w
życiu

ok. 3 godz.

12.

„Czy drzemie w Tobie
przedsiębiorca?”

1. Dlaczego własna firma?
2. Osobowość przedsiębiorcy – autodiagnoza
pod katem przedsiębiorczości

ok. 3 godz.
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UWAGA: TEMATYKA, TERMIN, MIEJSCE ZAJĘĆ I CZAS TRWANIA
SPOTKANIA DO UZGODNIENIA.
Oprócz zajęć grupowych w Centrum można uzyskać indywidualną pomoc w formie
porad oraz informacji zawodowych.
SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
Udzielanie informacji oraz porad niezbędnych w procesie podejmowania trafnych decyzji
edukacyjnych, zawodowych oraz związanych z wejściem na rynek pracy:
 pomoc w planowaniu ścieżki kariery zawodowej
 badanie preferencji i zainteresowań zawodowych przy wykorzystaniu profesjonalnych
testów
 informacja o zawodach
 informacja o szkołach oraz instytucjach szkoleniowych
 udzielanie profesjonalnej pomocy przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
 przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z
kraju i za granicą)

POŚREDNIKIEM PRACY (pośrednictwo w

 wyszukanie i przygotowanie ofert pracy w kraju i za granicą z uwzględnieniem
indywidualnych wymagań i predyspozycji
 pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz wysłanie dokumentów do
pracodawcy
 udzielenie niezbędnych informacji dotyczących:
 bezpieczeństwa zatrudnienia w kraju i za granicą
 instytucji właściwych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, sprawy emerytalnorentowe, itp
 rozliczeń podatkowych
 warunków pracy i życia za granicą oraz swobody przemieszczania się pracowników UE
 systemu koordynacji zabezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej.
Nasz adres:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach
ul. Senatorska 10, tel. 46 833 36 50, 46 833 39 74
e-mail: centrumsk@wup.lodz.pl,

u.bilska@wup.lodz.pl, a.knapinska@wup.lodz.pl,

h.komorowska@wup.lodz.pl, m.popinska@wup.lodz.pl
Opracowała:
Hanna Komorowska
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Skierniewicach
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OFERTA
CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY
ZAWODOWEJ ODDZIAŁ W SKIERNIEWICACH DLA RODZICÓW
Tytuł spotkania

„Kim będzie
moje dziecko?”

„Rodzic
pierwszym
doradcą
zawodowym
swojego dziecka”

„Planowanie
kariery
zawodowej”

Odbiorcy

Informacja dla
rodziców dzieci
w wieku
przedszkolnym

Informacja dla
rodziców uczniów
szkół podstawowych

Zakres tematyczny
1. „To jest taki szukanowiec. Jak myślą
i funkcjonują przedszkolaki?
2. „Chcę być superbohaterem” –
preorientacja zawodowa w przedszkolu
 Poznanie siebie
 Świat zawodów i rynek pracy
 Rynek edukacyjny i uczenie się przez
całe życie
 Planowanie własnego rozwoju
i podejmowanie decyzji edukacyjnozawodowych
3. Jak pomóc dziecku zostać
superbohaterem? – wskazówki dla
rodziców i opiekunów
1. Etapy rozwoju dziecka w szkole
podstawowej
2. Wybór zawodu – łatwy czy trudny?
3. Rynek pracy - rynek dynamicznych
zmian
4. Wsparcie z sieci
5. Co po szkole podstawowej?

1. 1. Wprowadzenie:
 omówienie etapów rozwoju
Informacja dla
zawodowego człowieka na przykładzie
rodziców uczniów
teorii Donalda Supera
szkół

omówienie elementów wpływających
ponadpodstawowych/
na rozwój zawodowy człowieka
ponadgimnazjalnych
 omówienie czynników mających
wpływ na wybory młodzieży
4. 2. Opinie o pracy i karierze
5. 3. Prezentacja wybranych definicji kariery
6.
zawodowej
7. 4. Kariera zawodowa: czego chcą dla
8.
swojego dziecka
9. 5. Omówienie etapów planowania
10. 6. Jak wspierać dziecko w planowaniu
11.
zawodowej przyszłości
12. 7. Podsumowanie: gdzie szukać pomocy
13. doradczej i informacji przydatnych
14. w procesie planowania?
1.

Czas
trwania

ok. 1 godz.

ok. 1 godz.

ok. 1 godz.

