
DORADZTWO ZAWODOWE KLASA 8 

 

Temat: Zawody nadwyżkowe i deficytowe 

 

1. Zawody nadwyżkowe to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż 

liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Liczba ofert pracy jest niższa niż liczba bezrobotnych, 

długotrwałe bezrobocie jest relatywnie wysokie, wyższe od mediany, a napływ bezrobotnych 

przewyższa odpływ. 

2. Zawody deficytowe to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż 

liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów 

deficytowych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba 

bezrobotnych, odsetek długotrwale bezrobotnych nie przekracza wartości mediany, a odpływ 

bezrobotnych przewyższa napływ w danym okresie sprawozdawczym.  

3. Przeczytaj: 

Poza zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi istnieją zawody zrównoważone.  

Zawody zrównoważone to takie, na które na rynku pracy występuje zapotrzebowanie zbliżone 

do liczby bezrobotnych w danym zawodzie. Liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych, odsetek długotrwale bezrobotnych nie przekracza wartości 

mediany, a odpływ bezrobotnych przewyższa napływ w danym okresie sprawozdawczym. 

Ważne pojęcie - Zawód – zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności definiowany jest 

jako przenoszący dochód zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku 

społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez 

poszczególne osoby, wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), 

zdobytych w wyniku kształcenia i praktyki. Zawód może dzielić się na specjalności.  

4. Zobacz informacje dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych 

 

https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-

powiatow/2020/katowice.19..280....1....0.1.1.280.  

 

 

 

Obejrzyj film https://youtu.be/6TYKpA64ouc  

5. Zastanów się, jakie zawody uznane za deficytowe mógłbyś w przyszłości wykonywać? 

Wypisz je na kartce. Pomyśl co musisz zrobić, żeby zdobyć wybrane zawody? Jakie 

ukończyć szkoły, kursy?  

 

 

Temat: Autoprezentacja, czyli sztuka przedstawiania się. 

 

 

Czy wiesz co to jest autoprezentacja? Co składa się na autoprezentację?  

1.Podczas autoprezentacji wykorzystywana jest mowa werbalna i niewerbalna. Mowa werbalna to 

słowa, które wypowiadamy. Przykłady mowy niewerbalnej, to np.: gesty, mimika twarzy, postawa 

ciała, intonacja głosu, kontakt wzrokowy, wygląd, zapach.   

2. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest pierwsze wrażenie, które wywieramy w ciągu kilku, 

kilkudziesięciu sekund. Pierwsze wrażenie, tzw. „halo efekt”, może być pozytywne (tzw. „halo 

efekt anielski”, gdy przypisujemy danej osobie cechy pozytywne) lub też negatywne („halo efekt 

https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2020/katowice.19..280....1....0.1.1.280
https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2020/katowice.19..280....1....0.1.1.280
https://youtu.be/6TYKpA64ouc


diabelski” – osobie, która wywarła na nas złe wrażenie przypisujemy złe intencje, cechy 

negatywne). Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, pozostaje na długo w pamięci odbiorcy 

i trudno je zmienić (aczkolwiek jest to możliwe po bliższym poznaniu).  

3. Obejrzyj uważnie filmik: Jaki jestem? https://youtu.be/4gp_EQ7F_bo  

 

Przedstawienie mocnych stron jako atutów podczas autoprezentacji 

Znajdź kartkę, zastanów się przez chwilę nad własnymi mocnymi stronami, które są Twoimi 

atutami i zapisz co najmniej 3. Czy łatwo było Ci je wypisać?  

Zapamiętaj. 

Często ludzie mają problem z nazwaniem i zaprezentowaniem swoich mocnych stron. Podczas 

autoprezentacji, czyli przedstawiania siebie, ważne jest, aby mówić o sobie dobrze, a z tym często 

jest problem, ponieważ mówienie o sobie dobrze często błędnie odbierane jest jako chwalenie się.  

Przeczytaj i przeanalizuj zasady autoprezentacji. 

 

 
 

Temat: Kariera zawodowa. Co w trawie piszczy? 

1. Przeczytaj tekst: 

Przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia, wyznaczony» ścieżką awansową 

«w zawodzie lub przechodzeniem do innego rodzaju pracy. Kariera lub droga zawodowa, 

w połączeniu z koncepcjami rozwoju zawodowego, stanowi jedno z podstawowych pojęć teorii 

kształcenia zawodowego. Aktualnie kariera zawodowa pojmowana jest dość szeroko – jako 

ogół ról i zadań życiowych podejmowanych przez człowieka. Odnosi się zatem zarówno 

do życia zawodowego, jak i osobistego. Ważnym aspektem kariery jest umiejętność godzenia 

tych dwóch sfer (zawodowej i rodzinnej).  

https://youtu.be/4gp_EQ7F_bo


 

Zastanów się? 

 

Czy warto planować, co będziesz robić w przyszłości?  

Wykonaj ćwiczenie. Wypisz na małych karteczkach 5 zawodów, których na pewno nie chciałbyś 

wykonywać i 5, w których mógłbyś pracować. Teraz pomieszaj karteczki i wylosuj zawód.  

