Zawodów BBT

Obrazkowy Test

VI. ZnajomoĂÊ zawodów
Zawód jest szeroko charakteryzowany przez róĝnorodnoĂÊ czynnoĂci, które moĝna wbnim wykonywaÊ. Lecz same
czynnoĂci nie stanowiÈ caïego bogactwa zawodu. Gdy chcemy
opisaÊ zawód, naleĝy okreĂliÊ nastÚpujÈce aspekty:
1. nazwÚ zawodu;
2. nazwÚ czynnoĂci, którÈ pozwala wykonywaÊ;
3. zastosowane narzÚdzia;
4. materiaïy, zastosowane Ărodki;
5. przedmiot zawodu, na którym pracuje siÚ;
6. miejsce zawodu, gdzie tÈ czynnoĂÊ siÚ wykonuje;
7. wreszcie: cel, który ma byÊ osiÈgniÚty.
Dwa przykïady:
Nauczyciel [nazwa] naucza [czynnoĂÊ] ucznia [przedmiot
zawodu] przy pomocy Ărodków dydaktycznych [materiaï,
Ărodek] za pomocÈ mowy ib swoich
umiejÚtnoĂci pedagogicznych [narzÚdzie] wb klasie [miejsce], dla uïatwienia poznania [cel] ucznia.
Garncarka [nazwa] formuje [czynnoĂÊ] glinÚ [przedmiot ibmateriaï] swoimi rÚkami [narzÚdzie] wb warsztacie
[miejsce] aby wykonaÊ dzban [cel].
Sekretarka [nazwa] pisze [czynnoĂÊ] list [cel] wb biurze [miejsce] na
papierze [materiaï] na maszynie do
pisania [narzÚdzie].
PrzynaleĝnoĂÊ do róĝnych czynników: czynnoĂci, narzÚdzi, materiaïów, przedmiotów zawodów ibcelów.
WybraliĂmy jako przykïady czynniki K (siïa) ibV (rozum).

Czynnik K (siïa ğzyczna)
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1. CzynnoĂci:
K1 uderzaÊ, mïotowaÊ, dïutowaÊ, przygwaĝdĝaÊ, nitowaÊ,
przycinaÊ, kïuÊ, drÈĝyÊ, frezowaÊ, ostrzyÊ, tÚpiÊ, ciÈÊ,
wycinaÊ, przenikaÊ, wierciÊ.
K2 podnosiÊ, děwigaÊ ciÚĝary.

ïamaÊ, niszczyÊ.
kopaÊ, przesypywaÊ, rozpruwaÊ.
powalaÊ, strzelaÊ zbbroni palnej.
boksowaÊ, biÊ siÚ, walczyÊ, potykaÊ siÚ, rozrabiaÊ.
poskramiaÊ, ujarzmiaÊ, wiÚziÊ, pokonywaÊ, obïaskawiaÊ.
operowaÊ.
uĝywaÊ swojej siïy ğzycznej (przewaĝnie).
podporzÈdkowaÊ, dominowaÊ, atakowaÊ, zwyciÚĝaÊ,
zdobywaÊ, torowaÊ sobie drogÚ ïokciami.
K11 byÊ ğzycznie brutalem, agresja, destrukcja, czyniÊ duĝo
haïasu, wrzawy.
K12 byÊ twardym wbdÈĝeniu do wczeĂniej okreĂlonego celu,
podejmowaÊ ibwykonywaÊ dziaïania zawziÚcie, byÊ bezlitosnym.
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K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

2. NarzÚdzia czynnika K:
Siekiera, mïotek, noĝyczki, strug, wiertarka, pilnik, frezarka, kleszcze, szczypce, narzÚdzia do przycinania, narzÚdzia co ciÚcia, děwignia, narzÚdzia kamieniarskie, narzÚdzia
do niszczenia, mïot pneumatyczny, ïopata, oskard, kilof, dïuto, broñ, piÚĂÊ, kajdanki, païka, bicz, skalpel.
Wb dziedzinie psychicznej, umysïowej: nieugiÚtoĂÊ, brutalnoĂÊ, moralna surowoĂÊ, wola do przeciwstawienia siÚ wbsensie
dominowania nad innymi.
3. Materiaïy zawodowe czynnika K:
Materiaïy wytrzymaïe takie jak metal,
stal, ĝelazo, blacha, kamieñ, twarda ziemia, szkïo. CiÚĝary. Przedmioty do zniszczenia. Przeciwnik, konkurent, oğara.
4. Miejsca zawodu czynnika K:
Fabryka, warsztat, plac budowy, kamienioïom, droga, gospodarstwo rolne,
ubojnia, pole bitwy, arena.
5. MoĝliwoĂci zawodowe czynnika K:
Robotnik metalurgiczny, mechanik, robotnik budowlany,
rzeěnik, itp.

