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ŻYCIE
Podział życia na etapy związane z pracą
zawodową.
10

emerytura – realizacja przyjemności

52

praca zarobkowa - konsumpcja i gromadzenie środków

18
6

nauka i planowanie – korzystanie z zasobów rodziców
zabawa

ŻYCIE
zabawa

szkoła

praca

emerytura

PO CO LUDZIE PRACUJĄ ?
dla pieniędzy
dla sławy
dla satysfakcji
dla przyjemności
dla ludzkości
aby zgromadzić pieniądze na swój cel….
żeby się nie nudzić
aby zostać docenionym
bo chcą
bo muszą
żeby spłacić kredyt
….

JAK LUDZIE PRACUJĄ?
menadżer marki

biotechnolog

dietetyk

rolnik ekologiczny

fizjoterapeuta

informatyk

etyczny haker

pozycjoner

architekt światła

kontroler pogody

projektant sztucznej inteligencji
kontroler lotów kosmicznych

programista

PLANOWANIE
To inaczej projektowanie przyszłości poprzez
wytyczanie sobie celu z jednoczesnym
poszukiwaniem sposobów realizacji celu
przez obmyślanie metod, technik i taktyk
skutecznego działania.

CZEGO POTRZEBUJEMY DO
SKUTECZNEGO PLANOWANIA?
WIZJA PRZYSZŁOŚCI

WYKSZTAŁCENIE

UZDOLNIENIA I
UMIEJĘTNOŚCI

ZAINTERESOWANIA

CEL (zawód)

WIEDZA O POTRZEBACH
RYNKU PRACY

WARTOŚCI I CECHY
OSOBISTE

JEŚLI

NIE ZMIENIMY KIERUNKU, TO ZAPEWNE DOTRZEMY TAM, DOKĄD ZMIERZAMY

SCHEMAT PLANOWANIA
WIZJA PRZYSZŁOŚCI
POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW
(umiejętności, wiedza, zainteresowania)

ANALIZA RYNKU PRACY TERAZ I W
PRZYSZŁOŚCI

OKREŚLENIE CELU = WYBÓR ZAWODU
WYBÓR SPOSOBÓW DZIAŁANIA
OKREŚLENIE KOLEJNYCH KROKÓW
DZIAŁANIA
SPRAWDZANIE CZY ZMIERZAMY WPROST DO
CELU
CZY REALIZUJEMY KOLEJNE KROKI PLANU.

SATYSFALKCJA

JAKIE INFORMACJE SĄ NIEZBĘDNE
ABY DOBRZE WYBRAĆ CEL
co chcę osiągnąć dzięki
pracy
jakie umiejętności są
potrzebne na rynku
co umiem i wiem
co mnie interesuje
co przychodzi mi z
łatwością
co sprawia mi
przyjemność
w grupie, czy samemu

?

czego nie chcę robić
jakich umiejętności jest
przesyt na rynku
czego powinienem się
nauczyć
co mnie nie pociąga
co jest moim
ograniczeniem
co mnie nudzi

ZAWÓD CZYLI CEL
– CZEGO POTRZEBUJĘ ABY GO OSIĄGNĄĆ
ZAWÓD

menadżer marki

biotechnolog

finansista

kontroler pogody

architekt światła

stylista fryzur

projektant
sztucznej
inteligencji

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA
ORAZ CECHY
OSOBISTE

ZAWÓD

menadżer marki

biotechnolog

finansista

kontroler pogody

architekt światła

stylista fryzur

projektant
sztucznej
inteligencji

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA
kreatywność, ekonomia, zarządzanie,
marketing, psychologia, słuchanie, obserwacja,
analiza danych ankietowych, analiza informacji,
łatwość prezentowania argumentów,
negocjacje

ZAINTERESOWANIA ORAZ
CECHY OSOBISTE
reklama, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi, komunikowania się, wywieranie
wpływu na innych, empatia

