
Branżowa szkoła I stopnia,
technikum, liceum – co wybrać?

Jak zrobić to mądrze i być
zadowolonym?

Przewodnik ósmoklasisty

część 



Skoro dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że umiesz już
określić, jaki jest Twój osobisty potencjał. Jeśli znasz siebie,
to zwykle wiesz, co Cię interesuje, jakie masz predyspozycje
i w jakim  zawodzie  mogą się one  przydać. Co dalej?
 
Poznaj teraz...

ŚWIAT ZAWODÓW
 
Wybieranie zawodu bez rzetelnej, aktualnej i wyczerpującej
informacji o nim, to spore ryzyko. Zwłaszcza, że wiele z nich
ma podobnie brzmiące, tajemnicze nazwy. Wybrać technika
mechatronika czy technika teleinformatyka?  A może
technika optyka lub ortoptysty? Jeśli  interesuje Cię jakiś 
konkretny zawód, to zachęcamy do tego, abyś dowiedział się
o nim jak najwięcej. Niemożliwe  jest - i w zasadzie
niepotrzebne - poznawanie wszystkich zawodów. Dlatego na
początku warto skupić się na tych, których nauka odbywa się
w najbliższej okolicy.  Zacznij od takich, które masz "na
wyciągniecie ręki”.
 



Zebrania wiadomości na temat zadań i
czynności, które trzeba w nim wykonywać.
 
Zdobycia informacji dotyczących narzędzi,
jakich używa się w tej pracy.
 
Określenia, w jakich warunkach odbywa się
praca  (w pomieszczeniach zamkniętych,  na
świeżym powietrzu, w zmiennej
temperaturze).
 
Poznania wymagań stawianych przez zawód
osobie, która go wybiera (wykształcenie, stan
zdrowia,  cechy osobowości, temperament, 
predyspozycje zawodowe).
 
Poznania możliwości doskonalenia
zawodowego,poszerzania zakresu
kompetencji w zawodzie.
 
Uzyskania wiedzy, jakie są szanse na
znalezienie pracy.
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Poznawanie zawodu dobrze jest rozpocząć od: 



Zawodów na polskim rynku pracy jest bardzo dużo. Co więcej,
stale pojawiają się nowe. Dla ułatwienia, można podzielić je na
3 podstawowe grupy:
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pracę z ludźmi

pracę z rzeczami

pracę z danymi

Czy masz już pomysł,
 o jaką pracę chodzi? 

Z jakim zawodem
kojarzą Ci się

poszczególne grupy? 
 



Jak pewnie łatwo jest Ci się domyślić, chodzi o pracę,
w której wymagane jest stałe obcowanie z innymi
ludźmi. Dominują w niej takie czynności jak:
mówienie, pomaganie, opiekowanie się, doradzanie,
instruowanie, uczenie, kierowanie, nadzorowanie,
przekazywanie informacji, negocjowanie, znajdywanie
rozwiązania problemu, ale też dostarczanie rozrywki,
organizowanie zabaw czy koncertów.
 
Przykładowe zawody, to np. nauczyciel, psycholog,
lekarz, dziennikarz, przewodnik wycieczek, pracownik
biura obsługi klienta czy trener.

praca z ludźmi
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W tym przypadku chodzi o taką pracę, w której
dominującym przedmiotem są materiały, surowce,
urządzenia, narzędzia, maszyny, produkty. Osoby
pracujące z rzeczami wydobywają surowce, obsługują,
instalują, ustawiają  i  puszczają w ruch maszyny,
urządzenia, kierują i prowadzą pojazdy, przenoszą
towary.
 
Przykładowe zawody, to np. stolarz, operator koparki
czy wózka widłowego, monter, elektryk, kierowca,
mechanik samochodowy.

praca z rzeczami
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To praca, w której główne zajęcie związane jest z
posługiwaniem się systemem znaków i pojęć
umownych  (np. cyfry, kody, symbole, litery, informacje,
systemy oznakowania pojęć itp.). Praca z danymi
obejmuje takie czynności jak: porównywanie,
analizowanie, syntetyzowanie, rejestrowanie,
klasyfikowanie, obliczanie, zbieranie informacji,
sporządzanie sprawozdań.
 
Przykładowe zawody, to np. księgowy, informatyk,
programista, referent, analityk finansowy.

praca z danymi
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Każdy z nas ma predyspozycje do wykonywania przynajmniej
kilku zawodów. Biorąc pod uwagę dynamikę zmian na rynku
pracy, rozwój nowoczesnych technologii czy pojawianie się
nowych zawodów, jest to nasz niewątpliwy atut. Dlatego
 swoją uwagę i działania kieruj na te dziedziny, w ramach
których będziesz mógł dokonać i dokonywać wyboru zawodu
lub zawodów. Możliwości zdobycia informacji o zawodach
masz wiele. Możesz znaleźć je w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej (szukaj tu doradcy zawodowego, psychologa),
uzyskasz też je od rodziny, nauczycieli, kolegów, znajomych,
z internetu i innych środków multimedialnych, a także
bezpośrednio w szkołach uczących w zawodach, czyli w
technikum i szkole branżowej.
 
Zachęcamy Cię między innymi do zajrzenia na stronę:
https://mapakarier.org/ aby mieć pewność, że wiesz, co
wybierasz. Znajdziesz tam informacje przydatne w wyborze
zawodu. W zakładce Miasto Zawodów możesz wirtualnie
przespacerować się po mieście, w którym umieszczone są
najróżniejsze budynki i sprawdzić, jakie wykonuje się tam
zawody, a także z jakimi innymi zawodami dane miejsce pracy
jest powiązane. Natomiast po kliknięciu w Ścieżki Kariery
znajdziesz informacje na temat konkretnych zawodów - m.in.
drogę edukacyjną, opis zawodów, wymagane kwalifikacje.
Miłej wycieczki!
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Ale jak wybrać...?



 
Pamiętaj - najlepsza dla Ciebie praca, zawód i kariera to
taka, w trakcie której będziesz mógł skutecznie
wykorzystywać swoje umiejętności w preferowanej branży i w
otoczeniu najbardziej Ci sprzyjającym. Idź za głosem swoich
zainteresowań, pasji , fascynacji!
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REASUMUJĄC!

Chcesz być skuteczny? 
Korzystaj ze swoich

możliwości!



 
Przewodnik opracowały: Krystyna Zdan

Katarzyna Łukasiuk-Kalska

Na dzisiaj to tyle! Fajnie, że znów
sięgasz po nasz przewodnik. Mamy

nadzieję, że także tym razem coś Cię
w nim zaciekawiło, pomogło. Za kilka

dni udostępnimy Ci trzecią - już
ostatnią część przewodnika, a w nim

informacje o typach szkół
ponadpodstawowych. 

Do zobaczenia!


