PORADNIK METODYCZNY
DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I DORADCÓW ZAWODOWYCH

Bogna Bartosz

Tylko praca daje okazj odkry nam nas samych, pokaza to, czym naprawd jeste my, a nie tylko to,
na co wygl damy. (Joseph Conrad

Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim yciu. Wszystko co robiłem, to była przyjemno .
(Thomas Alva Edison
Bez pracy nie ma pełni rado ci ycia.(Antoni Czechow)
Pracuj c dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie wi zienie. Zamykamy si w samotni ze
złotem rozsypuj cym si w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto y . (Antoine de SaintExupéry
Straciłbym ch

do ycia, gdyby nie moja praca. (Albert Einstein )

Wykonuj z sercem sw prac , jakakolwiek by była skromna. Pami taj, jest ona trwał warto ci w
zmiennych kolejach losu .(fragment Desideraty - tekstu znalezionego w starym ko ciele w Baltimore,
datowanego w roku 1692)

Wprowadzenie
Prezentowana publikacja ma na celu zwrócenie uwagi nauczycieli, pedagogów na
wag oraz znaczenie planowania drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów, na ka dym etapie
edukacji, mo liwie wcze nie. Truizmem jest twierdzenie, e wykonywanie zawodu zgodnie z
własnymi wyborami, odpowiadaj cymi zarówno uzdolnieniom ucznia jak i jego
zainteresowaniom, jest warunkiem satysfakcji, czynnikiem sensotwórczym i kształtuj cym
to samo . Dlatego ju

w szkole podstawowej a nast pnie w gimnazjum i w szkole

ponadgimnazjalnej, nie tylko przydatne ale wr cz konieczne jest motywowanie uczniów do
podejmowania refleksji i dyskusji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.
Bior c pod uwag współczesny rynek pracy, wielo

i ró norodno

zawodów, w

jakich pracuj dzisiaj ludzie, oczywistym jest, e wiedza w tym zakresie oraz wiadomo
własnych mo liwo ci a tak e predyspozycji, rozwój prozawodowy, powinny stanowi wa ny
element procesu edukacyjnego w ró nych fazach kształcenia. Nie ulega w tpliwo ci, e
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w odmienny sposób
powinni by w tym zakresie edukowani. Preteksty czy te okazje edukacyjne inicjuj ce
refleksj nad wyborem cie ki zawodowej zapewne stanowi element wielu rozmów czy
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zaj

z uczniami. Jednak proponowany poradnik w szczególnym stopniu koncentruje si na

zagadnieniach zwi zanych z rozpoznawaniem przez uczniów swoich mocnych stron,
planowaniem swojej edukacji w kontek cie przyszłego zawodu, odkrywaniem własnych
preferencji zwi zanych z planowan

cie k kariery.

Szczególnie przydatne w pracy nauczyciela s przykładowe scenariusze zaj

dla

uczniów z poszczególnych grup - adekwatne do wieku. Podkre li nale y, e umieszczone w
ksi ce scenariusze mog zosta wykorzystane w ró ny sposób, w zale no ci od potrzeb
uczniów i nauczycieli. Mog by modyfikowane, uzupełniane i rozwijane. Zawarte w ksi ce
wiczenia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zostały
opracowane w oparciu o do wiadczenia i publikacje autorów zajmuj cych si doradztwem
zawodowym. Inspiracj

prezentowanych scenariuszy były tak e

wiczenia znane i

wykorzystywane w praktyce edukacyjnej, które zostały zmodyfikowane i przygotowane pod
k tem preorientacji zawodowej. Oczywistym jest, e bardzo przydatne mog okaza si inne
publikacje z zakresu doradztwa zawodowego, po które warto si gn

a które stanowi mog

uzupełnienie opisanych scenariuszy1.
Pozostaje mie nadziej , e ksi ka oka e si pomocna w odkrywaniu i rozwijaniu
wiadomo ci zawodowej uczniów, b dzie przydatna w okre laniu i wyborze cie ek kariery.
Powstała dla uczniów i nauczycieli, pedagogów, doradców, dla których wa ne s zawodowe
losy i decyzje wychowanków. Tak ksi ka im ma słu y w codziennej praktyce.
W tym miejscu pragn

tak e podzi kowa

Osobom, które przyczyniły si

do

powstania ksi ki w prezentowanym kształcie - mgr Annie Grudzi skiej–Sikorze i
dr Dagmarze Łupickiej-Szcz nik. Ich pomoc, pomysłowo

i do wiadczenia były

nieocenione.
Bogna Bartosz

Przykładowe publikacje
-Chodnicki J., Grondas M., Kołodziejczyk A., Królikowski J., Program Nowa Szkoła, materiały szkoleniowe dla
rad pedagogicznych. Ocenianie, Centralny O rodek Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 1999
-Krawczyk L.,Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej”;
DOLNO L SKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ; Wałbrzych 2008/2009
(Materiały wykorzystywane w ramach realizacji warsztatów doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów
szkół i placówek kształcenia zawodowego [Projekt: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU
JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO])
-McCombs B. L., Pope J. E., Ucze trudny. Jak skłoni go do nauki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1997.
-Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum. Rola nauczyciela, opracował zespół Centrum Informacji
Zawodowej w Wałbrzychu pod kier. Jolanty Bednarskiej, Zakład Poligraficzno- Wydawniczy „POZKAL”,
Warszawa 2000
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CZYNNIKI WPŁYWAJ CE NA WŁA CIWY WYBÓR ZAWODU

Analizuj c czynniki, które wpływaj na wybór zawodu, mo na podzieli na trzy
zasadnicze grupy. Pierwsza grupa czynników wi e si z rozpoznaniem potrzeb ucznia,
zainteresowa lub pasji, poszukiwaniem przez niego odpowiedzi na pytanie: jakie s moje
uzdolnienia, umiej tno ci, cechy osobowo ci, stan zdrowia (czy nie ma przeciwwskaza do
wykonywania okre lonego charakteru pracy)? Druga grupa czynników, które nale y
uwzgl dni

w procesie preorientacji zawodowej uczniów, dotyczy przede wszystkim

informacji na temat poszczególnych zawodów i rozpoznania przyszłego rynku pracy,
rodowiska pracy, jakie wi e si z uprawianiem okre lonego zawodu, ponadto okre leniu
zada i czynno ci przypisanych okre lonym stanowiskom pracy, mo liwo ci zatrudnienia,
płacy oraz awansu. Natomiast trzecia grupa czynników zwi zana jest z rozpoznaniem
mo liwo ci kształcenia w kontek cie przyszłego zawodu (odpowiedzi na pytania: na jakich
szczeblach edukacyjnych odbywa si zdobycie zawodu? jakie s wymagania rekrutacyjnoegzaminacyjne? mo liwo ci dokształcania i podnoszenia kwalifikacji oraz mo liwo ci
przekwalifikowania?). W dalszej cz ci zostan one omówione szczegółowo w aspekcie
poradnictwa zawodowego i pracy z uczniem wybieraj cym cie k kształcenia i przyszły
zawód.
Oczywistym jest, e poszukiwanie przez ucznia odpowiedzi na pytanie „co chc
zawodowo robi ?, gdzie pracowa i w jakim charakterze?” pojawia si w ró nych sytuacjach.
Jednak szczególnie istotne wydaje si wówczas, gdy koniecznym staje si wybór szkoły czy
profilu klasy. Tym bardziej, e młody człowiek przechodzi przez kilka etapów ustalania
swojej kariery zawodowej.
Pocz tkowo w pierwszych latach ycia (do 10 roku ycia) chce najcz ciej pracowa
takim zawodzie, który wykonuj osoby dla niego wa ne, maj ce autorytet, z którymi si
identyfikuje. My lenie prozawodowe ma wówczas charakter yczeniowy. S to najcz ciej
marzenia

dzieci ce

o

przyszłym

zawodzie,

nierzadko

zwi zane

z

niekoniecznie

realistycznymi wyobra eniami. Bywa te , e wiedza dziecka na temat zawodów odnosi si
najcz ciej do wiedzy o pracy wykonywanej przez rodziców czy inne bliskie osoby.
Znacznie powa niejsze my lenie o przyszłej drodze zawodowej ma miejsce w okresie
dorastania, gdy młody człowiek zaczyna mie swoje zainteresowania lub pasje, ujawnia swoje
zdolno ci (cz sto s

one rozpoznawane i u wiadamiane w szkole), ponadto wzrasta

motywacja do zastanawiania si nad swoj prac zawodow w przyszło ci. Coraz cz stsze
4

my li i rozmowy oscyluj wokół wyboru przyszłego zawodu, kreowania swojej cie ki
yciowej. Pocz tkowo dotyczy to wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, ale te ju niekiedy
wybór ten odbywa si

w kontek cie kolejnych wyborów edukacyjnych a bywa,

e i

yciowych. Przy czym coraz cz ciej akcentowany jest fakt, równie pod wpływem rodziców
czy mediów, e jak najwcze niej powinno wybiera si kierunek przyszłego kształcenia,
kierunek studiów, a nawet uczelni , po to, by jak najlepiej si przygotowa . Cz sto młody
człowiek tworzy sobie wyobra enie swojej przyszłej pracy, niektórzy uczniowie staraj si j
pozna a nawet podj , cho by w formie wolontariatu, ju w trakcie nauki. Jest to dzisiaj
coraz bardziej znacz ca dla uczniów szkoły

redniej mo liwo

zdobycia pewnego

do wiadczenia, skonfrontowania si ze swoimi mo liwo ciami i umiej tno ciami. Jest to
równie okazja do sprawdzenia siebie i próba odpowiedzi na pytanie, czy odnajduje swoje
marzenia i wyobra enia o pracy zawodowej?, czy praca w danym zawodzie jest rzeczywi cie
dla mnie?, czy mo e stanowi przyszł rol zawodow ?
W tym kontek cie szczególnie istotna jest koncentracja na uczniu, po to by poznał
swoje realne a nie tylko wyobra one i przypisywane sobie zdolno ci. Okre lanie mo liwo ci,
potencjałów ucznia, rozwijanie zainteresowa , a nie tylko ich odkrywanie jest wspólnym
zadaniem ucznia i nauczyciela, pedagoga, doradcy i oczywi cie rodziców. Warto wzi
uwag trwało

tu pod

pasji dziecka, jego zaanga owanie w ich rozwój oraz pogł bianie. Refleksja

nad przyszłym zawodem powinna tak e obejmowa

odpowied

na wa ne pytania,

szczególnie na niektórych etapach ycia. Cho by takie, czy uczniowskie zainteresowania i
pasje, zwłaszcza te krótkotrwałe a wedle deklaracji ucznia wpływaj ce na przyszłe wybory
zawodowe, s uzale nione od fascynacji innymi lud mi i tym, czym oni si zajmuj . Ponadto
nale y zwróci uwag i pomóc uczniom w udzieleniu odpowiedzi na kolejne pytanie: czy sam
zauwa a u siebie okre lone umiej tno ci, tak wa ne z punktu wykonywania wymarzonej roli
zawodowej? Niech ucze bez wzgl du na wiek spróbuje odpowiedzie na pytania: w jaki
sposób współpracuje z innymi, czy lubi pracowa przy wykonywaniu ró nych zada

w

zespole, czy jest osob kieruj c innymi czy te sam woli by kierowany, czy potrafi i z
łatwo ci przychodzi mu wyra anie swojego zdania i pogl dów, w jaki sposób rozwi zuje
trudne sytuacje, takie jak cho by praca pod presj czasu, w jaki sposób podejmuje decyzje –
zastanawiaj c si i szczegółowo analizuj c sytuacje czy te spontanicznie i po krótkim
namy le? Odpowied

na te i podobne pytania ułatwi adekwatn

realistyczn

ocen

predyspozycji zawodowych. Mo na wr cz powiedzie , e jest punktem wyj cia do okre lenia
siebie a jednocze nie „warunków brzegowych” przyszłego zawodu lub zawodów

