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1.

Powiatowy Urząd Pracy 

w Pszczynie
ul. Dworcowa 23

43-200 Pszczyna

• Spotkanie grupowe pn. „Kariera 

zawodowa – zacznij planować już dziś!” z 

udziałem doradcy zawodowego PUP w 

Pszczynie i pracodawcy ZAMEL Sp. z o.o. 

skierowane dla uczniów Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

• Zajęcia grupowe z pracodawcą ZAMEL 

Sp. z o.o. pt. „Rozmowa kwalifikacyjna 

okiem praktyka – tajniki profesjonalnej 

autoprezentacji."

• Spotkania indywidualne z doradcą 

zawodowym w zakresie konsultacji 

dokumentów aplikacyjnych

• Spotkania grupowe z doradcą 

zawodowym pn. „Działalność Urzędu  

Pracy – jaką pomoc mogę uzyskać w 

kształtowaniu swojej kariery?”  

skierowane dla uczniów:

- Publicznego Gimnazjum nr 4 w 

Pszczynie 

- Publicznego Gimnazjum nr 5 w 

Studzionce

- Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. 

Janusza Korczaka w Pszczynie

• Zajęcia grupowe z przedstawicielem 

Agencji Zatrudnienia STAFF Service Sp. z 

o.o. pn.: „Szukaj pracy aktywnie – 

prywatne instytucje rynku pracy.”

• Symulacje rozmów kwalifikacyjnych z 

użyciem kamery

• Spotkania indywidualne z doradcą 

zawodowym pod kątem przeprowadzenia 

testu predyspozycji zawodowych

• Zajęcia grupowe z doradcą 

Regionalnego Ośrodka Wspierania 

Przedsiębiorczości pn. „Jak zostać 

przedsiębiorcą społecznym?”

• Prezentacja filmu szkoleniowego pt.: 

„Dopiąć swego, czyli jak wyznaczać i 

osiągać swoje cele?”

• Warsztaty grupowe z przedstawicielem 

Centrum Przedsiębiorczości w Woli pt.: 

„Działalność gospodarcza.”

• Konsultacje indywidualne z 

przedstawicielem Centrum 

Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w 

zakresie prowadzenia i rozwijania 

działalności gospodarczej

• Prezentacja filmu szkoleniowego pt.: 

„Rozpoczynam działalność gospodarczą, 

wady i zalety, aspekty prawne i 

finansowe.”

2.
Centrum Wsparcia Dziecka 

i Rodziny „Przystań” 
ul. Wiśniowa 2A

43-200 Pszczyna

• Zajęcia z arteterapii

• Wykonanie przez wychowanków prac 

plastyczno-technicznych, ukazujących ich 

marzenia o planowanym zawodzie

• Wizyta w salonie fryzjerskim - 

obserwacja specyfiki zawodu, praktyczny 

udział w zabiegach fryzjerskich, w roli 

modeli.

• Stworzenie strojów przedstawiających 

wybrane zawody, autoprezentacja przy 

muzyce. Zajęcia z udziałem profesjonalnej 

krawcowej.

• Pokaz mody zawodowej.
• Quiz „Barwy preferencji zawodowych”- 

poszerzanie wiedzy o zawodach.

3.

Gimnazjum Publiczne w Suszcu
ul. Szkolna 130

43-267 Suszec

• Wykonanie gazetki ściennej na korytarzu 

gimnazjum na temat: „Bądź autorem 

swojej kariery”

• Zorganizowanie zajęć warsztatowych dla 

uczniów klas trzecich prowadzonych 

przez doradcę zawodowego z Poradni 

Psychologiczno Pedagogicznej z 

Pszczyny

• Lekcje wychowawcze na temat: „Jestem 

autorem swojej kariery” przeprowadzone 

przez pedagoga szkolnego

• Udział w wycieczkach 

zawodoznawczych do zakładów pracy na 

terenie Suszca: 

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

EKa Sp. z o.o.

- Grupa Producentów Pieczarek 

„Polok Group” 

- Zakład Produkcyjno – Handlowy 

Piekarnia Kumor

- Salon kosmetyczny „Studio Urody”

- Salon Fryzjerski „VIVA”

4.

