
POSZUKIWANIE INFORMACJI O ZAWODACH

Nieodzowną częścią  poszukiwania własnej  ścieżki  zawodowej  jest  zdobywanie  informacji 
dotyczącej interesujących nas zawodów oraz związanych z nimi środowisk pracy. Informacje 
o  zawodzie  możemy  wówczas  odnieść  do  posiadanej  o  sobie  wiedzy,  do  własnych 
zainteresowań,  preferencji  i  wartości.  Pozwala  nam  to  na  ustalenie  na  ile  dany  zawód 
rzeczywiście spełni nasze oczekiwania. Posiadanie adekwatnych, rzetelnych informacji jest 
przecież podstawą dokonywania trafnych wyborów zawodowych. 

Gdy  już  znamy  siebie  –  mamy  obraz  własnych  zdolności  i  talentów,   mocnych  stron, 
zainteresowań, preferencji oraz stanu zdrowia, czas na poszukiwanie informacji. Jednym z 
najlepszych  sposobów  na  rzetelne  i  realistyczne  przyjrzenie  się  różnym  profesjom,  to 
rozmowa  z  kimś,  kto  taki  zawód  wykonuje.  Warto  poświęcić  czas  i  włożyć  wysiłek  w 
znalezienie  w swoim środowisku takiej  osoby.  Może ktoś z  rodziny (dalszej  lub bliższej) 
wykonuje zawód,  który nas  interesuje?  Być może będą to  inne osoby dorosłe  w naszym 
środowisku (sąsiedzi, znajomi rodziców, rodzice kolegów lub koleżanek)? Jeśli jednak nie 
mamy wokół siebie takich osób – zawsze można zwrócić się z zapytaniem do nauczycieli, 
wychowawców czy doradców zawodowych w Poradni. Podpowiedzą oni co można zrobić w 
takiej sytuacji.

Innym  sposobem  jest  wykorzystanie  Internetu  w  poszukiwaniu  informacji,  np.  można 
wykorzystać  opisy  zawodów   umieszczone  na  stronie  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki 
Społecznej: https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody

Poniżej zamieszczamy nazwy bloków tematycznych oraz związane z nimi przykłady pytań, 
które warto poruszyć podczas rozmowy z przedstawicielem zawodu:

Blok I: geneza (motywy) decyzji zawodowej
Dlaczego wybrał/a Pan/i ten zawód, co Panem/nią kierowało?
Kto miał największy wpływ na ten wybór?
Kto Panu/i pomagał w podjęciu tej decyzji?
Jakie miał/a Pan/i młodzieńcze zainteresowania?

Blok II: droga osiągnięcia(zdobycia) zawodu
Jak długo uczył/a się Pan/i, by ten zawód zdobyć?
Jakie szkoły Pan/i ukończył/a?
Czy szkoła dobrze przygotowała Pana/ią do późniejszej pracy?
Wiadomości z których przedmiotów szkolnych najbardziej przydają się Panu/i w pracy?
Czy po zakończeniu edukacji szkolnej musiał Pan/i ukończyć jakieś kursy, szkolenia 
dokształcające niezbędne w pracy?

Blok III: poszukiwanie pracy
Jak szybko znalazł/a Pan/i pracę i w jaki sposób jej poszukiwał/a?

https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody


Jak wyglądał moment przyjęcia do pracy?
Czy pamięta Pan/i, jak minął pierwszy dzień pracy?
Jak przyjęli Pana/ią współpracownicy?

Blok IV: wymagania do zawodu
Jakie według Pana/i są niezbędne zdolności, by móc się w tym zawodzie realizować?
Jakimi umiejętnościami trzeba się posługiwać, by osiągnąć sukces zawodowy?
Jakie zainteresowania sprzyjają tej profesji? Czym Pan/i się interesuje?
Jakie cechy osobowościowe są w tym zawodzie istotne?
Czy w tym zawodzie trzeba mieć dobre zdrowie?
Czy mogą w tym zawodzie pracować osoby chore, niepełnosprawne?

Blok V: charakter pracy
W jakich instytucjach, na jakich stanowiskach zatrudnione są osoby wykonujące ten zawód?
Jakie czynności wykonuje się w tym zawodzie?
Z jakimi innymi profesjami współpracuje się na co dzień?
Jaki charakter ma ta praca, czy jest to praca siedząca czy raczej pracuje się w ruchu?
Ile w tym zawodzie można zarobić?
Jaki jest wynik końcowy tej pracy (wytwory materialne lub niematerialne)?

Blok VI: kariera zawodowa
Na jakich stanowiskach do tej pory Pan/i pracował/a?
Proszę opowiedzieć o swojej karierze zawodowej.
Co jeszcze chciałby/aby Pan/i w swojej pracy osiągnąć?
Czy praca ta zaspokoiła Pana/i ambicje zawodowe?

Blok VII: pytania osobiste
Jakie są (były) Pana/i największe sukcesy a jakie porażki związane z zawodem?
Co daje Panu/i największą satysfakcję?
Jakie są największe zalety i niedogodności tego zawodu?
Czy gdyby jeszcze raz miał/a Pan/i wybierać zawód wybrałby/aby ten sam?
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