5

Bardzo wa na jest równie umiej tno

samokształcenia, nie tylko w kontek cie

osobistych zainteresowa , organizowania warsztatu pracy, oceny swojej pracy i osobistego
wkładu w realizacj zada ale te ponoszenia odpowiedzialno ci za podj te decyzje. Ucze
poszukuj cy wspólnie z nauczycielem odpowiedzi na pytania zwi zane z przyszłym zawodem
powinien otrzyma informacje, mie
swojej

cie ki, mo e odwoła

si

wiadomo , e na etapie poszukiwa i odkrywania
do zdania nauczyciela, który staje si

dokonaniu oceny słabych i mocnych stron, osi gni

pomocny w

szkolnych, trwało ci motywacji przy

realizowaniu okre lonych działa , czy oceny tych obszarów, które wymagaj

jeszcze

dopracowania. Wa nym jest, by młody człowiek mógł odwoła si do takiego nauczyciela,
który rzeczywi cie jest zainteresowany rozwojem osobistym uczniów i posiada na ich temat
obiektywn wiedz , któr rozwija, poddaje ci głej weryfikacji w miar upływu czasu i
zdobywania nowych do wiadcze .
Poza tym cennym ródłem informacji o uczniu, jego planach zawodowych i szerszych
ni identyfikowane w szkole uzdolnienia, s bliscy – rodzina, rówie nicy, lekarz rodzinny
(szczególnie je eli bierzemy pod uwag stan zdrowia, bardzo wa ny w niektórych zawodach).
Tak e przydatne jest korzystanie z pomocy psychologów i pedagogów szkolnych oraz
odwołanie do wyników testów badania kompetencji, uzdolnie , predyspozycji zawodowych,
dost pnych u psychologa szkolnego lub w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.
Co wi cej, w ramach kontaktu z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn ucze mo e uzyska
wiedz na temat cech swojej osobowo ci, okre lenia podstawowych preferencji zawodowych,
aktualne informacje na temat zawodów, dróg kształcenia oraz uzyska specjalistyczn pomoc
szczególnie wtedy, gdy na przykład jego stan zdrowia wymaga specyficznego zaplanowania
kariery zawodowej. Cz sto te pracownicy poradni (przy pomocy obiektywnej dokumentacji
pochodz cej z bada dziecka) staj si negocjatorami lub mediatorami w sytuacji konfliktu
interesów pomi dzy dzieckiem a rodzicem w kwestii zaplanowania dalszego procesu
kształcenia i wyboru okre lonego zawodu. Dodatkowe warto ciowe informacje ucze mo e
uzyska (poza np. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi) od doradców zawodowych w
centrach informacji i planowania kariery zawodowej przy wojewódzkich urz dach pracy, u
doradców zawodowych w powiatowych urz dach pracy oraz ogólnie w instytucjach i
placówkach zwi zanych z edukacj i rynkiem pracy
Kolejne, wcze niej wspomniane działania zwi zane z przygotowaniem ucznia do
optymalnego wyboru

cie ki zawodowej odnosz

si

do zaznajomienia uczniów z

poszczególnymi zawodami. Młody człowiek powinien wiedzie , e swoj przyszł prac
mo e planowa w oparciu o kontakt z danymi, rzeczami lub lud mi. To jest podstawowy
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element w dookre leniu swoich predyspozycji. Przykładowo je eli młody człowiek wietnie
czuje si w kontaktach z innymi, podejmuje inicjatywy społeczne w formie pomocy dla
kolegów czy organizuje wspólne działania w klasie takie jak wycieczka, wyj cie do teatru, to
wówczas praca np. w roli doradcy, opiekuna, negocjatora, mediatora, mo e okaza si
najbardziej odpowiednia i satysfakcjonuj ca. Tak wi c, by podj

wła ciw decyzj nale y

skorzysta z publikacji dotycz cych charakterystyk okre lonych zawodów, bior c pod uwag
tak e wymogi współczesnego rynku pracy. Mo na równie

odwoła

si

do danych

zamieszczanych na stronach internetowych czy do programów telewizyjnych po wi conych
zawodom lub ludziom, którzy ten zawód wykonuj , fachowej prasy przeznaczonej dla
młodych ludzi – Cogito, Victor, Perspektywy; ulotek o poszczególnych zawodach, informacji
uzyskanych w Urz dach Pracy.
Trzecia omawiana grupa czynników, które powinny by analizowane i uwzgl dniane
przez uczniów to skonfrontowanie wiedzy na temat siebie, motywów wybieranego zawodu z
mo liwo ciami procesu kształcenia. Dobrze jest opracowa kilka wariantów dochodzenia do
celu, bior c pod uwag nie tylko osobiste mo liwo ci, ale przede wszystkim zaanga owanie,
którego nasycenie jest zdeterminowane aktualnym samopoczuciem, do wiadczeniami,
prze yciami, poszerzaniem wiedzy na temat rzeczywisto ci, w której młody człowiek dorasta
i rozwija si . Ta konfrontacja to zamkni cie okre lonego etapu decyzyjnego, który mo e
okaza si mało zadowalaj cy, ale który mo na jeszcze zweryfikowa na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej. Ucze

powinien mie

wiadomo , i jego pocz tkowe pomysły lub

wr cz decyzje zawodowe wcale nie musz by do ko ca zobowi zuj ce, co oznacza, e
mo na je zmieni i dopasowa do aktualnych mo liwo ci czy zmian, jakie stały si udziałem
młodego człowieka. Na tym etapie równie

ucze

u wiadamia sobie, i

aktualnie, by

skutecznie funkcjonowa na rynku pracy, konieczny a wr cz naturalny jest ci gły proces
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz coraz cz ciej maj ca miejsce zmiana
charakteru pracy w zale no ci od aktualnych potrzeb rynku.
Dlatego warto podj

wspólnie z uczniami zadanie, jakim jest towarzyszenie im w

poszukiwaniach najlepszej drogi kształcenia i najwła ciwszej drogi zawodowej, która sta si
mo e aktywno ci daj c szans stałego rozwoju i do wiadczania wysokiej jako ci ycia.
Dzisiaj cz ciej ni kiedykolwiek wcze niej, to pytanie o pomysł na zawód i prac dla siebie
jawi si

jako niezwykle istotne. Konkurencja na rynku pracy, ale te

konieczno

prawdopodobna

zmiany pracy a czasami tak e radykalna zmiana zawodu staj si dzisiaj czym

naturalnym.
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Zatem kształtowanie umiej tno ci rozpoznawania własnych mo liwo ci i znajomo
rynku pracy, perspektyw kształcenia si

i dokształcania, zdobywania dodatkowych

kompetencji, wiedzy i umiej tno ci, jest przedsi wzi ciem wymagaj cym wspólnych działa
- uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i innych osób
zaanga owanych w optymalizowanie decyzji dotycz cej wyboru cie ek kariery.
Pomocne w tym procesie mog okaza si scenariusze zaj

dla uczniów szkół

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prezentowane w dalszej cz ci ksi ki,
podczas których ucze

b dzie miał okazj przyjrze si sobie w kontek cie przyszłych

planowanych i realizowanych decyzji zawodowych.
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SCENARIUSZE ZAJ

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

SCENARIUSZ 1

TEMAT: „Dlaczego ludzie pracuj ? Poznajemy wiat zawodów”.
CELE:
Wyja nienie znaczenia pracy w yciu człowieka.
Wyja nienie poj : zawód, praca.
Zaznajomienie uczestników z ró norodno ci zawodów, które mo e wykonywa człowiek.
CZAS TRWANIA: 2 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini-wykład; praca indywidualna i grupowa; dyskusja grupowa.
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki.
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj (np. „Bierzemy aktywny udział w zaj ciach eby jak najwi cej
si dowiedzie , nie krytykujemy innych, staramy si jak najwi cej dowiedzie o sobie, o
innych, o zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszło , zwi zanych z
wykonywaniem okre lonego zawodu”)
2. Nauczyciel prosi, aby uczniowie usiedli w okr gu. Prowadz cy tłumaczy zasady zabawy.
Jedna osoba nie ma krzesła, stoi na rodku i mówi: „Witam osoby, które…” (np. lubi
pomaga innym; chc pracowa ze zwierz tami; lubi prac z lud mi; uwielbiaj wyst powa
na scenie; chc pracowa w biurze; itd.) w tym momencie uczniowie, którzy identyfikuj si
z danym stwierdzeniem zamieniaj si miejscami, osoba stoj ca na rodku równie próbuje
usi
w jakim miejscu tak, aby kto inny stan ł na rodku i przywitał uczestników.
Podsumowanie zabawy krótkim komentarzem, jak wiele wspólnego ka dy ma z innymi, ile
mo e dowiedzie si o sobie i innych, je li chodzi tak e o przyszłe preferencje edukacyjnozawodowe.
3. Uczniowie pracuj c na zasadach „Burzy Mózgów” Alexa Osborna („Im wi cej pomysłów tym
wi ksze prawdopodobie stwo, e znajdzie si w ród nich dobry”, „Nie oceniamy i nie
krytykujemy pomysłów innych”) - podaj skojarzenia z poj ciem pracy i zawodu. Nauczyciel
zapisuje na tablicy podawane przez uczestników stwierdzenia. Nast pnie podsumowuje
wyniki pracy uczniów, podaje definicj poj : praca, zawód.
4. Nauczyciel dzieli uczniów na 4-5 zespołów, których zadaniem jest sformułowanie odpowiedzi
na pytania:
„Dlaczego ludzie pracuj ?
Co dzieje si , gdy kto chce pracowa i nie mo e znale pracy?”
W omówienie wiczenia nale y podkre li ustalon wcze niej definicj „pracy” oraz
znaczenia potrzeb człowieka, które s realizowane i zaspokojone dzi ki pracy zawodowej i
poprzez prac (np. potrzeba bezpiecze stwa; samorealizacji- potrzeba wiedzy; przynale no ci
do danej grupy społecznej).
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5. Prowadz cy zadaj c nast puj ce pytania rozpoczyna dyskusj w grupie na temat wiata
zawodów (poni ej przykładowe tematy/pytania)):
„Wymie kilka zawodów z dziedziny słu by zdrowia (zwi zanych z prac w szpitalu, o rodku
zdrowia)
Wymie kilka zawodów zwi zanych z prac w o wiacie ( zwi zanych z uczeniem innych)
Wymie zawody prawnicze.
Wymie klika zawodów zwi zanych z informatyk .
Jakie umiej tno ci s wspólne dla przedstawicieli tych zawodów?
Co trzeba umie , eby w tych zawodach pracowa ?
W jakich zawodach potrzebna jest znajomo j zyków obcych?
Co mo esz zrobi , by dowiedzie si wi cej o zawodach, które Ci interesuj ?”
6. Nauczyciel informuje uczniów, e mo na podzieli zawody na przykład na 6 grup i podaje
przykłady zawodów z danej grupy (mo e tez poprosi uczniów eby przynie li na nast pne
lekcje/zaj cia obrazki, ilustracje własnor cznie wykonane, wyci te z gazet zdj cia pokazuj ce
przedstawicieli poszczególnych zawodów lub sam je prezentuje):
REALI CI= pilot samolotowy, stolarz, in ynier, technik, kre larz, optyk, le nik, elektryk
PRZEDSI BIORCY= prawnik, dyplomata, handlowiec, spiker radiowo-telewizyjny, wła ciciel
sklepu.
ARTY CI= architekt, agent reklamowy, projektant mody, artysta (malarz, rze biarz, grafik,
muzyk).
TRADYCJONALI CI= ksi gowy, bankowiec, kasjer, urz dnik biurowy, recepcjonista,
sekretarka.
SPOŁECZNICY= ksi dz, bibliotekarz, pedagog, nauczyciel, pracownik kultury, pracownik
socjalny, psycholog.
BADACZE= ekonomista, lekarz, biolog, informatyk, meteorolog, laborant, naukowiec.
Prowadz cy pyta uczniów o wybranie grupy, która odpowiada ich yczeniom/planom
zawodowym, mo na te si zastanowi jaka grupa zawodów jest wybierana najcz ciej przez
uczniów? Dlaczego te zawody najbardziej si uczniom podobaj ?
7. Podsumowanie zaj mini-wykładem, w którym nauczyciel podkre la, jak wa na jest praca w
yciu człowieka i wybranie odpowiedniego dla siebie zawodu. Praca jest ródłem dochodów,
organizacji czasu, daje szerokie mo liwo ci poznawania innych ludzi (jest płaszczyzn
kontaktów społecznych, zadowolenia, samorealizacji). Praca, która nie przynosi satysfakcji,
nie daje perspektyw staje si ródłem stresu i niezadowolenia. Ludzie, którzy nie s
zadowoleni ze swojej pracy odczuwaj stres, cechuje ich mniejsza pewno siebie i niskie
poczucie własnej warto ci.
„Dlatego im lepiej b dziecie przygotowani do wyboru zawodu, tym łatwiejszy b dzie wasz
start zawodowy i tym wi ksze prawdopodobie stwo, e b dziecie zadowoleni ze swojej pracy,
b dziecie czerpa satysfakcj z wybranego zawodu”
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SCENARIUSZ 2

