KAMO NAKON OSNOVNE ŠKOLE?

Kako odabrati buduće zanimanje?
UPOZNAJ SEBE

UPOZNAJ SVIJET RADA

 koje su moje vrijednosti i ciljevi koje
želim postići kroz posao? Što ti je
važno u životu?

 koja sva zanimanja i srednje škole
postoje?

 koji su moji interesi i sklonosti? Što
volim raditi i u čemu uživam? Što
nikako ne bi volio/voljela da sadrži
tvoj budući posao?
 u čemu sam uspješan? Koje
aktivnosti i školski predmeti mi idu
lako od ruke, a za koje se više trebam
potruditi da ih savladam?

 kakvi su radni uvjeti u određenom
zanimanju? Bi li mogao/mogla
obavljati taj posao s obzirom na svoje
zdravstveno stanje?
 koje su poželjne osobine za rad u
određenom zanimanju?
 gdje se sve možeš zaposliti kada
završiš određenu srednju školu? Je li
to zanimanje traženo na tržištu rada?

Kako ti HZZ može pomoći?
 ako se školuješ po izmijenjenom programu obrazovanja ili imaš zdravstvene
teškoće koje ti mogu otežati izbor srednje škole i budućeg zanimanja, stručni
suradnik u tvojoj osnovnoj školi uputit će te na profesionalno usmjeravanje u
područnu službu ili ured HZZ-a
 ako si neodlučan/na ili su ti potrebne dodatne informacije kako bi odabrao/la
odgovarajuću srednju školu, možeš se javiti u CISOK centar ili u područnu
službu/ured HZZ-a ako CISOK još nije otvoren na tvom području
 popis gradova u kojima su otvoreni CISOK centri možeš pronaći na
https://www.cisok.hr/cisok-centri/
 popis područnih službi i ureda HZZ-a dostupan je na
https://www.hzz.hr/adrese-i-kontakt/regionalni-podrucni-uredi.php

Kako ti HZZ može pomoći?
 ukoliko je za upis u srednju školu koju želiš pohađati potrebno proći liječnički
pregled specijalista medicine rada, a zanimanje kojim se želiš baviti je traženo
na tržištu rada, javi se u područnu službu ili ured HZZ-a na tvom području i
ostvari pravo na besplatan liječnički pregled
 popis obrazovnih programa/zanimanja za koja HZZ snosi troškove liječničkog
pregleda možeš pronaći u odgovarajućoj brošuri Kamo nakon osnovne škole?
 HZZ svake godine objavljuje Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku
stipendiranja gdje možeš pronaći preporuke za koje se obrazovne programe
preporuča povećanje odnosno smanjenje broja upisnih mjesta prema potražnji
na tržištu rada

https://www.hzz.hr/content/publikaciješkole/2020/hzz_preporuke_obrazovna_i_upisna_politika_stipendiranja_2020.pdf

Brošure za upis učenika u srednju školu
 objavljuju se za svaku od pet
hrvatskih regija
 svaka brošura sadrži:

 opise zanimanja
 informacije o školama i
programima obrazovanja
 informacije o uvjetima upisa
 informacije o stipendijama i
učeničkim domovima
 informacije o najtraženijim
zanimanjima
https://www.hzz.hr/usluge-poslodavci-posloprimci/publikacije-hzz/

e-Usmjeravanje

http://e-usmjeravanje.hzz.hr/

 web portal na kojem možeš pronaći informacije i savjete potrebne za izbor
zanimanja, škole i studija, informacije o slobodnim radnim mjestima, vještinama
koje su potrebne za traženje posla i brojne druge informacije koje mogu
pridonijeti lakšem upravljanju karijerom
 na portalu se također nalaze opisi više od
250 zanimanja
sadržaj tipičnih poslova
 potrebno obrazovanje
 poželjne osobine, znanja i vještine
 uvjeti rada
 srodna zanimanja
 mogućnosti zapošljavanja

Moj izbor: Upitnik interesa i kompetencija
 za ispunjavanje upitnika će ti trebati 20-ak minuta
 odgovarat ćeš na pitanja:
 koliko ti se sviđaju pojedini aspekti posla
 možeš li obavljati i biti uspješan u pojedinim aspektima posla
 nakon što riješiš upitnik dobit ćeš savjet zanimanja koja najbolje odgovaraju
tvojim procijenjenim interesima te vještinama, znanjima i sposobnostima
 klikom na ponuđeno zanimanje možeš doći do opisa tog zanimanja
http://e-usmjeravanje.hzz.hr/Predanketa

Za dodatna pitanja možeš nam se javiti na
e-Usmjeravanje@hzz.hr

