CO Z TĄ SZKOŁĄ?

cz.3

Rynek pracy podlega ciągłym przeobrażeniom wynikającym m.in. ze zmian demograficznych dokonujących się
w społeczeństwie, z dynamicznego rozwoju nowych technologii i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej.
Czynniki te kształtują zawody przyszłości – profesje, których przedstawiciele będą poszukiwani i cenieni na rynku
pracy. Dostosowanie ścieżki edukacji do wymagań rynku znacznie zwiększa szanse na znalezienie przez absolwenta
uczelni pracy w wyuczonym zawodzie. Pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie zwłaszcza na wysoko
wykwalifikowanych specjalistów. Pierwszym krokiem, aby osiągnąć taki status jest wybór właściwego kierunku
studiów, który pozwoli zdobyć zawód z przyszłością.

Wiele jest w Internacie opracowań, które podają prognozy, co do zawodów przyszłości na najbliższe lata. Na pewno
warto przenalizować nasze krajowe czy wojewódzkie dane, co do zapotrzebowania na zawody
www.barometrzawodow.pl czy https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenieministra-edukacji-narodowej
Jako ciekawostkę zaproponuję Ci przeanalizowanie poniższej TOP listy 10 zawodów przyszłości w Polsce:
1. Specjalista z branży IT
Zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT jest ogromne. Błyskawiczny rozwój technologii sprawia, że
w najbliższej przyszłości na rynku pojawią się zupełnie nowe stanowiska pracy. Obecnie w tej branży najbardziej
lukratywne są posady m.in. programistów Java, senior developerów czy też architektów IT.
W najbliższych latach na znaczeniu będą zyskiwały stanowiska związane z tworzeniem gier komputerowych i aplikacji,
kreowaniem wirtualnej rzeczywistości czy też rozwojem sztucznej inteligencji. Do niedawna kobiety w tej branży
mogły czuć się nieco osamotnione. Ostatnio jednak pojawiło się sporo inicjatyw, które ośmieliły kandydatki do takiej
pracy. Girls Who Code czy Geek Girls Carrot to przykład prywatnych inicjatyw. Polski Rząd ma swoją pod nazwą
„Dziewczyny na politechniki”. Faktycznie z roku na rok liczba kobiet na takich kierunkach zwiększa się. Natomiast
współczesna informatyka nie zawsze wymaga wielu lat studiów. Wśród topowych programistów (i programistek) wielu
jest samouków, a wysoka pensja i elastyczność zatrudnienia to dodatkowe argumenty, dla których coraz częściej mówi
się o IT, jako idealnym zawodzie przyszłości dla kobiet w każdym wieku.

2. Biotechnolog/ bioinżynier
Czym zajmuje się biotechnolog? Opracowuje on technologie, dzięki którym wykorzystuje się substancje organiczne
w różnych gałęziach przemysłu. Wraz z rozwojem medycyny, farmakologii i ochrony środowiska, miejsc pracy będzie
coraz więcej. Z takim wykształceniem zaangażować się będzie można w robotykę, nanotechnologię, druk 3D,
rozszerzoną rzeczywistość i wszystkie inne projekty znajdujące się na styku biotechnologii i informatyki. Sporo mówi
się też o pracach nad genami. Nie tylko w korporacjach i na uniwersytetach, bo coraz częściej wykorzystuje się tę gałąź
wiedzy do przewidywania i leczenia chorób.
2. Logistyk
Aktualnie jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Specjaliści z dziedziny logistyki są niezbędni nie tylko
w transporcie, ale również budownictwie, motoryzacji, elektronice czy też energetyce. Logistyk znajdzie pracę wszędzie
tam, gdzie pojawia się produkcja i sprzedaż. Czym się zajmuje? Przede wszystkim jest odpowiedzialny za planowanie
i nadzór nad procesem produkcyjnym, transportem i dystrybucją towarów.

4. Inżynier elektrotechnologii
Inżynier elektrotechnologii może zajmować się m.in. elektrotechniką, elektroniką, a także inżynierią oprzyrządowania,
telekomunikacyjną lub komputerową. Świetlana przyszłość tego zawodu nierozerwalnie łączy się z szybkim rozwojem
technologii i jego uniwersalnością.

5. Lekarz / Pracownik usług medycznych
Prognozuje się, że warunki finansowe dla pracowników branży medycznej będą się poprawiać. Polacy coraz chętniej
uprawiają sporty i dbają o swój wygląd, dlatego na znaczeniu będą zyskiwać takie zawody jak chirurg medycyny
estetycznej czy też fizjoterapeuta. Popularność zyskują również usługi psychologów oraz psychoterapeutów.
W niedalekiej przyszłości pojawić mogą się nowe zawody, takie jak telechirurg czy też towarzysz osób starszych.