Uwaga: TEMATYKA, TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA DO UZGODNIENIA
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PASJA, PROFESJA POWOŁANIE W DORADZTWIE
ZAWODOWYM – ZESTAWIENIE TEMATYCZNE
Coaching w doradztwie zawodowym:
1. Coaching : zestaw narzędzi / Maciej Bennewicz. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, cop.
2018
2. Coaching grupowy : praktyczny podręcznik dla liderów, trenerów, doradców
i nauczycieli / Joanna Grela. - Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2017
3. Coaching i mentoring : strategie, taktyki, techniki / Eric Parsloe. - Warszawa: Wydaw.
Nauk. PWN, 2018.
4. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neal. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2016
5. Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji / Lidia D. Czarkowska. - Warszawa:
Wydaw. Poltex, 2017
6. Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy /
Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2018
7. Coaching narzędziowy : szefie, coaching jest łatwy, bo wszyscy jesteśmy coachami /
Wojciech Haman. - Warszawa : Wydawnictwo Grupa Szkoleniowa Kontrakt - OSH ;
Gliwice: Wydaw. Helion, copyright 2015
8. Coaching, kreatywność, zabawa : narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów /
Maciej Bennewicz. - Gliwice: Helion, cop. 2014. – Sygn.: Skierniewice 76125
9. Coaching, mentoring, tutoring : wyzwania dla edukacji XXI wieku / Warszawa :
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, 2016
10. Moc coachingu : poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste / M.
Wilczyńska, M. Nowak, J. Kućka, J. Sawicka, K. Sztajerwald. – Gliwice: Wydaw.
Onepress, 2013. – Sygn.; Łowicz 34976
11. Moc coachingu : zbiór narzędzi wspierania rozwoju / Łukasz T Marciniak , Sylwia
Rogala-Marciniak. – Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
12. Nawyk coachingu : mów mniej, pytaj więcej i stań się lepszym liderem / Michael Bungay
Stanier. - Łódź: Galaktyka, cop. 2017
13. Odporność psychiczna : strategie i narzędzia rozwoju / Doug Strycharczyk. - Sopot:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
14. Podręcznik coachingu : podręcznik szkolenia : niezbędnik dla instruktorów
i menedżerów / Sara Thorpe. - Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2017
15. Psychologia coachingu / Law, Ho. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
16. Sztuka coachingu : zbiór narzędzi i wskazówek / Jenny Bird. - Łódź: Galaktyka, cop.
2017
Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego
1. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole. Praca zbiorowa. - Warszawa : KOWEZiU,
2008. - https://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
2. Człowiek, organizacja, kariera : siła psychologii stosowanej / Elżbieta Kowalczyk. Warszawa : Difin, 2014. - Sygn.: Łowicz B-1084 ; Rawa Maz. 29908
3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania : praca zbiorowa / pod
red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak et al. - Warszawa : KOWEZiU, 2014. https://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
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4. Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / współaut. Dominika
Cieślikowska. - Warszawa : KOWEZiU, 2006. - Sygn.: Skierniewice 71790,7179 ;
Brzeziny 37559,37560 ; Łowicz 33776 ; Rawa Maz. 28644,28645
5. Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się / redakcja naukowa
Ewa Solarczyk-Ambrozik. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Adama
Mickiewicza, 2016
6. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych /
Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012. - Sygn.: Skierniewice
76911
7. Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. - Lublin :
Wydawnictwo KUL,2013. - Sygn.: Skierniewice 75791
8. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla,
Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. – Warszawa : Difin, 2011. - Sygn.: Skierniewice
75334 ; Łowicz 34864
9. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu : przegląd koncepcji teoretycznych / Anna
Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : KOWEZiU, 2003. - Sygn.: Skierniewice 71794,
71795 ; Brzeziny 37557, 37558 Łowicz 33778, 34337 ; Rawa Maz. 28642. https://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
10. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa
: KOWEZiU, 2011. - Sygn.: Skierniewice 75697,75698 ; Brzeziny 39043 ; Łowicz 34570.
- https://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
11. Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena
Piorunek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. - Sygn.: Skierniewice
76918 ; Brzeziny 38899
12. Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych /Anna KławsiućZduńczyk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
13. Poradnictwo socjodynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń / R. Vance
Peavy. - Bielsko-Biała: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grocki, 2014 . https://docplayer.pl/5602329-Poradnictwo-socjodynamiczne.html (dostęp: 2019-09-30)
14. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla,
Wioleta Duda (red.). - Warszawa : Difin, 2016
15. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red.
nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, 2010. - Sygn.:
Skierniewice 73312
16. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym / T. Rostkowski, D.
Danielewicz (red.), Warszawa: Difin, 2012. – Sygn.: Skierniewice 75322
17. Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
18. W kręgu działań pomocowych i poradniczych / red. nauk. Joanna Kozielska, Agnieszka
Skowrońska-Pućka. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2016
Praktyczne zagadnienia doradztwa zawodowego
1. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa
: Difin, 2009. - Sygn.: Brzeziny 37540 ; Łowicz 34843
2. Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej : scenariusze zajęć,
prezentacje zawodów, testy predyspozycji, dokumentacja. – Poznań : Forum Media
Polska ; Warszawa: Wydawnictwo dr Josef Raabe, 2013-2015
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3. Drama w doradztwie zawodowym.1,Zawody prawnicze.2,Zawody medyczne / Dawid
Misiak. - [S.l.] : Raabe, [ca 2013]
4. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa
Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydaw.
Naukowe Scholar, 2011. - Sygn.: Łowicz 35598
5. Informator dla rodziców/opiekunów : rozpoznawanie predyspozycji zawodowych
i zainteresowań - życiowym drogowskazem dla młodzieży / oprac. Małgorzata MalecRawiński. - Włocławek : Agencja Reklamowa TOP, Agnieszka Łuczak, 2014
6. Jak bawić się i uczyć z pasją? : zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z
dziećmi : [czyli miniporadnik jak wychować dziecko Twórcze Optymistyczne i Ciekawe
świata] / Dorota Kamińska. - Kraków : Centrum Edukacji "Bliżej Przedszkola", 2017
