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Jak wybrać dobry zawód? 

  
 Wybór  zawodu to trudne zadanie, szczególnie dla absolwentów szkoły podstawowej. 
Młodzież, która zamierza kontynuować naukę w technikum lub szkole branżowej I stopnia 
powinna zdobyć jak najwięcej informacji o  wybranym zawodzie i kierunku dalszego 
kształcenia.  
 Dobry zawód, to nie tylko taki, który zapewni nam  pieniądze  oraz   sukces 
finansowy, ale   też  satysfakcję z wykonywanej pracy. Dlatego  doradcy zawodowi 
podkreślają, jak ważne jest podążanie za swoimi zainteresowaniami.  Robiąc to, co lubimy, 
będziemy bardziej wytrwali, więcej czasu przeznaczymy na naukę oraz zdobywanie 
doświadczenia.  
 Na trafny wybór  kierunku kształcenia i zawodu  mają decydujący wpływ następujące 
czynniki: 
 

1) Zainteresowania - są to względnie trwałe ukierunkowane myśli i zamiary, 
które zmierzają w kierunku poznania i rozwijaniu jakiegoś fragmentu otaczającego 
świata. Często towarzyszy temu zaangażowanie emocjonalne (przeżywanie 
różnorodnych uczuć, zwłaszcza pozytywnych) oraz skłonność do wykonywania 
pewnych czynności (tzw. zamiłowanie). Doradcy zawodowi zauważają, że mocno 
motywujące zainteresowania powinny być dobrze ukształtowane, wyraźnie określone. 
Mogą być szerokie, wielostronne, obejmujące duży obszar rzeczywistości i wiele 
pomniejszych zainteresowań lub wąskie, obejmujące jeden, ściśle określony obszar 
rzeczywistości. 
 Doradcy zawodowi wyróżniają trzy grupy zainteresowań:  
- społeczne (związane z grupą społeczną),  
- rozrywkowe (sport, kolekcjonerstwo, koncerty, kino, teatr), 
-osobiste (związane z własną osobą: stroje, ciało, zawód).  
Rozwijanie zainteresowań  zapewnia człowiekowi zadowolenie i satysfakcję.  
Zainteresowania rozwijają się i zmieniają w miarę rozwoju  poznawczego,  fizycznego 
i emocjonalnego. Na etapie szkoły podstawowej są one często niestałe, podlegają 
częstym zmianom, pomimo dużego zaangażowania młodzieży w ich rozwijanie; 

2) Zdolności - są to właściwości przejawiające się we wszystkich sferach aktywności 
człowieka, predysponujące go do lepszego, sprawniejszego, szybszego wykonywania  
pewnych  czynności.  
W doradztwie zawodowym bywają rozumiane jako umiejętność sprawnego 
wykonywania określonych działań lub jako maksymalny poziom sprawności możliwy 
do osiągnięcia dzięki wrodzonym zdolnościom. Zdolności są indywidualną cechą 
człowieka odpowiedzialną za zróżnicowanie osiągnięć. Składają się na nie 
właściwości procesów poznawczych, wysoka inteligencja oraz cechy osobowości 
(m.in. odporność na stres, kreatywność, sumienność, ambicja, konsekwencja. 
Podejmując decyzję o wyborze zawodu należy  także wziąć pod uwagę uzdolnienia, 
czyli posiadane zdolności pozwalające osiągnąć sukces w danej dziedzinie; 

3) Temperament - to biologicznie uwarunkowane, względnie stałe takie cechy 
organizmu, które widoczne są w zachowaniu człowieka tj. jego parametrach 
energetycznych (potrzeba silnej stymulacji, intensywność reagowania na pojawiające 
się emocje, wrażliwość na bodźce, zdolność adekwatnego reagowania w silnie 
pobudzających sytuacjach) i czasowych (szybkość reagowania, kontynuowanie 
zachowania po zaprzestaniu działania bodźca) - jest to np. emocjonalność, 
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ruchliwość, czy też stosunek siły procesów pobudzenia do siły procesów hamowania. 
Cechy temperamentu są względnie trwałe, wpływają m.in. na poziom odczuwanego 
stresu, czy umiejscowienie poczucia kontroli, dlatego tak ważne jest dopasowanie 
temperamentu człowieka do wybranego zawodu; 

4) Cechy charakteru i osobowości - to zespół cech, które mimo zmienności otoczenia 
i upływającego czasu, przejawiają się w zachowaniach człowieka, jego sposobie 
bycia, postępowania, w jego stosunku do otaczającej rzeczywistości. Pod pojęciem 
osobowości psychologia rozumie pewien indywidualny system regulacji zachowań 
człowieka, oparty na jego wiedzy, autobiograficznych doświadczeniach 
i przekonaniach o sobie i świecie; 

5) System wartości i światopogląd -  system wartości człowieka wyznacza zasady  
jego postępowania, priorytety, którymi się kieruje, daje świadomość tego, jak należy 
żyć i co jest właściwe. Wielu psychologów zauważa, że ludzie nie różnią się mocno 
cenionymi przez siebie wartościami (ich zbiór wynika z kultury, religii, wychowania), 
ile ich hierarchią, która jest unikatowa dla jednostki. Wartości to pewne wewnętrzne 
przekonania dotyczące stanów rzeczy bądź zachowań, które zaktywizowane rodzą 
pozytywne lub negatywne emocje. Na systemie wartości opierają się wszystkie 
instytucje i relacje społeczne, z którymi stan zdrowia i rozpoznanie ewentualnych 
przeciwwskazań do wykonywania pewnych zawodów oraz  konsultacja z lekarzem 
medycyny pracy; 

6) Obraz własnej osoby - by dobrze wybrać zawód konieczne jest poznanie siebie 
oraz dążenie do ciągłego samopoznania. Obraz własnej osoby to rodzaj wynikającej 
z uprzednich doświadczeń samowiedzy, zbiór sądów, przekonań na temat swojego 
wyglądu, osobowości, dobrych i słabych stron, aspiracji czy inteligencji. Jest on 
podstawowym źródłem motywacji dla rozwoju własnej osoby, tym bardziej, 
że informacje zawarte w obrazie własnej osoby składają się także na przekonanie 
o posiadanych kompetencjach (życiowych, zawodowych, społecznych).  
 
Ważne jest poznanie siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji 
zawodowych oraz cech osobowości przydatnych w wykonywaniu wybranego zawodu.   
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