
Doradztwo zawodowe, kl. VIII 

Prowadzący: Anna Oniszczuk 
2 jednostki lekcyjne (zaj. 3,4) 

  

Temat: Co lubię? Jakie mam umiejętności? 

  

Chciałabym byście dokonali autorefleksji nad własnymi zainteresowaniami, mocnymi 

stronami oraz pracą marzeń. 

SZCZEGÓLNE UZDOLNIENIA 

Teoria inteligencji wielorakich, opracowana przez Howarda Gardnera, mówi o tym, że 

każdy z nas posiada potencjał w innym obszarze. Proponuję Wam wypełnienie testu, który 

pokaże, w jakich kierunkach wykazujecie szczególne uzdolnienia. Wyniki testu nie są 

oceniające. Pokazują obszary, w których prawdopodobnie czujemy się mocniejsi i lepiej sobie 

z nimi radzimy. Proponuję skorzystanie z gotowej, uproszczonej wersji kwestionariusza, 

dostępnego w bezpłatnej publikacji M. Rosalskiej „Warsztat diagnostyczny doradcy 

zawodowego”  str. 132-133 http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/warsztat-

diagnostyczny.pdf 

Formularz CO LUBIĘ ROBIĆ? W CZYM JESTEM DOBRY? 

 Wypełnijcie formularz- odpowiedzi nie będą oceniane i nie trzeba się nimi dzielić, 

służą autorefleksji i zastanowieniu się nad swoimi umiejętnościami, ulubionymi zajęciami i 

wymarzoną pracą: 

  

  

  

  

  

  

  

Zastanów się, jakie masz umiejętności. Pomyśl o swoich zainteresowaniach, o tym w jakich 

tematach posiadasz wiedzę. Zapisz wszystkie swoje umiejętności, które przyjdą Ci do 

głowy (nawet drobne). 
  

  
  

  
  

Jakie są Twoje ulubione 

przedmioty szkolne? Co 

Ci się w nich podoba? 
  
  

Jakie przedmioty szkolne 

lubisz najmniej? Dlaczego? 
Za co zwykle chwalą Cię inni? 

Z czego Ty sam(a) jesteś 

dumny/dumna? 

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/warsztat-diagnostyczny.pdf
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/warsztat-diagnostyczny.pdf


Gdybyś nie musiał(a) się 

martwić o finanse, jak 

wyglądałaby Twoja 

wymarzona praca? Jak 

wyobrażasz sobie typowy 

dzień w takiej pracy? 
  
  

Czego zupełnie nie lubisz 

robić? Jakiej pracy na pewno 

nie mógłbyś/mogłabyś 

wykonywać w przyszłości? 

Dlaczego? 

Czego chciał(a)byś się 

nauczyć w ciągu najbliższych 

5 lat? Umiejętności/wiedzę z 

jakiego obszaru pogłębić? (nie 

tylko w szkole, również na 

własną rękę) 

  

Przykładowa lista umiejętności: szybkie podejmowanie decyzji, dotrzymywanie 

terminów, umiejętność improwizacji, szybkie adaptowanie się do nowych warunków, 

słuchanie innych, organizowanie wydarzeń, szybkie uczenie się, przekazywanie wiedzy 

innym, inicjowanie działań, logiczne myślenie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

przemawianie publiczne, wytrwałe dążenie do celu, szybkie liczenie, uważne obserwowanie, 

wyciąganie wniosków, jednoczenie ludzi, dobra pamięć, łączenie faktów 

  

Jest wiele sposobów na to, aby dowiedzieć się, jacy jesteśmy i co lubimy. Im częściej 

będziemy próbować różnych zajęć, tym większą mamy szansę na podejmowanie trafnych 

decyzji i dokonywanie wyborów, które dadzą nam satysfakcję. 

  

  

  

II 

Często zdarza się, że mówisz o przedmiotach szkolnych: A po co mi to? Do niczego mi się to 

nie przyda. 

  

Przeczytaj spis przedmiotów szkolnych oraz zawody w których dany przedmiot jest 

potrzebny. Czy coś cię zaskoczyło? Jakie przedmioty i wiążące się z nimi zawody byś dodał 

(dodała)? 

