
„Czynniki trafnego wyboru zawodu” 

 
 

  Bezapelacyjnie jedną z najważniejszych decyzji człowieka jest wybór zawodu. 

Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie "Co będę robić w przyszłości?”… Warto 

pamiętać, iż: 

• elementem każdej dobrej decyzji są konsultacje   

• decyzja samodzielna i dobrze przemyślana może zagwarantować satysfakcję z 

wykonywanej pracy oraz sukces zawodowy   

• zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia i niezadowolenia, a praca w 

nim staje się udręką   

• od zawsze wybór sprawiał kłopoty, także wiele lat temu, gdy świat był 

uporządkowany i przejrzysty, a zmiany dokonywały się powoli   

• wątpliwości przy podejmowaniu decyzji, są wynikiem zmian, które wpisane są w 

nasze życie    

 

Aby dokonać optymalnego wyboru 

zawodu dobrze jest się zastanowić, 

czego się tak naprawdę chce, a także 

warto ustalić, czego oczekuje się od 

życia i pracy zawodowej…   …Wobec 

tego … 

1. Jakie obszary warto poznać?  

• Poznaj siebie: zainteresowania, uzdolnienia, temperament, umiejętności, 

osobowość, stan zdrowia, wiedza szkolna. 

• Poznaj zawody: informacje o zawodach, środowisko pracy, zadania i czynności, 

narzędzia pracy, stanowisko pracy, możliwości zatrudnienia, zarobki.  

• Poznaj ścieżki edukacji: system szkolny, możliwości zdobycia kwalifikacji 

zawodowych, możliwości przekwalifikowania, możliwości podnoszenia kwalifikacji.  



2. Jak podjąć decyzję? 

• KROK I – dokonaj analizy własnych zasobów, tzn. z obszaru „Poznaj siebie”   

• KROK II – określ cel, jaki chcesz osiągnąć, tzn. zdobycie wybranego zawodu   

• KROK III – zastanów się, jak ten cel osiągnąć, czyli zbierz informacje o 

szkołach, kursach   

3. Jakich nie popełnić błędów?  

• Nie traktuj wybranego zawodu jak czegoś, co się nie zmienia   

• Nie wybieraj zawodu pod presją otoczenia   

• Nie sugeruj się życiowym poglądem na prestiż zawodu (pamiętaj, iż każdy zawód 

jest ważny i społecznie użyteczny)   

• Nie ulegaj zauroczeniu tylko zewnętrzną formą zawodu (każdy zawód wymaga 

ciężkiej pracy)    

• Nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że polubiłeś osobę, która pracuje w tym 

zawodzie (dobrze zastanów się, jakie czynności będziesz wykonywał w danym 

zawodzie, jakich narzędzi będziesz używał, gdzie możesz znaleźć pracę)   
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