
Jak przygotować ucznia 

(na różnym poziomie edukacji) 

do spotkania z rynkiem pracy.

Co doradcy, rodzice, uczniowie powinni wiedzieć o rynku pracy.



PROGRAM SPOTKANIA

 Planowanie kariery w świecie ciągłych zmian. 

 Przekazywanie wiedzy zawodoznawczej na różnych 

poziomach edukacji.

▪ Źródła informacji o zawodach i rynku pracy

▪ Metody pracy z uczniami w zależności od wieku i typu 

szkoły

 Sytuacja na krajowym i lokalnym rynku pracy

- trendy i zawody przyszłości.

 Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu.

 Wiedza i postawy rodziców a wybory edukacyjne 

uczniów.



Czy zmiany:

► powstawanie i zanikanie zawodów, 

► digitalizacja,

► automatyzacja i robotyzacja pracy 

jeszcze są przyszłością?

Co zatem czeka nas w przyszłości na rynku pracy?

PLANOWANIE KARIERY 

W ŚWIECIE CIĄGŁYCH ZMIAN



KARIERA W PRZYSZŁOŚCI 

► praca nie zawód - gotowość do elastycznej zmiany 

kariery, co najmniej kilka razy w ciągu życia 

zawodowego, 

► praca nie etat - sukces zawodowy 

związany z własną pracą,   

► kompetencje - przede wszystkim 

osobowościowe - nie kwalifikacje                                                                         

► normą elastyczność i zdobywanie                                                          

nowych  umiejętności

Zmiana udziału miejsc pracy w całkowitym zatrudnieniu w UE, 

2002–2015, proc.



▪ procesy demograficzne

▪ postęp technologiczny

▪ zmiany stylu życia

NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 

NA RYNEK PRACY

▪ globalizacja

▪ prawo podaży i popytu



CECHY WSPÓŁCZESNEJ KARIERY ZAWODOWEJ

NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ

ZMIANY NA RYNKU PRACY NIE 
POZWALAJĄ PRZEWIDZIEĆ, 
JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA 

SYTUACJA 
W DŁUZSZEJ PERSPEKTYWIE 

CZASOWEJ

ZMIENNOŚĆ

BRAK STABILNOŚCI, 

ZATRUDNIENIE 

DO PROJEKTÓW, 

BRAK ETATÓW

NIELINEARNOŚĆ

BRAK PRZECHODZENIA 

Z NIZSZEGO STANOWISKA 

NA WYŻSZE W RAMACH 

WYUCZONEGO ZAWODU. 

CZĘSTE ZMIANY ZAWODÓW.

MOBILNOŚĆ

KARIERA NIE MA GRANIC,

WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

ELASTYCZNOŚĆ

KARIERA ELASTYCZNA 

WYMAGA SZYBKIEGO 

ZDOBYWANIA INFORMACJI 

O NOWYCH MOŻLIWOSCIACH 

ZATRUDNIENIA. UŁATWIA 

TO BUDOWANIE SIECI 

NETWORKINGOWEJ



MOBILNOŚĆ NA WSPÓŁCZESNYM

RYNKU PRACY

 MOBILNOŚĆ GEOGRAFICZNA - przekraczanie granic miasta, 

regionu, kraju

 MOBILNOŚĆ KULTUROWA - adaptacja do kultury kraju, 

w którym znajduje się zatrudnienie

 MOBILNOŚĆ ZAWODOWA - zmiana 

kwalifikacji, zdobywanie i rozwijanie 

umiejętności potrzebnych na rynku 

pracy

 MOBILNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA 

- gotowość do zmian, otwartość 

na nowe wyzwania



TEORIA CHAOSU – NOWE PODEJŚCIE W PORADNICTWIE KARIERY

 Faza gromadzenia informacji o sobie 

(swoich zainteresowaniach, 

kompetencjach, potrzebach i aktywności 

w odniesieniu do nauki, pracy i 

sposobów spędzania wolnego czasu)

 Faza przesuwania uwagi na różne 

możliwości (dostrzeganie dostępnych 

dróg rozwoju zawodowego)

 Faza zdarzeń nieoczekiwanych i 

nieprzewidywalnych (pojawienie się 

nowych zmiennych np. ciekawe 

spotkanie, wykład, podróż, 

nieoczekiwana propozycja pracy);

 Faza uporządkowania (wskazanie 

kierunku i obszarów poszukiwań, 

budowanie połączeń między 

wykształceniem, doświadczeniem, 

aktywnością, kompetencjami, potrzebami 

a przyszłością zawodową).

 Faza przyciągania do podjętej decyzji.