ZAWÓD

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA ORAZ
CECHY OSOBISTE

menadżer marki

kreatywność, ekonomia, zarządzanie,
marketing, psychologia, słuchanie, obserwacja,
analiza danych ankietowych, analiza informacji,
łatwość prezentowania argumentów,
negocjacje

reklama, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi, komunikowania się, wywieranie
wpływu na innych, empatia

biotechnolog

kreatywność, interdyscyplinarność, biologia,
chemia, fizyka, inżynieria genetyczna,
technologie informatyczne, skrupulatność,
metodyczność, analizowanie informacji,
umiejętność pracy w zespole oraz w pojedynkę

sf, ciekawość świata, przewidywanie
przyszłości, cierpliwość, pedantyczność

finansista
kontroler pogody
architekt światła
stylista fryzur
projektant
sztucznej
inteligencji

ZAWÓD

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA ORAZ
CECHY OSOBISTE

menadżer marki

kreatywność, ekonomia, zarządzanie,
marketing, psychologia, słuchanie, obserwacja,
analiza danych ankietowych, analiza informacji,
łatwość prezentowania argumentów,
negocjacje

reklama, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi, komunikowania się, wywieranie
wpływu na innych, empatia

biotechnolog

kreatywność, interdyscyplinarność, biologia,
chemia, fizyka, inżynieria genetyczna,
technologie informatyczne, skrupulatność,
metodyczność, analizowanie informacji,
umiejętność pracy w zespole oraz w pojedynkę

sf, ciekawość świata, przewidywanie
przyszłości, cierpliwość, pedantyczność

finansista

kreatywność, analiza informacji, ekonomia,
zarządzanie, zarządzanie informacjami,
wnioskowanie

dynamizm, zainteresowania notowaniami
giełdowymi, elastyczność, odporność na stres,
odwaga, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi,

kontroler pogody
architekt światła
stylista fryzur
projektant
sztucznej
inteligencji

ZAWÓD

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA ORAZ
CECHY OSOBISTE

menadżer marki

kreatywność, ekonomia, zarządzanie,
marketing, psychologia, słuchanie, obserwacja,
analiza danych ankietowych, analiza informacji,
łatwość prezentowania argumentów,
negocjacje

reklama, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi, komunikowania się, wywieranie
wpływu na innych, empatia

biotechnolog

kreatywność, interdyscyplinarność, biologia,
chemia, fizyka, inżynieria genetyczna,
technologie informatyczne, skrupulatność,
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przyszłości, cierpliwość, pedantyczność

finansista

kreatywność, analiza informacji, ekonomia,
zarządzanie, zarządzanie informacjami,
wnioskowanie

dynamizm, zainteresowania notowaniami
giełdowymi, elastyczność, odporność na stres,
odwaga, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi,

kontroler pogody

kreatywność, przyroda, geografia, klimatologia,
analiza informacji i danych, informatyka,
interdyscyplinarność

sf, intuicja (korzystanie z przesłanek),
otwartość, skrupulatność, dynamizm,
nowatorskie technologie

architekt światła
stylista fryzur
projektant
sztucznej
inteligencji

ZAWÓD

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA ORAZ
CECHY OSOBISTE

menadżer marki

kreatywność, ekonomia, zarządzanie,
marketing, psychologia, słuchanie, obserwacja,
analiza danych ankietowych, analiza informacji,
łatwość prezentowania argumentów,
negocjacje

reklama, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi, komunikowania się, wywieranie
wpływu na innych, empatia

biotechnolog

kreatywność, interdyscyplinarność, biologia,
chemia, fizyka, inżynieria genetyczna,
technologie informatyczne, skrupulatność,
metodyczność, analizowanie informacji,
umiejętność pracy w zespole oraz w pojedynkę

sf, ciekawość świata, przewidywanie
przyszłości, cierpliwość, pedantyczność

finansista

kreatywność, analiza informacji, ekonomia,
zarządzanie, zarządzanie informacjami,
wnioskowanie

dynamizm, zainteresowania notowaniami
giełdowymi, elastyczność, odporność na stres,
odwaga, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi,

kontroler pogody

kreatywność, przyroda, geografia, klimatologia,
analiza informacji i danych, informatyka,
interdyscyplinarność

sf, intuicja (korzystanie z przesłanek),
otwartość, skrupulatność, dynamizm,
nowatorskie technologie