TEMAT: „Wybieramy zawód” Kalambury
CELE:
Rozbudzanie pomysłowo ci na temat swojej przyszło ci zawodowej.
Rozumienie swojej roli w przyszło ci.
CZAS TRWANIA: 1 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini-wykład; praca indywidualna i grupowa; dyskusja grupowa.
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki.
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczniów. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj (np. „Bierzemy aktywny udział w zaj ciach eby jak najwi cej
si dowiedzie , nie krytykujemy innych, staramy si jak najwi cej dowiedzie o sobie, o
innych, o zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszło , zwi zanych z
wykonywaniem okre lonego zawodu”).
2. Prowadz cy rozdaje uczniom krótk ankiet i prosi o jej wypełnienie:
1.Jaki jest zawód twoich marze ?
2.Dlaczego wybrałe wła nie ten zawód?
3.Je eli nie miałby mo liwo ci pracowa w wybranym powy ej zawodzie to, jaki inny zawód
by wybrał?
4.Czy kto w Twojej rodzinie pracuje w tym zawodzie?
3. Ch tni uczniowie prezentuj za pomoc gestów i mimiki lub wykonanego samodzielnie
rysunku wybrany przez siebie zawód. Pozostała cz
grupy odgaduje, o jaki zawód chodzi.
4. Nauczyciel prosi uczniów o doko czenie nast puj cych zada , które nawi zuj do wcze niej
omówionego tematu znaczenia pracy w yciu człowieka:
Ludzie pracuj dla pieni dzy. B d pracowa , aby zarobi pieni dze, poniewa …………
Ludzie pracuj , aby dobrze o sobie my le . W pracy chc czu si dobrze z nast puj cych
powodów: …………………………………
Ludzie pracuj , eby czu si potrzebnymi. W pracy chc by potrzebny wykonuj c
nast puj ce czynno ci: ………………………
Ludzie pracuj , eby przebywa z innymi lud mi. W pracy chc przebywa z lud mi z
nast puj cych powodów: …………………………
Ch tni uczniowie prezentuj swoje przemy lenia na forum klasy. Nauczyciel prosi, aby
uczniowie zastanowili, który z wymienionych powodów jest dla nich najwa niejszy, a który
najmniej wa ny?
5. Podsumowanie zaj . Ka dy ucze po kolei wypowiada si uzupełniaj c zadanie:
„Dzi dowiedziałem si o sobie…”.
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SCENARIUSZ 3

TEMAT: „Jakie s nasze marzenia? Jacy jeste my? Jak nas widz inni?”
CELE:
Zapoznanie uczniów z rol własnych zainteresowa w wyborze zawodu.
Rozwijanie umiej tno ci oceny swoich mo liwo ci.
Zaznajomienie uczniów z rol zainteresowa i predyspozycji w wyborze wła ciwego zawodu.
CZAS TRWANIA: 1 – 2 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini-wykład; praca indywidualna i grupowa; dyskusja grupowa.
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki.
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj (np. „Bierzemy aktywny udział w zaj ciach eby jak najwi cej
si dowiedzie , nie krytykujemy innych, staramy si jak najwi cej dowiedzie o sobie, o
innych, o zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszło , zwi zanych z
wykonywaniem okre lonego zawodu”).
2. Prowadz cy prosi, by ka dy z uczniów zastanowił si i zapisał na kartkach odpowiedzi na
nast puj ce pytania:
„Co umiesz robi najlepiej? (np. reperuj rower, gram na pianinie, gotuj , rysuj , majsterkuj
itp.)
Jakie s Twoje ulubione przedmioty szkolne? (nie musz to by te, z których ma najlepsze
stopnie)
Jakie masz zainteresowania i hobby?
O czym marzysz?”
Ka dy prezentuje swoje odpowiedzi pozostałym uczestnikom zaj .
3. Uczestnicy siedz w kr gu. Nauczyciel rozdaje uczniom czyste kartki. Ka dy podpisuje kartk
swoim imieniem. Na znak nauczyciela ka dy ucze oddaj swoj kartk s siadowi z prawej
strony, który ma za zadanie napisa , w czym jest dobry kolega lub kole anka, od
którego/której otrzymał kartk . Po wpisie od ka dego uczestnika, kartka wraca do wła ciciela,
który zapoznaje si z jej tre ci .
Kolejno ka dy ucze przedstawia jedn cech , która na otrzymanej kartce najbardziej go
zaskoczyła lub najbardziej mu si spodobała.
4. Uczestnicy przyklejaj sobie wzajemnie na plecach czyste kartki. Ustawiaj si w kr gu i
przesuwaj c si kolejno, anonimowo ko cz pocz tek zda , pisz c na kartkach swoich
kolegów/kole anek ci g dalszy zada (mo na wybra doko czenie jednego zdania lub
wydrukowa gotowe z podanymi ni ej hasłami::
„Lubi Ciebie bo ...
Ceni w Tobie...,
Jeste …”.
Podkre lamy, e informacje maj dotyczy tylko dobrych cech. Wszyscy musz otrzyma
informacje na swój temat.
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5. Uczniowie wypełniaj ankiet „Moje mocne strony” (wzór ankiety na nast pnej stronie)2
Nast pnie uczestnicy porównuj swoje odpowiedzi z informacjami zwrotnymi otrzymanymi w
poprzednim wiczeniu. Ch tni prezentuj swoje odpowiedzi. Rozmowa w grupie tym, jakie
odczucia wzbudziło to wiczenie w ka dym z uczestników.
6. Podczas poprzednich zaj ka dy ucze okre lił zawód dla siebie – taki jak chciałby
wykonywa b d c dorosłym. Prowadz cy prosi, aby uczestnicy zastanowili si i
odpowiedzieli na pytania (przykładowe): gdzie mo na pracowa w tym zawodzie? co jest dla
Ciebie najbardziej ciekawe /najwa niejsze w wykonywaniu tego zawodu?, co najbardziej
Tobie si podoba w tym zawodzie? a co mo e by dla Ciebie trudne? co jest potrzebne do
wykonywania tego zawodu ? co trzeba wiedzie i umie ? gdzie si mo na nauczy tego
zawodu? jakie s warunki pracy w tym zawodzie?.
Nauczyciel prosi, aby na kartkach uczniowie zrobili spis tych cech, które powinni rozwija w
sobie, aby mie najlepsze predyspozycje do swojej przyszłej pracy oraz wykaz tych cech
(wad), które nale y pokona , aby osi gn sukces w przyszłej zawodowej działalno ci. Ch tni
prezentuj swoje prace na forum klasy.
7. Podsumowanie zaj : uczniowie wypowiadaj si na temat, czego si nowego dowiedzieli o
sobie i jak to mog wykorzysta w planowaniu swojej przyszło ci szkolnej i zawodowej.

Uwaga! W ankiecie „Moje mocne strony” mo na wykorzysta wszystkie podane zdania lub wybra tylko
niektóre
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MOJE MOCNE STRONY
……………………………..
(tu wpisz swoje imi )

1. Uwa am za swój sukces:...............................................................................
2. Umiem doskonale: ........................................................................................
3. Od sukcesu wa niejsze jest dla mnie….………………...................................
4. Najch tniej (robi )………………………………………...………………...........
5. To co wiem i umiem pomaga mi w: ..............................................................
6. Zalety mojego charakteru to: .......................................................................
7. W kontaktach z lud mi potrafi : ...................................................................
8. Uwa am, ze inni lubi mnie bo: ...................................................................
9. Ja lubi siebie za: ........................................................................................
10. Uwa am, ze inni ceni mnie poniewa : ........................................................
11. Ja Ceni siebie za: ......................................................................................
12. Podziwiaj mnie za......................................................................................
13. Ja podziwiam siebie bo:................................................................................
14. To, jaka/jaki jestem, pomaga mi w: ..............................................................
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SCENARIUSZE ZAJ

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ GIMNAZAJALNYCH

SCENARIUSZ 1
TEMAT: „My lenie o swojej przyszło ci zawodowej czas zacz ”.
CELE:
Zaznajomienie uczniów z systemem szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
Poszerzanie wiedzy o cie kach kształcenia.
Zapoznanie z ró norodno ci zawodów oraz ich opisami.
Inspirowanie do my lenia o swojej przyszło ci i karierze zawodowej.
Zaznajomienie z czynnikami, które mog wpłyn na decyzj edukacyjn i zawodow .
CZAS TRWANIA: 2 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini – wykład; wiczenia; dyskusja, „Burza mózgów” RODKI
DYDAKTYCZNE: tablica, kartki papieru; długopisy.
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj (np. „Bierzemy aktywny udział w zaj ciach eby jak najwi cej
si dowiedzie , nie krytykujemy innych, staramy si jak najwi cej dowiedzie o sobie, o
innych, o zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszło , zwi zanych z
wykonywaniem okre lonego zawodu”)
2. Prowadz cy pyta uczniów o znane im i mo liwe cie ki kształcenia po uko czeniu
gimnazjum, aby si zorientowa jaka jest wiedza uczniów w tym zakresie. Uczniowie pracuj
na zasadach „Burzy Mózgów” Alexa Osborna („Im wi cej pomysłów tym wi ksze
prawdopodobie stwo, e znajdzie si w ród nich dobry”, „Nie oceniamy i nie krytykujemy
pomysłów innych”). Nast pnie podaj swoje pomysły a nauczyciel zapisuje na tablicy
wymieniane przez uczniów mo liwo ci kształcenia po gimnazjum. Nast pnie uczniowie
tworz plakat, na którym wypisz np. typy szkół ponadgimnazjalnych, profile w liceach,
profile w szkołach zawodowych, czas trwania nauki, warunki naboru.
3. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 lub 5 grup i prosi uczniów, aby w swoich grupach wspólnie
wypełnili nast puj c tabel (Uwaga! mo na poda przykłady w poszczególnych kolumnach):
Typy i podtypy Zawody
zawodów
danego typu

Wymagania (zadania
zawodowe; zdolno ci
psychofizyczne) stawiane w tym
zawodzie człowiekowi

1.

człowiektechnika

np. elektryk,
naukowiec,
kierowca,

np. zdolno ci manualne, zdolno ci
techniczne, logiczne my lenie,
wytrwało

2.

człowiekprzyroda

np.
mikrobiolog,
weterynarz,
le nik, agronom

np. spostrzegawczo , zdolno
orientowania si w warunkach
ekstremalnych, odporno ,
wytrzymało na brak komfortu
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3.

człowiekczłowiek

np. nauczyciel,
sprzedawca,
lekarz,
policjant,
fryzjer

np. odpowiedzialno ,
umiej tno nawi zywania
kontaktów z innymi, du a
wra liwo społeczna

4.

człowiekwizerunek
artystyczny

np. aktor,
malarz, muzyk,
pisarz

np. ekspresyjno , kreatywno ,
bogata wyobra nia, oryginalno

5.

człowiek-dane

np. informatyk,
makler
giełdowy,
ekonomista,
ksi gowy

np. logiczne my lenie,
opanowanie, wytrwało ,
ambicja, pewno siebie,
zdolno ci arytmetyczne

Nast pnie grupy prezentuj swoje prace. Na tablicy powstaje wspólna tabela. Nauczyciel
przedstawia ogóln charakterystyk wybranych zawodów (np. z Encyklopedii Zawodów;
przewodnika po zawodach (tom I – VI); informatorów zawodowych; ulotek, przewodników,
artykułów).
4. Nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie si i wypisanie czynników, które nale y wzi pod
uwag przy wyborze zawodu. Ch tni uczniowie pary prezentuj swoje pomysły a nauczyciel
grupuje je w nast puj ce kategorie3:
Uwaga! Mo na tak e omówi ju wypełnion tabel lub poda niektóre przykłady i poprosi o
uzupełnienie pozostałych.
POZNAJ SIEBIE
- zainteresowania

POZNAJ ZAWODY
−

- uzdolnienia i umiej tno ci
- charakter, usposobienie
- osi gni cia szkolne
- stan zdrowia

wymagania
psychofizyczne zawodu

−

zadania i czynno ci

−

narz dzia pracy

−
−

POZNAJ CIE KI
EDUKACJI
- system szkolny
- typy szkół i profile
- zasady rekrutacji

rodowisko pracy
mo liwo ci zatrudnienia

ródło: zsa-rogozno.za.pl/index_pliki/scenariusz.pdf (Scenariusz zaj
z orientacji zawodowej w gimnazjum „Gimnazjalisto - planuj przyszło

ju dzi ”)
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Inne klasyfikacje czynników wpływaj cych na wybory karierowe4:
Cechy indywidualne np.:
− zdolno ci intelektualne,
− umiej tno ci,
− do wiadczenie yciowe,
− motywacja osi gni ,
− odpowiedzialno ,
− zdolno podejmowania decyzji,
− punktualno ,
− dojrzało ,
− płe ,
− wiek,
− kondycja fizyczna,
− stan zdrowia.

II. Struktura warto ci:
− warto ci ogólne,
− warto ci zwi zane z prac ,
− cele yciowe,
− cele zwi zane z karier ,
− postrzegany presti zawodów i kierunków studiów,
− stereotypowe postawy wobec zawodów i
kierunków kształcenia,
− etyka pracy,
− preferowane formy sp dzania czasu wolnego,
− poziom potrzeb edukacyjnych,
− zakres otrzymywanego wsparcia,
− potrzeba władzy,
− potrzeba bezpiecze stwa.

