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Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe 

w aspekcie rynku pracyw aspekcie rynku pracy



Nowe relacje:Nowe relacje:
pracownikpracownik--rynek pracyrynek pracy--edukacjaedukacja

pracownik - cecha   :   mobilność

rynek pracy – cecha  : zmienność

edukacja – cecha: ustawiczność



Podstawa nowego wzoru Podstawa nowego wzoru 
pracownika   pracownika   -- kreatywnokreatywnośćść

wg twórcy andragogiki pracy 
prof. T. Nowackiego



ujawnia i rozwija:ujawnia i rozwija:ujawnia i rozwija:ujawnia i rozwija:

zdolnozdolnozdolnozdolnozdolnozdolnozdolnozdolnośśśśśśśści       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacjeci       zainteresowania            motywacje



�� MoMożżliwoliwośćść uznania dokonauznania dokonańń spoza spoza 
edukacji formalnejedukacji formalnej

�� Certyfikacja , potwierdzenie wiedzy i Certyfikacja , potwierdzenie wiedzy i 
umiejumiejęętnotnośści ci –– uzyskanie nowych uzyskanie nowych 
kwalifikacjikwalifikacji



Kompetencje kluczowe        
KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI

dla wspóczesnego   rynku pracy

�� planowanie, organizowanie i ocenianie planowanie, organizowanie i ocenianie 
ww asnego uczenia siasnego uczenia sięęęęęęęę w aspekcie  edukacji w aspekcie  edukacji 
ustawicznej,ustawicznej,

�� skuteczne komunikowanie siskuteczne komunikowanie sięęęęęęęę w  rw  róó nych nych 
sytuacjach ,                                                    sytuacjach ,                                                    

�� umiejumiejęęęęęęęętnotno ćććććććć wspwspóó dziadzia ania w zespole,ania w zespole,
�� twtwóórcze rozwircze rozwiąąąąąąąązywanie problemzywanie problemóów,w,
�� kompetencje informatycznekompetencje informatyczne



Diagnoza kwalifikacji nauczycieli Diagnoza kwalifikacji nauczycieli :

Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne -- 4343
JJęęzyk polski      zyk polski      -- 39 39 
Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna-- 3535
JJęęzyk angielski zyk angielski -- 29 29 
Matematyka Matematyka -- 2424
JJęęzyk niemiecki zyk niemiecki -- 2121
Biologia Biologia -- 1717
Przedmioty zawodowe Przedmioty zawodowe -- 2626

ZNP ZNP ŁŁ óóddźź



OPIEKUNKA DZIECIOPIEKUNKA DZIECI ĘĘCA CA 
OPIEKUNKA OPIEKUNKA ŚŚRODOWISKOWARODOWISKOWA

OPIEKUN SENIORA OPIEKUN SENIORA 
ASYSTENT OSOBY NIEPEASYSTENT OSOBY NIEPEŁŁ NOSPRAWNEJNOSPRAWNEJ



�� Czynny udziaCzynny udziałł w rozwoju dzieciw rozwoju dzieci
�� Elastyczny czas pracyElastyczny czas pracy
�� PodrPodróóżże odbywane z dziee odbywane z dzieććmi oraz mi oraz 

rodzinrodzinąą, dla kt, dla któórej pracujerej pracuje
�� MoMożżliwoliwośćść rozwoju umiejrozwoju umiejęętnotnośści opieki ci opieki 

nad dzienad dzieććmi przed zami przed załłoożżeniem weniem włłasnej asnej 
rodzinyrodziny

�� Nauka jNauka jęęzykazyka obcegoobcegoorazoraz poznanie poznanie 
innej kulturyinnej kultury
� Magdalena Woźniak Pedagogika AHE PUW



* Agencje poAgencje pośśredniczrednicząące mice mięędzy rodzindzy rodzinąą
a opiekunka opiekunkąą

*S*Strony internetowetrony internetowe zajmujzajmująące sice sięę ttąą
branbranżążą, m.in:, m.in:
www.greatnannies.comwww.greatnannies.com
www.greataupair.comwww.greataupair.com
www.easyaupair.comwww.easyaupair.com







