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ŚWIAT  ZAWODÓW

                                                 Wybór zawodu oznacza, w gruncie rzeczy,
                                                             wybór  środków  prowadzących 
    do realizacji   samego siebie

    Donald Super

Nasz zawód to my, to nasze zainteresowania, umiejętności, wartości, cechy charakteru 
itd. Zawód wybrany przez nas jest pewnego rodzaju środkiem prowadzącym  do własnego 
rozwoju, do tego, by być takim człowiekiem, jakim się chce. Zawód jest źródłem tożsamości 
człowieka, pozwala odpowiedzieć na pytanie  „Kim ja jestem?”

Wyznaczniki  definiujące zawód.

Zawód:

- wymaga wiedzy i umiejętności,

- stanowią go czynności wykonywane stale lub ze zmianami,

- stanowi źródło utrzymania dla pracowników i jego rodziny,

- określa pozycję społeczną,

- zdobywany w wyniku kształcenia lub praktyki.

Zawody wg. E. A. Klimowa
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E. A. Klimow podzielił zawody na 5 grup:

1. CZŁOWIEK - CZŁOWIEK

 Grupa ta obejmuje zawody związane z pracą wymagającą stałego kontaktu z ludźmi,  
a  więc  wszędzie  tam,  gdzie  zachodzi  konieczność  przebywania  z  interesantem,  klientem,
pacjentem, wychowankiem, uczniem, podopiecznym. Ludzie z tej grupy lubią pracę z innymi.
Lubią informować, wyjaśniać, pomagać, uczyć czy leczyć. 

Praca  w   zawodach  z  tego  obszaru  wymaga  umiejętności  kontaktowania  się  drugim
człowiekiem.  Wskazane  jest  także  między  innymi  pogodne  usposobienie,  życzliwość,
cierpliwość, rozwaga, opanowanie, otwartość na drugiego człowieka.

Będą to zawody związane z: nauczaniem i wychowaniem, usługami i handlem, opieką
medyczną,  udzielaniem  informacji  i  porad,  np.  nauczyciel,  lekarz,  pielęgniarka,  psycholog,
pedagog, sprzedawca, sędzia, dziennikarz, kelner, socjolog, pracownik socjalny i inne.

                                                                                             

2. CZŁOWIEK – SYSTEM ZNAKÓW

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się  systemem znaków i  pojęć 
umownych takich, jak: cyfra, znaki kartograficzne, znaki scenograficzne, kody, graficzne znaki 
językowe (np. litery) systemy oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych.

Wskazane cechy osobowości to: odpowiedzialność, samodzielność, zdolności 
organizacyjne, dokładność, dobra pamięć, spostrzegawczość, systematyczność, koncentracja 
uwagi.

Będą to zawody związane z naukami ścisłymi, niektórymi humanistycznymi, np.: 
informatyk, matematyk, ekonomista, księgowy, statystyk, fizyk, astronom, tłumacz, kreślarz, 
kartograf, architekt, makler giełdowy.
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3. CZŁOWIEK – TECHNIKA

W tej  grupie znajdują się  zawody,  w których  praca związana  jest  z wydobywaniem  
i  przetwarzaniem  surowców,  obróbką  różnych  materiałów,  produkcją  dóbr  materialnych,
eksploatacją maszyn i urządzeń.

W  tej  grupie  zawodów  wymagane  są  między  innymi  następujące  cechy:
spostrzegawczość,  odpowiedzialność,  koncentracja  uwagi,  opanowanie,  dokładność,
obowiązkowość.

Będą to na przykład takie zawody, jak: mechanik pojazdów samochodowych, elektronik,
elektryk, murarz, stolarz, inżynier budowlany, inżynier mechanik, kierowca, krawiec, optyk.

                                                         

4. CZŁOWIEK – PRZYRODA

Do  tej  grupy  zalicza  się  zawody,  w  których  praca  wymaga  kontaktu  z  przyrodą:
zwierzętami,  roślinami,  z  ich  uprawą,  pielęgnacją,  hodowlą,  a  ponad  to  ze  zjawiskami
zachodzącymi w przyrodzie.