architekt światła

kreatywność, plastyka, aranżacja przestrzeni,
architektura wnętrz, elektronika, elektryka,
technika oświetleniowa, ergonomia,
materiałoznawstwo, interdyscyplinarność

sztuka, estetyka, plastyka, technologie
oświetleniowe, widzenie przestrzenne, moda

stylista fryzur
projektant
sztucznej
inteligencji

ZAWÓD

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA ORAZ
CECHY OSOBISTE

menadżer marki

kreatywność, ekonomia, zarządzanie,
marketing, psychologia, słuchanie,
obserwacja, analiza danych ankietowych,
analiza informacji, łatwość prezentowania
argumentów, negocjacje

reklama, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi, komunikowania się, wywieranie wpływu
na innych, empatia

biotechnolog

kreatywność, interdyscyplinarność, biologia,
chemia, fizyka, inżynieria genetyczna,
technologie informatyczne, skrupulatność,
metodyczność, analizowanie informacji,
umiejętność pracy w zespole oraz w
pojedynkę

sf, ciekawość świata, przewidywanie przyszłości,
cierpliwość, pedantyczność

finansista

kreatywność, analiza informacji, ekonomia,
zarządzanie, zarządzanie informacjami,
wnioskowanie

dynamizm, zainteresowania notowaniami
giełdowymi, elastyczność, odporność na stres,
odwaga, łatwość nawiązywania kontaktów z
ludźmi,

kontroler pogody

kreatywność, przyroda, geografia,
klimatologia, analiza informacji i danych,
informatyka, interdyscyplinarność

sf, intuicja (korzystanie z przesłanek), otwartość,
skrupulatność, dynamizm, nowatorskie
technologie

architekt światła

kreatywność, plastyka, aranżacja przestrzeni,
architektura wnętrz, elektronika, elektryka,
technika oświetleniowa, ergonomia,
materiałoznawstwo, interdyscyplinarność

sztuka, estetyka, plastyka, technologie
oświetleniowe, widzenie przestrzenne, moda

stylista fryzur

kreatywność, fryzjerstwo, rzeźba, słuchanie i
rozumienie, moda

zręczność, moda, sztuka, estetyka, plastyka,
widzenie przestrzenne

projektant
sztucznej
inteligencji

ZAWÓD

UIMIEJĘTNOŚCI ORAZ
WIEDZA

ZAINTERESOWANIA
ORAZ CECHY
OSOBISTE

menadżer marki

kreatywność, ekonomia, zarządzanie, marketing,
psychologia, słuchanie, obserwacja, analiza danych
ankietowych, analiza informacji, łatwość
prezentowania argumentów, negocjacje

reklama, łatwość nawiązywania
kontaktów z ludźmi, komunikowania się,
wywieranie wpływu na innych, empatia

biotechnolog

kreatywność, interdyscyplinarność, biologia, chemia,
fizyka, inżynieria genetyczna, technologie
informatyczne, skrupulatność, metodyczność,
analizowanie informacji, umiejętność pracy w
zespole oraz w pojedynkę

sf, ciekawość świata, przewidywanie
przyszłości, cierpliwość, pedantyczność

finansista

kreatywność, analiza informacji, ekonomia,
zarządzanie, zarządzanie informacjami,
wnioskowanie

dynamizm, zainteresowania
notowaniami giełdowymi, elastyczność,
odporność na stres, odwaga, łatwość
nawiązywania kontaktów z ludźmi,

kontroler pogody

kreatywność, przyroda, geografia, klimatologia,
analiza informacji i danych, informatyka,
interdyscyplinarność

sf, intuicja (korzystanie z przesłanek),
otwartość, skrupulatność, dynamizm,
nowatorskie technologie

architekt światła

kreatywność, plastyka, aranżacja przestrzeni,
architektura wnętrz, elektronika, elektryka, technika
oświetleniowa, ergonomia, materiałoznawstwo,
interdyscyplinarność

sztuka, estetyka, plastyka, technologie
oświetleniowe, widzenie przestrzenne,
moda

