
WARSZTAT NR 3 

 

RYNEK PRACY DZIŚ I JUTRO  
Jak nadążać za rzeczywistością? 

 

Kochani, przyszedł czas na refleksję. Czy może warto w obecnej sytuacji, w dobie koronawirusa 

zweryfikować nasze plany na przyszłość i nasze marzenia, nadać być może im inny kierunek???.  

 

Jaka jest zatem Twoja MAPA MARZEŃ?  

Co jest dla Ciebie w życiu ważne, co najważniejsze. Jakimi wartościami się kierujesz. Warto to 

przemyśleć, żeby robić w życiu coś pożytecznego.  

 

Gotową listę wartości znajdziecie tu: https://michalpasterski.pl/2009/03/poznaj-swoje-wartosci/ 

Przy okazji poznacie niezwykle ciekawą postać jaką jest Michał Pasterski:) 

 

Niewątpliwie powodem do takich refleksji są pewne zmiany na rynku pracy. 

Otwarta postawa wobec zmian jest nam niezbędna w każdym czasie, w tym zaś szczególnie. 

Warto uświadomić więc sobie jakich wyborów chcę dokonać.  

 

Aby były one trafione zróbmy sobie Kartę pracy : Oto ja - ZAŁ NR 1. Możesz ja wydrukować i 

wypełnić a następnie umieścić we własnym PORTFOLIO. Zachęcam:) 

To super pogłębiona analiza samego siebie. Będzie ciekawie. Obiecuję! 

 

Następnie zorientujmy się „co w trawie piszczy”, a więc; 

• co aktualnie dzieje się z rynkiem pracy? 

• czy roboty zabiorą Ci pracę? https://www.youtube.com/watch?v=IpXc5wiXW34 (szalenie 

ciekawy wywiad) 

• praca on-line czy off line? 

• jakie kompetencje należy podszlifować lub zdobyć , żeby poradzić sobie na tym 

dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? (wygasające zawody) 

 

Zatem wejdź najpierw na stronę www.mapakarier.org.pl, którą notabene miałeś już okazję poznać :)   

Będzie ci ona na pewno pomocna do kolejnych ćwiczeń. Praca z nią niesamowicie wciąga :D 

 

W ZAŁ NR 2 Praca off line czy on line czekają na Ciebie ćwiczenia wyzwalające refleksje na 

temat skutków ekonomicznych i gospodarczych epidemii, a co za tym idzie upadku lub recesji 

wielu branż, które jeszcze niedawno miały się świetnie. Które zawody są narażone na skutki a które 

nie? Odpowiedź znacie zapewne z mediów, ale zachęcam do wnikliwej analizy.  

 

Ale, ale … są branże, które nie odczują kryzysu gospodarki. Domyślasz się jakie? One wręcz będą 

kwitły :) 

Baza zawodów on line, jak się codziennie okazuje jest ogromna. To przecież: programiści, 

analitycy, graficy, analitycy, konsultanci, szkoleniowcy on-line … i szereg szereg innych.  

 

 Kochani, możecie takie karty wysłać do mnie, pochwalić się efektami pracy, ale też zachęcam 

do kontaktów on-line jeśli chodzi o wybór ścieżki zawodowej. 

Odpowiem na wasze pytania z wielką przyjemnością :) 

 

Bogusława Pawelska-Kozon, szkolny doradca zawodowy 
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