Zespół Szkół nr 2
ul. Staromiejska 41

43-200 Pszczyna

• Zajęcia w 2 grupach Publicznego 

Przedszkola nr 7 pt. „Moja Kariera”:

- Krótki wykład czym jest kariera

- Nagranie - co to zawód wg. 

Przedszkolaka

- Zawody marzeń - marzenia 

przedszkolaka - rozmowy w kółeczku

- Poznajemy zawody - kolorowanki z 

zawodami

- Naklejki z zawodami za aktywność

- Zabawy z pokazywaniem- jaki to zawód

- Ćwiczenie dopasuj narzędzia do zawodu

- Zakończenie

• Publiczne Gimnazjum nr 3 - spotkanie z 

zawodem kl.2, 3- projektant wnętrz - 

p. Magdalena z firmy „Fajny Projekt 

Magdalena Krzempek”

• Zajęcia w klasach Gimnazjum nr 3 na 

temat projektowania własnej kariery „Moje 

portfolio”.

• Podsumowanie
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5.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa 

Weszki w Rudołtowicach
ul. Anieli Krzywoń 5

43-229 Rudołtowice 

• Przygotowanie gazetki informacyjnej 

dotyczącej interesujących zawodów

• Konkurs plastyczny „Mój wymarzony 

zawód”

• Zajęcia warsztatowe z doradcą 

zawodowym z Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej w klasie II i VI

• Spotkanie z pisarzem p. Waldemarem 

Cichoniem - przedstawienie specyfiki 

zawodu pisarza

6.

• Ogłoszenie konkursu plastycznego dla 

uczniów szkoły podstawowej 

i gimnazjum „Najciekawszy zawód” 

przygotowanego przez PPP. 

• Wykonywanie prac przez uczniów na 

wybranych lekcjach.

• Przeprowadzenie zajęć „Działalność 

Urzędu Pracy – jaką pomoc mogę 

uzyskać w kształtowaniu swojej kariery” 

przez pracowników Urzędu Pracy 

z uczniami 3 klasy szkoły zawodowej.

• Rozwiązywanie na zajęciach 

informatycznych testów on-line 

rozpoznających predyspozycje i 

zainteresowania zawodowe uczniów klas 

gimnazjalnych i zawodowych.

• Wybór najciekawszych prac, będących 

reprezentacją szkoły w konkursie 

głównym PPP „Najciekawszy zawód”.

• „Otrzęsiny” nowych uczniów klas 

Przysposabiających do Pracy, gdzie 

poprzez ciekawe zadania praktyczne oraz 

quiz z wiedzy teoretycznej sprawdzą 

swoje umiejętności zawodowe.

7.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Łące
ul. Fitelberga 1

43-241 Łąka

• Podsumowanie konkursów, wystawa 

prac konkursowych, wyłonienie 

zwycięzców oraz rozdanie nagród. 

8.
Zespół Szkół w Miedźnej
ul. Szkolna 24

43-227 Miedźna

• Warsztaty językowe: Język angielski i 

niemiecki na rynku pracy (klasy II, III 

gimnazjum)

• Projekcja filmów o zawodach (klasy 

I,II,III gimnazjum)

• Konkurs literacko-plastyczny pt. "Historia 

pewnej kariery"

9. Zespół Szkół Zawodowych 

i Ogólnokształcących w Woli
ul. Poprzeczna 1a

43-225 Wola

• Lekcje w klasach I – „Moja kariera – 

zaczynam od zera?”

• Warsztaty dla uczniów klas III i IV – 

„Biznesplan krok po kroku”

10.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Ziemia Pszczńska"
ul. 3-go Maja 11

43-200 Pszczyna

• WYDARZENIE „OKNO KARIERY”

- Konferencja z wykładami otwartymi dla 

młodzieży.

- Tematyka: Przedsiębiorczość ludzi 

młodych / planowanie kariery.

- Prelegenci: wykładowcy akademiccy, 

przedsiębiorcy. 

- Godziny: 11.00-14.00

- Miejsce: Starostwo Powiatowe w 

Pszczynie

• WYDARZENIE „OKNO KARIERY”

- Warsztaty dla młodzieży z zakresu 

tworzenia koncepcji biznesowej, oceniane 

przez Komisję. Najlepsze zdaniem 

Komisji, zostaną nagrodzone.

- Prowadzący: wykładowcy Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach

- Godziny: 9.00-15.30

- Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. 

