
Kim pragniemy zostać? 

Takie pytanie stawiamy sobie na początku rozmyślań nad 

wyborem zawodu. 

Nie łatwo odpowiedzieć na takie pytanie, bo spośród dużej 

liczby zawodów trzeba wybrać taki, który umożliwi 

zrealizowanie naszych zamierzeń i planów, rozwinie 

uzdolnienia, przyniesie zadowolenie i uznanie innych. Przed 

podjęciem tak trudnej i ważnej decyzji konieczne wybiegnięcie 

jest w przyszłość – w wiek dorosły i wyobrażenie sobie siebie                 

w nowej działalności, jaką jest praca zawodowa. 

Decyzja o wyborze zawodu nie jest łatwa, bo podjęcie jej 

pociąga za sobą wiele poważnych konsekwencji. Trafnie 

wybrany zawód przynosi osobiste zadowolenie i sukcesy. 

Zawód wybrany nietrafnie prowadzi do zniechęcenia                              

i niezadowolenia, a praca w nim staje się udręką. 

Zawodów jest mnóstwo i każdy może wybrać ten, który mu 

najbardziej odpowiada. Należy tylko umiejętnie przygotować się 

do podjęcia tak ważnej decyzji życiowej. 

     Pierwszy krok ku temu to uświadomienie sobie własnych 

zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, usposobienia                        

i stanu zdrowia. 

Następny krok to zdobycie odpowiedniego zasobu informacji                    

o wybranym zawodzie, warunkach, perspektywach pracy w tym 

zawodzie oraz skonfrontowanie własnych możliwości                                

z wymaganiami zawodu. 
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POZNAJEMY SIEBIE! 

Dlaczego tak się dzieje, że jedni odnoszą w swoim zawodzie 

sukcesy, są zadowoleni z wykonywanej pracy i cieszą się 

uznaniem a inni mają niepowodzenia, często zmieniają pracę 

myśląc, że następna praca będzie lepsza, ciekawsza. 

SKORO ZAINTERESOWANIA ODGRYWAJĄ TAK WAŻNĄ 

ROLĘ W WYBORZE ZAWODU SPRÓBUJMY WSPÓLNIE 

ZASTANOWIĆ SIĘ, CO TO SĄ ZAINTERESOWANIA? 

Zainteresowania wzbogacają życie człowieka. Są tą siłą 

napędową, która pobudza do wzmożonych wysiłków na rzecz 

poznawania określonej dziedziny. Przyczyniają się do 

pogłębiania wiedzy i bezpośrednio wpływają na osiąganie 

sukcesów czy to w nauce czy w pracy zawodowej. 

Ludzie zainteresowani jakąś dziedziną mają na ogół większy 

zasób wiadomości w tym zakresie niż ci, którzy zainteresowań 

nie przejawiają. 

Podobnie dorośli zainteresowani swoją pracą nie tylko 

sumiennie wywiązują się ze swoich obowiązków, ale również 

wykazują dużo energii w udoskonalaniu narzędzi pracy, 

podnoszeniu jakości produkowanych wyrobów, pogłębiając 

wiedzę fachową, studiując i śledząc nowości. 

Bywa tak, że jedna osoba może przejawiać wiele 

zainteresowań. 

NA PRZYKŁAD WYBITNY MALARZ POLSKI PIOTR 

MICHAŁOWSKI INTERESOWAŁ SIĘ MATEMATYKĄ, FIZYKĄ, 
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CHEMIĄ, MUZYKĄ, MALARSTWEM, LITERATURĄ, RZEŹBĄ     

I PRAWEM. 

ZASŁYNĄŁ JEDNAK JAKO MALARZ, TĄ BOWIEM 

DZIEDZINĄ BYŁ NAJBARDZIEJ ZAINTERESOWANY I NA 

NIEJ OPARŁ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ. 

Trzeba więc potraktować swoje trwałe i najsilniejsze 

zainteresowania jako drogowskaz w wyborze zawodu. 

Mówiąc o trwałych zainteresowaniach mamy na myśli te, które  

nie ulegają częstym zmianom mimo upływu lat. 

Warto teraz zastanowić się nad tym, w jaki sposób poznać 

własne zainteresowania. Nie jest to łatwe. Zainteresowania 

przejawiają się w toku naszej działalności w szkole, w domu,                

w chwilach wolnych od zajęć i nauki. 

Postaramy się prześledzić wspólnie własną działalność                        

w szkole, a następnie w domu w czasie wolnym od zajęć 

lekcyjnych.  

Ważne tu jest zastanowienie się nad następującymi 

problemami: 

 Które przedmioty w szkole najbardziej lubimy? 

 Do jakiego koła zainteresowań należymy? 

 Jeżeli lubimy czytać książki, to o jakiej tematyce? 

 Jakim czynnościom poświęcamy swój wolny czas? 

Na pewno każdy z Was ma swoje ulubione przedmioty, które 

przedkłada nad inne. Dla jednych z was może to być fizyka, 

chemia, dla innych historia, muzyka. 
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Z kolei należy odpowiedzieć na pytania: 

Dlaczego dany przedmiot najbardziej lubimy? 

Może dlatego, że lubimy nauczyciela uczącego tego 

przedmiotu. 

Nie możemy wtedy powiedzieć, że mamy zainteresowania 

przyrodnicze. 

Przede wszystkim ważne jest: 

 Czy lubimy zagadnienia omawiane na lekcjach                               

z określonego przedmiotu, czy też są inne przyczyny 

budzące sympatię dla tego przedmiotu? 

 Od jak dawna dany przedmiot uważamy za ulubiony? 

W tym celu warto prześledzić wszystkie lata nauki, aby upewnić 

się co do trwałości naszych zainteresowań. 

Zainteresowania przejawiają się także w działalności kół 

zainteresowań, a koła te obejmują różne dziedziny wiedzy                        

i przyciągają wiele młodzieży szkolnej, która poszerza swoje 

wiadomości z przyjemnością i upodobaniem. Jeżeli zatem 

bierzemy udział w pracy jakiegoś koła, to trzeba sobie 

odpowiedzieć na pytanie: 

 Dlaczego uczestniczymy w pracy tego a nie innego koła 

zainteresowań? 

Może się bowiem okazać, że przynależność do koła jest 

wynikiem chęci naśladowania koleżanki lub kolegi albo też 

spełnienia poleceń rodziców. W takiej sytuacji trudno 

utożsamiać wybór koła z rodzajem zainteresowań. 
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Poznawania własnych zainteresowań nie można w żadnym 

wypadku ograniczyć, jak już mówiliśmy do terenu szkoły.                      

W czasie wolnym od nauki także można wykonywać ulubione 

czynności. 

Bardzo ważną sprawą jest zwrócenie uwagi na ulubione książki. 

One również są wskazówką istnienia zainteresowań. 

A więc trzeba się zastanowić przede wszystkim nad tym : 

 Jakie książki czytamy i gromadzimy; czy są to książki                                         

o tematyce przyrodniczej, historycznej, beletrystycznej czy 

też popularnonaukowej? 

 Jakie artykuły w czasopismach interesują nas najbardziej? 

 


