
Doradztwo zawodowe – IIIc – 31.03.2020 r. 

Temat: Kariera – co to takiego? 

Zapoznam się z czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie ścieżki kariery. Uświadomię sobie 

swoje cele, zadania i działania w kontekście planowania kariery. Zaplanuję dalszą drogę edukacyjno-

zawodową zgodnie z posiadanymi zasobami i celami. 

Materiały do lekcji 

Materiały przekazane przez nauczyciela 

„Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału 

- muszę Cię ostrzec – będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni”. 

                                                                                                                                    Abraham Maslow 

Zadanie 1 

Określ swoje cele na najbliższą przyszłość – jeden rok 

Jeden cel na dzisiaj  

Dwa cele na tydzień  

 

Dwa cele na miesiąc  

 

Dwa cele na rok  

 

 

Uszereguj poniższe cele hierarchicznie pod względem ważności – od najważniejszego dla Ciebie do 

najmniej ważnego: 

a)Za wszelką cenę zrealizować swoje marzenia, ujawnić siłę swojej woli…………. 

b)Uzyskać wysoki status społeczny, uznanie otoczenia, sławę itp. ………….. 

c) Pracować w dobrych warunkach, tak aby praca nie była męcząca, nie sprzyjała złym emocjom ……… 

d) Otrzymywać wysokie wynagrodzenie, zabezpieczające materialny dostatek ……. 

e) Przejawiać twórczą inicjatywę, w pełni ujawnić swoje intelektualne możliwości ……….. 

Zadanie 2 

Wybierz jeden cel długoterminowy, który planujesz osiągnąć w przyszłości, np. za 20 lat. Wskaż cele 

średnioterminowe i krótkoterminowe, które pozwolą Ci go osiągnąć. 

 

 



Zadanie 3 

Wybierz czynniki, które według Ciebie mają wpływ na karierę zawodową. 

Pracowitość 

Wytrwałość 

Wiedza specjalistyczna 

Wykształcenie 

Mobilność 

Elastyczność 

Dyspozycyjność 

Doświadczenie zawodowe 

Intuicja rynkowa 

Wyobraźnia 

Kreatywność 

Pomysłowość 

Nowatorskie pomysły 

Nastawienie na rozwój 

Samodzielna praca 

Wsparcie rodziny 

Zaangażowanie 

Pasja 

Kapitał finansowy 

Kontakty zagraniczne 

Znajomość języków obcych 

Wszechstronność 

Umiejętność przekładania 

teorii na praktykę 

Jasno określone cele 

Wiara w siebie 

Wizja 

Uczenie się na błędach 

innych osób 

Uczenie się na własnych 

błędach 

Indywidualizm 

Niezależność 

Umiejętność współpracy 

Umiejętności menadżerskie 

Umiejętność odejścia od 

schematów 

Odporność na ocenę innych 

Odporność na 

niepowodzenia 

Umiejętność przekuwania 

porażek na sukcesy 

Konsekwencja w działaniu 

Umiejętność nawiązywania 

kontaktów 

Umiejętność 

podtrzymywania kontaktów 

Umiejętność rozdzielania 

zadań 

Znajomość rynku pracy 

Znajomość branży, 

środowiska 

Odpowiednie studia 

Ukończenie odpowiedniej 

uczelni 

Zdobycie odpowiednich 

uprawnień 

Ciągłe samodoskonalenie 

się 

 

Zapamiętaj !!! 

Decydującą rolę w kształtowaniu własnej kariery odgrywa motywacja wewnętrzna. 

 


