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Máme-li se rozhodnout o řešení nějakého problému, potřebujeme o něm
vědět co nejvíce, potřebujeme informace. Volba vzdělání a povolání je
problém nad jiné závažný, protože výrazně ovlivní celý náš další život.
Potřeba informací je tu proto zvlášť naléhavá.
Než uděláme konkrétní rozhodnutí o volbě povolání, musíme vědět,
a) které informace jsou důležité,
b) kde je možné tyto informace získat.
INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO VOLBU VZDĚLÁNÍ A POVOLÁNÍ
Chceme-li získat určité informace, musíme si uvědomit, kde, jak a na co se ptát,
měli bychom si předem rozmyslet, co vlastně chceme vědět.
Důležitou skupinu těchto informací tvoří informace o charakteristických znacích
povolání, se kterými jsme se již seznámili. Vedle těchto informací je ještě celá
řada dalších, neméně důležitých informací. Celému komplexu informací
o povoláních a o přípravě na povolání, tedy o vzdělávání, se obecně říká
profesní informace.
Různé okruhy profesních informací získáte zjištěním odpovědí na následující
otázky:
Jaké činnosti budete v povolání vykonávat?
Kde budete pracovat, v jakém prostředí?
S jakými pracovními prostředky budete pracovat?
S jakými materiály budete pracovat, co budete vytvářet, o co budete
pečovat?
Jaké jsou požadavky povolání na schopnosti, osobní vlastnosti a zdravotní
tělesný stav?
Jaká je po povolání poptávka ze strany zaměstnavatelů (poptávka trhu
práce)?
Jaký učební nebo studijní obor je třeba absolvovat?
Jaká je možnost po jeho absolvování dále studovat?
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Na které škole nebo učilišti lze tento obor studovat?
Jakou máte šanci na přijetí, jaké jsou požadavky na prospěch, jaký je termín
přijímacích zkoušek?
Platí se školné?
Poskytuje škola možnost ubytování?
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