7. Jak osiągnąć sukces na rynku pracy? : scenariusze zajęć dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych / [aut. Ewa Koper et al.]. – Łódź : Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2013
8. Jak rozwijać wśród uczniów pozytywny obraz siebie? Poradnik dla pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych : materiały postdiagnostycne cz. III /
Domagała-Zyśk, E. i in. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017
9. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe
i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : Difin, 2010. Sygn.: Skierniewice 75335 ; Brzeziny 37639 ; Łowicz 34971
10. Jak zostać kimś / Agnieszka Trojan-Jaskot. - Warszawa : Wydawnictwo Zielona Sowa,
cop. 2012. - Sygn.: Rawa Maz. 28989
11. Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks. - Bydgoszcz :
Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010. - Sygn.: Brzeziny 37837 ; Łowicz 33912 ; Rawa
Maz. 28954
12. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci
i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa: Difin, 2018. – Sygn.: Brzeziny
39790
13. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym / Anna Paszkowska-Rogacz,
Małgorzata Tarkowska. - Warszawa : KOWEZiU, 2004. - Sygn.: Skierniewice 71788 ,
71789 ; Brzeziny 37561, 37562 ; Łowicz 33779 ; Rawa Maz. 28648, 28649. http://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
14. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik /
Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych
2011. - Sygn.: Skierniewice 73927. - www.scholaris.pl (dostęp: 2019.09.30)
15. My Zawodowcy : kształcenie zawodowe, rynek pracy, kariera / Anna Świdurska. Poznań: Pracownia Analityczno-Wydawnicza, 2016
16. Obrazkowy Test Zawodów : wykorzystanie metody w poradnictwie zawodowym
i planowaniu kariery : wprowadzenie / Martin Achtnich. - Wrocław: Kapitał Kariery
Spółka z o.o., 2014
17. Od marzeń do kariery [Dokument dźwiękowy] : poradnik dla uczniów i absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa :
KOWEZiU, 2013. - Sygn.: Łowicz CD-84 ,CD-85
18. Odkryj swój żywioł : jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie /
Ken Robinson, Lou Aronica. - Kraków : Wydawnictwo Element, 2015
19. Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w
pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016. - Sygn.:
Skierniewice 76912 ; Brzeziny 39317
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20. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologicznopedagogicznej / Anna Jaskulska. - Warszawa : KOWEZiU, 2015. - Sygn.: Skierniewice
76599. - http://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
21. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach
specjalnych / Barbara Górka. - Warszawa : KOWEZiU, 2015. - Sygn.: Skierniewice
76598
22. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum [Dokument dźwiękowy] : poradnik dla
nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : KOWEZiU,
2013. -Sygn.: Łowicz CD-82,CD-83). - http://doradztwo.ore.edu.pl (dostęp: 2019-09-30)
23. Pozwól, że Ci opowiem... bajki, które nauczyły mnie jak żyć / J. Bucay. - Zakrzewo:
Wydaw. Replika, 2013
24. Quo vadis? : narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów i słuchaczy :
przewodnik dla diagnostów prowadzących doradztwo zawodowe / Paulina Sobiczewska,
Dorota Wiszejko-Wierzbicka. - Warszawa : SWPS, 2015
25. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych i zainteresowań - życiowym
drogowskazem dla młodzieży : przewodnik dla nauczyciela / oprac. Bogna Bartosz. Lubań : Powiatowe Centrum Edukacyjne; Włocławek : Agencja Reklamowa Top, 2015
26. Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów : zajęcia relaksujące : 160
pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III / Jadwiga Stasica. - Wyd. 5. - Kraków
: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – Sygn.: Brzeziny 37515
27. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program
zajęć z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [et al.]. - Warszawa : ECORYS
Polska, 2013
28. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w
praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / Agnieszka Minkina et al. - Warszawa
: ECORYS Polska, 2013. - Sygn.: Brzeziny 39134 ; Łowicz B-1045,B-1046 ; Rawa Maz.
B905,B906
29. Szkoła z zawodem [Film] : książka z filmem edukacyjnym / scen. i reż. Dariusz
Fedorowicz. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2015
30. Świat wartości uczniów zdolnych / B. Łubianka, A. Sękowski. - Lublin: Towarzystwo
Naukowe KUL, 2016
31. Uchwycić Żywioł : o tym, jak znalezienie pasji zmienia wszystko / Ken Robinson [oraz]
Lou Aronica. - Kraków : DAS Polska Jolanta Baj. Wydawnictwo Element. Oddział,
2012
32. Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą / Ripp
Pernille. – Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017
33. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy /
Małgorzata Rosalska. - Warszawa KOWEZiU, 2012. - (wersja elektroniczna:
http://euroguidance.pl/ksiazki). - Sygn.: Skierniewice 75396 ; Brzeziny 38567 ; Łowicz
34690
34. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli
Hauser. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014. - Sygn.: Skierniewice 76919
35. Zawody przyszłości : planowanie kariery w zgodzie z predyspozycjami / Poznań: Forum
Media Polska, copyright 2018
36. Pomóc talentowi rozkwitnąć / K. Stępniak, W. Jaskólska (red.). - Warszawa: ORE, 2016.
- (Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych kluczem do ich sukcesu życiowego, s. 1114)
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Publikacje elektroniczne http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe /Agnieszka Pfeiffer (red.). – 2014
2. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Mirosław Górczyński, Dorota
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. – 2017
Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym . – 2012
Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych / Wioleta Duda. - 2018
Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery / Joanna
Minta. – 2012
Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
/ Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. – 2013
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach
specjalnych / Barbara Górka. – 2015
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Pomaganie z pasją / Anna Jaskulska. – 2015
Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w branżowej
szkole I stopnia [Dokument elektroniczny] / Radosława Kompowska-Marek. – 2017
Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7
szkoły podstawowej / Beata Grzelak. - 2017
Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy /
Małgorzata Rosalska. – 2012
Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu /
Halina Dołęga-Herzog, Małgorzata Rosalska. – 2014
Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań
uczniów w codziennej praktyce szkolnej [Dokument elektroniczny] / Tomasz Knopik. –
2018
Linki przydatne w prowadzeniu poradnictwa edukacyjno-zawodowego