6. Trener / Dietetyk
Podobnie jak w przypadku usług medycznych, przyszłość tych zawodów wiąże się ze zmieniającym się trybem życia
Polaków. Coraz więcej osób uprawia sport, interesuje się zdrowym stylem życia, dietami. Po prostu chcemy wyglądać
i czuć się coraz lepiej. Z czasem zawody trenera personalnego i dietetyka będą się przenikać, warto, więc rozwijać się
jednocześnie w tych dwóch dziedzinach. Pamiętajmy również, że nasze społeczeństwo się starzeje. Dlatego
prawdopodobnie zaczną się pojawiać zawody takie jak trener dla osób starszych.
7. Specjalista ds. finansowych / Doradca ds. finansów osobistych
Wraz ze zwiększającą się świadomością finansową, a także w związku z obawami dotyczącymi obecnego systemu
emerytalnego, coraz większą popularność będą zyskiwali różnego rodzaju doradcy finansowi (np. emerytalni,
inwestycyjni, podatkowi, ubezpieczeniowi).
8. Analityk big data / Data scientist
Tzw. data scientists przede wszystkim powinni posiadać wiedzę z zakresu ekonomii, matematyki i statystyki. Ich praca
polega na analizie danych i sugerowaniu na ich podstawie określonych decyzji i rozwiązań. Jako polski odpowiednik
niekiedy stosuje się określenie „mistrz danych”. Jest to zawód pokrewny do analityka danych.
9. Grafik komputerowy
W tym zawodzie najbardziej zyskają osoby, które będą potrafiły wykazać się dużą kreatywnością. W końcu to właśnie
projekt strony internetowej czy też okładki książki może zdecydować o sukcesie lub porażce sprzedażowej. Na coraz
bardziej konkurencyjnym rynku pracodawcy będą szukali osób, dzięki którym będą mogli się wyróżnić. Czasy, w
których produkt miał być funkcjonalny, a nie ładny, przeszły do historii. Obecnie firmy starają się przyciągnąć uwagę
klientów właśnie porywającą grafiką.

10. Pracownik naukowy
Szybki postęp w technologii sprawi, że pracownicy naukowi będą kluczowi dla dalszego rozwoju. W przyszłości
w największym stopniu zyskają naukowcy z takich dziedzin jak matematyka, chemia, fizyka, czy też inżynieria. To
właśnie dzięki ich badaniom na rynku pojawiać się będą nowe technologie i wynalazki, usługi medyczne, leki czy też
sposoby na pozyskiwanie energii.

Charakterystyka wybranych zawodów
Jak zostać nauczycielem?

By zostać nauczycielem, niezbędne jest ukończenie studiów wyższych. Możesz studiować przedmiot, który Cię
interesuje, a żeby móc uczyć w szkole będziesz musiał zdobyć przygotowanie pedagogiczne. Jest to specjalne
przygotowanie do pracy z uczniami. Umiejętności prawidłowego nauczania i sprawowanie opieki w oświacie.
Podczas wykonywania tego zawodu przyda się umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, otwartość, zdolność
empatii oraz charyzma. Cechy takie jak: odpowiedzialność, zaufanie, tolerancja, cierpliwość i akceptacja, są ściśle
powiązane z pasją do tego zawodu. Zawód nauczyciela nie ogranicza się jedynie do przekazywania swojej wiedzy. Jest
to szereg innych działań. A także konieczność stałego rozwijania się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jak zostać mechanikiem?

Po szkole podstawowej należy wybrać szkołę branżową lub technikum.
Zadaniem mechanika jest oczywiście zdiagnozowanie i naprawa awarii, ale także:





używanie sprzętu diagnostycznego i obsługa specjalistycznych urządzeń,
konserwacja pojazdów i układów w nich zainstalowanych (napędowy, wydechowy, hamulcowy),
wszelkiego rodzaju wymiany (olejów, uszczelek, przewodów, pomp)
współpraca z innymi pracownikami w celu naprawy pojazdu.

Oczywiście wymienione czynności są tylko przykładowe, by pokazać, że osoba chcąca zostać mechanikiem, musi
nastawić się na naukę wielu technicznych rzeczy. Bez pasji do mechaniki się nie obejdzie!
Na co narażony jest mechanik?
Praca mechanika samochodowego odbywa się często w wymuszonej pozycji (na leżąco pod samochodem, na stojąco
z uniesioną głową i rękoma lub w pochyleniu nad silnikiem). Nie są to wygodne pozycje, dlatego zdrowy kręgosłup
i ręce to podstawa, tak jak siła i dobra kondycja.
Oleje, smary, paliwa czy kurz to czynniki, które mogą przeszkadzać i uczulać, więc kandydat na mechanika nie może
mieć przeciwskazań zdrowotnych, jeśli chodzi o kontakt z taki substancjami.
Mechanicy narażeni są na wypadki przy pracy, dlatego znajomość przepisów BHP i stosowanie się do nich
to bezwzględna konieczność.
W dzisiejszych czasach mechanika pojazdowa jest wysoko wyspecjalizowana. Bywa, że mechanicy specjalizują się
w samochodach z konkretnych krajów (np. japońskich) lub nawet w konkretnej marce samochodu. Bez względu na to,
czy dany mechanik naprawia różne samochody czy w jakiś sposób zawęził swoją działalność, musi nieustannie
pogłębiać swoją wiedzę, by znać się na nowoczesnych technologiach. Przecież dzisiejsze samochody wyposażone są
w układy komputerowe i skomplikowaną elektronikę.

