
Planowanie ścieżki edukacyjno-

zawodowej 

a przyszłość rynku pracy… 

 



Kariera zawodowa 

 To doświadczenia osoby związane z pracą w ciągu całego życia 
zawodowego. W.F. Glueck  

 Obecnie średnia długość trwania kariery zawodowej to co najmniej 20 lat 
dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn 

 Nowe zasady nabywania praw emerytalnych wydłużają okres kariery do 
minimum 25 lat dla kobiet i mężczyzn  



Ukończenie szkoły 

ponadgminazjalnej (18 lat), 

uczelni wyższej (21 lat) 

Wiek emerytalny 

kobiet  i mężczyzn 

(67 lat) 

47 lat 

pracy 



Jak wybrać dobry zawód? 

 Wybór zawodu to NIE JEDNORAZOWA decyzja 

 Świadomy, oparty na obiektywnej samoocenie zdolności, 
predyspozycji, umiejętności, zainteresowań ale i ograniczeń 
zdrowotnych 

 Dostosowany do sytuacji na rynku pracy 



ZMIANY na rynku pracy  

 znikające zawody i branże (np. zegarmistrz, kaletnik),  

 kurczenie się branż (np. stoczniowa, usługi maglowe),  

 zanik technologii (np. teleksy, pagery) 

 dynamizm 

 wzrost niepewności  

 niestabilność  

 nieprzewidywalność (np. rozwój rynku telefonii komórkowych i aplikacji) 

 rozwój sektora USŁUG 



Oswajanie ZMIANY 

 Zmiana zawodu 7-8 razy 

 Zmiana miejsc pracy (mobilność zawodowa) 

 Zmiana miejsca zamieszkania 

 Ciągłe uzupełnianie kwalifikacji lub przekwalifikowywanie się 

 Zmiana statusu pracujący-bezrobotny-pracujący 

 Zmiana zatrudniony-samozatrudniony 



Którą drogą do kariery? 

uniwersalizm specjalizacja 



Umiejętności niezbędne niezależne od 

wybranej drogi 

Znajomość co najmniej 2 języków obcych 

Obsługa komputera 

Kompetencje miękkie 



Zawody przyszłości ? 

• Architekt wirtualnych obiektów  

• Doradca zdrowotny  

• Wytwórca części ciała  

• Specjalista nanomedycyny  

• Plantator w technologii wertykalnej  

• Specjalista do oczyszczania komputerów i urządzeń mobilnych ze 
zbędnych danych, 

• Menedżer czasu  

 

 

 Według brytyjskiej gazety „The Telegraph” 



Zawody przyszłości ? 

• Menedżer osobistej marki 

• Kontroler klimatu  

• Projektant awatarów  

• Opiekun domowy  

• Projektant dzieci  

 

 

  

 



Uniwersalne i stałe – KOMPETENCJE 

OSOBITE (wybrane) 

 Kreatywność w odnajdywaniu rozwiązań,  

 Umiejętność pracy w różnych środowiskach pod względem kultury 
organizacyjnej 

 Umiejętność skutecznej komunikacji 

 Umiejętność analizy i śledzenia związków przyczynowo-skutkowych  

 Empatia i budowanie relacji z otoczeniem (inteligencja emocjonalna) 

 Umiejętność nadawania ważności informacjom  zarządzania czasem 

 Myślenie zadaniowe i procesowe,  

 Interdyscyplinarność 

 

 
„Work Skills 2020”,  2011, Institute for the Future i University of Phoenix Research Institute  



Niedostatki kompetencyjne kandydatów 

 Nieumiejętność budowania relacji 

 Nieumiejętność pracy w grupie 

 Brak chęci uczenia się nowych rzeczy 

 Brak umiejętności poszukiwania i sortowania informacji  

 Brak kreatywności i innowacyjności 

 Brak umiejętności logicznego wysławiania się, 

 Brak umiejętności argumentowania 

 Nieumiejętność sporządzania użytecznych notatek 

 Brak kultury osobistej i umiejętności dobrania stroju do okoliczności 

Badania prowadzone przez Lewiatan wśród polskich przedsiębiorców 



Gdzie szukać pomocy – całożyciowe 

doradztwo zawodowe 

 Szkolne Ośrodki Kariery  

 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 

 Akademickie Biura Karier 

 Powiatowe Urzędy Pracy 

 Kluby Pracy  

 Ogólnopolska Sieć Biur Karier 

 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkich Urzędów 
Pracy  

 Ochotnicze Hufce Pracy 

 Mobilne Centra Informacji Zawodowej  

 Inne: trenerzy, coaching, life coaching 

 

 



Aktywna postawa dziś to w przyszłości 

sukces na rynku pracy 

 Elastyczny 

 Otwarty 

 obserwujący otoczenie 

 nie bojący się działać 

 Świadomy i rozwijający kompetencje kluczowe 

 Przygotowany do ZMIANY 

 Umiejący korzystać z pomocy w kształtowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej na 
każdym jej etapie 
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„ Karierę zawodową można zmieniać dopóty, 
dopóki wiara we własne siły jest większa od 

strachu przed jutrem”  