Portal Doradztwo edukacyjno-zawodowe (w tym publikacje, filmy, scenariusz zajęć,
narzędzia) https://doradztwo.ore.edu.pl/
Warszawski System Doradztwa Zawodowego (w zakładce nauczyciele – przykładowe
scenariusze zajęć), http://crdz.wcies.edu.pl/
Cykl filmów „Drogi zawodowe”, cykl animowanych filmów o wyborze szkoły i zawodu.
- https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
Seria filmów prezentująca wywiady z przedstawicielami zawodów, zwracająca uwagę
na rozwój kompetencji, https://www.youtube.com/watch?v=DFUbXlrv5mg
Filmy animowane portalu NBP, https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmyanimowane
Wyszukiwarka kierunków kształcenia, ścieżek zawodowych
https://www.pociagdokariery.pl/_layouts/UM.WUP/OfferList.aspx
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – portal na temat możliwości
uczenia się i kwalifikacji w Europie https://ec.europa.eu/ploteus/pl
Porównanie kierunków uniwersyteckich w Europie
http://www.umultirank.org/#!/home?trackType=home
Wykaz opłat za studia w krajach Europy https://europa.eu/youth/eu/article/53/21134_en
Oficjalne informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości
http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/search/wizard
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TED – Ideas Worth Spreading – serwis prezentacji wideo z prawie każdej dziedziny
życia, przygotowanych przez specjalistów ze swoich dziecin i publikowanych na
licencjach Creative Commons umożliwiających wolny dostęp, dzielenie się,
nieograniczone kopiowanie i rozpowszechnianie, http://www.ted.com
Publikacje
dotyczące
wykorzystania
twórczych
metod
w
pomocy
http://www.teatrgrodzki.pl/publikacje/ksiazki/

Opracowała:
Mariola Szymczak
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Wersja elektroniczna Zeszytu „Pasja, profesja, powołanie – wybór materiałów
i scenariuszy z zakresu poradnictwa zawodowego” dostępna na stronach:
 Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach: www.bpskiernieiwce.pl
 Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach:
www.wodnskierniewice.eu
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