
Profesjonalista – konkurs. Etap III 

 

 

 

Serdecznie gratuluję Wam nagrania znakomitych filmów! Przed Wami ostatnie zadanie 

konkursowe, które jest zdecydowanie łatwiejsze od poprzedniego.  

Gotowi do pracy? A więc zaczynamy ostatni etap konkursu! 

 

 

 

 

 

W pierwszych dwóch etapach poznaliście tajniki wybranych przez siebie profesji. Nadszedł czas, 

by przygotować się i stać się idealnym kandydatem do wykonywania zawodu!  

Waszym zadaniem w trzecim etapie będzie przygotowanie profilu osoby, która bez trudu może 

pracować w danym zawodzie. Profil obejmuje trzy obszary – wykształcenie, doświadczenie oraz 

umiejętności i cechy charakteru.  

 



WYKSZTAŁCENIE 

Po pierwsze, zastanów się jaka wiedza jest potrzebna do wykonywania wybranej przez Ciebie 

pracy. W przygotowaniu tej części pomocne mogą być między innymi następujące pytania:  

− jakie szkoły i studia należy ukończyć, by móc wykonywać daną profesję? 

− czy potrzebne są dodatkowe kursy lub certyfikaty? 

− które przedmioty szkolne mogą przydać się w wybranym przez Ciebie zawodzie? 

 

 

 

DOŚWIADCZENIE 

Po drugie, pomyśl o doświadczeniu, które jest potrzebne idealnemu kandydatowi: 

− ile lat powinien przepracować w danym zawodzie, by poznać jego tajniki? 

− czy konieczne jest odbycie stażów lub praktyk zawodowych? 

 

 

 

UMIEJ ĘTNOŚCI I CECHY CHARAKTERU 

Na końcu opisz, jakie umiejętności powinien posiadać idealny kandydat. Mogą one dotyczyć 

między innymi: 

− rozwiązywania problemów, 

− kontaktu z ludźmi, 

− kreatywności, 

− sprawności fizycznej, 

− radzenia sobie ze stresem, 

− pracy pod presją czasu. 

Zastanów się również, jakie cechy charakteru mogą pomóc w wykonywaniu wybranego zawodu. 

 



Czas na zadanie 

Twoim zadaniem jest przygotowanie profilu idealnego kandydata do wykonywania wybranego 

przez Ciebie zawodu. 

 

 

Terminy i ogólne wymagania 

Na wykonanie całego zadania z etapu trzeciego masz tydzień (14.VI.-20.VI), a ostateczny termin 

przesłania prac to 20 czerwca 2013 roku.  

24 czerwca Wasze prace będą opublikowane na stronie, gdzie wszyscy studenci EUD będą mogli 

głosować na swoich faworytów. 

 

 

Gotowe prace w formie prezentacji PowerPoint (maksymalnie 5 slajdów) przesyłajcie na nasz 

adres mailowy: konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl 

  

 

 

Jeśli masz trudności z przygotowaniem prezentacji, zapraszam na forum konkursu, gdzie 

znajdziesz wątek poświęcony wykonaniu zadania z etapu III – tam postaram się odpowiedzieć na 

wszystkie pytania i wątpliwości Uczestników konkursu. 

 

 

Z niecierpliwością czekam na Wasze opisy idealnych kandydatów! 

 
 

Uwaga!  

Jeśli zdecydujesz się zamieścić jakiekolwiek grafiki lub zdjęcia znalezione w sieci, pamiętaj by pod zdjęciem 

umieścić (może być drobną czcionką) adres strony, z której pochodzi.  

Jeżeli szukasz informacji pomocniczych w internecie, pamiętaj, by nie przeklejać zdań znalezionych na stronach.  

Pisz samodzielnie! 

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:  

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/other/profesjonalista_regulamin.pdf 