Zawody te wymagają zamiłowania, poczucia odpowiedzialności, zdolności obserwacji,
spostrzegawczości, dokładności, dużej sprawności fizycznej.

Przykładowe zawody,  to:  biolog,  mikrobiolog,  weterynarz,  zootechnik,  leśnik,  rolnik,
ogrodnik, sadownik, hodowca zwierząt, ekolog, inżynier ochrony środowiska.
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5. CZŁOWIEK – OBRAZ  ARTYSTYCZNY

W tej  grupie  znajdują  się  zawody  związane   z  działalnością  artystyczną,  muzyczną,
plastyczną, aktorsko – sceniczna, organizacją imprez artystycznych, z wykonywaniem wyrobów
lub usług o charakterze artystycznym.

Wskazane  cechy  osobowości  to:  wrażliwość  estetyczna,  wyobraźnia,  przestrzenna,
twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, dokładność, systematyczność.

Będą to zawody:  plastyk,  rzeźbiarz,  konserwator dzieł  sztuki, muzyk,  aktor projektant
odzieży, fotograf, grawer, dekorator wnętrz, florysta.

                                                   

Zdaniem  E.  A.  Klimowa  człowiek  wykazuje  pewne  skłonności  do  zajmowania  się
określonymi  czynnościami,  ale  z  reguły  ma  więcej  niż  jeden  kierunek  predyspozycji  
do określonych relacji. Np. lekarz będzie pracował z ludźmi (człowiek – człowiek), ale powinien
też interesować się biologią (człowiek – przyroda). Fryzjerowi (człowiek – obraz artystyczny),
potrzebne są też predyspozycje do dobrego komunikowania się z ludźmi (człowiek – człowiek).

Proces szukania zawodu jest dynamiczny. 
Ważne, by poszukiwania propozycji dla siebie nie odkładać na ostatnią

chwilę. 
Jeszcze w klasie ósmej będzie mieli spotkania poświecone zawodom,

 co pozwoli wam głębiej zapoznać się z tą tematyką.

Tera sprawdźcie swoje predyspozycje do zawodu w zaproponowanych poniżej 
ćwiczeniach.

Miłej zabawy.
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ĆWICZENIE  -  
„Ankieta skłonności zawodowych”

Pewnie potrafisz wykonać wiele czynności. Ale są pewnie też takie,
który  chciałbyś/chciałabyś   się  nauczyć.  Jeśli  mógłbyś/mogłabyś
wybierać,  to  który  rodzaj  działalności  bardziej  ci  odpowiada?  Do
każdego  pytania  zostały  przygotowane  dwie  możliwe  odpowiedzi.
Wybierz  jedną  z  nich  (a  lub  b)  i  zaznacz  w  arkuszu.  Jeśli  masz
wątpliwości/trudności  możesz  nie  wybrać  żadnej  odpowiedzi  lub
wybrać obydwie.
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Co wolisz?
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Arkusz odpowiedzi do „Ankiety skłonności zawodowych”
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ĆWICZENIE  -  „Plusy i minusy zawodu”

Pomyśl, jaki zawód cię interesuje. Weź pod uwagę grupę zawodów,
w  której  miałeś/miałaś  najwięcej  punktów  (z  poprzedniego
ćwiczenia). Wpisz jego nazwę.

Następnie  wpisz  plusy  tego  zawodu  (co  ci  się  podoba  w  tym
zawodzie, co cię interesuje)  i minusy (co ci się w tym zawodzie nie
podoba).

Nazwa zawodu  ………………………………….
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Źródło wykorzystane do opracowania materiału:

- „Rozwijam skrzydła” – poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w 
zakresie  doradztwa zawodowego; Katarzyna Druczak, Marzena Mańturz, Magdalena 
Mrozek; Warszawa 2013, str. 92

Autor notatki: p. Anna Winecka

9


	Źródło wykorzystane do opracowania materiału:
	- „Rozwijam skrzydła” – poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego; Katarzyna Druczak, Marzena Mańturz, Magdalena Mrozek; Warszawa 2013, str. 92