III. Mo liwo ci:
− wie /miasto,
− dost pno mo liwo ci
zawodowych,
− dost pno mo liwo ci
edukacyjnych,
− zakres mo liwo ci zawodowych,
− zakres mo liwo ci edukacyjnych,
− wymagania zawodowe,
− wymagania szkół,
− dost pno programów
wyrównawczych,
− mo liwo korzystania z Internetu,
− status ekonomiczny.

IV. Czynniki kulturowe.
− oczekiwania innych osób/moda
− aspiracje i do wiadczenia rodziny,
− wpływy rówie ników,
− postawy społeczno ci ukierunkowane na prac lub
nauk ,
− wpływ nauczycieli,
− wpływ doradców,
− atmosfera i system nagród w szkole.

5.

Prowadz cy prosi uczniów o wyobra enie sobie siebie za kilka lat: czym si zajmuj
zawodowo, jak b d wygl da ; gdzie b d mieszka ; czy zało yli rodzin ; jak sp dzaj czas
wolny;. Po sko czonej wizualizacji uczestnicy zapisuj swoj spostrze enia, a nast pnie
dziel si nimi z reszt grupy. Dyskusja.
6. Uczniowie otrzymuj kartki i pisaki w kolorze czerwonym i zielonym. Nauczyciel prosi, aby u
góry kartki wpisali swoje imi , a na samym dole okre lenie celu, który chcieliby zrealizowa
w najbli szym czasie. Nast pnie woln przestrze zapełniaj informacjami zwi zanymi z
realizacj celu:
• na czerwono – to wszystko, co utrudnia realizacj celu (np. inni ludzie, warunki,
własne zasoby, itp.)
• na zielono- to wszystko, co ułatwia realizacj celu (np. inni ludzie, warunki, własne
zasoby, itp.)
7. Prowadz cy zach ca do dyskusji podsumowuj cej zaj cia: Od czego zale y realizacja celu?
Na co mamy wpływ? Na czym nale y si koncentrowa przy realizacji celu?
4

ródło: G. Gwis, „Wybór zawodu i planowanie kariery zawodowej w aspekcie wiedzy o współczesnym rynku
pracy i perspektywach ewolucyjnych.” oraz „Planowanie kariery zawodowej” (http://www.pppkonst.webd.pl/)
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SCENARIUSZ 2

TEMAT: „Moje zainteresowania i umiej tno ci. Jaki jestem?”
CELE:
Rozwijanie umiej tno ci poznawania siebie.
Umiej tno oceny własnych umiej tno ci i predyspozycji zawodowych.
Umiej tno dostrzegania i oceny własnych osi gni .
Rozwijanie umiej tno ci oceny przydatno ci własnych cech i umiej tno ci do zawodu.
CZAS TRWANIA: 2 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini-wykład, praca indywidualna i grupowa.
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki, „Karta zainteresowa ”(zał cznik 1), „Ankieta
umiej tno ci (zał cznik 2),
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj .
2. Nauczyciel prosi uczniów o doko czenie na kartkach nast puj cych zda :
„Najwi kszy mój sukces….”
„Niech tnie robi …”
„Najch tniej robi …”
„Jestem zadowolony, gdy…”
„Lubi szczególnie…”
„Najbardziej interesuje mnie…”
„Najmniej interesuje mnie…”
3. Nauczyciel prosi, aby uczniowie z wypisanych na tablicy warto ci wybrali trzy najwa niejsze
dla siebie:
presti
osi gni cia
dobre zarobki
ró norodno czynno ci
twórczo
praca umysłowa
niezale no
praca z lud mi
warto ci moralne
przywództwo
zainteresowania
rutyna
mo liwo ci wyra ania swoich opinii
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4. Prowadz cy prosi, aby uczestnicy z podanych ni ej słów wybrali po dwadzie cia wyrazów i
uło yli z nich dwa rz dy: w pierwszym rz dzie wypisuj te słowa, które według uczniów
charakteryzuj ich cechy pozytywne, w drugim rz dzie te , które według nich nie powinien
posiada ideał lub te, których nie posiadaj . Ich posiadanie lub nie posiadanie oznaczcie «tak»
lub «nie»5.
dokładno , bezpiecze stwo, wyniosło , ywotno , troskliwo , nie miało , zawistno ,
pami tliwo , szczero , wytrwało , kapry no , łatwowierno , powolno , marzycielsko ,
upór, delikatno , naturalno , nerwowo , niecierpliwo , niezdecydowanie, czar,
obra alsko , ostro no , optymizm, pedantyczno , ruchliwo , niedbało , rozs dno ,
stanowczo , samozaparcie, opanowanie, współczucie, wstydliwo , cierpliwo , boja liwo ,
pasja, upór, ust pliwo
Nast pnie nale y podsumowa liczb cech w pierwszym rz dzie i w drugim, i podzieli przez
40 (ogólna liczba rozpatrywanych cech).
Je li uczniowie osi gn li:
- Wyniki w przedziale 0,4-0,6 – „Mo na powiedzie , e Wasza samoocena jest prawidłowa nie przeceniacie siebie i jeste cie dostatecznie samokrytyczni”
- Wyniki pomi dzy 0-0,4 – „Prawdopodobnie nie doceniacie siebie, macie podwy szony
samokrytycyzm, zastanowicie si raz jeszcze nad swoimi pozytywnymi cechami”
- Wyniki pomi dzy 0,6-1 – „Wasze wyniki mog wskazywa , e przeceniacie siebie, nie
odnosicie si do siebie krytycznie. Mo e warto jeszcze raz sobie si przyjrze ”
5. Nauczyciel rozdaje uczniom Kart Zainteresowa . Uczestnicy po wykonaniu zadania
dokonuj interpretacji swoich odpowiedzi według klucza.
6. Uczniowie otrzymuj Ankiet Umiej tno ci do samodzielnego wypełnienia. Po indywidualnej
pracy uczniowie odczytuj wyniki według klucza.
7. Uczniowie w grupach maj przygotowa scenki, w których rodzice rozmawiaj ze swoim
dzieckiem o podj ciu decyzji: Co dalej po gimnazjum? Prezentacja wybranych scenek na
forum klasy.

5

ródło: http://www.interklasa.pl (Zawodowe samookre lenie. Temat 1. Podstawy yciowego i zawodowego
samookre lenia.)
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SCENARIUSZ 3

TEMAT: Umiej tno

zarz dzania swoim czasem.

CELE:
Rozwijanie umiej tno ci planowania działa w czasie.
Zaznajomienie z motywami wyboru zawodu.
CZAS TRWANIA: 1 godz.
METODY I FORMY PRACY: praca indywidualna i w grupach, mini-wykład.
RODKI DYDAKTYCZNE: Karty wicze : „Koło czasu” (zał cznik 3), „Zaplanuj swoje zadania” Ankieta pomagaj ca w okre leniu podstawowych motywów wyboru zawodu (zał cznik 4), tablica,
pisak, kartki.
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj .
2. Nauczyciel rozdaje uczestnikom kartki i podaje instrukcj :
„ Narysuj lini prost i zaznacz na niej dwa punkty, które maj symbolizowa twoj dat
urodzenia i dat dzisiejsz . Nast pnie ró nymi kolorami zaznacz dwa wyodr bnione odcinki:
„przeszło ” „przyszło ”. W pierwszym wpisz swoje dotychczasowe osi gni cia w ró nych
dziedzinach ycia, w drugim to wszystko, co chciałby osi gn w przyszło ci.” Uczniowie
omawiaj wiczenie w parach.
3. Uczestnicy otrzymuj kart z Kołem czasu. Zadaniem uczniów jest zaznaczenie kolorami,
według opracowanej przez siebie legendy, czasu przeznaczonego na poszczególne działania w
ci gu dnia. Wa ne, aby dobór kolorów nie był przypadkowy, ale miał znaczenie (np. ulubiona
czynno – ulubiony kolor itp.). Omawianie prac na forum grupy.
4. Nauczyciel prosi, aby uczestnicy zaplanowali zadania, które mogliby wykona w najbli szym
czasie (tygodniu). Nast pnie rozdaje uczniom kart „Zaplanuj swoje zadania”, na której
wypisuj te zadania. Uczniowie próbuj uporz dkowa zadania według klucza: wa ne, pilne,
mniej pilne i mniej wa ne, niewa ne. Prowadz cy dopytuje uczestników o uwagi dotycz ce
trudno ci tego zadania oraz, która kategoria zada była w ich karcie najliczniej
reprezentowania. Podkre la konieczno hierarchizacji zada dla skuteczno ci działania.
5. Nauczyciel zaznajamia ucznia z motywami wpływaj cymi na podejmowanie działa
(„potrzebuj ”,” chc ”,” musz ”).
- Najpierw pojawia si potrzeba, która pobudza człowieka do działa . Chc c zdoby zawód
kierujemy potrzeb realizacji, rozwoju, zaspokojenia zainteresowa .
Do «potrzeb» odnosz si niezb dne kroki i rodki do osi gni cia zamierzonych celów,
potrzeby rynku pracy na specjalno ci w wybranym zawodzie.
- «Chc » - to zainteresowania, skłonno ci do okre lonej działalno ci, marzenia.
Zainteresowania mo na wyrazi formuł «chc wiedzie », a skłonno ci - «chce zrobi ».
Zawód nale y wybiera bior c przede wszystkim pod uwag zainteresowania
- «Mog » - wskazuje na własno ci osobowo ci, które s potencjalnymi i aktualnymi
zdolno ciami dla okre lonego zawodu. Dokonuj c wyboru zawodu niezb dna jest ocena
swoich zdolno ci i słabych stron.
6. Po krótkim wykładzie nauczyciel rozdaje uczniom ankiet pozwalaj c ustali rol motywów
młodzie y pojawiaj cych si przy wyborze konkretnego zawodu.
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ZAŁ CZNIKI

ZAŁ CZNIK 1

Karta Zainteresowa

6

Sprawd swoje zainteresowania wypełniaj c poni sz Kart zainteresowa .

Masz przed sob bardzo proste i łatwe pytania. Dotycz one czynno ci, jakie/które lubisz i
jakich/których nie lubisz wykonywa . Na ka de pytanie nale y odpowiedzie znakami, które wpiszesz
w odpowiednie kratki w arkuszu odpowiedzi. Je eli dan czynno bardzo lubisz, wpisz w
odpowiednia kratk dwa plusy. Je li tylko lubisz, wpisz jeden plus. Gdy danej czynno ci nie lubisz
wykonywa , wpisz w kratk jeden minus. Gdy czynno ci bardzo nie lubisz wykonywa , wpisz dwa
minusy. Je eli za danej czynno ci nie znasz lub nie wykonywałe nigdy i trudno Ci na to pytanie
odpowiedzie , wpisz w kratk znak zapytania.
Staraj si odpowiedzie na pytania szczerze, nie namy laj c długo.

? nie wiem, nie znam,
++ bardzo lubi ,
+ lubi ,
- - bardzo nie lubi ,
- nie lubi .

Zsumuj wyniki w kolumnach pionowych, oddzielnie wszystkie plusy i minusy.

