
Temat: Co warto wiedzieć o zawodach.  

Poszukiwanie wiadomości o zawodach jest bardzo ważnym krokiem w procesie podejmowania decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. Ryzykowne jest wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej  
i wyczerpującej informacji o nim. 

Zanim wybierzesz zawód 

Aby wybrać właściwy zawód (ścieżkę zawodową), warto najpierw odpowiedzieć sobie na następujące 
pytania: 

 Kim jestem i jaką mam osobowość (jakie są mocne i słabe strony mojej osobowości)? 
 Jakie wartości życiowe są dla mnie ważne? 
 Jakie są moje życiowe cele i w jaki sposób mogę je osiągnąć? 
 Jakie posiadam zdolności i umiejętności? 
 Jakie czynności są dla mnie przyjemne, a co sprawia mi trudność lub powoduje znudzenie i 

zniecierpliwienie? 
 Czy podoba mi się praca w dużej firmie? Jeśli tak, to czy chcę zostać jednym z przełożonych, 

czy raczej – pracować na innym stanowisku, niewymagającym podejmowania kluczowych 
decyzji 

 Czy wolę mieć własne przedsiębiorstwo? Jeżeli tak, to czy chcę je prowadzić samodzielnie, 
czy – ze wspólnikiem lub wspólnikami? 

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci sprecyzować zbiór preferencji zawodowych, które w rezultacie 
ułatwią wybór właściwego zawodu. 

Gdzie i w jaki sposób szukać informacji o zawodach i stanowiskach pracy? 

Przy wyborze zawodu niezwykle ważna jest znajomość aktualnych i przyszłych trendów na rynku 
pracy. W tym celu warto skorzystać z aktualnej wyszukiwarki zawodów, gdzie każdy zawód jest 
opisany pod względem zadań zawodowych. Jedna z takich wyszukiwarek znajduje się na stronie 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Aby dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda wykonywanie określonego zawodu i w jakich warunkach 
się ono odbywa, warto również: 

 wśród rodziny i znajomych poszukać osób, które wykonują ten zawód. Ich opinie 
i komentarze pozwolą na wyrobienie sobie własnego zdania w tej kwestii. 

 przejrzeć fora dyskusyjne. Zamieszczone tam wypowiedzi umożliwią poznanie zalet i wad 
wybranego zawodu. Można dowiedzieć się więcej, jeżeli forumowiczom zada się pytania 
związane z tematem. 

 zdecydować się na staż, praktyki lub wolontariat. Umożliwią one poznanie zawodu od strony 
praktycznej, a także zdobycie doświadczenia, co jest niezwykle cenione przez pracodawców. 

 wybrać się do poradni zawodowej, gdzie u doradcy zawodowego można uzyskać fachową 
pomoc związaną z określeniem ścieżki zawodowej. 

 

FILM  - Zawody co warto o nich wiedzieć - https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc 

 

 

 


