
Zajęcia z wychowawcą klasa V  od 18.05. do 22.05. 

 

Witam Was 

Przesyłam Wam kilka treści do przeczytania. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam                

z niecierpliwością na spotkanie z Wami. 

 

Temat : Ja też jestem Supermenem. Praca moich rodziców- w jakim 

zawodzie chciałbym pracować? (21.05) 

 

Zapoznaj się z krótkim filmem 

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

Często każdy z nas zastanawia się, czy mógłby być „wielki”, 

znany, odważny itp. Podziwiamy różnych idoli, wzorujemy się na 

autorytetach, ale sami boimy podjąć się różne decyzji, które mają 

wpływ na nasze dalsze życie. Obawiamy się, że coś się nie uda, że ktoś 

nas wyśmieje lub skrytykuje i porzucamy nasze marzenia.  

Należy pamiętać, że każdy z nas może być SUPERMENEM i nie 

rezygnować ze swoich marzeń i pragnień.  

 

W drodze zmierzającej ku  dorosłości,  młodemu człowiekowi towarzyszy na 

różnych etapach edukacyjnych wiele osób.  Największą rolę w doradztwie  

zawodowym spełniają w życiu młodego człowieka rodzice.  

Ich wiedza i doświadczenie życiowe niejednokrotnie mają zasadniczy wpływ na 

decyzje, jakie w zakresie przyszłości zawodowej podejmują ich dzieci pod koniec 

poszczególnych etapów swojej edukacji. 

W jakim zakresie rodzice mają wpływ na decyzje zawodowe dziecka? 
 
- kształtują postawę dziecka do pojęcia praca  
 
-  wyrabiają nawyki, przystosowują do wykonywania obowiązków w domu oraz 

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


    pozostałych środowiskach funkcjonowania dziecka, 
 
-  są źródłem informacji o zawodach jakie na co dzień sami wykonują, 
   wdrażają dzieci do poszczególnych prac, 
 
-  kierują rozwojem zainteresowań dziecka 
 
-  wyrabiają w dziecku szacunek do pracy innych osób. 

 

Kto i co ma największy wpływ na ich edukacyjne i zawodowe wybory. 

Okazuje się, że:  

� największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu, mają 

rodzice oraz tradycje rodzinne,  

� ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego 

człowieka,  

� istotną rolę odgrywają także nauczyciele, którzy swoją postawą mogą zachęcić bądź 

zniechęcić do wyboru danego zawodu,  

� nie mniej ważna jest wiedza czerpana z Internetu,  

� dużą rolę odgrywa sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od 

miejsca zamieszkania młodej osoby.  

Także moda na dany zawód może znacząco przyczynić się do podjęcia takiego, a nie 

innego wyboru szkoły i zawodu. Zdarza się, że o wyborze decyduje czasami 

przypadek, media oraz prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej 

szkoły czy kierunku. 

Nie zapominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, przyjaciół, 

czy też przypadku, ważną rolę pełnią tzw. czynniki wewnętrzne, do których możemy 

zaliczyć:  

� zainteresowania, 

� predyspozycje,  

� zdolności, talent,  

� umiejętności,  

� temperament,  

� cechy charakteru,  

� wartości,  

� możliwości intelektualne,  



� postawy, 

 � przekonania,  

� stan zdrowia

 

Niektórzy ludzie wiedzą co chcą robić w przyszłości już od dzieciństwa. Pozostała 

część nie ma już tego szczęścia. Jaki zawód wybrać? Jaki będzie najodpowiedniejszy 

właśnie dla mnie? 

Pomyśl o tym co jest dla Ciebie najważniejsze. 

 

Czy chcesz pracować z innymi ludźmi? Czy chciałbyś mieć pracę, która pozwoli Ci 

wykazać się kreatywnością? Stwórz listę wszystkich cech, które oczekujesz po idealnej 

pracy. Dobrze jeśli chcesz, aby Twoja przyszła praca była wysoko wynagradzana, 

jednak nie jest to najważniejsze przy wyborze ścieżki kariery. W niemal każdym 

zawodzie można osiągnąć wysokie wynagrodzenie. Posiadanie wysokiego stopnia 

naukowego wcale nie gwarantuje wysokich zarobków. 

 

Musisz przemyśleć swoje mocne i słabe strony. Jeśli nienawidzisz matematyki                          

i wszystko co jest z nią związane sprawia Ci problem, prawdopodobnie nie powinieneś 

wybierać zawodu, który wymagać będzie od Ciebie dobrych umiejętności w tym 

zakresie. Tak czy owak, jeśli już studiujesz coś co sprawia Ci trudności, warto przejść 

przez studia do końca, aby osiągnąć założony cel. Nie zmieniaj wyznaczonej przez 

siebie ścieżki kariery wyłącznie dlatego, że obawiasz się niskiego stopnia z przedmiotu 

lub trudnego semestru. 

 

Znajdź wszystkie informacje dotyczące zawodów 

Po zrobieniu listy, przejrzyj książki oraz strony internetowe zawierające informacje na 

temat różnych zawodów. Poszukaj takich zawodów, które posiadają wypisane przez 

Ciebie cechy. Sprawdź dokładnie jakiej edukacji wymaga dany zawód, co należy do 

obowiązków osób, które go wykonują, za co są odpowiedzialni i jakie są możliwości 

rozwoju w tym zakresie. 

 



Testy preferencji zawodowych 

Kolejnym dobrym pomysłem na sprawdzenie jaki zawód do nas pasuje, jest 

przeprowadzenie testu preferencji zawodowych. Najlepiej jest zrobić ich kilka, aby 

zmniejszyć ryzyko błędu. Niektóre testy sprawdzają tylko naszą osobowość, inne 

natomiast osobowość oraz umiejętności.  

 

Sprawdź jak wygląda w rzeczywistości praca w wybranym przez Ciebie 

zawodzie 

Po zaznajomieniu się z zawodami oraz wykonaniu kilku różnych testów wybierz z listy 

pięć zawodów, które najbardziej Ci się podobają oraz jednocześnie pasują do Ciebie. 

Znajdź osoby, które wykonują taki zawód i spytaj czy istnieje możliwość 

towarzyszenia im podczas pracy przez dzień lub dwa. Dzięki temu będziesz mieć 

okazję sprawdzenia jaka jest w rzeczywistości ta praca i czy naprawdę Ci się podoba. 

 

Jest to najważniejsza część wyboru zawodu, ponieważ wiele osób przechodzi całe 

studia tylko po to, aby odkryć zaraz po rozpoczęciu pracy, że to co robią kompletnie 

im się nie podoba. Nauka zawodu a praca w nim, to dwie różne rzeczy. Dowiedz się co 

osoba pracująca w interesującym Cię zawodzie lubi w swojej pracy a czego nie lubi, 

oraz jakie umiejętności są konieczne do jego wykonywania.  

 

Daj sobie czas 

Nie przejmuj się bardzo, jeśli nadal jesteś niepewny jaki zawód będzie najlepszy dla 

Ciebie. Możliwe, że przyjdzie to z czasem. Daj sobie czas na przemyślenie tego, czego 

nauczyłeś się o sobie oraz o interesujących się zawodach. Bierz udział w różnych 

zajęciach dodatkowych, aby zobaczyć co Cię najbardziej zainteresuje. 

 