Teoria chaosu deterministycznego – wrażliwość

układów nieliniowych na warunki początkowe EFEKT

MOTYLA



PRZEKAZYWANIE WIEDZY 

ZAWODOZNAWCZEJ 

NA RÓŻNYCH POZIOMACH EDUKACJI

 Źródła informacji o zawodach i rynku pracy

Znacząca rolę w trafnym wyborze zawodu, szkoły lub pracy 

odgrywają informacje. Od ich jakości zależy także jakość 

podejmowanych decyzji

 Metody pracy z uczniami w zależności od wieku i typu 

szkoły



ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY

portale Publicznych Służb Zatrudnienia: 

www.psz.praca.gov.pl, np. wyszukiwarka opisu 

zawodów

czy
oferty pracy
www.oferty.praca.gov.pl, 

http://www.psz.praca.gov.pl/
http://www.oferty.praca.gov.pl/


ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY

▪ strony wojewódzkich urzędów pracy, np.
www.wup.kielce.pl,

▪ zeszyty informacyjno – metodyczne doradcy 
zawodowego www.eurodoradztwo.praca.gov.pl,

▪ strona Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia 
www.zielonalinia.gov.pl,

▪ Główny Urząd Statystyczny 
www.stat.gov.pl, 
Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) 
www.ec.europa.eu/eurostat,

▪ portal Ochotniczych Hufców Pracy 
www.ohp.pl ,

▪ portal doradztwa zawodowego 
Ośrodka Rozwoju Edukacji 
www.ore.edu.pl,

http://www.wup.kielce.pl/
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/
http://www.zielonalinia.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://ohp.pl/
http://www.ore.edu.pl/


PORADNICTWO W SZKOLE

Najczęstsze kategorie osób realizujących doradztwo w szkole 

ze względu na pełnienie dodatkowych funkcji

Instytut Badań Edukacyjnych



ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAWODACH

OTOCZENIE 
SPOŁECZNE

rówieśnicy, 
znajomi

MEDIA

telewizja, radio, prasa 
„Perspektywy”, „Cogito”, 
„Praca & Kariera”, itd. 

INSTYTUCJE
WUP, MRPiPS, MEN, Ośrodek 

Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Centrum Aktywizacji Młodzieży 
www.dokariery.pl

KLASYFIKACJA ZAWODÓW
I SPECJALNOŚCI NA 

POTRZEBY RYNKU PRACY 
www.psz.praca.gov.pl

SZKOŁA

nauczyciele, 
doradcy zawodowi

INTERNET

www.studia.net, 
www.perspektywy.pl, 

www.progra.pl,

www.edu.info.pl

RODZINA

FILMY ZAWODOZNAWCZE
np. „Kalejdoskop zawodów” , 

www.doradztwo.ore.edu.pl/multimedia

PROGRAMY KOMPUTEROWE
www.perspektywy3d.pl, 

www.progra.pl, www.premiere.pl

http://www.ore.edu.pl/
http://www.dokariery.pl/
http://www.psz.praca.gov.pl/
http://www.studia.net/
http://www.perspektywy.pl/
http://www.progra.pl/
http://www.edu.info.pl/
http://www.doradztwo.ore.edu.pl/multimedia
http://www.perspektywy3d.pl/
http://www.progra.pl/
http://www.premiere.pl/


www.perspektywy.pl

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl



METODY PRACY Z UCZNIAMI

METODY  BIERNE             METODY AKTYWIZUJĄCE

Prof. F. Szlosek* wymienia następujące metody nauczania:

 podające (opowiadanie, wykład, opis, pogadanka);

 eksponujące (film, pokaz z elementami przeżycia);

 programowe ( w oparciu o program nauczania, przy użyciu książki, 

komputera itp.);

 praktyczne (metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne);

 problemowe ( wykład problemowy, ćwiczenia, dramy, case study, 

dyskusje,).

Formy pracy:

 Praca indywidualna (diagnoza, poradnictwo, praca własna),

 Praca grupowa (warsztaty, ćwiczenia, dyskusja, scenki, case study).

 E- learning

* Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych,1995r.



Trzy podstawowe moduły tematyczne w obszarze doradztwa

zawodowego: 

▪ poznanie siebie, 

▪ wiedza o rynku pracy, 

▪ podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. 

Program pracy z uczniem powinien być skonstruowany tak, 

aby konkretne treści były realizowane w zaplanowanej kolejności. 

Najbardziej popularne modele pracy to:

 linearny (klasyczny) - od samowiedzy, przez poznanie rynku pracy 

do podejmowania decyzji, 

 modułowy - realizowane treści mają podobną kolejność, uczniowie 

co roku omawiają te same tematy, jednak mają możliwość ich 

poszerzania, rozwijania, uzupełniania.

 problemowy – skoncentrowany na obszarach związanych z daną 

branżą czy lokalizacją (dotyczy raczej szkół ponadgimnazjalnych).

METODY PRACY Z UCZNIAMI



I ETAP EDUKACYJNY - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASY I-III,

etap ukierunkowany na umożliwienie dziecku odkrywania własnych

możliwości, zrozumienia sensu działań oraz gromadzenia doświadczeń.

Etap ten ukierunkowany jest na zapoznanie uczniów z bogactwem świata

zawodów, wiążących się z określonymi zawodami zadaniami zawodowymi

oraz umożliwianie rozwijania zainteresowań i pasji. Rozwijanie

samopoznania, budowanie adekwatnej samooceny.

Działania te nie występują jako samodzielne jednostki nauczania ale

realizowane są w trakcie programu nauczania dla klas I-III.

Przykładowe zajęcia z tego obszaru: „Poznajemy zawody naszych

rodziców” – spotkania i pogadanki, „Świat zawodów” – konkursy rysunkowe,

„Co lubię robić i kim chciałbym zostać w przyszłości” - prezentacje

z elementami dyskusji.

Metody pracy w jak największym stopniu oparte na zabawie, eksploracji

własnej, stwarzanie takich sytuacji, aby każdy miał możliwość działania,

realizowania siebie, uczenie przez działanie, system małych grup, ponieważ

są one skutecznym sposobem wykrywania i pomnażania wielu zdolności.

Poradnik Od zabawy do zawoduz serii „Wybór Zawodu”kraków 2011

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



II ETAP EDUKACYJNY OBEJMUJĄCY KLASY IV–VIII szkoły podstawowej
ukierunkowany jest na kształtowanie u uczniów pozytywnej i proaktywnej postawy
wobec pracy oraz przygotowanie uczniów do podejmowania pierwszych decyzji
zawodowych.

 w klasach IV–VI - koncentracja na budowaniu samowiedzy ucznia, autorefleksji
i strategii radzenia sobie z trudnościami i problemami; rozwijanie własnych
zasobów, w tym umiejętności korzystania ze wsparcia innych oraz kształtowania
nawyków i postaw związanych z pracą.

 w klasach VII–VIII - przygotowanie uczniów do planowania kariery poprzez
rozwijanie wiedzy na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz analizę informacji
odnośnie własnych predyspozycji, zasobów i możliwości ucznia, a w efekcie
przygotowanie do podejmowania, przy wsparciu doradczym, odpowiedzialnych
decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Przykładowe zajęcia z tego obszaru: projekt „Moje portfolio zawodowe”,
„Poznajemy zawody i drogi do zawodu”, „Dzień talentów”, „Wybieram zawód –
pakiet edukacyjny dla klas …….”, gry i programy komputerowe do wykorzystania
poza szkołą.

Metody pracy oparte na aktywności własnej (projekty edukacyjne), metody
warsztatowe z wykorzystaniem przeżyć i doświadczeń własnych uczniów, diagnoza
predyspozycji z wykorzystaniem metod opisu, kwestionariuszy, itd., spotkania

z przedstawicielami zawodów, wycieczki do zakładów pracy, spotkania
informacyjne dla rodziców.

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



III ETAP EDUKACYJNY OBEJMUJĄCY SZKOŁĘ ŚREDNIĄ

Doradztwo zawodowe dla uczniów starszych to przede wszystkim

wsparcie w wyborach edukacyjnych i zawodowych, poprzez

odwołanie się do ich wiedzy i doświadczenia oraz wskazanie

zależności pomiędzy edukacją, a przyszłą karierą zawodową.

Praca koncentruje się w trzech dużych obszarach tematycznych:

 rozwój samowiedzy powiązany z zarządzaniem sobą;

 łączenie nauki i pracy;

 planowanie kariery.

Rolą doradcy/nauczyciela jest wspieranie uczniów w wyznaczaniu

celów i zadań, towarzyszenie w tworzeniu rozwiązań pojawiających

się problemów, rozwijanie świadomości własnych kompetencji,

preferencji, cech i zainteresowań oraz, na tej podstawie,

pomaganie w określeniu możliwości i konsekwencji wyborów

edukacyjno-zawodowych.

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



Praca doradcy zawodowego realizowana na poziomie szkoły średniej różni się

w zależności od rodzaju szkoły - bowiem w liceum i w szkołach zawodowych

realizowane są inne cele edukacyjne, a uczniowie mają zróżnicowane potrzeby

doradcze.

Cele doradztwa zawodowego w tym okresie można sformułować 

na trzech poziomach. 

► w zakresie samopoznania:

• ocena zasobów osobistych (predyspozycji, obrazu siebie, umiejętności),

• rozwijanie kompetencji społecznych,

• poznanie osobistego znaczenia potrzeby uczenia się i rozwoju.

► w zakresie rynku edukacyjnego i rynku pracy:

• rozwijanie kompetencji zdobywania i przetwarzania informacji o rynku pracy,

• zdobycie umiejętności związanych z poszukiwaniem i utrzymaniem pracy,

► w zakresie planowania kariery zawodowej:

• rozwijanie umiejętności wyznaczania celów,

• planowania oraz podejmowania decyzji,

• zrozumienie relacji pomiędzy osiągnięciami edukacyjnymi i planowaniem kariery,

• zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy różnorodnymi rolami jakie pełni się w życiu,

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



SZKOŁA BRANŻOWA 

Celem szczegółowym doradztwa zawodowego w branżowych szkołach jest

przygotowanie uczniów do planowania kariery oraz podjęcia i utrzymania pracy.  

Przykładowe zajęcia z tego obszaru: zajęcia warsztatowe - Rozmowa kwalifikacyjna,

Dokumenty aplikacyjne, Wchodzę na rynek pracy, Efektywne zarządzanie i planowanie,

Czy nadaję się na przedsiębiorcę? Moje zasoby a wymagania pracodawców; pakiety

edukacyjne - np. Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego

sukcesu, gry i programy komputerowe do wykorzystania poza szkołą.

Metody pracy: praca indywidualna z zainteresowanymi uczniami lub uczniami

wymagającymi wsparcia, zajęcia grupowe (wynikające z ramowego programu

nauczania) w formie warsztatowej (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,

ćwiczenia indywidualne – np. metody kwestionariuszowe oraz grupowe, case study,)

inne działania związane z doradztwem zawodowym (szkolne dni kariery, festiwal

zawodów, udział w giełdach, spotkania z pracodawcami lub ich przedstawicielami).

Jednym z elementów realizacji programu powinna być możliwość indywidualnego 
kontaktu uczniów (i rodziców) z doradcą zawodowym. 

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



TECHNIKUM

Celem szczegółowym doradztwa zawodowego w technikum jest przygotowanie uczniów 

do samodzielnego i świadomego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

z uwzględnieniem różnych ścieżek kariery.

Przykładowe zajęcia z tego obszaru: zajęcia warsztatowe - Wyznaczaj, planuj, działaj, Czy

nadaję się na przedsiębiorcę? Moje zasoby a wymagania rynku pracy, Źródła informacji

o rynku pracy. Tendencje na rynku pracy - zawody i branże przyszłosci, Wchodzę na rynek

pracy; pakiety edukacyjne - np. Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją

życiowego sukcesu, gry i programy komputerowe do wykorzystania poza szkołą.

Metody pracy: praca indywidualna z zainteresowanymi uczniami lub uczniami

wymagającymi wsparcia, zajęcia grupowe (wynikające z ramowego programu nauczania)

w formie warsztatowej (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, ćwiczenia

indywidualne – np. metody kwestionariuszowe oraz grupowe, case study,) inne działania

związane z doradztwem zawodowym (szkolne dni kariery, festiwal zawodów, udział

w giełdach, spotkania z pracodawcami lub ich przedstawicielami,.

Jednym z elementów realizacji programu powinna być możliwość indywidualnego 
kontaktu uczniów (i rodziców) z doradcą zawodowym.

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Celem szczegółowym doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym

jest przygotowanie uczniów do samodzielnego i świadomego planowania kariery

oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniając własne

zasoby oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Przykładowe zajęcia z tego obszaru: zajęcia warsztatowe – Wyznaczaj, planuj, działaj,

Czy nadaję się na przedsiębiorcę? Moje zasoby a wymagania rynku pracy, Tendencje na

rynku pracy - zawody i branże przyszłości, Pierwsza praca – jak ją zdobyć; pakiety

edukacyjne - np. Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań gwarancją życiowego

sukcesu, gry i programy komputerowe do wykorzystania poza szkołą.

Metody pracy praca indywidualna z zainteresowanymi uczniami lub uczniami

wymagającymi wsparcia, zajęcia grupowe (wynikające z ramowego programu nauczania) w

formie warsztatowej (przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, ćwiczenia indywidualne

– np. metody kwestionariuszowe oraz grupowe, case study,) inne działania związane z

doradztwem zawodowym (szkolne dni kariery, festiwal zawodów, udział w giełdach,

spotkania z pracodawcami lub ich przedstawicielami,.

Jednym z elementów realizacji programu powinna być możliwość indywidualnego

kontaktu uczniów (i rodziców) z doradcą zawodowym.

METODY PRACY Z UCZNIAMI 

W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU I TYPU SZKOŁY



PLANOWANIE CZY IMPROWIZOWANIE?

Okres wyboru zawodu na podstawie fantazji (do 11 roku życia):
zabawa i naśladowanie dorosłych

Okres próbnych wyborów (od 11 - 12 lat do 17 r. ż.)

1.Wybór zawodu w zależności od zainteresowań (11 - 12 lat) duża
różnorodność i zmienność zainteresowań

2.Wybór zawodu na podstawie postrzegania własnych umiejętności
i uzdolnień (13 - 16 lat) duża tendencja do poznawania siebie –
samoświadomość - jednak obraz samego siebie jest jeszcze niepełny.

3.Wybór zawodu ze względu na wartości, jakie dana osoba chce wdrażać
w życie.

Okres realistycznego wyboru (17-18 lat do 24-25 lat) okres całościowego
badania siebie i analizowania kryteriów decydujących o wyborze zawodu.
Najkorzystniejszy okres do podejmowania decyzji o wyborze zawodu.

D. Super Psychologia zainteresowań, Warszawa, PWN, 1972
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z proponowanymi scenariuszami

 Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV -VI szkoły podstawowej 

z proponowanymi scenariuszami

 Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej 

z proponowanymi scenariuszami

❑ Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu.

Propozycje rozwiązań metodycznych KOWEZIU 2014,

www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje,

❑ B. Wojtasik, Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, 

Warszawa 2011, 

❑ K. Druczak, M. Mańturz, M. Mrozek, Rozwijam skrzydła. Poradnik 

metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa 

zawodowego (2013) 

http://www.doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz
http://www.ore.edu.pl/2018/05/doradztwo-edukacyjno-zawodowe-dla-dzieci-mlodziezy-i-doroslych-nowe-publikacje
http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje


METODY TESTOWE

 Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

MŁOKOZZ Narzędzie służące do diagnozy i autodiagnozy zainteresowań zawodowych

uczniów, a w szczególności – uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum

oraz 18-letniej młodzieży.

 Wstępna Orientacja Zawodowa WOZ - program komputerowy
WOZ pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych

z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje

społeczne i cechy temperamentu. WOZ przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół

ponadgimnazjalnych. Został stworzony przez zespół psychologów z Pracowni Testów

Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 WKP - Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP
Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami

czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych

i odradzanych zawodów. Dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz dla osób dorosłych.

Wyniki kwestionariusza mogą okazać się pomocne w wyborze kierunku kształcenia

i dokształcania się, w wyborze zawodu, w podejmowaniu decyzji o zmianie kwalifikacji itp.

 Wybieram szkołę - wybieram zawód (1 DVD i 1 CD z testami) Uczniowie

wraz z bohaterem filmu dokonują analizy własnych: zdolności, zainteresowań, cech

charakteru i systemu wartości, poznają siebie i dowiadują się jaki kierunek kształcenia

będzie dla nich najlepszy.

 Profil Zainteresowań



SYTUACJA NA KRAJOWYM I LOKALNYM 

RYNKU PRACY - TRENDY I ZAWODY 

PRZYSZŁOŚCI



Stopa bezrobocia

stan na koniec grudnia 2018 roku

wg województw

POLSKA    grudzień 2018 - 5,8%                                  

grudzień 2017 - 6,6%



Stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim



Megatrendy wpływające na 

zapotrzebowanie 

na umiejętności, miejsca 

pracy i sposób jej wykonywania.



TENDENCJE NA RYNKU PRACY - ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

 Zmiana stylu życia oznacza popyt na usługi dietetyków, pracowników

gastronomii, hoteli i biur podróży, doradców inwestycyjnych, masażystów

i trenerów fitness, a także - pomocy domowych.

 Zmiany demograficzne – tj. wydłużenie życia i starzenie się społeczeństwa

powodują, że szansą może być praca z osobami starszymi i chorymi,

poszukiwani będą rehabilitanci, opiekunki, pielęgniarki i fizjoterapeuci

czy pracownicy medyczni. Dotyczyć to będzie szczególnie lekarzy

specjalizujących się w walce z chorobami cywilizacyjnymi: onkologów,

okulistów, kardiologów, alergologów, dermatologów.

 Nadal sporo zajęcia powinni mieć sprzedawcy i handlowcy. Firmy potrzebują

pracowników, którzy pomogą im zwiększać dochody (uwaga: duża rotacja

pracowników). Rosnącym zainteresowaniem będą cieszyć się też zawody

związane z automatyzacją działań marketingowych, marketingiem

efektywnościowym, analizą zachowań klientów oraz zarządzaniem relacjami.



Postęp technologiczny powoduje, że rynek potrzebuje coraz większej liczby programistów
i kadry inżynierskiej, zwłaszcza z doświadczeniem w sektorze przemysłu (w obszarze badań
i rozwoju), np. specjalistów ds. automatyzacji, co jest rezultatem wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań, w tym rosnącej popularności rozwiązań bazujących na sztucznej
inteligencji.

Z roku na rok przybywa urządzeń połączonych z Internetem i sterowanych za pomocą
chociażby aplikacji w telefonie. Zatem, kolejna dziedziną, w której na pewno pojawią się nowe
zawody jest Internet Rzeczy ( ang. „Internet of Things”). Architekci internetu rzeczy to
początek całej gamy specjalistów, jakich ta branża będzie jeszcze potrzebować.