Jeśli dobrze nie zaplanujesz swojej kariery zawodowej może się okazać, że będzie ona zupełnie 

przypadkowa i może się okazać, że nie będziesz z tego powodu usatysfakcjonowany. Dlatego 

WARTO zaplanować swoją przyszłość!  

 

Obejrzyj film dotyczący podejmowania decyzji. https://youtu.be/62fFT6NvdKQ  

 

Temat: Jakie wartości są dla mnie ważne? 

1. Jakie skojarzenia masz ze słowem wartości? Co dla człowieka może być ważne? 

Czy są to np.: przyjaźń, rodzina, pieniądze, przywództwo, pomoc innym, praca, wykształcenie, 

kreatywność, niezależność, wiara, duchowość, rozwój? 

2. Najczęściej sytuacja wymagająca od nas podjęcia decyzji, dokonania wyboru sprawia, że 

uświadamiamy sobie, co jest dla nas bardziej ważne, a co mniej. Dokonaj wyboru spośród 

dwóch przedstawianych rozwiązań, które znajdują się poniżej (pkt.3 Co wybiorę?). Wybierając 

jedną odp. wyrazisz swoje stanowisko i opowiesz się za jednym rozwiązaniem. Przedstawiane 

sytuacje mają często miejsce w rzeczywistości. Po każdej odpowiedzi pomyśl jaka wartość 

w tej sytuacji jest ważna dla Ciebie?  

3. Co wybiorę?  

 

Koledzy chcą, abym był liderem w projekcie edukacyjnym (zadaniu grupowym):  

1. zostanę liderem,  

przykładowe wartości: operatywność, szacunek innych, przywództwo itp.  

2. nie lubię być liderem i na pewno nim nie zostanę.  

przykładowe wartości: spokój, szczerość, zdrowie itp. 

Kolega poprosił mnie o pomoc w nauce, to pilna sprawa:  

1. pomogę, skoro to umiem, trudno, zmienię plany,  

2. niestety, nie pomogę, zaplanowałem na dziś basen.  

Mamy do wykonania w grupie makietę osiedla:  

1. zrobię ją sam, to dla mnie łatwiejsze,  

2. zrobię ją z kolegami, choć to dla mnie trudniejsze.  

Za chwilę zaczyna się impreza u znajomych:  

1. kończę więc zadanie domowe, trudno, będzie niedopracowane,  

https://youtu.be/62fFT6NvdKQ


2. muszę dokończyć zadanie, chcę, aby było wykonane dobrze.  

Kolega namawia mnie na opuszczenie lekcji:  

1. idę z nim,  

2. tłumaczę mu, że nie chce wagarować.  

Jestem świadkiem rozmowy koleżanek, które obgadują jedną z uczennic:  

1. zwracam im uwagę,  

2. przyłączam się do nich i głośno śmiejemy się razem.  

Jestem świadkiem na ulicy bójki dwóch osób:  

1. odchodzę z miejsca, patrząc z ciekawością,  

2. wzywam policję.  

 

4. Moja hierarchia wartości. 

Wartości to względnie trwałe przekonania podmiotu na temat preferowanych sposobów 

postępowania uporządkowane w hierarchię według stopnia ich ważności. Wartości często 

ujmowane są jako cele do realizacji przez podmiot (np. dążenie do prawdy lub autonomii), stąd 

traktuje się je jako element systemu motywacyjnego człowieka.  

Korzystając z propozycji wartości podanych na początku zajęć – przerysuj piramidę lub 

skorzystali z gotowej - wydrukuj, następnie umieszczając na niej wybrane wartości – na samej 

górze powinna być wartość najważniejsza. Można dodać także wartości spoza listy. Utwórz 

własną hierarchię wartości. Własnym systemem wartości kierujemy się zawsze, choć może nie 

zawsze mamy tego świadomość. Będziemy kierować się nim więc także w pracy.  

 

 

Przykładowa lista wartości: 1. Zdrowie. 2. Rodzina. 3. Pieniądze. 4. Przyjaźń. 5. Uczciwość. 6. 

Rzetelność. 7. Wiara. 8. Pomoc innym. 9. Miłość. 10. Spokój. 11. Wolność. 12. Mądrość. 13. 

Szczerość. 14. Prawda. 15. Wierność. 16. Patriotyzm.  

Pomyśl:  



• Dlaczego ważne jest dla człowieka, aby pracował zgodnie z wartościami dla niego cennymi?  

• Co się dzieje, kiedy człowiek podejmuje pracę niezgodną z wartościami?  

• Co się stanie, jeśli będziesz musiał/musiała podejmować decyzje niezgodne z hierarchią 

wartości?  

WAŻNE - człowiek, który w pracy odnajduje wartości dla niego ważne, jest bardziej szczęśliwy. 

system wartości jest pewnego rodzaju drogowskazem, wyznacznikiem zasad, którymi kierujemy 

się w życiu 

Temat: Szkoła podstawowa i co dalej? 

1. Kliknij na schemat ścieżek kształcenia znajdujący się poniżej. Zapoznaj się z nim.  

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/  

 

https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