Biologia/Przyroda 

Mikrobiolog, Biolog, Bioinformatyk, Diagnosta laboratoryjny, Dietetyk, Fizjoterapeuta, 

Weterynarz, Inżynier biomedyczny, Ekolog, Farmaceuta 

Chemia: 

Chemik, Laborant chemiczny, Laborant weterynaryjny,, Operator urządzeń chemicznych, 

Technik technologii chemicznej, Technolog żywności, Technik technologii żywności, 

Biotechnolog, Nanotechnolog, Diagnosta laboratoryjny, Farmaceuta, Koordynator badań 

klinicznych, Technik gospodarki odpadami 

Fizyka: 



Inżynier automatyki i robotyki, Astrofizyk, Elektryk, Elektroenergetyk elektrowni cieplnych, 

Inspektor nadzoru budowlanego, Kierownik budowy, Inżynier energetyki odnawialnej, 

Oceanolog, Górnik odkrywkowy 

Geografia: 

Kartograf, Rezydent biura turystycznego, Geolog, Gemmolog, Inżynier energetyki 

odnawialnej, Meteorolog, Oceanolog, Przewodnik górski, Steward, Spedytor, Edukator 

ekologiczny 

Historia: 

Archeolog, Archiwista, Konserwator dzieł sztuki, Przewodnik miejski, Muzealnik, 

Kostiumograf, Polityk, Dziennikarz, Muzealnik 

Informatyka: 

Tester oprogramowania komputerowego, Analityk systemowy, Specjalista bezpieczeństwa 

IT, Webmaster, Tyfloinformatyk, Administrator baz danych, Programista aplikacji 

mobilnych, Technik informatyk, e-sportowiec 

Język obcy: 

Tłumacz symultaniczny, Lektor języka obcego, Przewodnik miejski, Rezydent biura 

turystycznego, Steward, Pilot, Specjalista ds. stosunków międzynarodowych 

Język polski: 

Nauczyciel języka polskiego, Dziennikarz, Spiker radiowy, Korektor tekstu, Redaktor 

wydawniczy, Muzealnik, Przewodnik miejski, Archiwista, Radca prawny, Adwokat, 

Prokurator, Pedagog, Oligofrenopedagog, Mediator sądowy, Logopeda 

Matematyka: 

Inżynier transportu drogowego, Inżynier okrętowy, Demograf, Architekt, Astronom, Doradca 

finansowy, Underwriter, Inspektor nadzoru budowlanego, Makler 

Plastyka: 

Grafik DTP, Ilustrator, Web designer, Arteterapeuta, Konserwator dzieł sztuki, Scenarzysta, 

Kostiumograf 

WOS: 

Koordynator projektów unijnych, Broker informacji, Polityk, Ekonomista, Spiker radiowy, 

Prezenter telewizyjny, Analityk biznesowy, Dziennikarz, Fundraiser (osoba zajmująca się 

zawodowo pozyskiwaniem funduszy dla organizacji pozarządowej) 

  

Uwaga 😊 

Zadanie dla aktywnych: 



Dla osób chętnych, które chciałyby podzielić się z klasą i szkołą swoją pracą, a także 

otrzymać pozytywną uwagę: 

• przygotowanie reklamy wybranego przez siebie zawodu w dowolnej formie 

(graficznej/ filmowej/ pantomimy) 

Może to być wystąpienie nagrane smartphonem, zdjęcie, praca plastyczna (zróbcie jej zdjęcie) 

lub każda inna forma jaka przyjdzie Wam do głowy 😊 

Prace dodatkowe wyślijcie: 

Adres email: pedagogszkolnyspnr2@gmail.com 

Tytuł: D.Z. praca dodatkowa 1, imię i nazwisko, klasa 

Termin: 20.05.2020 r. 

Prace wysyłajcie w załączeniu. 

  

Bardzo Was proszę byście do 21.05.2020 do godziny 19:00 wysłali mi wiadomość. Będzie to 

oznaczało Waszą obecność. 

Adres mailowy: pedagogszkolnyspnr2@gmail.com 

Tytuł maila: imię i nazwisko, klasa, data 

W treści:  Wypełniłem formularz oraz odpowiedź na pytanie: Czego się o sobie dowiedziałem 

(-am) o sobie wypełniając formularz „Co lubię robić? W czym jestem dobry?” 
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