Prognozy wskazują na to, że w przyszłości coraz więcej pieniędzy będziemy wydawać na
wirtualne gadżety, np. w grach, a kreowanie tego alternatywnego świata będzie miejscem
zarobku wielu firm. Stąd też rozwój tej dziedziny spowoduje zapotrzebowanie na ekspertów
w zakresie programowania wirtualnej rzeczywistości.

Rozwój świata wirtualnego pociąga za sobą wzrost ilości danych oraz wzrost zagrożeń. Będzie
zatem rosło zapotrzebowanie na specjalistów big data, czyli tzw. badaczy danych oraz
specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

TENDENCJE NA RYNKU PRACY - ZAWODY PRZYSZŁOŚCI



 Humaniści często nie mają problemu ze zmianą branży, zawodu,
przekwalifikowaniem się, nabyciem nowych umiejętności, ponieważ
cechuje ich wszechstronność i chęć ciągłej nauki. Często sytuacja na
rynku pracy wręcz zmusza ich do poszerzenia kompetencji o cyfrowe,
techniczne, które otworzą przed nimi nowe zawody.

 Osoby po kierunkach humanistycznych potrafią zdobywać informacje
i selekcjonować je, wiedzą jak korzystać ze źródeł, potrafią ocenić ich
przydatność, jak również analizować i wyciągać wnioski. Nie mają
problemów z wypowiedziami pisemnymi i posługiwaniem się słowem.
Znają również bardzo dobrze języki obce, zachowania ludzkie i potrafią na
nie reagować.

W jakich zawodach i branżach mogą odnaleźć się humaniści?

 Obsługa klienta

 Informacja,

 Media, PR,

 marketing,

 HR

CO RYNEK PRACY OFERUJE HUMANISTOM?



RYNEK PRACY 2030

Na podstawie raportu „Future of skills. Employment in 2030” opracowanego przez firmę

Person we współpracy z Oxford Martin School i fundacją Nesta



STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW WG WIELKICH GRUP 
ZAWODÓW (KZiS) - badanie pracodawców województwa świętokrzyskiego
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niesklasyfikowane

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy

pracownicy wykonujący prace proste

pracownicy biurowi

pracownicy usług i sprzedawcy

technicy i inny średni personel

operatorzy i monterzy maszyn i urzadzeń

specjaliści

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Badanie pracodawców województwa świętokrzyskiego, WUP Kielce
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Kierowca samochodu ciężarowego
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Magazynier

Zbrojarz

Operator sprzętu ciężkiego

Pracownicy wykonujący prace proste

Cieśla

Przedstawiciel handlowy

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych

Betoniarz

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Kucharz

Ślusarz

Źródło: jw.

ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW 
(wg stanowisk pracy określonych przez pracodawców)



BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie

Prognozowane w skali województwa ZAWODY DEFICYTOWE to profesje, na które w co

najmniej połowie powiatów wystąpi wysokie zapotrzebowanie i będzie odczuwalny

niedobór pracowników.



Głównymi powodami występowania 

NADWYŻKI POSZUKUJĄCYCH PRACY są:

 niewielkie zapotrzebowanie na dany zawód (dotyczy to filozofów,

historyków, politologów i kulturoznawców)

 niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz

nietrafione wybory edukacyjne (często wybierane modne i stosunkowo

łatwe kierunki kształcenia) np. ekonomiści (jedyny zawód, w którym

prognozowana jest nadwyżka we wszystkich powiatach od początku

badania w województwie), pedagodzy, pracownicy biur podróży,

organizatorzy obsługi turystycznej, specjaliści technologii żywności

i żywienia, specjaliści administracji publicznej oraz pracownicy

biurowi.

Osoby posiadające kwalifikacje nadwyżkowe, często podejmują

prace niezwiązane z wyuczonym zawodem, czasami poniżej swoich

umiejętności. Pomimo to nadal w rejestrach pozostaje znaczna grupa

osób bezskutecznie poszukujących pracy.

BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie



BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie



BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie



BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie



BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie



BAROMETR ZAWODÓW 2019
województwo świętokrzyskie



PRZYCZYNY DEFICYTU PRACOWNIKÓW 

NA ŚWIĘTOKRZYSKIM RYNKU PRACY



WYNAGRODZENIA NA WYBRANYCH STANOWISKACH 

W WARSZAWIE I KRAKOWIE W 2018 ROKU (BRUTTO W PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku



RÓŻNE DROGI PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA ZAWODU

 Wprowadzana obecnie, na podstawie ustawy „Prawo

oświatowe” (teks jednolity z 10 maja 2018r.), struktura

szkolnictwa w Polsce obejmuje:

▪ 8 - letnią szkołę podstawową; 

▪ 4 - letnie liceum ogólnokształcące; 

▪ 5 - letnie technikum; 

▪ 3 - letnią branżową szkołę pierwszego stopnia; 

▪ 2 - letnią branżową szkołę drugiego stopnia
(od roku szkolnego 2020/2021); 

▪ szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie 
średnie lub średnie branżowe o okresie kształcenia do 
2,5 roku;

▪ 3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy. 