B. Chrobrego w Pszczynie

• WYDARZENIE „OKNO KARIERY”

- Spotkanie podsumowujące, ogłoszenie 

wyników – przyznanie nagród autorom 

najlepszych koncepcji biznesowych.

- Godziny: 12.00-13.00

- Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. 

B. Chrobrego w Pszczynie

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych 

im. Janusza Korczaka 

w Pszczynie
ul. Zamenhofa 5

43-200 Pszczyna
• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców, materiałów dotyczących doradztwa zawodowego

• Przygotowanie na terenie szkoły gazetki ściennej z pracami uczniów 

• Umieszczenie w gazetce szkolnej „Uśmiech szkoły” prac konkursowych uczniów oraz informacji na temat przebiegu OTK w szkole.

• Konkursy plastyczne:

- dla klas I-VI pod hasłem „Kim będę w przyszłości”

- w przedszkolu pod tytułem „Każdy gdzieś pracuje” poprzedzony zajęciami dotyczącymi poznawania różnych zawodów.

• Wypowiedź pisemna uczniów klas V-VI na temat „Jak chciałbym zaplanować swoją karierę?”

• Zajęcia w klasach podczas lekcji wychowawczych na temat wyboru drogi zawodowej, planów na przyszłość.

• Gazetka ścienna.
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11.

Publiczne Gimnazjum nr 1 

w  Pszczynie
ul. Stefana Batorego 24

43-200 Pszczyna

• Przeprowadzenie i ogłoszenie wyników 

konkursu na najciekawszy plakat 

promujący wykonywanie zawodów wg. 

raportów Barometr Manpower Perspektyw 

Zatrudnienia i Niedobór Talentów

• Konsultacje indywidualne z doradcą 

zawodowym

• Przeprowadzenie warsztatów w klasie 

drugiej i trzeciej nt. osiągania celów 

edukacyjnych oraz zawodowych

12.

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła 

II w Radostowicach
ul. Dworcowa 56

43-262 Radostowice

13.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Bronisława Malinowskiego w Woli
ul. Górnicza 47

43-225 Wola

• Ogłoszenie konkursu plastycznego 

„Najciekawszy zawód”

• Przygotowanie gazetek tematycznych w 

klasach

• Zamieszczenie informacji na szkolnej 

stronie internetowej 

• Spotkania z przedstawicielem 

wybranego przez klasę / wychowawcę 

zawodu                                  

• Wizyta uczniów w Centrum stomatologii 

Dam-Dent (poznanie pracy stomatologów, 

asystentek, higienistek)

• „Zawody związane z książką m.in.: 

księgarz, introligator, pisarz, bibliotekarz” - 

spotakanie z p. Lucyną z Biblioteki 

Pedagogicznej w Pszczynie

• Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„Najciekawszy zawód”

• Podsumowanie tygodnia

14.

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie
ul. Kazimierza Wilekiego 5

43-200 Pszczyna

• Indywidualne konsultacje z chętnymi 

uczniami klas II i III liceum

- Wypełnianie testu kompetencji

http://copomaturze.lazarski.pl/

- Omówienie 

- Cel: poznanie własnych kompetencji – 

pobudzenie świadomości ,efektywności, a 

w rezultacie, profesjonalizmu w rozwoju 

swojej kariery zawodowej. Poznanie 

własnych  kompetencji, mocnych stron 

pomocnych w planowaniu kariery 

zawodowej

• Spotkanie z zaproszonymi gośćmi 

wykonującymi zawód, który jest ich pasją  

„Jak to się stało, że robisz w życiu to co 

kochasz"

- Wystąpienie zaproszonych gości, 

panel dyskusyjny z udziałem uczniów. 

- Cel: przybliżenie uczniom specyfiki pracy 

w różnych zawodach, zaprezentowanie  

zawodu, jego zalet, wad oraz drogi 

kształcenia jaką należy przebyć aby móc 

wykonywać określony zawód.

• Lekcje / warsztaty z uczniami klas I i II 

liceum

- Temat : TOP – Twój Osobisty Potencjał 

– zaplanuj własną karierę zawodową .

- Cel : uczniowie dokonają oceny samego 

siebie, będą analizować swój potencjał 

zawodowy.

- Na TOP składa się : określenie 

indywidualnych zdolności i umiejętności, 

zainteresowań, wartości i oczekiwań .

• