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CZŁOWIEK  - CZŁOWIEK

GRUPA ZAWODÓW :

CZŁOWIEK  - CZŁOWIEK
To zawody, które są związane                 To zawody, które są związane                 To zawody, które są związane                 To zawody, które są związane                 

z pracą wymagającą stałego kontaktu               z pracą wymagającą stałego kontaktu               z pracą wymagającą stałego kontaktu               z pracą wymagającą stałego kontaktu               
z ludźmi (interesantami, klientami, z ludźmi (interesantami, klientami, z ludźmi (interesantami, klientami, z ludźmi (interesantami, klientami, 

pacjentami, wspólnikami itp.)pacjentami, wspólnikami itp.)pacjentami, wspólnikami itp.)pacjentami, wspólnikami itp.)

Jak sądzisz, jakie to zawody?Jak sądzisz, jakie to zawody?Jak sądzisz, jakie to zawody?Jak sądzisz, jakie to zawody?



nauczyciel, pedagog, lekarz, pielęgniarka, 

adwokat, sędzia, menedżer, barman, 

kelner, psycholog, sprzedawca, 

W tej grupie znajdują się zawody związane                   

z nauczaniem, wychowaniem, opieką 

medyczną, handlem, usługami, udzielaniem 

informacji , porad. Są wśród nich:

kelner, psycholog, sprzedawca, 

dziennikarz, prezenter telewizyjny, 

stewardesa , sprzedawca i inne                     



Jakie cechy charakteru są niezbędne 

do wykonywania tych zawodów ?

Jak sądzisz?



W wykonywaniu tych zawodów konieczne         W wykonywaniu tych zawodów konieczne         W wykonywaniu tych zawodów konieczne         W wykonywaniu tych zawodów konieczne         
są takie cechy jak:są takie cechy jak:są takie cechy jak:są takie cechy jak:

•Umiejętność łatwego kontaktowania się z ludźmiUmiejętność łatwego kontaktowania się z ludźmiUmiejętność łatwego kontaktowania się z ludźmiUmiejętność łatwego kontaktowania się z ludźmi

•Pogodne usposobienie Pogodne usposobienie Pogodne usposobienie Pogodne usposobienie 

•Takt; uczciwośćTakt; uczciwośćTakt; uczciwośćTakt; uczciwość•

•ŻyczliwośćŻyczliwośćŻyczliwośćŻyczliwość

•CierpliwośćCierpliwośćCierpliwośćCierpliwość

•DyskrecjaDyskrecjaDyskrecjaDyskrecja

•Rozwaga i opanowanieRozwaga i opanowanieRozwaga i opanowanieRozwaga i opanowanie



Przeciwwskazaniem wykonywania 
określonego zawodu mogą być np. 

Zastanów się, jakie mogą być 

przeciwwskazania do wykonywania zawodów 

z tej grupy?

określonego zawodu mogą być np. 
wada wymowy, niedosłuch, przewlekłe 
choroby skóry, widoczne 
zniekształcenia- zwłaszcza w obrębie 
twarzy, zaburzenia równowagi itp.



CZŁOWIEK – TECHNIKA

GRUPA ZAWODÓW :

CZŁOWIEK – TECHNIKA

To zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiTo zawody, w których praca zwiąązzzzaaaannnnaaaa    jjjjeeeesssstttt                                            zzzzaaaannnnaaaa    jjjjeeeesssstttt                                            
z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, 

obróbkobróbkobróbkobróbkobróbkobróbkobróbkobróbkąą róróróróróróróróżżnorodnych materianorodnych materianorodnych materianorodnych materianorodnych materianorodnych materianorodnych materianorodnych materiałłów, produkcjów, produkcjów, produkcjów, produkcjów, produkcjów, produkcjów, produkcjów, produkcjąą dóbr dóbr dóbr dóbr dóbr dóbr dóbr dóbr 
materialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjmaterialnych, eksploatacjąą urzurzurzurzurzurzurzurząądzedzedzedzedzedzedzedzeńń

Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?Czy wiesz jakie to zawody?