 Szkoły wyższe





RÓŻNE DROGI PROWADZĄCE DO ZDOBYCIA ZAWODU

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji zawodowych,

porównywalnych do szkolnych, które z różnych powodów nie chcą lub

nie mogą uczęszczać do szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1632)

mogą skorzystać z następujących form edukacji:

• kwalifikacyjny kurs zawodowy,

• kurs umiejętności zawodowych,

• kurs kompetencji ogólnych,

• turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 

pracowników,

• kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych.



Szkoła Branżowa
I Stopnia

EE.02. – Montaż, uruchamianie 
i konserwacja urządzeń 

i systemów mechatronicznych

ZAWÓD: 
MECHATRONIK

Kwalifikacyjny Kurs 
Zawodowy

EE.02. – Montaż, uruchamianie 
i konserwacja urządzeń 

i systemów mechatronicznych

ZAWÓD: 
MECHATRONIK

RÓŻNE DROGI PROWADZĄCE 

DO ZDOBYCIA ZAWODU



Technikum 
EE.02. – Montaż, uruchamianie 

i konserwacja urządzeń 
i systemów mechatronicznych

EE.21. Eksploatacja 
i programowanie urządzeń

i systemów mechatronicznych

ZAWÓD: TECHNIK
MECHATRONIK

WYKSZTAŁCENIE 
OGÓLNE ŚREDNIE

KWALIFIKACYJNY KURS 
ZAWODOWY EE.02.

ZAWÓD: TECHNIK 
MECHATRONIK

KWALIFIKACYJNY KURS 
ZAWODOWY EE.21

RÓŻNE DROGI PROWADZĄCE 

DO ZDOBYCIA ZAWODU



POLITECHNIKA

KIERUNEK: 
MECHATRONIKA

TYTUŁ: 

INŻYNIER 
MECHATRONIK

TYTUŁ: 

MGR. INŻYNIER 
MECHATRONIK

RÓŻNE DROGI PROWADZĄCE 

DO ZDOBYCIA ZAWODU



Kwalifikacyjny kurs zawodowy

został wprowadzony jako nowa forma kształcenia zawodowego

dla dorosłych od września 2012 roku. Podstawą, stało się

wyodrębnienie kwalifikacji w zawodach ujętych w Klasyfikacji

zawodów szkolnictwa zawodowego.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz zdanie,

przed zewnętrzną komisją egzaminacyjną, egzaminu

potwierdzającego kwalifikację w danym zawodzie (poświadczone

dyplomem), pozwala uzyskać wykształcenie zawodowe.

Kurs umiejętności zawodowych,

podobnie jak kwalifikacyjny kurs zawodowy, jest prowadzony

według programu nauczania uwzględniającego podstawę

programową kształcenia w zawodach, ale obejmuje on tylko część

tej podstawy. Takie rozwiązanie umożliwia stopniowe osiąganie

efektów kształcenia z gwarancją zaliczenia ich przy podejmowaniu

dalszej nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Jest to idealny sposób na dokształcanie i doskonalenie zawodowe

dla osób dorosłych, które mają ograniczony czas ze względu na

pracę



KURS KOMPETENCJI OGÓLNYCH

obejmuje dowolnie wybraną część podstawy programowej

kształcenia ogólnego (np. język polski, matematyka, języki

obce). Skierowany jest do osób, które chcą uzyskać dyplom w

zawodzie, a mają braki w zakresie wykształcenia ogólnego.

Minimalny wymiar kształcenia na takim kursie wynosi 30

godzin.

TURNUS DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO

młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu

realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu

dokształcania teoretycznego, na które został skierowany

pracownik. W szczególnych przypadkach turnus może być

organizowany dla młodocianych pracowników dokształcających

się teoretycznie w zakresie różnych zawodów. Skierowania na

turnus dokonuje pracodawca lub szkoła.



Do młodych ludzi (którzy ukończyli 15 lat a nie przekroczyli 18

roku życia), zainteresowanych możliwością połączenia pracy

z edukacją, skierowana jest OFERTA KSZTAŁCENIA

ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ IZBY

RZEMIEŚLNICZE. Nauka zawodów rzemieślniczych składa się z

dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej

odbywającej się w zakładzie rzemieślniczym oraz teoretycznej

zorganizowanej w szkole, na kursach doszkalających lub

bezpośrednio w miejscu pracy. Podstawą organizacji nauki

zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych jest egzamin

czeladniczy zdawany przed komisją egzaminacyjną izby

rzemieślniczej.