6

Test autorstwa J. Woronieckiej, zamieszczony w: L. Krawczyk, A. Kulpa, M. Malicka, Orientacja zawodowa
w gimnazjum – przewodnik nauczyciela, Wyd. PWN, Łód 1999. oraz http://www.cen.uni.wroc.pl/
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Czy lubisz:
1. Uczy si j zyka polskiego.
2. Wykonywa działania matematyczne.
3. Poznawa ycie ro lin i zwierz t.
4. Czyta czasopisma i ksi ki o tematyce technicznej.
5. Obserwowa prac piel gniarki, higienistki.
6. Dba o porz dek w domu, w klasie, w szkole
7. Chodzi na koncerty do filharmonii
8. Nale e do szkolnego klubu sportowego
9. Wyra a na pi mie swoje spostrze enia i my li ( pisanie wierszy, krótkich opowiada , prowadzenie
pami tnika).
10. Uczy si matematyki.
11. Uczy si biologii, botaniki i zoologii.
12. Zwiedza wystawy techniczne albo słucha audycji o nowo ciach technicznych.
13. Czyta o tym, jak ludzie nauczyli si walczy z chorobami.
14. Pomaga w gospodarstwie domowym.
15. Ta czy w dyskotece
16. Bra udział w zawodach sportowych
17. Uczy si j zyka obcego, próbowa posługiwa si nim w rozmowie, tłumaczy teksty.
18. Czyta ksi ki typu rozrywki matematyczne
19. Prace do wiadczalne z biologii.
20. Zaj cia praktyczno - techniczne
21. Opiekowa si chorymi, dogl da prawidłowego przejmowania przez nich leków.
22. Szy i wyszywa
23. piewa w chórze, zespole muzycznym
24. Chodzi na wycieczki górskie
25. Bywa w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki
26. Zaj cia w kółku matematycznym
27. Pracowa w sadzie, ogrodzie
28. Wykonywa remontowe prace remontowo – budowlane w domu.
29. Opiekowa si dzie mi.
30. Dokonywa zakupów, wyszukiwa najlepsze ródła zakupów.
31. Ogl da przedstawienia baletowe
32. Je dzi na rowerze
33. Zaj cia kółka polonistycznego.
34. Samodzielnie rozwi zywa w domu dodatkowe zadania i przykłady z matematyki
35. Przeprowadza do wiadczenia z ro linami.
36. Montowa i naprawia ró ne maszyny, przyrz dy i mechanizmy, np. rower, maszyn do szycia…
37. Poznawa budow organizmu człowieka.
38. Przekonywa o czym innych ludzi
39. Projektowa wystrój klasy szkolnej, swojego pokoju
40. Bra udział w sportowych grach zespołowych
41. Omawia z kolegami, kole ankami, rodzin przeczytane ksi ki, obejrzane filmy.
42. Bra udział w olimpiadach matematycznych.
43. Zaj cia kółka biologicznego.
44. Sporz dza modele samolotów, samochodów, statków itp.
45. Poznawa przyczyny powstawania ró nych chorób.
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46. Zapoznawa si i obcowa z ró nymi lud mi
47. Gra na jakim instrumencie
48. Je dzi na nartach
49. Czyta literatur pi kn
50. Odkrywa , gdzie w otaczaj cym nas wiecie matematyka ma praktyczne zastosowanie.
51. Obserwowa natur
52. Wykonywa drobne prace zwi zane z mechanik
53. Czyta i opowiada dzieciom bajki, bawi si z nimi.
54. Przygotowywa posiłki.
55. Nale e do zespołu muzycznego
56. Gra w tenisa
57. Czyta artykuły z dziedziny krytyki literackiej.
58. Uczy si fizyki.
59. Czyta o odkryciach z dziedziny chemii.
60. Wykonywa rysunki techniczne.
61. Uczy si biologii.
62. By odpowiedzialnym za wy ywienie kolegów na obozach w drownych i wycieczkach.
63. Projektowa stroje
64. Pływa
65. Uczy si historii.
66. Przeprowadza do wiadczenia z fizyki.
67. Rozwi zywa zadania z chemii.
68. Obserwowa prac ró nych maszyn, zwiedza zakłady pracy, warsztaty
69. Poznawa prac lekarza.
70. Pra i prasowa odzie .
71. Bra udział w zaj ciach kółka plastycznego
72. Kibicowa ulubionym dru ynom sportowym
73. Omawia bie ce wydarzenia
74. Czyta o bie cych wydarzeniach w kraju i za granic
75. Przeprowadza do wiadczenia z chemii.
76. Poznawa budow urz dze radiotechnicznych, komputerów itp.
77. Wyja nia kolegom, jak wykonywa zadania szkolne, których sami nie mog rozwi za .
78. Wy wiadcza ró ne usługi dorosłym
79. Słucha muzyki, kolekcjonowa płyty z ulubionymi nagraniami
80. Ogl da w TV zawody sportowe
81. Czyta ksi ki o tematyce historycznej.
82. Zaj cia w kółku fizycznym
83. Wykrywa zjawiska chemiczne w przyrodzie.
84. Naprawia domowe urz dzenia elektryczne.
85. Odpowiada przy tablicy, wyst powa przed klas , przed szkoł .
86. Naprawia sprz t AGD
87. Malowa pejza e, natury
88. Lekcje w-f
89. Zwiedza muzea historyczne, poznawa zabytki.
90. Czyta ksi ki typu „Rozrywki fizyczne”
91. Uczy si chemii.
92. Orientowa si w schematach radiowych, telewizyjnych itp.
93. Pełni funkcj przewodnicz cego klasy
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94. By dy urnym na przerwach mi dzylekcyjnych
95. Fotografowa przyrod
96. Gra w kometk
97. Bra udział w pracach społecznych
98. Odkrywa , gdzie w otaczaj cym nas wiecie fizyka ma praktyczne zastosowanie.
99. Zaj cia w kółku chemicznym
100. Gromadzi ciekawsze artykuły z ró nych czasopism o tematyce technicznej.
101. Pomaga ludziom chorym lub starym przy wykonywaniu ró nych prac domowych.
102. Nakrywa do stołu i podawa potrawy rodzinie lub znajomym
103. Bra udział w konkursach plastycznych
104. Je dzi na rolkach
ARKUSZ ODPOWIEDZI:

Nr
pyt.

I

Nr
pyt.

II

Nr
pyt.

III

Nr
pyt.

IV

Nr
pyt.

V

Nr
pyt.

VI

Nr
pyt.

VII

Nr
pyt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

Suma
+

Suma
+

Suma
+

Suma
+

Suma
+

Suma
+

Suma
+

Suma
+

Suma
-

Suma
-

Suma
-

Suma
-

Suma
-

Suma
-

Suma
-

Suma
-

VIII
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ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY:

Uzyskane wyniki ró nicuj poziom zainteresowa w doniesieniu do 8 grup:
I.
II.

ZAINTERESOWA HUMANISTYCZNYCH,
ZAINTERESOWA MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH,

III.

ZAINTERESOWA BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH,

IV.

ZAINTERESOWA TECHNICZNYCH,

V.
VI.
VII.
VIII.

ZAINTERESOWA OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH,
ZAINTERESOWA USŁUGOWYCH,
ZAINTERESOWA ARTYSTYCZNYCH,
ZAINTERESOWA SPORTOWYCH.

I. ZAINTERESOWANIA HUMANISTYCZNE – przydatne s w zawodach, w których pracuje si
z człowiekiem jako klientem, uczniem, pacjentem, kontrahentem, w obszarze wychowania, opieki
medycznej, handlu i usług, działalno ci artystycznej, obsługi turystycznej, usług gastronomicznych,
działalno ci zwi zanej z udzielaniem porad.
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w:
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu humanistycznym, teatralnym,
j zykowym, dziennikarskim, dyplomacji europejskiej, edukacji regionalnej, biznes klasach,
kulturowym, politologicznym,
liceum profilowanym – o profilu socjalnym, usługowo – gospodarczym,
kreowania ubiorów,
technikum – w zawodach technik organizacji usług gastronomicznych, technik
hotelarstwa, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, kelner
zasadniczej szkole zawodowej – w zawodach krawiec, fryzjer, sprzedawca.
II. ZAINTERESOWANIA MATEMATYCZNO-FIZYCZNE – przydatne s w pracy z danymi, w
zawodach zwi zanych z przedmiotami cisłymi i niektórymi humanistycznymi, w obszarze
informatyki, ekonomii, rachunkowo ci, nauczania, tłumacze j zykowych.
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w:
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu matematycznym, matematyczno –
fizycznym, matematyczno – informatycznych,
liceum profilowanym – o profilu ekonomiczno – administracyjnym, zarz dzania informacj ,
elektronicznym, mechatronicznym
technikum – w zawodach technik informatyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik
telekomunikacji, technik teleinformatyk,
zasadniczej szkole zawodowej – w zawodach elektromechanik, elektryk.
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III. ZAINTERESOWANIA BIOLOGICZNO-CHEMICZNE – przydatne b d w pracy z przyrod
i człowiekiem, w zawodach zwi zanych z opiek i piel gnacj ludzi, upraw ro lin,
hodowl zwierz t, badaniem zjawisk zachodz cych w przyrodzie.
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu biologiczno – chemicznym, matematyczno –
geograficznym, biologicznym, chemicznym,
liceum profilowanym – o profilu chemiczne badanie rodowiska, kształtowanie rodowiska
technikum – w zawodach technik ochrony rodowiska
zasadniczej szkole zawodowej – w zawodzie ogrodnik.
IV. ZAINTERESOWANIA TECHNICZNE – przydatne do pracy w wiecie techniki i danych, w
zawodach, w których praca zwi zana jest przetwarzaniem surowców, obróbk ró norodnych
materiałów, produkcj dóbr materialnych, eksploatacj urz dze .
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w:
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu matematycznym, matematyczno –
fizycznym, architektonicznym
liceum profilowanym – o profilu elektrotechnicznym, mechaniczne techniki wytwarzania,
transportowo –spedycyjnym,
technikum – w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik
mechanik o specjalno ci obróbka skrawaniem i spawanie, technik budownictwa, technik
budowy dróg i mostów kolejowych,
zasadniczej szkole zawodowej – w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, elektryk,
operator obrabiarek skrawaj cych, monter instalacji i urz dze sanitarnych, monter kadłubów
okr towych, monter budownictwa wodnego, mechanik monter maszyn i urz dze , stolarz,
tapicer, piekarz, cukiernik, kucharz, betoniarz – zbrojarz, posadzkarz, murarz, cie la, malarz –
tapeciarz.
V. ZAINTERESOWANIA OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE – przydatne do pracy z lud mi w
obszarze opieki, piel gnacji, rehabilitacji.
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w :
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu humanistycznym, ogólnym
liceum profilowanym – o profilu socjalnym.
VI. ZAINTERESOWANIA USŁUGOWE – przydatne do pracy z lud mi i technik , w zawodach, w
których wiadczy si ró ne usługi ludziom, głównie w zakresie ywienia, opieki osobistej, a tak e w
zakresie naprawy i konserwacji ró nych urz dze .
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w:
liceum profilowanym – o profilu kreowanie ubiorów, usługowo - gospodarczym
technikum – w zawodach technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik
technologii odzie y, technik handlowiec, kucharz, technik organizacji usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner
zasadniczej szkole zawodowej – w zawodzie kucharz, krawiec, sprzedawca, fryzjer, mechanik
pojazdów samochodowych.
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VII. ZAINTERESOWANIA ARTYSTYCZNE – przydatne do pracy twórczej, w której kreuje si
rzeczywisto , w zawodach zwi zanych ze sztuk (literatura, teatr, muzyk, malarstwo), reklam ,
projektowaniem, odnawianiem, organizowaniem imprez artystycznych, ró nymi usługami o
charakterze artystycznym.
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w :
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu humanistycznym, teatralnym,
architektonicznym, ogólnym,
liceum profilowanym – o profilu usługowo – gospodarczym, kreowania ubiorów,
technikum – w zawodach technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik
technologii odzie y,
zasadniczej szkole zawodowej – w zawodach krawiec, fryzjer.
VIII. ZAINTERESOWANIA SPORTOWE – przydatne do pracy z człowiekiem w zawodach
zwi zanych z edukacj sportow , obsług turystyczn , dziennikarstwem, rehabilitacj .
Ucze o wysokim poziomie takich zainteresowa ma do wyboru nauk w :
liceum ogólnokształc cym – w klasach o profilu sportowym, humanistycznym,
dziennikarskim, ogólnym
liceum profilowanym – o profilu usługowo – gospodarczym, socjalnym
technikum – w zawodach technik organizacji usług turystycznych , technik hotelarstwa.

27

ZAŁ CZNIK 2
Ankieta Umiej tno ci7

Podkre l te czynno ci, których wykonanie nie sprawia Ci
wykonujesz szybko, dokładnie i poprawnie.
I

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
III
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V

7

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomaganie ludziom (opiekowanie si
nimi, wykonywanie polece )
słuchanie z uwag tego co mówi inni
przekonywanie innych do swoich racji
wyja nianie, tłumaczenie, doradzanie
innym
łatwe nawi zywanie rozmowy z lud mi,
których si nie zna
współpracowanie
dyskutowanie
organizowanie
wycieczek,
spotka
kole e skich itp.
ocenianie obiektywne np. postaci
literackich, potrzeb ludzi
prowadzenie zebra , zbiórek itp.
zbieranie i porz dkowanie informacji
szybkie liczenie w pami ci
pisanie na maszynie lub komputerze
sprzedawanie
obsługa komputera
planowanie pracy
analizowanie i porównywanie
rozwi zywanie zagadek logicznych
redagowanie tekstów

II
•
•
•
•
•
•
•
•

adnej trudno ci, czyli takie, które

szycie
montowanie elementów
wykonywanie przedmiotów z drewna
budowanie
gotowanie, pieczenie
obsługiwanie
urz dze
gospodarstwa
domowego
konserwowanie lub naprawianie prostych
urz dze mechanicznych (rower)
obsługiwanie
nowoczesnego
sprz tu
audiowizualnego

IV
• hodowanie zwierz t gospodarskich
• uprawianie ro lin doniczkowych w domu
• pielenie, piel gnowanie trawnika, drzew
i krzewów
• opiekowanie si kwiatami w klasie
• samodzielne i odpowiedzialne dbanie
o zwierz ta w domu (spacery, karmienie
itd.)
• dokarmianie zwierz t i ptaków w zimie
• rozró nianie gatunków ro lin i zwierz t

dekorowanie
rysowanie i malowanie
fotografowanie,
wideofilmowanie
tworzenie grafiki komputerowej
piewanie
granie na instrumencie
ta czenie
recytowanie
wyst powanie w przedstawieniach
-pisanie poezji lub opowiada

ródło: http://www.lcez.lublin.pl/pliki/ (plik: Kariera_zawodowa)

