
 

 
Którą drogę wybrać? Jak zaplanować własną karierę aby zrealizować swoje potrzeby i 

oczekiwania, aby być w zgodzie z samym sobą?  Jak podejmować decyzje, kto mi może/musi 
pomóc? 
Te pytania zapewne stawiasz sobie aktualnie ósmoklasisto! 

Już za moment będziesz decydował o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Mam nadzieję, że 
ten materiał pomoże Ci trafniej zaplanować dalszą ścieżkę kariery szkolnej i zawodowej. 

Miłej lektury! 

 
„Przyszłość nie jest miejscem, do którego zmierzamy, 

lecz które stwarzamy. 
Prowadzące do niego drogi nie mogą zostać 

odnalezione, lecz muszą zostać 
zbudowane, a związane z tym działanie zmienia 

zarówno budowniczego,  
jak ostateczny cel”. 

Dr Barbara De Angelis, Na życiowym zakręcie. 

 
Strategia planowania kariery to etap od refleksji nad swoją osobą do wyboru właściwego celu 

życiowego i zawodowego. Im lepiej się poznasz, tym łatwiej będzie ci się znaleźć w różnych 
sytuacjach, również zawodowych.Aktualnie  w odniesieniu do sytuacji zawodowej człowieka 
powinniśmy raczej mówić o niej jako o karierze zawodowej, czymś co trwa przez całe życie, gdyż 
na każdym etapie naszego rozwoju możliwe jest zdobycie jakiegoś zawodu, kwalifikacji, czy nowych 
umiejętności. 

Karierę zawodową trzeba jednak świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel, bądź cele, 
do których będziemy dążyć. Zanim to jednak zrobimy, musimy poznać szereg czynników 
warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Poznanie ich – z jednej strony ułatwi nam 
odnalezienie się na rynku pracy, a z drugiej – pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z naszymi 
własnymi możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd. 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła bardzo gwałtowana zmiana w rozumieniu i postrzeganiu życia 
zawodowego ludzi. Obowiązywał wcześniej model społeczno-zawodowy, którego trzema składowymi 
i niezmiennymi składnikami były: 

 etap przedzawodowy (uczenie się, zdobywanie zawodu), 

 etap zawodowy (działalność zawodowa, praca – przez cały czas w jednym zawodzie, 
w jednym miejscu), 

 etap postzawodowy (wycofanie z pracy, przejście na emeryturę). 

Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i wystąpieniem szeregu czynników ekonomicznych, 
gospodarczych, politycznych i społecznych, nastąpiła również zmiana obowiązującego schematu. 
Odeszła powyższa trójetapowość, a jej miejsce zastąpił model oparty na rozumieniu życia 

 

CZYNNIKI PLANOWANIA 
KARIERY ZAWODOWEJ 



zawodowego w aspekcie planowania i realizowania KARIERY ZAWODOWEJ. Przejawem tej zmiany 
było min.: 

 rozszerzenie ścieżki zawodowej (niekoniecznie wykonywanie jednego zawodu do końca 
życia), 

 brak typowego etapu przygotowania do zawodu (zawód można właściwie zdobyć w każdej 
chwili -> edukacja ustawiczna), 

 wydłużenie czasu edukacji szkolnej (kiedyś praca od 15-16 roku życia; obecnie w tym wieku 
kończy się dopiero szkołę podstawową). 

Charakterystyczne jest, więc dążenie do tego, aby okres nauki był jak najbardziej otwarty, by człowiek 
w tym czasie jak najwięcej się nauczył (z różnych dziedzin życia), zdobył jak najwięcej doświadczeń, 
które będą mu przydatne w pracy (działalności zawodowej), aby zdobył jak najwięcej umiejętności. 
Decyzje dotyczące wyboru zawodu, czy też –zaplanowania zawodowej kariery są jednymi 
z ważniejszych. Od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie. I mimo, że zmieniająca się 
rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności (umiejętności dokonywania zmian, 
przystosowania się), umiejętności przekwalifikowania się, to niezmiernie istotne jest, jak dalece 
człowiek (szczególnie młody) świadomie podejmuje swoją pierwszą decyzję. 

Skutki nietrafnego wyboru, mało świadomych decyzji to m.in.: 

 niepodejmowanie pracy w wyuczonym zawodzie (strata czasu, po co się tego uczyć, skoro 
nam nie odpowiada), 

 niska jakość wykonywanej pracy (z powodu braku uzdolnień czy zainteresowań w tym 
kierunku), 

 brak satysfakcji z pracy, 

 napięcie psychiczne (gdy stwierdzamy, że praca nie sprawia nam przyjemności, że przerasta 
nasze możliwości, czy przeciwnie – że nas nudzi). 

Wśród czynników decydujących o trafnym wyborze zawodowym wyróżnia się trzy podstawowe grupy: 

1. Czynniki wewnętrzne – związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi 
cechami, rozwojem, z tym, jaki on jest; 

2. Czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne, wpływające 
na niego w mniejszym bądź większym stopniu, ale które należy brać pod uwagę. 

3. Czynniki kulturowe - aspiracje i doświadczenia rodziny, wpływy rówieśników, wpływ 
nauczycieli, doradców, postawy społeczności ukierunkowane na pracę lub naukę, wizje 
możliwości edukacyjnych i perspektyw zawodowych w danej kulturze  

Przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej składa się więc z kilku etapów: 

1. Poznania siebie (czynniki wewnętrzne), 
2. Poznania zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne), 
3. Konfrontacji tych dwóch czynników, 
4. Uwzględnienie czynników kulturowych, 
5. Właściwego zaplanowania kariery, czyli określenia drogi rozwoju zawodowego, w tym 

znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu (grupy zawodów). 

W kolejnych artykułach postaram się przybliżyć Ci w sposób praktyczny wewnętrzne czynniki 
planowania kariery zawodowej. Dzięki temu będziesz miał okazję poznać własne zainteresowania, 
preferencje zawodowe, cenione wartości, cechy charakteru, temperament oraz wiele innych 
czynników, które ułatwią Ci podjęcie trafnej decyzji. 

doradca zawodowy mgr Anna Szczepańska 
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