Profesjonalna opiekunka dzieciProfesjonalna opiekunka dziecięęcaca

-- żłżłobki,obki,
-- przedszkola,przedszkola,
-- kluby dziecikluby dziecięęce,ce,
-- domy madomy małłego dziecka,ego dziecka,
-- sanatoria,sanatoria,
-- dziecidziecięęce oddziace oddziałły szpitalne,y szpitalne,
-- w w śśrodowisku domowymrodowisku domowym



�� doradca podatkowy,doradca podatkowy,
�� doradca ds. nieruchomodoradca ds. nieruchomośści,ci,
�� archiwista,archiwista,
�� kadry, pkadry, płłace,ace,
�� rachunkoworachunkowośćść,,
�� zarzzarząądca nieruchomodca nieruchomośści.ci.



> LEKTORZY> LEKTORZY

> KONSULTANCI   DS. OBS> KONSULTANCI   DS. OBSŁŁ UGI  KLIENTAUGI  KLIENTA

> PRACOWNICY   HOTELARSTWA> PRACOWNICY   HOTELARSTWA

> PRACOWNICY   BIUROWI> PRACOWNICY   BIUROWI

> BROKERZY   UBEZPIECZENIOWI.> BROKERZY   UBEZPIECZENIOWI.

> INSTRUKTORZY  ZAJ> INSTRUKTORZY  ZAJ ĘĆĘĆ SPORTOWYCHSPORTOWYCH



�� Klub dzieciKlub dziecięęcy, punkt przedszkolny,cy, punkt przedszkolny,
�� Sala zabaw w centrum  handlowym,Sala zabaw w centrum  handlowym,
�� Klub Seniora,Klub Seniora,
�� SzkoSzkołła ja jęęzykzykóów obcych dla dzieci,w obcych dla dzieci,
�� Rehabilitacja zdrowotna,Rehabilitacja zdrowotna,
�� SzkoSzkołła taa tańńca,ca,
�� Firma doradztwa finansowego,Firma doradztwa finansowego,
�� SzkoSzkołła nauki jazdy dla Paa nauki jazdy dla Pańń,,



Kompetencje personalne i społeczne
„„ dziadziałłalnoalnośćść gospodarczagospodarcza””

Kandydat :Kandydat :

�� jest kreatywny i konsekwentny w realizacji jest kreatywny i konsekwentny w realizacji 
zadazadańń
�� przewiduje skutki podejmowanych dziaprzewiduje skutki podejmowanych działłaańń
�� wspwspóółłpracuje w zespole pracuje w zespole 
�� przestrzega zasad kultury oraz etyki przestrzega zasad kultury oraz etyki 
�� aktualizuje wiedzaktualizuje wiedzęę i doskonali umieji doskonali umiejęętnotnośści    ci    
�� jest otwarty na zmiany jest otwarty na zmiany 
�� potrafi radzipotrafi radzi ćć sobie ze stresem sobie ze stresem 
�� przestrzega tajemnicy zawodowej. przestrzega tajemnicy zawodowej. 



Oczekiwania pracodawców w stosunku do             
kandydatów do pracy:

-- kreatywnokreatywnośćść,,
-- dyspozycyjnodyspozycyjnośćść, , 
-- zdolnozdolnośści komunikacyjne,ci komunikacyjne,
-- odpornoodpornośćść na stres, na stres, 
-- otwartootwartośćść na zmiany,na zmiany,



-- umiejumiejęętnotnośści organizacyjne, ci organizacyjne, 
-- praca w zespole,praca w zespole,
-- prawo jazdy, prawo jazdy, 
-- znajomoznajomośćść jjęęzykzykóów obcych ,w obcych ,
-- obsobsłługa komputera ,uga komputera ,
-- przedsiprzedsięębiorczobiorczośćść, inicjatywa, inicjatywa, 

socjolog socjolog -- dr Leszek Kuras ( badania rynku pracydr Leszek Kuras ( badania rynku pracy)



„Je śli człowiek napisze lepsz ą ksi ążkę, 
wyg łosi lepsze kazanie lub zbuduje lepsz ą

pułapkę na myszy ni ż jego bli źni, to gdyby 
nawet zamieszka ł w lesie, świat wydepcze 
ścieżkę do jego drzwi”

1803-1882
Ralph Emerson