mechanika pojazdów samochodowych, montera mechanika pojazdów samochodowych, montera mechanika pojazdów samochodowych, montera mechanika pojazdów samochodowych, montera 
aparatury radiowoaparatury radiowoaparatury radiowoaparatury radiowo----telewizyjnej, mechanika maszyn   telewizyjnej, mechanika maszyn   telewizyjnej, mechanika maszyn   telewizyjnej, mechanika maszyn   
i urzi urzi urzi urządzedzedzedzeń przemysprzemysprzemysprzemysłowych, mechanika obróbki owych, mechanika obróbki owych, mechanika obróbki owych, mechanika obróbki 
skrawaniem, elektronika, elektromechanika, skrawaniem, elektronika, elektromechanika, skrawaniem, elektronika, elektromechanika, skrawaniem, elektronika, elektromechanika, 

Do tych zawodów zaliczamy np.

i urzi urzi urzi urz dzedzedzedze przemysprzemysprzemysprzemys owych, mechanika obróbki owych, mechanika obróbki owych, mechanika obróbki owych, mechanika obróbki 
skrawaniem, elektronika, elektromechanika, skrawaniem, elektronika, elektromechanika, skrawaniem, elektronika, elektromechanika, skrawaniem, elektronika, elektromechanika, 
elektryka, kucharza, piekarza, ciastkarza, elektryka, kucharza, piekarza, ciastkarza, elektryka, kucharza, piekarza, ciastkarza, elektryka, kucharza, piekarza, ciastkarza, 
cukiernika, murarza, ciecukiernika, murarza, ciecukiernika, murarza, ciecukiernika, murarza, cieśllllę, stolarza, in, stolarza, in, stolarza, in, stolarza, inżyniera yniera yniera yniera 
budowlanego, inbudowlanego, inbudowlanego, inbudowlanego, inżyniera mechanika, inyniera mechanika, inyniera mechanika, inyniera mechanika, inżyniera yniera yniera yniera 
elektronika, krawca elektronika, krawca elektronika, krawca elektronika, krawca 



Jakie cechy są przydatne       
w tych zawodach?



*dobra spostrzegawczość*dobra spostrzegawczość*dobra spostrzegawczość*dobra spostrzegawczość

*umiejętność obserwacji*umiejętność obserwacji*umiejętność obserwacji*umiejętność obserwacji

W tych zawodach wymagane są 
następujące cechy:

*umiejętność obserwacji*umiejętność obserwacji*umiejętność obserwacji*umiejętność obserwacji

*odpowiedzialność*odpowiedzialność*odpowiedzialność*odpowiedzialność

*zdolność koncentracji uwagi*zdolność koncentracji uwagi*zdolność koncentracji uwagi*zdolność koncentracji uwagi

*opanowanie*opanowanie*opanowanie*opanowanie

*dokładność*dokładność*dokładność*dokładność

*obowiązkowość*obowiązkowość*obowiązkowość*obowiązkowość



Wady wzroku, niedosWady wzroku, niedosWady wzroku, niedosWady wzroku, niedosłuch, zaburzenia uch, zaburzenia uch, zaburzenia uch, zaburzenia 
równowagi, alergie skórne, wady równowagi, alergie skórne, wady równowagi, alergie skórne, wady równowagi, alergie skórne, wady 

Jakie są przeciwwskazania Jakie są przeciwwskazania Jakie są przeciwwskazania Jakie są przeciwwskazania 

do wykonywania tych do wykonywania tych do wykonywania tych do wykonywania tych 

zawodów?zawodów?zawodów?zawodów?

równowagi, alergie skórne, wady równowagi, alergie skórne, wady równowagi, alergie skórne, wady równowagi, alergie skórne, wady 
serca, skrzywienie krserca, skrzywienie krserca, skrzywienie krserca, skrzywienie kręgosgosgosgosłupa i inne upa i inne upa i inne upa i inne 
powapowapowapoważnnnneeee    sssscccchhhhoooorrrrzzzzeeeennnniiiiaaaa                                                                                                                                                                                
-jeśli występują, wskazana jest jeśli występują, wskazana jest jeśli występują, wskazana jest jeśli występują, wskazana jest 

konsultacja lekarskakonsultacja lekarskakonsultacja lekarskakonsultacja lekarska



GRUPA ZAWODÓW :

CZCZCZCZŁOWIEK OWIEK OWIEK OWIEK –––– PRZYRODAPRZYRODAPRZYRODAPRZYRODA
W tej grupie zawodów znajdują się te, w których praca W tej grupie zawodów znajdują się te, w których praca W tej grupie zawodów znajdują się te, w których praca W tej grupie zawodów znajdują się te, w których praca 
wymaga kontaktu z przyrodą:  zwierzętami, roślinami, wymaga kontaktu z przyrodą:  zwierzętami, roślinami, wymaga kontaktu z przyrodą:  zwierzętami, roślinami, wymaga kontaktu z przyrodą:  zwierzętami, roślinami, 
z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą,                                   z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą,                                   z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą,                                   z ich pielęgnacją, uprawą, hodowlą,                                   
a ponadto różnymi zjawiskami zachodzącymi               a ponadto różnymi zjawiskami zachodzącymi               a ponadto różnymi zjawiskami zachodzącymi               a ponadto różnymi zjawiskami zachodzącymi               
w przyrodzie.w przyrodzie.w przyrodzie.w przyrodzie.



Wśród tych zawodów są np.
* biolog, mikrobiolog
* zootechnik
* leśnik, rybak

Jak sądzisz, jakie zawody 
zaliczają się do tej grupy?

* leśnik, rybak
* rolnik
* ogrodnik, sadownik, pszczelarz
* weterynarz
* hodowca zwierząt



Zawody te wymagająZawody te wymagająZawody te wymagająZawody te wymagają: zamiłowania do : zamiłowania do : zamiłowania do : zamiłowania do 

przyrody, poczucia odpowiedzialności, przyrody, poczucia odpowiedzialności, przyrody, poczucia odpowiedzialności, przyrody, poczucia odpowiedzialności, 

zdolności prowadzenia obserwacji, zdolności prowadzenia obserwacji, zdolności prowadzenia obserwacji, zdolności prowadzenia obserwacji, 

Jakie cechy przydają się Jakie cechy przydają się Jakie cechy przydają się Jakie cechy przydają się 

cccczzzzłłłłoooowwwwiiiieeeekkkkoooowwwwiiii    wwwwyyyykkkkoooonnnnuuuujjjjąąąącccceeeemmmmuuuu                                                        

te zawody?te zawody?te zawody?te zawody?

zdolności prowadzenia obserwacji, zdolności prowadzenia obserwacji, zdolności prowadzenia obserwacji, zdolności prowadzenia obserwacji, 

spostrzegawczości, dokładności, spostrzegawczości, dokładności, spostrzegawczości, dokładności, spostrzegawczości, dokładności, 

zrównoważenia oraz dużej sprawności zrównoważenia oraz dużej sprawności zrównoważenia oraz dużej sprawności zrównoważenia oraz dużej sprawności 

fizycznej.fizycznej.fizycznej.fizycznej.



Jakie schorzenia mogą być 
przeciwwskazaniem do 
wykonywania tego typu zawodów ?

Przeciwwskazaniami mogą tu być Przeciwwskazaniami mogą tu być Przeciwwskazaniami mogą tu być Przeciwwskazaniami mogą tu być np. choroba np. choroba np. choroba np. choroba 
reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, reumatyczna, choroby dróg moczowych, skóry rąk, 
alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie alergia, duża wada wzroku, duże skrzywienie 
kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca                kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca                kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca                kręgosłupa, zaburzenia równowagi, wady serca                
i inne.i inne.i inne.i inne.



