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NIE ZAWÓD, A CHARAKTER PRACY

Aby wybrać szkołę, musisz wiedzieć jakie swoje umiejętności i cechy 
chcesz wykorzystywać w przyszłości. Nie wybierasz jednego zawodu, 

ale uczysz się elastycznie zarządzać swoimi zasobami!

01
DDLLAACCZZEEGGOO  TTOO  LLUUBBIISSZZ??

Zastanów się co lubisz robić, a czego nie 
znosisz. Następnie określ: dlaczego? 
Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa 
na tym etapie. Dlaczego gram w piłkę, 
tańczę, rysuję? Bo wtedy jestem z 
innymi, pokazuję co potrafię, dostaję 
oklaski, mogę wymyślać nowe rzeczy, itp.

02
CCOO  SSIIĘĘ  NNIIEE  ZZNNUUDDZZII??
Teraz wybierz najważniejsze 3 
powody, dla których lubisz robić to, 
co robisz. Wyobraź sobie, że z 
podobnych przyczyn pracujesz w 
danej firmie tak długo, jak będziesz 
czuł satysfakcję. Jeśli nie będziesz 
już jej odczuwał, zawsze wracaj do 
pytania "dlaczego?". Pomyśl, w jakiej 
pracy zrealizujesz te 3 potrzeby?

03
SSTTAANNOOWWIISSKKAA  II  CCZZYYNNNNOOŚŚCCII
Na jakich konkretne 
stanowiskach pracy widzisz 
siebie teraz i jakie czynności 
zawodowe mógłbyś wykonywać? 
Wypisz wszystkie, które 
przychodzą Ci do głowy i 
skorzystać z Przewodnika po 
zawodach.

04
ILE CZASU POŚWIĘCISZ?
Lubisz się uczyć? Chcesz szybko 
otrzymać dyplom i pójść do pracy, 
czy potrzebujesz jeszcze czasu na 
wybór i wolisz zdobywać wiedzę? 
Odpowiedź na to pytanie ukierunkuje 
Cię na wybór rodzaju szkoły. Masz 
bowiem do wyboru 4-letnie liceum 
ogólnokształcące, 5-letnie 
technikum i 3-letnią szkołę 
branżową.

05
PROFIL KLASY
Jaki profil klasy chcesz wybrać, jaką 
specjalność? Od tego zależą przedmioty 
z wiedzą rozszerzoną, których będziesz 
się uczyć i przedmioty zawodowe.  Jeśli 
lubisz zadania matematyczne i fizyka nie 
sprawia Ci trudności, może wybierzesz 
"mat-fiz" w liceum? Jeśli lubisz prace 
manualne i masz zamiłowania 
motoryzacyjne, może wybierzesz zespół 
szkół samochodowych? 

06
I CO DALEJ?
Co Ci się marzy po szkole? Co chciałbyś robić? 
Pamiętaj, że wybór szkoły to nie koniec świata. 
To początek Twojej przygody i w każdej chwili 
możesz zmienić zdanie oraz drogę, którą 
wybrałeś. Liczy się elastyczność i umiejętność 
odpowiedzi na pytania: co i dlaczego? Ćwicz 
to, a poradzisz sobie na rynku pracy bez 
wątpienia.

Zawód i miejsce pracy będziesz zmieniać wiele razy.
Najważniejsza jest znajomość Twoich potrzeb i realnych możliwości.

Pod ich kątem wybieraj następną szkołę!


