
Mapa Karier interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego.  

https://mapakarier.org/paths 

Mapa Karier pozwala na gromadzenie informacji o zawodach  i poznanie swoich 

predyspozycji zawodowych. Poniżej  znajdują się informacje jak można wykorzystać  

to narzędzie do samodzielnej pracy. 

Ścieżki Kariery - szczegółowe opisy ponad 580 zawodów wraz ze ścieżką 

edukacyjną i statystykami. Jeżeli, ktoś nie lubi czytać można sobie włączyć 

lektora. Wszystko co chcemy wiedzieć o zawodach można wydrukować klikając                     

„ drukuj kartę zawodu”.                                                                                                                      

Przy każdym zawodzie znajdują się ikonki określające:  branżę, charakter pracy; 

środowisko pracy, godziny pracy, fizyczność i kontakt z ludźmi. 

Zakładki w Ścieżkach Kariery - ZMIEŃ PŁEĆ, SORTOWANIE, FILTROWANIE  

Zakładka  Sortowanie - zawody można sortować zgodnie z tym czego chcemy się 

dowiedzieć:  

 nazwa zawodu, który nas interesuje,  

 zarobki, 

  zapotrzebowanie, 

  czas nauki,  

 ilość zatrudnionych,   

 losowe, jeśli nie wiemy, które zawody nas interesują. 

Zakładka Filtrowanie – można wybrać te zawody , które są dla nas ważne lub 

odrzucić te, których nie chcemy. Filtry można łączyć według potrzeb np. wymagane 

przedmioty i branża. Dostępne opcje:  

 wymagane przedmioty, 

  praca z danymi i algorytmami, z techniką , z ludźmi,  ze zwierzętami,                                   

z roślinami, z przedmiotami, z dokumentami,  z ideami i twórczością,                               

z żywnością,  

 szkolnictwo zawodowe – zawody dostępne na etapie technikum i szkoły 

branżowej, 

 branża np. transport, medycyna, finanse, usługi, IT, służby, media, 

budownictwo, motoryzacja, sport, administracja, handel, żegluga, sport,  

turystyka, ochrona środowiska, przemysł, sądownictwo, nauka itd. 

 środowisko pracy – biuro, podróż, w ruchu, dom, teren 

 zawody przyszłości 

Lupa – można znaleźć zawód, który nas interesuje. 

Kostka - wybiera zawody losowe, jeśli nie wiemy, które zawody nas interesują. 

https://mapakarier.org/paths
https://link.freshmail.mx/c/83kv41fqu9/pp4yywrqrj


Miasto Zawodów - animowane miasto, które można poznawać, aby sprawdzić kto 

gdzie pracuje. Ta część przygotowana została dla dzieci młodszych, chociaż starsi 

uczniowie mogą też z niej korzystać w formie zabawowej. 

 Klikając w lupę możemy wpisać zawód , który nas interesuje lub odszukać 

budynek, w którym chcemy sprawdzić dostępne zawody 

 Po mieście przemieszczamy się klikając w mapkę znajdującą się w dolnym  

rogu po prawej stronie 

 Po kliknięciu w wybrany budynek np. bank pojawiają się zawody – doradca 

podatkowy, ochroniarz 

 Wykaz wszystkich zawodów znajdujących się w mieście pojawia się po 

kliknięciu w ikonkę z ludźmi dostępną w  pasku po lewej stronie 

 Klikając w budynki na pasku można zobaczyć wszystkie, które są 

umieszczone w animowanym mieście. Przy każdym z budynków wyświetla się 

liczba zawodów związana z danym budynkiem np. restauracja – 9 zawodów. 

Możemy je zobaczyć kucharka, kelnerka itd. Po kliknięciu w zawód pojawia się 

po prawej stronie ekranu  pełny opis zawodu -  dlaczego lubię ten zawód; 

umiejętności, ścieżka kształcenia, statystyka zawodu na rynku pracy                                

( zapotrzebowanie, zarobki itd.), propozycje innych zawodów. Klikając                         

w poszczególne ikonki na tym pasku wybieramy to, co nas interesuje w danym 

zawodzie 

 Klikając w kostkę dostępną na pasku po lewej stronie można losowo wybrać 

zawód i dowiedzieć się o nim więcej. 

 

 


