
„Zakręcona biografia” 

 Dzięki tej aktywności spojrzycie  na rynek pracy z zupełnie nowej 

perspektywy. 

Zastanówcie się nad realiami  współczesnego rynku pracy . Rzadko kiedy osoba 

od początku do końca swojej kariery wykonuje ten sam zawód i/lub pracuje w 

tej samej firmie. W efekcie dynamicznych zmian społecznych i 

technologicznych zapotrzebowanie na różne zawody szybko się zmienia. Często 

pracownik musi się przebranżowić, czyli zmienić swoją ścieżkę zawodową, lub 

uczyć się nowych umiejętności. Trzeba być elastycznym i rozwijać w sobie nie 

tylko kompetencje twarde (jak np. umiejętność obsługi wózka widłowego lub 

programowania w języku Python), ale też te miękkie (umiejętność skutecznego 

porozumiewania się, pracy w grupie, adaptacji do nowych warunków). Trzeba 

być otwartym na nowe możliwości oraz to, że w pewnym momencie również 

nas spotka konieczność zmiany zawodu lub znacznego rozszerzenia własnych 

kwalifikacji. Może być też tak, że zechcemy przekształcić swoje hobby 

rozwijane po godzinach w sposób na zarabianie pieniędzy. Ścieżka kariery 

każdego człowieka wygląda zupełnie inaczej — i nieraz są to bardzo 

niecodzienne historie. I właśnie dziś na lekcji stworzycie bohatera z taką właśnie 

ciekawą historią. 

Praca w grupie – zdalnie możecie utworzyć grupy. 

Dzielicie  się na maksymalnie pięć grup (najlepiej mieszanych). Grupa wybiera 

3 zawody .Każda grupa ma za zadanie przygotować wymyśloną biografię osoby, 

która w ciągu swojego życia wykonywała te trzy zawody (w dowolnej 

kolejności), jak najlepiej motywując przyczyny zmiany ścieżki kariery. Zespoły 

mają 5-10 minut na przygotowanie historii swojego bohatera (nie musi to być 

wypracowanie, uczniowie mogą spisać swoje pomysły w punktach). Do 

stworzenia historii uczniowie powinni wykorzystać opisy zawodów z Mapy 

Karier oraz inne zasoby dostępne w Internecie. Następnie każdy zespół krótko 

prezentuje na forum klasy swoją opowieść. Pod koniec uczniowie głosują na 

najbardziej przekonującą i wiarygodną ścieżkę kariery (nie można głosować na 

swoją grupę). Grę wygrywa zespół, który otrzyma najwięcej głosów. Zwycięska 

„zakręcona biografia” - najlepsze pomysły opublikujemy! 

 

UWAGA! Niektóre zawody może być trudno wiarygodnie połączyć z innymi. 

Na przykład zawodu pilota czy sędziego nie można się szybko nauczyć, a 

zdobywanie doświadczenia wymaga wielu lat pracy. Trudniej wtedy 

zdecydować się na całkowitą zmianę kariery.  



 

Podsumowanie : 

Podyskutujcie o historiach wymyślonych przez siebie i o tym, czy jesteście 

gotowi na różne życiowe niespodzianki. 

 

Przykładowe pytania, które mogą się pojawić: 

Jakie schematy powtarzały się w historiach uczniów? (np. wypadek, 

przeprowadzka, wypalenie zawodowe itd.) 

Które historie były szczególnie oryginalne i wyłamujące się ze schematów? 

Czy któreś historie były mało prawdopodobne? 

Jakie cechy pomogły opisywanym osobom zmienić swoją karierę? - Czy gdyby 

bohaterowie historii nie byli tak elastyczni, poradziliby sobie tak dobrze? 

Jak przygotować się do potencjalnej zmiany zawodu w przyszłości? Jakie 

kompetencje są wspólne dla wielu zawodów? 

Czy zawirowania życiowe można postrzegać jako szansę, a nie problem? 

 

Życzę dobrej zabawy ! 

Doradca zawodowy :B. Mieczkowska 


