
DORADZTWO ZAWODOWE – KLASA VIII 

LEKCJA 9  

TEMAT: Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy? 

1. Przeczytaj tekst: 

 

Przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia, wyznaczony »ścieżką 

awansową« w zawodzie lub przechodzeniem do innego rodzaju pracy. Kariera lub droga 

zawodowa, w połączeniu z koncepcjami rozwoju zawodowego, stanowi jedno z 

podstawowych pojęć teorii kształcenia zawodowego. Aktualnie kariera zawodowa 

pojmowana jest dość szeroko – jako ogół ról i zadań życiowych podejmowanych przez 

człowieka. Odnosi się zatem zarówno do życia zawodowego, jak i osobistego. Ważnym 

aspektem kariery jest umiejętność godzenia tych dwóch sfer (zawodowej i rodzinnej)”.  

2. Zastanów się? 

Czy warto planować, co będziesz robić w przyszłości?  

Wykonaj ćwiczenie. Wypisz na małych karteczkach 5 zawodów, których na pewno 

nie chciałbyś wykonywać i 5, w których mógłbyś pracować. Teraz pomieszaj 

karteczki i wylosuj zawód.  

Jeśli dobrze nie zaplanujesz swojej kariery zawodowej może się okazać, że będzie ona 

zupełnie przypadkowa i może się okazać, że nie będziesz z tego powodu 

usatysfakcjonowany. Dlatego WARTO zaplanować swoją przyszłość!  

 

3. Przeczytaj historię Asi.  

Ulubionym przedmiotem Asi w szkole podstawowej była informatyka. Uczennica z 

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

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

prezentacje multimedialne itp. Prawie udało jej się nawet naprawić swój pierwszy 

komputer. Asia brała także udział w różnych konkursach. Chętnie pomagała 

koleżankom i kolegom, dla których informatyka nie była najmocniejszą stroną. Odkąd 

pamięta marzyła, by związać swoją przyszłość z informatyką. Często widziała siebie 

jako prawdziwego eksperta w dziedzinie informatyki. Myśli już teraz o zdobyciu 

pierwszego doświadczenia bądź dodatkowych umiejętności w tym zakresie. Asia 

niedługo kończy szkołę podstawową i chciałaby zaplanować swoją dalszą karierę 

zawodową.  

Pomóż jej w tym, układając propozycję dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

związanej z jej dotychczasowymi marzeniami.  

Opracuj ścieżkę dojścia do zawodu informatyka, biorąc pod uwagę nie tylko 

szkoły/wykształcenie, ale i pozostałe aktywności, możliwości rozwijania swoich 

zainteresowań, nabywania dodatkowych umiejętności w szkole i poza nią . 

 Czy istnieje tylko jedna droga do osiągnięcia celu jakim jest praca w 

wymarzonym zawodzie? 



  Co oprócz edukacji szkolnej może pomóc w osiągnięciu wymorzonego celu?  

  Co można zrobić, gdyby nie udało się dostać do np.: technikum 

informatycznego/liceum z rozszerzonym nauczaniem  w zakresie 

informatyki/zdać matury i pójść na studia?  

 Jaka jest najkrótsza droga do osiągnięcia zawodu informatyka?  

 Jaka jest optymalna droga do osiągnięcia zawodu informatyka?  

4. Podsumowaniem niech będą dla Was te słowa: 

"Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy 

kosztów, czy ma na wykończenie?" Pismo Święte. Nowy Testament, Łk 14, 28  

 

 


