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Zjawisko zwane „wyborem zawodu” jest 

długofalowym procesem kształtowania się  

i realizacji planu edukacyjno - zawodowego,  

w toku którego podejmowany jest ciąg 

decyzji edukacyjno - zawodowych. 



to całokształt zamierzeń dotyczących kształcenia 

i pracy zawodowej, jakie jednostka formułuje na 

danym etapie jej kariery. 

Zamierzenia te mogą posiadać różny stopień 

konkretyzacji i stanowczości, przybierając 

formę projektów lub postanowień – decyzji. 

Plan edukacyjno - zawodowy  



Decyzje edukacyjne: 
 

 wybór typu kształcenia, 

  poziomu kształcenia, 

  rodzaju drogi edukacyjnej, 

  typu szkoły, 

  kierunków- profili kształcenia, 

  szczegółowych dziedzin wiedzy, które 

jednostka zamierza poznać w toku 

edukacji 



Trzy główne grupy problemów związane 
z różnymi etapami kariery edukacyjno - zawodowej 

młodzieży: 
 

1. Pierwsza dotyczy etapów kariery edukacyjno - zawodowej 

młodzieży, w których proces planowania własnej przyszłości 
przybiera postać decyzji edukacyjno-zawodowych.  
Najczęściej są to etapy poprzedzające kolejny próg edukacyjny 
lub próg edukacja – praca zawodowa. Stwarza to konieczność 
(niezależnie od stopnia zawansowania planu edukacyjno-
zawodowego) dokonywania określonych wyborów edukacyjno-
zawodowych. 



2. Druga dotyczy etapu realizacji planów edukacyjnozawodowych 

formułowanych przez młodzież w danej fazie jej kariery edukacyjno-

zawodowej. 

Pomyślność realizacji planów dotyczy dwóch istotnych faz: 

 fazy przekraczania progu 

 oraz okresu nauki na kolejnych szczeblach kształcenia 

 lub okresu adaptacji zawodowej, po przekroczeniu  

      progu edukacja – praca zawodowa. 

3. Trzecia grupa dotyczy etapu wkraczania w zawód 



 
 
 

Czynniki  
indywidualne i społeczne 

warunkujące 
podejmowanie decyzji 

edukacyjno - zawodowych: 



Biologiczne uwarunkowania wyboru zawodu: 
 
- ograniczenia w wyborze zawodu mogą być 
związane z rozwojem biologicznym człowieka. 



Zainteresowania, predyspozycje, talenty: 
 kierunek działania człowieka może być wyznaczony przez jego 

zainteresowania, 

 według koncepcji Hollanda do poszczególnych zawodów predysponuje ludzi 

własna osobowość oraz wiele czynników wywodzących się z ich otoczenia, 

 talent mają ci, którzy rozwinęli swoje predyspozycje i wykorzystali je, 

tworząc genialne dzieła, 

 większość ludzi wykazuje się  

      przeciętnymi umiejętnościami i  

      zainteresowaniami.  

      To one właśnie wyznaczają nam  

      dalekosiężne cele rozwoju zawodowego. 



 
Wpływy środowiskowe:  

rodzina, rówieśnicy, nauczyciele /doradcy. 
wpływ rodziny na preferencje edukacyjno- zawodowe: 

   -  postawy rodziców wobec preferencji i wyborów zawodowych, 

   - modele życia zawodowego w rodzinie, 

 wpływ rówieśników na preferencje edukacyjno-zawodowe      

 rola i zadania nauczyciela / doradcy zawodowego jako osoby 

     wspierającej młodzież w planowaniu kariery edukacyjno -       

     zawodowej 



Informacje potrzebne uczniowi 
w planowaniu kariery 

edukacyjno - zawodowej: 



1. Informacje na temat własnej osoby 

(samoświadomość i ocena swoich zdolności, 

zainteresowań, mocnych i słabych stron, 

umiejętności, a także uznawanych wartości 

i potrzeb). 



2. Informacje o zawodach (znajomość zadań 

wykonywanych w danym zawodzie, warunków 

i charakteru pracy, wytworów i produktów, 

przeciwwskazań oraz świadomość społecznego 

i gospodarczego znaczenia danego zawodu) 



3. Informacje o możliwościach kształcenia 

(rozumiane jako oferta edukacyjna szkół, 

zawierająca wykaz rodzajów szkół, kryteria i 

zasady rekrutacji, programy nauczania, zasady 

egzaminowania i uzyskiwania świadectw/ 

dyplomów, zajęcia dodatkowe i kółka 

zainteresowań, sukcesy edukacyjne szkoły. 



4. Informacje związane z poszukiwaniem pracy 

(rozumiane jako przygotowanie się do 

poszukiwania pracy, czyli poznanie aktualnej 

sytuacji gospodarczej i rynku pracy, polityki firm 

i zasad rekrutacji). 



Prezentacje przygotowała: 
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