CZŁOWIEK – DANE/ SYSTEM ZNAKÓW

Grupa ta obejmuje zawody związane                      Grupa ta obejmuje zawody związane                      Grupa ta obejmuje zawody związane                      Grupa ta obejmuje zawody związane                      
z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć 
umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, 

GRUPA ZAWODÓW :

umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, umownych np. cyfry, znaki kartograficzne, 
znaki stenograficzne, kody graficzne, znaki znaki stenograficzne, kody graficzne, znaki znaki stenograficzne, kody graficzne, znaki znaki stenograficzne, kody graficzne, znaki 
językowe (np. litery), systemy oznakowania językowe (np. litery), systemy oznakowania językowe (np. litery), systemy oznakowania językowe (np. litery), systemy oznakowania 
pojęć językowych naturalnych i sztucznych. pojęć językowych naturalnych i sztucznych. pojęć językowych naturalnych i sztucznych. pojęć językowych naturalnych i sztucznych. 

Jak sądzisz, jakie zawody znajdują się w tej grupie?



W tej grupie zawodów znajdują się :
•Informatyk, programista

•Matematyk, fizyk, astronom, kartograf

•Tłumacz

•Kreślarz, korektor•Kreślarz, korektor

•Technik dokumentacji budowlanej

•Ekonomista, księgowy



Są to następujące cechy:

odpowiedzialność, samodzielność, 

zdolności organizacyjne, dokładność, 

Jakimi cechami osobowości Jakimi cechami osobowości Jakimi cechami osobowości Jakimi cechami osobowości 

powinien się odznaczać człowiek powinien się odznaczać człowiek powinien się odznaczać człowiek powinien się odznaczać człowiek 

pracujący w tej grupie zawodów?pracujący w tej grupie zawodów?pracujący w tej grupie zawodów?pracujący w tej grupie zawodów?

zdolności organizacyjne, dokładność, 

dobra pamięć, umiejętność 

przewidywania, spostrzegawczość, 

systematyczność i dokładność              

w działaniu, zdolność skupienia 

uwagi niezbędna do zapobiegania 

pomyłkom i błędom.



CZŁOWIEKCZŁOWIEKCZŁOWIEKCZŁOWIEK---- DZIAŁALNODZIAŁALNODZIAŁALNODZIAŁALNOŚĆ

GRUPA ZAWODÓW :

CZŁOWIEKCZŁOWIEKCZŁOWIEKCZŁOWIEK---- DZIAŁALNODZIAŁALNODZIAŁALNODZIAŁALNOŚĆ

ARTYSTYCZNAARTYSTYCZNAARTYSTYCZNAARTYSTYCZNA
Znajdują się tu zawody związane z działalnością
artystyczną, plastyczną, aktorsko- sceniczną,                             
z wykonywaniem wyrobów artystycznych, organizacją imprez 
artystycznych



aktor,aktor,aktor,aktor, piosenkarz, malarz,   piosenkarz, malarz,   piosenkarz, malarz,   piosenkarz, malarz,   

architekt,  architekt,  architekt,  architekt,  projektant odzieżyprojektant odzieżyprojektant odzieżyprojektant odzieży, , , , 

fotograf, fotograf, fotograf, fotograf, grawergrawergrawergrawer, złotnik, , złotnik, , złotnik, , złotnik, rzeźbiarz, rzeźbiarz, rzeźbiarz, rzeźbiarz, 

W tej grupie zawodów znajdują się:

fotograf, fotograf, fotograf, fotograf, grawergrawergrawergrawer, złotnik, , złotnik, , złotnik, , złotnik, rzeźbiarz, rzeźbiarz, rzeźbiarz, rzeźbiarz, 

tancerz, tancerz, tancerz, tancerz, grafikgrafikgrafikgrafik, zdobnik szkła, , zdobnik szkła, , zdobnik szkła, , zdobnik szkła, 

konserwator dzieł sztuki, konserwator dzieł sztuki, konserwator dzieł sztuki, konserwator dzieł sztuki, muzyk muzyk muzyk muzyk 

i innei innei innei inne



W zawodach związanych z działalnością artystyczną 
wskazane są następujące cechy osobowości:

wrażliwość estetyczna,wrażliwość estetyczna,wrażliwość estetyczna,wrażliwość estetyczna, wrażliwość na ludzkie wrażliwość na ludzkie wrażliwość na ludzkie wrażliwość na ludzkie 