19

Obrazkowy Test Zawodów BBT

VI. ZnajomoĂÊ zawodów

Czynnik
Czy
ynnik V (inteligencja, rozum)
1. CzynnoĂci:
V1 percypowaÊ ibobserwowaÊ dokïadnie, byÊ uwaĝnym, skoncentrowanym.
V2 uczyÊ siÚ, nabywaÊ wiedzy.
V3 nazywaÊ, opisywaÊ, notowaÊ, pisaÊ.
V4 porzÈdkowaÊ, rozdzielaÊ, rejestrowaÊ, klasyğkowaÊ.
V5 liczyÊ, obliczaÊ, szacowaÊ.
V6 mierzyÊ, robiÊ pomiary, braÊ miarÚ.
V7 kopiowaÊ, naĂladowaÊ, przepisywaÊ, kalkowaÊ.
V8 przestrzegaÊ instrukcji, przestrzegaÊ dyrektyw, wykonywaÊ plany, byÊ sumiennym, wykonywaÊ dokïadnie pracÚ,
starannoĂÊ, wytrwaïoĂÊ, systematycznoĂÊ.
V9 nastawiÊ, regulowaÊ, ustawiÊ, przystosowaÊ coĂ.
V10 zïÈczyÊ, montowaÊ.
V11 próbowaÊ, badaÊ, kontrolowaÊ, sprawdziÊ, porównaÊ.
V12 korygowaÊ, ulepszaÊ.
V13 automatyzowaÊ, zmechanizowaÊ.
V14 konstruowaÊ.
V15 organizowaÊ, planowaÊ, opracowywaÊ regulaminy, zarzÈdzaÊ, administrowaÊ, systematyzowaÊ.
V16 rozumieÊ relacje logiczne, dowodziÊ, abstrahowaÊ.
V17 krytykowaÊ, osÈdzaÊ, oceniaÊ.
V18 tïumaczyÊ, pokazywaÊ, ksztaïciÊ, nauczaÊ kogoĂ czegoĂ.
V19 decydowaÊ, narzucaÊ sobie cele.
V20 domagaÊ siÚ porzÈdku, dyscyplinowaÊ, wydawaÊ rozkazy,
dyrektywy, rozkazywaÊ wbsposób funkcjonalny, korzystaÊ
zbwïadzy.
2. NarzÚdzia czynnika V (czym siÚ pracuje?)
¥rodkami potrzeby poznania sÈ: okreĂlenia, pojÚcia, litery, sïowa, cyfry, lecz równieĝ: rejestry, segregatory, wbktórych
dostÚpne sÈ zaleĝnoĂci. Wszystkie przyrzÈdy pomiarowe stanowiÈ czÚĂÊ V: skalówka, waga, suwak logarytmiczny, maszyna
liczÈca, komputer. Aby móc zapisywaÊ myĂli uĝywa siÚ maszyny do pisania.

20

Wszystkie urzÈdzenia, przyrzÈdy, które
sïuĝÈ do mierzenia, porównywania, obserwowania, liczenia, wb biurze, wb laboratorium lub wb dziaïalnoĂciach technicznych
naleĝÈ do czynnika V.
3. Materiaïy zawodowe czynnika V (na czym
siÚ pracuje?)
Akta, dokumenty, dokumentacje, programy, przedmioty badania, zarzÈdzenia, rozporzÈdzenia, instrukcje, wytyczne badañ, serie
prób, przepisy, artykuïy prawa, systemy,
dyspozycje prawne.
Wszystko, co jest poddane okreĂlonym
przepisom ib wspomaga myĂlenie wb jego logicznym rozwoju. To ma miejsce zarówno
wbekonomii jak ibtechnice ibwbinnych naukach,
lecz czïowiek kontrolowany ib instruowany
staje siÚ równieĝ przedmiotem czynnika V.
4. Miejsca czynnika V (warunki pracy)
Miejsca zbistoty swojej zamkniÚte: biuro,
kreĂlarnia, warsztat, laboratorium, biuro
konstrukcyjne, archiwum. CzÚsto pracuje
siÚ samemu przy pulpicie, stole, warsztacie,
desce rysunkowej.
5. MoĝliwoĂci zawodowe czynnika V:
Moĝemy powiedzieÊ, ĝe V moĝe byÊ zastosowany „obojÚtnie gdzie”. Tymczasem jest
istotny we wszystkich zawodach zajmujÈcych siÚ przedmiotami pracy wyĝej wymienionymi, wiÚc wb zawodach, gdzie siÚ pisze
lub oblicza.
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