
nazwa zawodu
kod zawodu

Zadania i czynności

Co warto wiedzieć o zawodzie
by zebrać niezbędne informacje o zawodzie, 

skorzystaj ze źródeł dostępnych TUTAJ
 

CKZKK .PL

Gdzie się najczęściej pracuje w tym zawodzie?
Jakie - kwalifikacja lub kwalifikacje - są wyodrębnione w tym zawodzie?
(dotyczy zawodów możliwych do zdobycia w szkół branżowych,
technikach i szkołach policealnych)
Co się robi w tym zawodzie? Jakie zadania i czynności wykonuje
pracownik w tym zawodzie? Które są dla Ciebie szczególnie interesujące.
Czym się pracuje (materiały, narzędzia, maszyny itp.)?
Jakie są efekty, wytwory pracy w tym zawodzie?
Jakiesą warunki pracy w tym zawodzie?

Wymagania zawodu
Jakie warunki fizyczne pracownika są istotne w tym zawo dzie?
Jakie inne cechy są wymagane w tym zawodzie?
Jakich zainteresowań czy upodobań wymaga ten zawód?
Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu?

http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Informacje-o-zawodach---gdzie-i-jak-szukac
http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Informacje-o-zawodach---gdzie-i-jak-szukac
http://www.ckzkk.pl/doradztwo-zawodowe/Informacje-o-zawodach---gdzie-i-jak-szukac


Szanse zatrudnienia

Wnioski:

Kształcenie i instytucje kształcące 

Jakie są możliwości znalezienia pracy w tym zawodzie?
Podaj trzy miejsca, w których poszukiwałbyś pracy, gdybyś zdobył ten
zawód?
Jakie są warunki pracy i płacy w tym zawodzie?

Jakie są możliwe ścieżki kształcenia dla zawodu (jak można zdobyć ten
zawód)? Która ze ścieżek wydaje Ci się najbardziej atrakcyjna i możliwa
do realizacji?
Gdzie znajdują się szkoły, które musisz ukończyć zgodnie z wybraną
ścieżką kształcenia by móc zdobyć zawód? Podaj konkretne placówki.
Jak długo trwa nauka zawodu uwzględniając oczywiście wybraną przez
Ciebie ścieżkę kształcenia?
Jakie są warunki przyjęcia do interesującej Cię szkoły (lub szkół)?
Jakie istnieją możliwości podnoszenia kwalifikacji i do kształcenia w tym
zawodzie?

Co Cię zaskoczyło w trakcie gromadzenia informacji o zawodzie?
Co wydaje Ci się szczególnie interesujące?
Czego nowego dowiedziałeś się o zawodzie?
Czy ćwiczenie było dla Ciebie łatwe?
Czy to ćwiczenie może być pomocne podczas planowania przyszłości
edukacyjno-zawodowej



Moja checklista
Z informacjami jakie zebrałeś o interesującym Cię zawodzie i dostępnych 

w nim ścieżkach  kształcenia, zestaw teraz wiedzę o swoich zasobach

moje mocne strony

moje słabe strony

zainteresowania

zdolności/uzdolnienia

ulubione przedmioty szkolne



Moja checklista

umiejętności, które posiadam

mój temperament

ważne dla mnie wartości

moje aspiracje i ograniczenia

predyspozycje zawodowe
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