stylista fryzur

kreatywność, fryzjerstwo, rzeźba, słuchanie i
rozumienie, moda

zręczność, moda, sztuka, estetyka,
plastyka, widzenie przestrzenne

projektant
sztucznej
inteligencji

kreatywność, interdyscyplinarność, informatyka,
technologia, mechatronika, psychologia, fizyka,
chemia, umiejętność pracy w zespole

sf, informatyka, kreowanie przyszłości,
ciekawość świata, odwaga

PRZYPOMNIENIE…

Fot. Imgur

ZADANIE
W grupach 6 osobowych pomyślcie jaką
wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania
powinna posiadać osoba, która w przyszłości
chciałaby zostać:
kontrolerem lotów kosmicznych
rolnikiem ekologiczny
piosenkarką
projektantem gier komputerowych
pionierem życia na Marsie
Projektantem dróg powietrznych
ogrodnikiem kwiatów z powietrza
Wybierzcie 2 spośród podanych !

ANALIZA RYNKU PRACY TERAZ I W
PRZYSZŁOŚCI
OFICJALNA MAPA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
WAŻNYCH NA RYNKU PRACY XXI WIEKU:
AMERYKAŃSKIE ORGANIZACJE: PARTNERSTWO NA RZECZ UMIEJĘTNOŚCI XXI WIEKU ORAZ NARODOWA RADA DS. STUDIÓW SPOŁECZNYCH

kreatywność i innowacyjność,
krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów,
komunikowanie,
kolaboracja
współpraca w ramach grupy/społeczności,
umiejętność wyszukiwania, analizowania i zarządzania informacją,
umiejętność korzystania z cyfrowych mediów,
sprawność posługiwania się narzędziami technologii informacyjnokomunikacyjnej (czyli ICT),
umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków,
inicjatywa i samodecydowanie o swoim życiu,
umiejętność funkcjonowania w zróżnicowanym i wielokulturowym
środowisku,
produktywność,
umiejętności liderskie i odpowiedzialność.

CEL – PLAN – KREATYWNA SZTUCZKA SATYSFAKCJA

Władysław Komar
olimpijskie złoto
1972r.
pchnięcie kulą

Albert Einstein
E=mc2

KREATYWNOŚĆ = ODWAGA
BŁĘDÓW

DO POPEŁNIANIA

Christoph Niemann

Octavio Ocampo

ZADANIE
Wytnijcie w kartce A4 taki otwór przez którego
przejdzie wasza cała grupa.
Opiszcie, w jaki sposób, za 24 lata, będziemy
trokazowywać.
Wymyśl sposób umycia naczyń bez wody.
Wymyślcie 3 rzeczy, które są białe, mokre,
chropowate i okrągłe.

ZADANIE
NAPISZ DO SIEBIE MAILA Z PRZYSZŁOŚCI
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Określ datę ale nie wcześniejszą niż 2025r. (pomyśl o
takim czasie w przyszłości, w którym będziesz pracował w
wymarzonym zawodzie).
Zacznij list od przyjemnego dla siebie zwrotu
grzecznościowego.
Wyobraź sobie, że w dniu na który datujesz swój list
jesteś już kompetentną / kompetentnym …..
Napisz z rozmachem 7-10 zdaniach, jak wygląda Twój
zwyczajowy dzień pracy.
Napisz w 5-10 zdaniach, jak do tego doszło, że pracujesz,
jako ….. Napisz, co Ci pomagało, jakie umiejętności były
ważne, czego pasjonującego się nauczyłaś / nauczyłeś, kto
Cię wspierał i jakie informacje okazały się szczególnie
ważne dla Twojej kariery.
Daj sobie radę z przyszłości.
Zakończ zwyczajowo .

BĄDŹCIE ODWAŻNI W MARZENIU I
DZIAŁANIU

POWODZENIA

mgr Małgorzata Floraszek
psycholog terapeuta

ŹRÓDŁA INFORMACJI
•Birkenbihl
•Nęcka

Vera, Gry i zabawy umysłowe, Mądrość dzięki zabawie

Edward, Trening twórczości

•http://kreatywnosc.witryna.org/
•wielkopolskie.ngo.pl