28

ZAŁ CZNIK 3
KOŁO CZASU8

8

ródło: Ludmiła Krawczyk, „Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej”; DOLNO L SKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ; Wałbrzych
2008/2009 (Materiały wykorzystywane w ramach realizacji warsztatów doradztwa edukacyjno- zawodowego dla
uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego [Projekt: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU
JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO]). wiczenie opracowane na podstawie materiałów Fundacji
Młodzie owej Przedsi biorczo ci, Droga do sukcesu, Warszawa 2004. Goli ska L.
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ZAŁ CZNIK 4
Zaplanuj swoje zadania9
Zapisz zadania, które zaplanowała /łe wykona w nadchodz cym tygodniu.
1. ....................................................................................................
2. ....................................................................................................
3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. ....................................................................................................
6. ....................................................................................................
7. ...................................................................................................
8. ....................................................................................................
9. ....................................................................................................
Nast pnie uporz dkuj je według nast puj cej hierarchii i oznacz symbolami:
- Wa ne i pilne (W/P)
- Wa ne, mniej pilne (W/MP)
- Pilne, mniej wa ne (P/MW)
- Niewa ne
Zadanie (wpisz numer)
Zadania wa ne i pilne (W/P)
Zadanie wa ne, mniej pilne (W/MP)
Pilne, mniej wa ne (P/MW)
Niewa ne (Kosz)

9

ródło: Ludmiła Krawczyk, „Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej”; DOLNO L SKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ; Wałbrzych
2008/2009
(Materiały wykorzystywane w ramach realizacji warsztatów doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów
szkół i placówek kształcenia zawodowego [Projekt: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU
JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO]).
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SCENARIUSZE ZAJ

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PONADGIMNAZAJALNYCH

SCENARIUSZ 1
TEMAT: Poznanie zawodów niezb dne w zawodowym samookre leniu.
CELE:
Wyja nienie podstawowych poj : zawód, kariera zawodowa, czynniki kariery (cechy
indywidualne, preferowane warto ci, mo liwo ci zewn trzne, czynniki kulturowe), drogi
kariery, kompetencje.
Zaznajomienie uczniów z ró norodno ci zawodów.
Przedstawienie klasyfikacji zawodów.
Zapoznanie z charakterystyk zawodów.
CZAS TRWANIA: 2 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini – wykład; wiczenia; dyskusja, „Burza mózgów”
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki papieru; długopisy.
PRZEBIEG ZAJ

:

1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj (np. „Bierzemy aktywny udział w zaj ciach eby jak najwi cej
si dowiedzie , nie krytykujemy innych, staramy si jak najwi cej dowiedzie o sobie, o
innych, o zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszło , zwi zanych z
wykonywaniem okre lonego zawodu”).
2. Nauczyciel wraz z uczniami ustala wspólnie poj cie zawodu, kariery zawodowej, drogi
kariery. Definicje zapisuje na tablicy.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z czynnikami kariery dziel c je na podgrupy:
• Cechy indywidualne np.: wiek; płe ; rasa; kondycja fizyczna; zdolno ci intelektualne;
cechy osobowo ci; poczucie własnej warto ci; umiej tno planowania; umiej tno
podejmowania decyzji.
• Preferowane warto ci np.: ukierunkowanie na ludzi, informacje, przedmioty; postawy
wobec pracy; potrzeby edukacyjne.

• Mo liwo ci zewn trzne np.: miejsce zamieszkania (miasto – wie ); dost pno
mo liwo ci edukacyjnych i zawodowych; wymagania szkół.
•

Czynniki kulturowe np.: oczekiwania rodziny oraz klasy społecznej, z której jednostka
pochodzi; aspiracje; wpływ innych.
Prowadz cy podsumowuje wykład stwierdzeniem, e okre lenie zawodu to jedno z wielu
społecznych "oznacze " człowieka. Ludzie zajmuj cych si jednakowym rodzajem pracy
mog si ł czy w grupy. Istot wybrania dla siebie zawodu jest nie tylko wybranie sobie
pracy, ale równie przył czenie si do okre lonej grupy ludzi i identyfikacja z ich etycznymi
normami, prawami, obowi zkami, warto ciami.
4. Nauczyciel podejmuje dyskusj z uczniami dotycz c ródeł wiedzy o zawodach. Na tablicy
wypisuje przykłady sk d mo na czerpa informacj o zawodach. Na koniec lekcji prowadz cy
rozdaje uczniom wykaz ródeł informacji o zawodach (np. korzystaj c z publikacji:
„Przewodnik edukacyjny dla Nauczyciela”; publikacja Współfinansowana ze rodków UE w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; przygotowanie i wydanie publikacji: Ecorys
Polska Sp. Z o.o.).
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5. Nauczyciel prosi uczniów, aby w mniejszych podgrupach wypełnili nast puj c tabel :

Typy i podtypy Zawody
zawodów
danego typu

Wymagania (zawodowe;
zdolno ci psychofizyczne)
stawiane w tym zawodzie
człowiekowi

1.

człowiektechnika

np. elektryk,
naukowiec,
kierowca,

np. zdolno ci manualne, zdolno ci
techniczne, logiczne my lenie,
wytrwało

2.

człowiekprzyroda

np.
mikrobiolog,

np. spostrzegawczo , zdolno
orientowania si w warunkach
ekstremalnych, odporno ,
wytrzymało na brak komfortu

weterynarz
le nik, agronom
3.

człowiekczłowiek

np. nauczyciel,
sprzedawca,
lekarz,
policjant,
fryzjer

np. odpowiedzialno ,
umiej tno nawi zywania
kontaktów z innymi, du a
wra liwo społeczna

4.

człowiekwizerunek
artystyczny

np. aktor,
malarz, muzyk,
pisarz

np. ekspresyjno , kreatywno ,
bogata wyobra nia, oryginalno

5.

człowiek-dane

np. informatyk,
makler
giełdowy,
ekonomista,
ksi gowy

np. logiczne my lenie,
opanowanie, wytrwało ,
ambicja, pewno siebie,
zdolno ci arytmetyczne

Nast pnie grupy prezentuj swoje prace. Na tablicy powstaje wspólna tabela.
wiczenie:
Wszystkie ni ej wymienione zawody i specjalno ci podzielcie na dwie grupy: 1- te,
które wymagaj pracy umysłowej i 2- te. które wymagaj pracy fizycznej:
piel gniarka,, szwaczka, maszynista spalinowozu, rolnik, tynkarz, ksi gowy,
sprzedawca ksi ek, in ynier-konstruktor, maszynistka, stolarz, nauczycielka
nauczania przedszkolnego, elektromechanik, lakiernik samochodowy. Mo ecie tez
dopisa do ka dej listy swoje przykłady
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Wybierzcie z ni ej wymienionego spisu zawody i specjalno ci te, które nale do
sfery produkcyjnej:
monter zegarów, sadownik, kucharz, nauczyciel, stolarz, piel gniarka, kre larz,
in ynier-budowlaniec, kierowca autobusu, traktorzysta, fryzjer.
Okre lcie jaki stopie kwalifikacji odpowiada ka demu z wyliczonych zawodów
robotniczych:
instruktor, modelarz, nastawiacz technologicznego wyposa enia, szwaczka, kierowca
taksówki, stolarz, operator tokarek sterowanych numerycznie, pomocnik wychowawcy
w przedszkolu, sekretarka-maszynistka, lakiernik samochodowy, zawiadowca stacji,
stra ak.
Z przedstawionych ni ej w spisie zawodów zaznaczcie te, które:
) całkiem lub prawie całkiem znikn ły,
b) pojawiły si w XX wieku,
c) pojawiły si w ostatnim czasie.
artysta, dyspozytor, traktorzysta, rolnik, kominiarz, redaktor, stolarz, wozak, malarz,
lekarz, lotnik, ksi gowy, operator maszyn steruj cych, przewodnik, rze biarz,
sadownik, kucharz, guwernant, klaun, pedagog.
Z wymienionych ni ej nazw zawodów lub specjalno ci wybierzcie te, które s
niezb dne:
) w gospodarstwie rolnym,
b) w przemy le chemicznym,
c) w budownictwie,
d) w przemy le maszynowym
rysownik-konstruktor, weterynarz, ksi gowy, sadownik, laborant analizy, monter
radioaparatury, lusarz, agronom, in ynier-mechanik, malarz, technik chemik,
adwokat
6. Przedstawienie ogólnej charakterystyki zawodów, jako wst p do dyskusji na temat
ró norodno ci zawodów.
7. Prowadz cy prosi, aby uczniowie na podstawie dotychczas otrzymanych informacji i swojej
wiedzy, zastanowili si , jaki zawód wybraliby dla siebie. Ka dy z uczniów wypisuje na kartce
nazw wybranego zawodu oraz jego charakterystyk odpowiadaj c sobie mi dzy innymi na
pytania: „Jakie zadania realizuje osoba wykonuj ca ten zawód?”; „Jakich narz dzi u ywa?”;
„Jakie umiej tno ci i kwalifikacje s potrzebne do pracy w tym zawodzie?”; „Gdzie mo na
pracowa ?”. Nauczyciel prosi wybrane osoby o zaprezentowanie swoich opisów.
8. Nauczyciel podsumowuje zaj cia prezentuj c uczniom informacje o wiecie zawodów np. z
Encyklopedii Zawodów; przewodnika po zawodach (tom I – VI); informatorów zawodowych;
ulotek, przewodników, artykułów (uczniowie mog zosta zobligowani o przyniesienie takich
materiałów na lekcj tematyczn ).
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SCENARIUSZ 2

TEMAT: Wiedza o sobie samym.
CELE:
Rozwijanie umiej tno ci okre lania słabych i mocnych stron.
Umiej tno okre lenia swoich umiej tno ci, zdolno ci i zainteresowa .
Przypomnienie b d zaznajomienie uczniów z wymogami dotycz cymi
psychicznych/psychofizycznych funkcji człowieka w ramach zawodów.
Praktyczna ocena swoich cech osobowo ci i mo liwo ci w procesie planowania kariery
zawodowej.
CZAS TRWANIA: 1-2 godz.
METODY I FORMY PRACY: dyskusja, „Burza mózgów”, mini-wykład, praca indywidualna i w
grupach.
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki.
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj .
2. Nauczyciel rozdaje czyste kartki uczniom, na których opracowuj katalog z mo liwie
najwi ksz liczb swoich mocnych stron (cechy i umiej tno ci, dzi ki którym czuj si
dobrze) oraz list swoich słabych stron (cechy i umiej tno ci, które sprawiaj , e czuj si
le).
3. Nauczyciel przygotowuje kartki A4. Na ka dej kartce u góry jest wypisane imi ucznia.
Uczestniczy otrzymuj swoj kartk z imieniem, która jest przyklejana na plecach ta m
klej c . Zadaniem ka dego ucznia jest zebranie od pozostałych uczniów z grupy
uczestnicz cej w wiczeniu przynajmniej po jednej pozytywnej cesze. Przy czym pierwsza
osoba wpisuj ca si na kartk czyni to u doły kartki, nast pnie zawija swój wpis tak, aby
kolejny ucze nie widział. W ten sposób powstaje harmonijka. Kiedy uczniowie zbior od
wszystkich wpisy, porównuj wcze niej wypisane przez siebie cechy z informacjami
zwrotnymi od kolegów. Ch tne osoby prezentuj na forum klasy swoje wyniki i spostrze enia.
wiczenie to punkt wyj cia do dyskusji na temat ró nic w spostrzeganiu własnej osoby przez
siebie i przez innych oraz wa no ci informacji zwrotnych w budowaniu poczucia własnej
warto ci.
4. Nauczyciel prosi uczniów, aby uło yli spis ulubionych zaj w czasie wolnym. Pomocne dla
uczniów mog by pytania: „Co Ci najbardziej interesuje oraz najmniej?”; „Jakie
zadania/czynno ci lubisz wykonywa a jakich unikasz?”.
5. Po przeprowadzonych wiczeniach nauczyciel kieruje dyskusj na temat indywidualno ci
osobowo ci i cech prezentowanych przez uczniów. Podkre la jak wa ne jest, aby szuka pracy
zgodnie z naszymi cechami osobowo ci, co jest niezb dne do osi gni cia satysfakcji
zawodowej. Istotne jest równie aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Dlatego przed
podj ciem decyzji o wyborze zawodu nale y sprawdzi nie tylko swoje predyspozycje
osobowo ciowe, ale równie informacje dotycz ce zawodów przyszło ci i tego, w jakich
zawodach jest najwi cej bezrobotnych, a w jakich najmniej.
6. Nauczyciel proponuje uczniom wzi cie udziału w grze:
"Wyobra sobie, e udajesz si na przyj cie. Ludzie zbieraj si tam w sze ciu grupach.
Członkowie ka dej z grup posiadaj okre lone cechy. Nasza klasa jest sal , w której odbywa
si przyj cie. Twoim zadaniem jest poruszaj c si po klasie przeczyta opisy znajduj ce si na
kartkach i wybiera grup (staj c obok niej), która najbardziej Ci odpowiada, do której
chciałby instynktownie doł czy . Nast pnie wró do ławki i zapisz wybrany symbol na kartce.
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Wyobra sobie, e osoby te po 15 minutach opuszczaj przyj cie i musisz podej
grupy, w której czułby si dobrze. Wybierz t grup .
Kiedy ci ludzie tak e wyjd – wybierz trzeci grup "

do kolejnej

Nast pnie prowadz cy wyja nia krótko koncepcj osobowo ci zawodowej Johna Hollanda.
Omawia sze dominuj cych typów:
TYP OSOBOWO CI
ZAWODOWEJ

REALISTYCZNY

CHARAKTERYSTYKA
Umiej tno ci manualne i mechaniczne, posługiwanie si
maszynami, narz dziami, przedmiotami, talenty praktyczne,
aktywno fizyczna, mocny styl ycia, ceni warto ci praktyczne,
Zawody: stolarz, kierowca, rolnik, mechanik samochodowy,
elektryk, technik, in ynier, itp.

