
MATURA I CO DALEJ ?  

 

PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ 

  

ZACZNIJ PLANOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ JUŻ DZIŚ 

 Jesteś uczniem technikum, więc  po zdaniu egzaminu zawodowego zdobywasz zawód z 

tytułem technika( nawet jeśli na maturze ci się nie powiodło) i możesz podjąć już pracę. Ale 

również możesz kontynuować naukę na studiach wyższych w danym kierunku lub zupełnie 

innym. Możesz również  podjąć naukę w szkole policealnej i zdobyć zupełnie inny lub 

pokrewny  do tego, który już będziesz posiadał zawód. 

    Przed Tobą kolejne życiowe decyzje. Powinny one być podejmowane w sposób 

odpowiedzialny, w związku z tym ważne jest, żebyś wiedział, co chcesz osiągnąć, co chcesz 

robić w życiu, jak je sobie wyobrażasz. 

    Wielu ludzi jest niezadowolonych z wykonywanej pracy. Uważają, że źle pokierowali 

swoją karierą, że nikt im w tym nie pomagał lub też, że zdecydowanie nie mieli wpływu na 

podjętą decyzję. Ty możesz się przygotować do podjęcia tej decyzji. Coraz więcej młodych 

osób chce mieć wpływ na swoją przyszłość. Mam nadzieję, że należysz do tej właśnie grupy. 

Dlatego też, stawiaj sobie pytania i szukaj odpowiedzi, które ułatwią Ci wybranie właściwego 

kierunku kształcenia w przyszłości i wykonywanie pracy, która dostarczy Ci dużo satysfakcji.  

   Do podjęcie właściwych decyzji związanych z planowaniem kariery potrzebne są 

informacje z kilku obszarów: 

1 OBSZAR – JA  

W tym obszarze znajdują się twoje umiejętności, zdolności, zainteresowania, charakter, 

wartości, stan zdrowie. Czy je wszystkie znasz? 

2 OBSZAR – WIEDZA O ZAWODACH 

To zadania i czynności zawodowe, środowisko pracy, wymagania psychologiczne, 

wymagania fizyczne i zdrowotne, warunki podjęcia pracy. Czy je wszystkie znasz? 

3 OBSZAR – RYNEK PRACY 

Wymagania pracodawców, poszukiwane kompetencje, poszukiwane zawody, zawody 

przyszłości. Czy je wszystkie znasz? 

4 OBSZAR – ŚCIEŻKI EDUKACYJNE 

Studia wyższe, kolegia, szkoły policealne, szkoły pomaturalne. Czy je wszystkie znasz? 

Każdy z Was może także indywidualnie zgłaszać swoje problemy, pytania, wątpliwości 

związane z wyborami, których musicie dokonywać na drodze kariery edukacyjnej i 

zawodowej bezpośrednio do Doradcy Zawodowego w naszej szkole. Gabinet - 111 

 