Jak zostać fryzjerem?

Fryzjerstwo wydaje się bardzo kobiecym zawodem, chociaż w ostatnich czasach mężczyźni skutecznie łamią ten
stereotyp i stają się prawdziwymi mistrzami fryzjerstwa.
Owszem, fryzjer to prawdziwy fach w ręku. Kto ma do niego talent, na pewno nie będzie narzekał na brak klientów
i pracy. By zdobyć zawód fryzjera, trzeba skończyć szkołę przygotowującą w tym kierunku (branżową, technikum)
ukończyć specjalistyczny kurs lub nauczyć się zawodu w systemie pozaszkolnym u mistrza zawodu (tzw. rzemieślnicza
nauka zawodu). Fryzjerstwo to typowo praktyczny zawód, do którego nie każdy się nadaje. By go wykonywać, musisz
to po prostu lubić i nie bać się dotknąć czyichś włosów. Pewność siebie to jedna z podstawowych cech dobrego fryzjera,
tak samo jak zdolności manualne. Równie ważne jest poczucie estetyki.
Fryzjer narażony jest na wiele czynników chemicznych, dlatego nie powinien mieć alergii na związki zawarte
w kosmetykach. Stan zdrowia ważny jest też ze względu na pracę wykonywaną na stojąco z ciągle uniesionymi rękoma,
co obciąża nogi i kręgosłup. Dlatego wbrew pozorom dobra kondycja fizyczna to podstawa.
Oprócz znanych czynności, jak strzyżenie i koloryzacja, fryzjer powinien także:







znać przeciwskazania do wykonywania określonych zabiegów fryzjerskich,
umieć doradzić klientom, jaką pielęgnację stosować, by uniknąć chorób skóry i włosów,
wykonywać różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne,
umieć analizować strukturę włosów, by dobrać pielęgnację do ich rodzaju,
znać się na typach urody, by dobrać kolor włosów do typu urody klienta,
umieć wybrać i obsłużyć odpowiednie przyrządy fryzjerskie oraz je wysterylizować.

Warto pamiętać, że nie wystarczy raz nauczyć się zawodu fryzjera i spocząć na laurach. Ta profesja wymaga
nieustannego doskonalenia się, śledzenia najnowszych trendów i technik strzyżenia czy koloryzacji. Tylko najlepsi
w swoim fachu są znanymi w lokalnych środowiskach fryzjerami lub robią karierę międzynarodową.
Jeśli chcesz poznać charakterystykę wielu innych ciekawych zawodów, które możesz wykonywać po ukończeniu
szkoły branżowej czy technikum zajrzyj tutaj: https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ (Grafika przedstawiona
na końcu filmów nie jest już aktualna, jednak sama charakterystyka zawodu jak najbardziej).
Kolejne bardzo ciekawe materiały - charakterystyka zawodów i specyfia pracy w danej branży tutaj:
https://doradztwo.ore.edu.pl/e-gazetki-o-zawodach/ Znajdziesz tu także ciekawe psychozabawy, które pomogą Ci
zauważyć czy masz predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

Drodzy Ósmoklasiści,
Życzę Wam miłego analizowania dalszej ścieżki kształcenia, dokonania pewnego wyboru oraz wspaniałych sukcesów
w dalszej edukacji.
Chillout - oczekujcie spokojnie na Sprawdzian Ósmoklasisty, optymistycznie planujcie swoją przyszłość, cieszcie się
zmianą, która Was czeka i perspektywą nabywania nowych doświadczeń. Rozwijajcie się.
W maju będziecie logować się do strony internetowej za pomocą której prowadzona będzie rekrutacja elektroniczna do
szkół średnich. O wszystkim będziecie na bieżąco informowani.
Strona rekrutacji do szkoły średniej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
Uczeń klasy 8 potrafi  - cytat na wesoło

„Przez te lata nauki doszliśmy do takiej perfekcji w przekładaniu sprawdzianów,
że nawet Sprawdzian Ósmoklasisty na nam przełożyli”
Masz pytania w sprawie wyboru szkoły czy zawodu? Napisz do mnie przez dziennik elektroniczny.
Źródło materiałów wykorzystanych w artykule:
https://www.wsb.pl/poznaj-wsb/dzielimy-sie-wiedza/jakie-studia-wybrac/jaki-zawod-wybrac-zobacz-zawody-pewnej-przyszlosci
http://pppniemodlin.pl/index.php?c=article&id=22

Joanna Zajączkowska

Uwaga:
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/zmiany-w-zasadach-rekrutacji-do-szkolponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

