
DORADZTWO  ZAWODOWE   klasa VII                 Witajcie!    

W tym tygodniu tj. od 01 -05 czerwca przymierzymy się do wstępnego wyboru zawodu.  

Pomyśl o tym, co chcesz rozbić w życiu.  

 

Temat: Jak wybrać zawód?   – temat zrealizuj 4 czerwca 

1. Co wybrać? 

Może przyda Ci się ten filmik: Jak wybrać zawód? 

https://www.youtube.com/watch?v=MM8_9dZpzx8   

2. Nadal nie wiesz?  

To, że w tym momencie życia nie wiesz, co chcesz robić w przyszłości, jest zupełnie 

normalne, naturalne. Jeśli już wiesz - to super.  

Zobacz, co może wpływać na podejmowanie przez nas decyzji w tej kwestii:  

 

Jaki zawód wybrać - Katharine Brooks 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MOaIkoHdCQQ 

3. Wykonaj zadania, które pomogą Ci zorientować się w tym, co chcesz robić w 

przyszłości. 

 Wypisz na kartce 10 zawodów, które mógłbyś/mogłabyś  wykonywać, te  które 

szczególnie Ci się podobają. Nie ma znaczenia, że się do jakiegoś zawodu nie 

nadajesz - podoba Ci się ten zawód, więc go wpisujesz na listę.  

  Wykreśl z listy te zawody, których nie możesz wykonywać ze względu na stan 

zdrowia np. ktoś. kto ma lęk wysokości, nie może być pilotem, mimo że podoba 

mu się ten zawód. 

 Wykreśl z listy te zawody, które nie odpowiadają Ci z innych względów 
np. są za mało płatne, tak naprawdę nie mógłbyś ich wykonywać przez całe życie, 

wiążą się ze zbyt dużym obciążeniem itp. 

 Podkreśl nazwy zawodów, które zostały na Twojej liście. Zadaj sobie pytania: 

Czy jest ich dużo? Może tylko jeden? Może kilka? Czy te zawody Ci 

odpowiadają? Czy chciałabyś je wykonywać w przyszłości?  

4. Podsumowanie 

Być może to zadanie niewiele Ci dało, a  może jednak coś rozjaśniło. Pamiętaj, że masz 

prawo do niezdecydowania, ale też do zadawania pytań i poszukiwania. Podejmowanie 

decyzji to oznaka brania odpowiedzialności za swoje życie. Nie zapomnijcie umieścić swoich 

list w teczce – Portfolio.  

 

Trzymam za Was kciuki!  I czekam na zdjęcia Waszych prac.  
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