BADAWCZY

Umiej tno ci analityczne, naukowe, łatwo pisania i
wypowiadania si , analityczne i intelektualne zaj cia, wzbogacanie
stanu wiedzy,
Zawody: psycholog, mikrobiolog, chemik, fizyk, antropolog,
geolog, meteorolog, itp.

ARTYSTYCZNY

Zdolno ci twórcze, uprawianie sztuk pi knych, muzyki lub
pisarstwa, twórczo aktorska, rze biarska, nietypowe pomysły,
maniery, warto ci, aktywno intelektualna,
Zawody: muzyk, dekorator wn trz, redaktor, kompozytor, re yser,
pisarz, aktor, itp.

SPOŁECZNY

Umiej tno ci kontaktowania si z lud mi, nauczania, troska o
innych, empatia, udzielanie pomocy, wiadczenie usług,
towarzysko , yczliwo ,
Zawody: psycholog, nauczyciel, duchowny, opiekun społeczny,
logopeda, itp.

PRZEDSI BIORCZY

Umiej tno przekonywania, nakłaniania, przejmowania
inicjatywy, d enie do osi gni finansowych, materialnych,
władzy,
Zawody: prawnik, kierownik sklepu, przedstawiciel handlowy,
mened er, itp.

KONWENCJONALNY

Umiej tno ci urz dnicze, zdolno ci organizacyjne, dbało
porz dek, przestrzeganie ustalonych reguł i instrukcji,

o

Zawody: ksi gowy, urz dnik, redaktor techniczny, sekretarka, itp.

7. Na zako czenie nauczyciel podsumowuje wiczenie podkre laj c, e satysfakcja z
wykonywanej pracy zale y od stopnia zbie no ci typu osobowo ci i wybranego zawodu. Dla
podj cia wiadomych decyzji zawodowych istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o
sobie samym oraz o wymogach zawodowych.
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SCENARIUSZ 3

TEMAT: Zaplanowanie swojej kariery edukacyjno-zawodowej udan drog do sukcesu.
CELE:
Kształtowanie umiej tno ci planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
U wiadomienie wa no ci przemy lanego, wiadomego i samodzielnego planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej.
Poszerzanie wiedzy o cie kach kształcenia.
Inspirowanie uczniów do my lenia o przyszło ci i planowania swojej kariery zawodowej.
Podkre lenie wpływu ró norodnych czynników: osobowo ciowych, zewn trznych na
predyspozycje do wykonywania danego zawodu.
Zaznajomienie z zasadami skutecznego planowania i wyznaczania celu.
CZAS TRWANIA: 2godz.
METODY I FORMY PRACY: dyskusja, burza mózgów, mini-wykład, praca indywidualna i w
grupach, Kwestionariusz E. Scheina „Moja kariera”. (zał cznik 1)
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj .
2. Nauczyciel prosi uczniów o zamkni cie oczu i wyobra enie sobie, jak b d wygl da za
kilka/kilkana cie lat: jak wygl daj , czy maj rodzin , gdzie mieszkaj , co posiadaj , co robi
w wolnym czasie, czym si zajmuj zawodowo. Po sko czonej wizualizacji uczniowie
zapisuj na kartkach swoje spostrze enia. Prowadz cy zadaje uczestnikom pytanie do
zastanowienia: Co musieliby uczyni , aby to osi gn ?
3. Ka dy z uczniów indywidualnie wypełnia Kwestionariusz E. Scheina „Moja kariera”
(zał cznik 1) Po wypełnieniu i analizie wyników ch tni dziel si z reszt grupy refleksjami z
uzyskanych rezultatów. Prowadz cy pyta o wra enia – czy uczniowie s zaskoczeni wynikami
czy potwierdziło si ich przekonanie, jakie mieli o sobie w zwi zku z planowaniem swojej
przyszło ci.
4. Prowadz cy rozdaje uczestnikom kartki i pisaki i podaje instrukcj : „Narysuj lini prost i
zaznacz na niej dwa punkty, które maj symbolizowa twoj dat urodzenia i dat dzisiejsz .
Nast pnie ró nymi kolorami zaznacz dwa wyodr bnione odcinki: „przeszło ” „przyszło ”.
W pierwszym wpisz swoje dotychczasowe osi gni cia w ró nych dziedzinach ycia, w drugim
to wszystko, co chciałby osi gn w przyszło ci.” Mo na zaproponowa podzielenie
„przyszło ci” na etapy np.: za rok, za 5 lat, za 10 lat itd. Uczestnicy omawiaj wiczenie w
parze z wybran osob .
5. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem, czym jest cel (np. to, do czego si d y), jakie s
cechy dobrego celu (np. osobisty – powinien mie wysok warto dla osoby, która go
realizuje, by jej autentycznym, wewn trznym pragnieniem; konkretny – powinien by
powi zany z konkretnymi działaniami dla jego osi gni cia; pozytywny– powinien okre la
stan po dany zamiast wskazywa , czego chce si unikn ; umiejscowiony w czasiepowinien zawiera daty realizacji poszczególnych etapów) i planu oraz rodzajów i etapów
planowania.
6. Prowadz cy prosi uczniów o zastanowienie si nad wymarzonym zawodem i idealn prac .
Nast pnie wypełniaj kart do wicze : „Mój plan działania”
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MÓJ PLAN DZIAŁANIA

Jaki jest mój cel?

Kiedy zrealizuj swój cel?

Jakie zasoby posiadam?

Jakie umiej tno ci
umo liwi mi osi gni cie
celu?

Jak pokonam ewentualne
trudno ci?

Jakich informacji
potrzebuj by zrealizowa
swój cel?

Kto mo e mi pomóc?

Prezentacja wybranych planów. Dyskusja na temat istotnych elementów, na które nale y
zwróci uwag tworz c swój plan. Nauczyciel podkre la, jak wa ne w procesie planowania
swojej kariery jest wiedza o swoich umiej tno ciach, ustalenie oczekiwa , znajomo swoich
mocnych i słabych stron, pozyskanie ródeł informacji o specyfice danego zawodu oraz
zapotrzebowaniach na rynku pracy. Prowadz cy przypomina równie pokrótce podstawowe
etapy edukacji i mo liwe cie ki kształcenia dla okre lonego zawodu.
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SCENARIUSZ 4

TEMAT: CV i list motywacyjny, jako forma pierwszej autoprezentacji u pracodawcy.
CELE:
Wyja nienie poj : „CV” i „list motywacyjny” i ich celu u ytkowego.
Wskazanie charakterystycznych cech we wzorze CV i listu motywacyjnego.
wiczenie umiej tno ci samodzielnego napisania CV i listu motywacyjnego.
Zapoznanie uczniów ze ródłami wzorów pism u ytkowych.
yciorys tradycyjny a CV.
CZAS TRWANIA: 1 godz.
METODY I FORMY PRACY: mini-wykład; praca indywidualna; dyskusja, praca w grupach.
RODKI DYDAKTYCZNE: tablica, kartki, pisaki, wzory pism u ytkowych, poradniki, ewentualnie
edytor tekstu WORD
PRZEBIEG ZAJ :
1. Przywitanie uczestników. Omówienie celu i przebiegu zaj . Okre lenie zasad grupowych
obowi zuj cych w trakcie zaj .
2. Nauczyciel wyja nia uczniom, e istniej dwie metody poszukiwania pracy: metoda aktywna i
pasywna. Aktywn metod jest bezpo redni kontakt z pracodawc i przedstawienie mu swojej
oferty. Metody pasywne polegaj na odpowiadaniu na oferty pracy przedstawione przez
pracodawc w prasie, Internecie oraz w urz dach pracy, biura po rednictwa pracy.
3. Nauczyciel prezentuje uczniom cechy dobrego CV i listu motywacyjnego. Podkre la, jak
wa na jest umiej tno poprawnego pisania CV i listu motywacyjnego. Przedstawia
najwa niejsze elementy tych pism oraz kolejno poszczególnych tre ci oraz ich cel.
Nauczyciel podaje, co powinno zawiera CV: imi i nazwisko, aktualny adres zamieszkania,
numer telefonu, adres internetowy ( e-mail), data i miejsce urodzenia, stan cywilny,
wykształcenie, do wiadczenie zawodowe, szkolenia, znajomo j zyków obcych,
zainteresowania, inne umiej tno ci, zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Nauczyciel przedstawia uczniom przykłady CV i listu motywacyjnego napisane na ró ne
potrzeby kwalifikacji. Nauczyciel u wiadamia uczniom czym ró ni si yciorys od CV.
5. Prowadz cy prosi uczniów o napisanie CV i listu motywacyjnego, wykorzystuj c wyszukane
wzory oraz zapisane na tablicy wyra enia i zwroty charakterystyczne dla wymienionych pism
u ytkowych. Prezentacja napisanych pism przez ch tnych uczniów, udzielanie wskazówek
merytorycznych przez nauczyciela.
6. Podsumowanie, w którym uczniowie próbuj si zmierzy z symulacj rozmowy
kwalifikacyjnej. Wybrane grupy osób przygotowuj si do przeprowadzenia rozmowy
rekrutacyjnej maj c do dyspozycji scenariusz przykładowej rozmowy oraz przykładowe
dokumenty aplikacyjne.
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ZAŁ CZNIK 1
KWESTIONARIUSZ „MOJA KARIERA”10
na podstawie E. Scheina, 1990
Instrukcja
Celem tego kwestionariusza jest zach cenie Ci do refleksji na temat obszarów własnej
kompetencji, motywacji do pracy i systemu warto ci. Nie ma tu odpowiedzi dobrych i złych. Ró ne
cechy opisane w Kwestionariuszu s równie dobre, a wypełnienie go ma posłu y do opisania Twoich
„kotwic kariery” nie za do ich oceniania.
Prosimy o przypisanie najwy szej rangi (najwy szej liczby punktów) tym zdaniom, które najlepiej
Ci opisuj , a niskiej rangi (najmniejszej liczby punktów) tym zdaniom, które do Ciebie w ogóle nie
pasuj . Na przykład, je li twierdzenie mówi „Marz o stanowisku prezesa firmy” mo esz przypisa
mu nast puj ce rangi:
„1” - je li to twierdzenie zupełnie nie pasuje do Ciebie
„2” lub „3” - je li to twierdzenie pasuje do Ciebie w niektórych sytuacjach
„4” lub „5” - je li to twierdzenie w du ej mierze pasuje do Ciebie
„6” - je li to twierdzenie całkowicie do Ciebie pasuje
Rangi wpisuj w kolumnie po lewej stronie twierdze .

1.

Marz o tym, eby osi gn taki stopie profesjonalizmu, by ludzie zwracali si do
mnie po rad jak do eksperta.

2.

Najbardziej anga uje mnie praca, dzi ki której mog kierowa innymi i koordynowa
ich wysiłki.

3.

Marz o karierze, która da mi wolno

4.

Bezpiecze stwo i stabilno

5.

Jestem zawsze otwarty na pomysły, które pozwol mi otworzy własn firm

6.

Odnios w yciu sukces tylko wówczas, gdy b d miał poczucie, e mam swój udział
w budowaniu społecznego dobra.

wyboru sposobu i czasu działania.

s dla mnie wa niejsze ni niezale no

i autonomia.

10

KWESTIONARIUSZ „MOJA KARIERA” E. Scheina został zaczerpni ty z ksi ki L. Krawczyk,
„Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej”; DOLNO L SKA
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ; Wałbrzych 2008/2009
(Materiały wykorzystywane w ramach realizacji warsztatów doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów
szkół i placówek kształcenia zawodowego [Projekt: OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU
JELENIOGÓRSKO – LEGNICKIEGO])
Mo na te „Kwestionariusz…”znale w ksi ce A. Paszkowskiej-Rogacz „Warsztat pracy europejskiego
doradcy kariery zawodowej”, KOWEZ, Warszawa 2002
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7.

