
PLAN DZIAŁANIA

 „Moje dalsze kroki w kierunku 
zatrudnienia w sektorze 
cyfrowym”

Plan działania „Moje dalsze kroki w kierunku zatrudnienia  

w sektorze cyfrowym” pomoże Ci zaplanować kroki do rozpoczęcia 

dalszej nauki w celu uzyskania zatrudnienia w sektorze cyfrowym.  

Głównym celem tego planu działania jest zmotywowanie Cię do 

tego, abyś stała się odpowiedzialna za stworzenie własnej ścieżki 

edukacyjnej, zaplanowanie i umiejscowienie działań, które chcesz 

rozwijać.

Podczas opracowywania indywidualnego planu działania zachę-

camy do korzystania z informacji zawartych w cyfrowych historiach 

sukcesu “Kobiety odnoszące sukces w sektorze cyfrowym na rynku 

pracy” oraz interaktywne czytanie “ABC w zakresie równości płci na 

rynku pracy”.

Będziesz również wspierana przez trenera w określeniu swojego 

planu działania, w tym w wyborze potrzebnych i możliwych dla Cie-

bie szkoleń przekwalifikowujących. Kompendium programów prze-

kwalifikowania zawodowego dla kwalifikacji w sektorze cyfrowym 

na rynku pracy służy jako źródło informacji przy wyborze szkolenia.
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IMIĘ I NAZWISKO:  ___________________________________________________________________

PLAN DZIAŁANIA

Moje dalsze kroki w kierunku zatrudnienia w sektorze cyfrowym

Moja motywacja, aby 
przejść do sektora 
cyfrowego

Jakie korzyści mogę 
uzyskać zatrudniając 
się w sektorze ICT? 

Historia sukcesu, która 
zainspirowała mnie 
najbardziej 

Jak historia sukcesu przypo-
mina moją sytuację? Które 
z działań wzorca z historii 
sukcesu mogę naśladować, 
aby zatrudnić się w branży 
cyfrowej?

Wyzwania

Analiza mojej sytu-
acji na podstawie 
„ABC w zakresie 
równości płci na 
rynku pracy”

• Czy myślę, że prze-
kwalifikowanie się 
do sektora cyfro-
wego pomogłoby 
mi poprawić moją 
sytuację?

• Jakie wyzwania 
związane z równ-
ością płci mogę 
napotkać na swojej 
drodze w sektorze 
cyfrowym?

Jak mogę pokonać te 
wyzwania?

Odkrywanie moich 
możliwości w sek-
torze cyfrowym

W jakim sektorze ch-
ciałbym pogłębić swoją 
wiedzę?

⃝ Usługi IT

⃝ Rozwój i testowanie 
oprogramowania

⃝ Projektowanie graficzne

⃝ Zarządzanie IT 

⃝ Media społecznościowe, 
technologie internetowe

⃝ Wsparcie techniczne

Jaki program z Narodowego 
Kompendium wybrałbym 
dla (re)kwalifikacji w 
cyfrowym sektorze rynku 
pracy?

Moje plany na 
przyszłość

Jakie kroki muszę 
podjąć?

Kiedy mam zamiar zacząć?

Wzrost kompetencji edukatorów osób dorosłych, w celu zachęcenia kobiet  do zatrudnienia w sektorze  
cyfrowym na rynku pracy. Nr projektu: 2019-1-LT01-KA204-060723


