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czynniki wewnętrzne czynniki zewnętrzne

W ciągu życia młodzi ludzie są bardzo często stawiani

w sytuacji wyboru lub konieczności podejmowania wielu

różnorodnych decyzji, które mają wpływ dalsze życie.

Aby właściwie wybrać drogę zawodową, należy wiedzieć,

co wpływa na decyzje. Są to:



Co oznaczają terminy – czynniki…

wewnętrzne…?

związane z rozwojem 
ogólnym i zawodowym 
człowieka oraz jego cechy 
indywidualne

zewnętrzne…? 

sytuacyjne i wychowawcze
związane z wyborem
zawodu



Do czynników wewnętrznych zalicza się:

 Stan fizyczny i zdrowie
 Zdolności i umiejętności
 Temperament
 Zainteresowania



Stan fizyczny i zdrowie

determinują wybory zawodowe – osoba z alergią skórną

nie może pracować w fryzjerstwie, cukiernictwie czy

kosmetologii, choroby kręgosłupa wykluczą: handel – np.
w zawodzie sprzedawcy czy medycynie – np. w chirurgii



Zdolności i umiejętności 

Stanowią potencjał, który właściwie wykorzystany
i prawidłowo kształtowany stworzy szerokie możliwości
zawodowe. Zdolności - w połączeniu z silnymi
zainteresowaniami daną dziedziną i dobrą motywacją do jej
zgłębiania - pomagają w osiągnięciu powodzenia
w karierze zawodowej.



Temperament

Zespół dziedziczonych cech osobowości, 
zdeterminowanych genetycznie                                

i ujawniających się już w pierwszym roku życia 
człowieka. 

To podstawa kształtowania się i rozwoju 
osobowości.



Temperament cd.

 Osoba nieśmiała, bez zdolności przywódczych źle będzie 
się czuła na stanowiskach kierowniczych, wymagających 
zarządzania innymi.

 Z kolei ktoś energiczny i bardzo kreatywny – nie odnajdzie 
się w zadaniach monotonnych i rutynowych, np. w pracy 
urzędnika.



Do czynników zewnętrznych zalicza się:

 Warunki finansowe 
 Odległość pomiędzy 

domem a szkołą
 Rówieśnicy 
 Rynek pracy
 System kształcenia



Warunki finansowe

determinują wybory - należy rozważyć, czy budżet domowy 
udźwignie koszty nie tylko pomocy dydaktycznych: książek              

i przyborów szkolnych, ale np. dojazdu do szkoły                
czy mieszkania w internacie.



Odległość pomiędzy domem a szkołą

Bliskość szkoły to atut, choć nie musi być kryterium
decydującym. Dobrze, jeśli mamy dobrą szkołę pod
nosem, zwłaszcza że dojazd wiąże się nie tylko ze stratą
czasu, ale i z różnymi niebezpieczeństwami (wypadkami,
napadami itp.).

Dla dobra edukacji warto się jednak poświęcić :)



Rówieśnicy

Doświadczenie bycia w grupie, nawiązywania
kontaktu, budowania relacji interpersonalnych,
podejmowania ról społecznych jest bardzo istotne
z punktu widzenia rozwijania umiejętności potrzebnych
w pracy. Zdobyte w grupie doświadczenia warunkują
postawy młodych ludzi do współpracy, kierowania,
zarządzania, organizacji czasu.

Należy jednak pamiętać, że wybór zawodu czy
szkoły powinien być zgodny z własnymi
zainteresowaniami, a nie naszych przyjaciół.



Rodzina

ma decydujący wpływ na rozwój dziecka i determinuje
jego zawodową orientację. Pozycja, jaką zajmują rodzice,
ich wykształcenie, styl życia, aspiracje, dążenia,
zamożność, a nawet miejsce zamieszkania wyznaczają
określoną pozycję dziecka. Wpływ rodziców może mieć
jednak dwa oblicza: pozytywne i negatywne.



Pozytywne

Polega na udzielaniu porad, sugestii co do wyboru zawodu.
Rodzice mogą wzmacniać dziecko w słuszności podjętej
decyzji.



Negatywne

Polega na zniechęcaniu, pouczaniu dziecka, żeby unikało
pewnych zawodów. Rodzice nie zawsze są obiektywni,
często nierealnie oceniają uzdolnienia dzieci, a nawet
doradzają im zawody, które przewyższają ich możliwości.
Często chcą, aby dziecko realizowało ich niespełnione
nadzieje.



Można wyróżnić trzy grupy rodziców pomagających
dzieciom w wyborze zawodu:

 Rodzice dyrektywni

 Rodzice partnerzy

 Rodzice liberalni



Rodzice dyrektywni

Uważają, że wiedzą najlepiej, jaki zawód powinno wybrać 
dziecko. Wybierają zawód za dziecko. 



Rodzice partnerzy 

Nawiązują dialog. Dziecko jest uznawane za jednostkę 
twórczą i samodzielną, która potrafi pokierować swoim 
życiem, ale w pewnych sytuacjach może potrzebować 

pomocy. 



Rodzice liberalni 

Nie wtrącają się, pozostawiają dziecku "wolną rękę„                      
i swobodę działania. Nie oceniają, nie kontrolują, nie 

pouczają, nie dają żadnych rad. 



Rynek pracy

 Znajomość aktualnych trendów na rynku pracy, czyli
zapotrzebowania na konkretne zawody, w tym tzw.
zawody przyszłości, umożliwi dokonanie wyboru, który
może zagwarantować sukces zawodowy.

patrz: 
http://www.kluczdokariery.pl/twoja-kariera/planowanie-
kariery/zawody-przyszlosci/art,2,zawody-i-kompetencje-2020-
roku.html



System edukacji w Polsce

Aby właściwie wybrać 
dalszą drogę nauki, 

należy poznać 
możliwości kształcenia, 

jakie gwarantuje Ci 
państwo.





Źródła:

wp.pl
google.pl
onet.pl