Jakimi cechami osobowości powinien się odznaczać Jakimi cechami osobowości powinien się odznaczać Jakimi cechami osobowości powinien się odznaczać Jakimi cechami osobowości powinien się odznaczać 

człowiek pracujący w tej grupie zawodów?człowiek pracujący w tej grupie zawodów?człowiek pracujący w tej grupie zawodów?człowiek pracujący w tej grupie zawodów?

wrażliwość estetyczna,wrażliwość estetyczna,wrażliwość estetyczna,wrażliwość estetyczna, wrażliwość na ludzkie wrażliwość na ludzkie wrażliwość na ludzkie wrażliwość na ludzkie 
potrzebypotrzebypotrzebypotrzeby; wyobraźnia artystyczna                                ; wyobraźnia artystyczna                                ; wyobraźnia artystyczna                                ; wyobraźnia artystyczna                                
i przestrzenna; i przestrzenna; i przestrzenna; i przestrzenna; twórcze myślenietwórcze myślenietwórcze myślenietwórcze myślenie, uzdolnienia , uzdolnienia , uzdolnienia , uzdolnienia 
artystyczne i manualne; artystyczne i manualne; artystyczne i manualne; artystyczne i manualne; systematycznośćsystematycznośćsystematycznośćsystematyczność, , , , 
dokładność, dokładność, dokładność, dokładność, rytmicznośćrytmicznośćrytmicznośćrytmiczność i precyzjai precyzjai precyzjai precyzja



* dla zawodów związanych z plastyką 
przeciwwskazaniem może być np. daltonizm, 
wrażliwość na działanie środków chemicznych;

Jak sądzisz, jakie mogą być przeciwwskazania do 

wykonywania niektórych zawodów z tej grupy?

wrażliwość na działanie środków chemicznych;
* dla zawodów związanych z muzyką ���� wada 
słuchu, brak słuchu muzycznego
* dla zawodów związanych z teatrem ���� wada 
wymowy, choroby krtani i gardła



ZADAJ SOBIE PODSTAWOWE PYTANIE: 

Zawodów jest mnóstwo.                                                   

Teraz musisz zdecydować, którą drogę wybierzesz.                 

Jest to niełatwe zadanie, a rozwiązanie go ułatwi Ci 

poznanie siebie. 

ZADAJ SOBIE PODSTAWOWE PYTANIE: 

JAKI ( JAKA) JESTEM?



Wybór dalszej drogi należy do Ciebie !

PODEJMUJĄC DECYZJĘ O WYBORZE         
ZAWODU PAMIĘTAJ, ABY  ZAWÓD 
DOPASOWAĆ DO SIEBIE – NIE  SIEBIE             
DO ZAWODU !



Jeśli chcesz poznać zawody…
Jeśli chcesz poznać siebie …
Jeśli chcesz poznać ścieżki 
kształcenia i rynek pracy…

JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY  W DOKONANIU 
RACJONALNEGO I TRAFNEGO WYBORU ZAWODU           
I  KIERUNKU KSZTAŁCENIA - SPOTKAJ SIĘ                           
Z DORADCĄ ZAWODOWYM W SZKOLE LUB                  
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ



Zaplanuj swoja karierę i edukację !Zaplanuj swoja karierę i edukację !Zaplanuj swoja karierę i edukację !Zaplanuj swoja karierę i edukację !



Wybierz swoją ścieżkę kariery



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



Prezentację opracowano  na podstawie publikacji  „ Przygotowanie uczniów 

gimnazjum do wyboru zawodu” pod red. G. Sołtysińskiej i J. Woronieckiej, Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, Warszawa 2001  oraz  ”Nowe trendy             

w orientacji zawodowej i doradztwie zawodowym w gimnazjum”- U. M. Fiała, wyd. 

eMPi2 Poznań 2009r.

Elżbieta Pietrzak  ,wrzesień 2009r.