Formą zdobywania kwalifikacji zawodowych jest również udział

w OCHOTNICZYCH HUFCACH PRACY.



WIEDZA I POSTAWY RODZICÓW 

A WYBORY EDUKACYJNE UCZNIÓW

Wpływ rodziny (głównie rodziców) na wybór kierunku kształcenia

młodego człowieka oraz podejmowanie ważnych dla niego decyzji

edukacyjno-zawodowych ma charakter oddziaływania na kilku

płaszczyznach:

• emocjonalnej,

• społecznej,

• wychowawczej

• i ekonomicznej.

86% młodych ludzi, spośród tych, którzy zgłaszają się po poradę

(do doradcy zawodowego), korzysta z pomocy rodziców bądź

samodzielnie dokonuje wyboru, lecz bierze pod uwagę zdanie bliskich.

Anna Kargulowa, O teorii i praktyce poradnictwa, Wyd. PWN, Warszawa 2007



 poziom wiedzy rodziców o zawodach proponowanych 
dziecku i drogach zdobycia tych zawodów, 

 poziom wykształcenia rodziców i starszego rodzeństwa, 

 miejsce zamieszkania,

 zawodowe tradycje rodzinne,

 sytuacja materialna rodziców, styl życia,

 status ekonomiczny gospodarstwa domowego,

 pozycja społeczna rodziców, 

 aspiracje rodziców, 

 stosunek rodziców do nauki i różnych rodzajów działalności 
zawodowej,

 znajomość stanu zdrowia i rozwoju fizycznego dziecka

W. Duda, dr D. Kukla,Rodzice jako podstawowy determinant wyborów edukacyjno-zawodowych dzieci, 
KwartalnikDoradca Zawodowy 1(14)2011

WIEDZA I POSTAWY RODZICÓW 

A WYBORY EDUKACYJNE UCZNIÓW



Na podstawie opracowań A. Roe wyróżnić można

trzy dominujące postawy rodzicielskie:

► akceptacja i współdziałanie - sprzyja optymalnemu

wykorzystaniu przez dziecko swoich możliwości w dalszym

życiu,

► koncentracja na dziecku (nadopiekuńczość v nadmierne

wymagania), - kontrola powoduje uzależnienie dziecka od

rodziców, ograniczenie jego postawy odkrywczej,

► unikanie i lekceważenie problemów dziecka – postawa ta

w istotny sposób wpływa na wczesną rezygnację

z poszukiwania przez dziecko społecznego uznania

i gratyfikacji.

WIEDZA I POSTAWY RODZICÓW 

A WYBORY EDUKACYJNE UCZNIÓW



 Postawy wychowawcze

 Postawy wobec życia

WIEDZA I POSTAWY RODZICÓW 

A WYBORY EDUKACYJNE UCZNIÓW



FORMY PRACY Z RODZICAMI

Spotkania warsztatowe (prowadzone tylko dla rodziców lub
wspólnie z dziećmi). Celem ma być uświadomienie roli
rodziców w podejmowaniu decyzji zawodowych przez dzieci.

Spotkania informacyjne (pogadanki, prelekcje). Celem jest
podkreślenie wagi świadomego i trafnego wyboru ścieżki
edukacyjno-zawodowej, przy czym wyboru powinno dokonać
dziecko, a rolą dorosłego jest jedynie pomoc.

Spotkania z uczniami - rodzice prezentują wykonywane przez
siebie zawody, w ten sposób zapoznają uczniów z ich
specyfiką.

Poradnictwo indywidualne prowadzone w celu przedstawienia
wymagań psychofizycznych w poszczególnych zawodach
osobom u których występują problemy zdrowotne,
emocjonalne, edukacyjne, decyzyjne.

Włączanie rodziców do gromadzenia materiałów służących
uczniom do poszerzania wiedzy o zawodach i rynku pracy.

Red. W. Kreft Poradnictwo zawodowe w SzOK-ach, Centrum
Metodyczne, Warszawa 2009



Uświadomienie rodzicom ich roli w procesie planowania

przyszłości przez dzieci 

Tematy poruszane w trakcie spotkania: 

► poznanie własnego dziecka, 

► pobudzanie i zachęcanie dziecka do rozwoju, 

► świat wartości (znaczenie pracy), 

► organizacja czasu i korzystanie z czasu wolnego, 

► stawianie wymagań (obowiązkowość, systematyczność), 

► samodzielność i kreatywność, 

► wspólne z dzieckiem wykazanie zainteresowań światem pracy, 

► możliwości pomocy specjalistycznej w procesie decyzyjnym, 

► szacunek do decyzji dziecka, 

► wsparcie emocjonalne (zwracanie uwagi na zasoby, mocne strony).
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FORMY PRACY Z RODZICAMI



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Małgorzata Wirecka-Zemsta

Katarzyna Łazarska

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Kielcach


