
26.10.2020. klasa 7 a SP – doradztwo zawodowe 

Temat: Jakie wartości są dla mnie ważne? 

 

Wartość – to wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel ludzkich dążeń i powinno być kryterium 
postępowania człowieka. 

 

Jak myślisz, co dla człowieka może być ważne? 

Może są to np. przyjaźń, rodzina, pieniądze, przywództwo, pomoc innym, wiara, praca, wykształcenie, kreatywność, 
niezależność, duchowość, rozwój? 

 

Co jest dla nas bardziej ważne, a co mniej  uświadamiamy sobie najczęściej w sytuacji wymagającej od nas podjęcia 
decyzji, dokonania wyboru. Zapraszam Cię teraz do wykonania krótkiego ćwiczenia „Co wybiorę?”. Wybierając jedną 
odpowiedź wyrazisz swoje stanowisko– tym samym określisz jaka wartość jest dla Ciebie ważniejsza. Przedstawiane 
sytuacje mają często miejsce w rzeczywistości. 

 

  

– Koledzy chcą, abym był liderem w projekcie edukacyjnym (zadaniu grupowym): 

1. zostanę liderem, 

2. nie lubię być liderem i na pewno nim nie zostanę. 

 

– Kolega poprosił mnie o pomoc w nauce, to pilna sprawa: 

1. pomogę, skoro to umiem, trudno, zmienię plany, 

2. niestety, nie pomogę, zaplanowałem na dziś basen. 

 

– Mamy do wykonania w grupie makietę osiedla: 

1. zrobię ją sam, to dla mnie łatwiejsze, 

2. zrobię ją z kolegami, choć to dla mnie trudniejsze. 

 

– Za chwilę zaczyna się impreza u znajomych: 

1. kończę więc zadanie domowe, trudno, będzie niedopracowane, 

2. muszę dokończyć zadanie, chcę, aby było wykonane dobrze. 

 

– Kolega namawia mnie na opuszczenie lekcji: 

1. idę z nim, 

2. tłumaczę mu, że nie chce wagarować. 

 

– Jestem świadkiem rozmowy koleżanek, które obgadują jedną z uczennic: 

1. zwracam im uwagę, 



2. przyłączam się do nich i głośno śmiejemy się razem. 

 

– Jestem świadkiem na ulicy bójki dwóch osób: 

1. odchodzę z miejsca, patrząc z ciekawością, 

2. wzywam policję. 

 

Teraz pomyśl jak odpowiadałeś/aś i utwórz swoją hierarchią wartości. Własnym systemem wartości kierujemy się 
zawsze, choć może nie zawsze mamy tego świadomość. BĘDZIEMY SIĘ NIM KIEROWAĆ WIĘC TAKŻE W PRACY. 

 

Na koniec zastanów się: 

 

Dlaczego ważne jest dla człowieka, aby pracował zgodnie z wartościami dla niego cennymi? 

Co się dzieje, kiedy człowiek podejmuje pracę niezgodną z wartościami? 

Co się stanie, jeśli będziesz musiał/musiała podejmować decyzje niezgodne z hierarchią wartości? 

ZAPAMIĘTAJ:  człowiek, który w pracy odnajduje wartości dla niego ważne, jest bardziej szczęśliwy. System wartości 
jest pewnego rodzaju drogowskazem, wyznacznikiem zasad, którymi kierujemy się w życiu. 

 

Na podstawie: Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII – VIII (ORE) 

 

W razie pytań proszę pisać: agnieszka.dobaczewska@soswdnr.pl  
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