Marz o takiej karierze, dzi ki której b d rozwi zywa trudne problemy lub stawa
wobec prawdziwych wyzwa .

8.

Raczej porzuc firm ni pozwol , eby moja praca w niej stwarzała problemy
osobiste i rodzinne.

9.

B d czuł, e odniosłem sukces tylko wtedy, gdy uda mi si doprowadzi moje
umiej tno ci techniczne i umiej tno ci zarz dzania do szczytowego poziomu.

10. Marz o tym, eby zarz dza wielk organizacj i podejmowa decyzje maj ce
wpływ na sytuacj wielu ludzi.
11. Najbardziej anga uj si w prac , kiedy mam całkowit swobod decydowania o
zadaniu, harmonogramie i procedurach.
12. Z pewno ci odejd z firmy, która nie b dzie dbała o moje bezpiecze stwo.
13. Nawet bardzo wysokie stanowisko mened erskie w cudzej firmie nie jest dla mnie
wa ne w porównaniu z mo liwo ci prowadzenia własnego biznesu.
14. Najbardziej odpowiada mi kariera, dzi ki której b d mógł u ywa swoich zdolno ci
w słu bie innym ludziom.
15. B d czuł, e moja kariera wi e si z sukcesem tylko wtedy, gdy stan twarz w
twarz z trudnymi wyzwaniami.
16. Marz o takiej pracy, która pozwoli mi zaspokaja jednocze nie potrzeby natury
osobistej, rodzinnej i zawodowej.
17. Bycie szefem i jednocze nie dobrym fachowcem w danej dziedzinie jest dla mnie
bardziej atrakcyjne ni praca dyrektora wysokiego szczebla.
18. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcj
dyrektora wysokiego szczebla.

tylko wtedy, gdy zajm

stanowisko

19. Praca w firmie przyniesie mi satysfakcj , gdy osi gn wysok autonomi i swobod
działania
20. Poszukuj takiej pracy, która da mi poczucie bezpiecze stwa i stabilizacji.
21. Zaanga uj si w tak drog zawodowa, która b dzie całkowicie rezultatem mojego
własnego wysiłku i moich własnych pomysłów.
22. Zamiast osi ga wysok pozycj mened ersk wol spo ytkowa moje umiej tno ci
dla budowania lepszego wiata.
23. Anga uj si w tak prac , w której zadania na pierwszy rzut oka wydaj si nie do
rozwi zania.
24. Sukces w yciu oznacza dla mnie utrzymanie równowagi mi dzy wymaganiami ycia
osobistego, rodzinnego i zawodowego.
25. Raczej odszedłbym z firmy, ni zaakceptował rotacyjny system obejmowania
stanowisk, który powoduje utrat pozycji eksperta w danej dziedzinie.
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26. Stanowisko dyrektora wysokiego szczebla jest dla mnie bardziej atrakcyjne ni
mened era – fachowca
27. Własny sposób wykonywania pracy, wolny od reguł i barier znaczy dla mnie wi cej
ni poczucie bezpiecze stwa.
28. Najbardziej zaanga uj si
zatrudnienia i stałe zarobki.

w prac , kiedy b d

miał poczucie bezpiecze stwa

29. Odnios sukces zawodowy tylko wtedy, kiedy uda mi si stworzy lub zbudowa co
co b dzie oparte na moim własnym pomy le.
30. Marz o karierze, która wniesie realny wkład w rozwój społecze stwa.
31. Poszukuj takiej pracy, która b dzie stanowiła wyzwanie dla mojej zdolno ci
rozwi zywania problemów oraz pozwalała na zdrow rywalizacj .
32. Utrzymanie równowagi mi dzy yciem osobistym i zawodowym jest dla mnie
wa niejsze ni wysoka pozycja mened erska.
33. Najch tniej po wi cam si pracy, która anga uje moje szczególne umiej tno ci i
talenty.
34. Zmieni prac , je li nie da mi ona szansy na otrzymanie stanowiska dyrektora
wysokiego szczebla
35. Odejd z firmy, która b dzie ogranicza moj wolno

i autonomi

36. Marz o karierze, która da mi poczucie bezpiecze stwa i stabilizacji.
37. Marz o stworzeniu własnej firmy.
38. Jestem gotów na odej cie z firmy, która nie doceni mojej umiej tno ci pomagania
innym.
39. Rozwi zywanie problemów pozornie nierozwi zywalnych jest dla mnie w pracy
wa niejsze ni osi ganie wysokiej pozycji mened erskiej.
40. Zawsze b d poszukiwa takich mo liwo ci pracy, które ograniczaj do minimum
konflikty „praca-dom”.

Teraz przejrzyj jeszcze raz swoje odpowiedzi i zwró uwag na te, które rangowałe najwy ej.
Wybierz z nich TRZY, które najdokładniej Ci opisuj i do przyznanych im rang dodaj jeszcze po
cztery (4) punkty.
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Tablica wyników

Przenie wyniki wpisane w kolumnach do tablicy - klucza. Dodaj punkty wpisane w ka dej
kolumnie w celu obliczenia liczby punktów przypisanych poszczególnym kotwicom kariery. Nie
zapomnij o dodaniu po cztery punkty do rang najdokładniej Ci opisuj cych. Wynik ka dej kolumny
podziel nast pnie przez pi . Otrzymasz w ten sposób redni wynik dla ka dej skali, oznaczaj cy
wag jak ma dla Ciebie dana warto - kotwica kariery.

P

Prz

A/N

B/S

K/P

U/P

W

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Suma
÷5

÷5

÷5

÷5

÷5

÷5

÷5

÷5

rednia

P

- Profesjonalizm

Prz - Przywództwo
A/N - Autonomia i niezale no
B/S - Bezpiecze stwo i stabilizacja
K/P - Kreatywno

i przedsi biorczo

U/P - Usługi i po wi cenie dla innych
W - Wyzwanie
S

- Styl ycia
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Interpretacja
Edgar.H. Schein (1990) na podstawie bada doszedł do wniosku, e istnieje cisły zwi zek
mi dzy wyznawanym systemem warto ci i potrzebami a obranym rodzajem kariery. Schein
wyodr bnił osiem grup takich warto ci i nazwał je „kotwicami” kariery:
1. Profesjonalizm. Towarzyszy mu d enie do „bycia fachowcem” w konkretnej dziedzinie,
potwierdzenia własnego mistrzostwa, awansu poziomego. Tacy ludzie najcz ciej nie s
zainteresowani stanowiskami kierowniczymi.
2. Przywództwo. Celem zawodowym staje si wówczas zdobycie nowych do wiadcze w zakresie
zarz dzania, podejmowanie decyzji, zwi kszenie zakresu władzy, d enie do sukcesu finansowego.
3. Autonomia i niezale no . Zwi zana jest z d eniem do poszerzenia marginesu własnej swobody,
uwolnienia si z kr puj cych wi zów i ogranicze (zwi zanych np. z biurokracj i autokratyzmem
przeło onych). Osoby silnie nastawione na niezale no nie poszukuj stanowisk kierowniczych,
ale nie chc by jedynie wykonawcami polece zwierzchników. Ich celem jest „bycie sobie sterem
i eglarzem”, praca na stanowisku samodzielnych specjalistów i zwi zana z nimi
odpowiedzialno .
4. Bezpiecze stwo i stabilizacja. Głównym motorem działania jest w tym przypadku emocjonalny
zwi zek z firm , poczucie lojalno ci. Pracownicy o stosunkowo silnej potrzebie bezpiecze stwa
mog aspirowa do stanowisk kierowniczych, ale najcz ciej w ramach tej samej jednostki. Zwykle
broni si przed zmianami swojego rodowiska, np. nie interesuje ich na ogół kariera
mi dzynarodowa.
5. Kreatywno i przedsi biorczo . Przejawia si w tym, e osoby twórcze ch tnie posiadaj wiedz
o sobie, organizacji i ró nych jej podsystemach, dostrzegaj problemy i rozwi zuj je, d
do
wprowadzenia zmian, innowacji itd. S zwykle mobilne i pozytywnie nastawione do rotacji jako
drogi podwy szania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Wi kszo z nich satysfakcjonuje
stanowisko doradcy szefa. Jedn z odmian kreatywno ci jest tak e przedsi biorczo .
6. Usługi i po wi cenie dla innych. Głównym celem w yciu staje si realizacja warto ci
humanistycznych, rozwi zywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie,
nauczanie. Osoby wyznaj ce te warto ci ch tnie anga uj si w akcje społeczne, podejmuj prac
jako wolontariusze.
7. Wyzwanie. Podło em działanie jest tu cz sto ch przeciwstawiania si trudno ciom i mo liwo
podejmowania ryzyka. Osoby lubi ce wyzwania ch tnie podejmuj prac w rodowisku
stwarzaj cym okazj do walki i rywalizacji. Pola wyzwa mog by bardzo ró ne np. takie jak
ratowanie firmy od bankructwa, ale równie handel i sport.
8. Styl ycia. Osoby prezentuj ce t warto staraj si o zachowanie proporcji i harmonii mi dzy
ró nymi aspektami ycia - a przede wszystkim prac i yciem osobistym. S gotowe zrezygnowa
z wy szych dochodów na rzecz sp dzania wi kszej ilo ci czasu z bliskimi. Sukces to dla nich co
wi cej ni sukces zawodowy.
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MATERIAŁY DODATKOWE DO WYKORZYSTANIA

Proponowana forma pracy: dyskusja grupowa („Z jakimi podanymi ni ej stwierdzeniami si
zgadzasz, a z jakimi nie? Uzasadnij swoj odpowied ”)

Mity dotycz ce kariery zawodowej 11:
1. Jest tylko jeden zawód na wiecie, który jest wła ciwy dla mnie;
2. Nie b d usatysfakcjonowany, je li nie znajd tego wła ciwego dla mnie zawodu i nie dokonam
doskonałego wyboru;
3. Kto inny mo e za mnie odkry odpowiadaj cy mi zawód;
4. Testy na inteligencj wyka

mi, co jestem wart;

5. Musz by ekspertem lub odnie

sukces w mojej pracy;

6. Je li b d si starał mog zrobi wszystko, nie b d w stanie zrobi nic, je li nie b dzie to
dostosowane do moich talentów;
7. Mój zawód powinien zadowoli osoby wa ne w moim yciu;
8. Rozpocz cie pracy zawodowej rozwi e wszystkie moje problemy;
9. Musz intuicyjnie wyczu , który zawód jest dla mnie wła ciwy;
10. Wybór zawodu i cie ki kariery jest jednorazowym aktem.

ródło: „Planowanie kariery zawodowej warsztat pracy z uczniem” G. Gwis, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie (http://www.pppkonst.webd.pl/poradnictwo.html)
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WYZNACZNIKI SUKCESU ZAWODOWEGO12

Proponowana forma pracy: dyskusja grupowa („Czy uzasadniony wydaje Ci si podział podany
poni ej? Dlaczego tak uwa asz? Co według Ciebie szczególnie wpływa na osi gni cie sukcesu
zawodowego? Uzasadnij swoj odpowied ”)

INTELIGENCJA
AKADEMICKA
WIEDZA
+
UMIEJ TNO CI
+
DO WIADCZENIE
=
KOMPETENCJE

INTELIGENCJA
EMOCJONALNA
ZDOLNO
DO
SPOSTRZEGANIA
I WYRA ANIA
EMOCJI
(EMPATIA)
ZDOLNO
DO
KONTROLOWANIA EMOCJI
ZDOLNO
DO
WSPOMAGANIA
MY LENIA I
ZACHOWANIA
EMOCJAMI
ZDOLNO
DO
KIEROWANIA
EMOCJAMI
INNYCH LUDZI

INTELIGENCJA
SPOŁECZNA

INTELIGENCJA
MORALNA

ZDOLNO
DO
•
NAWI ZYWANIA
BLISKICH,
INTYMNYCH
ZWI ZKÓW
•
ZDOLNO
RADZENIA SOBIE
W SYTUACJACH
EKSPOZYCJI
SPOŁECZNEJ

ZNAJOMO
NORM
ETYCZNYCH I
SPOŁECZNYCH

ZDOLNO
•
RADZENIA SOBIE
W SYTUACJACH
FORMALNYCH

ALTRUIZM

WRA LIWE
SUMIENIE
(POCZUCIE
WINY,
POTRZEBA
EKSPIACJI)

ZDOLNO
DO
ZACHOWA
ASERTYWNYCH

12

ródło: „Planowanie kariery zawodowej warsztat pracy z uczniem”, G. Gwis, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie (http://www.pppkonst.webd.pl/poradnictwo.html)
45

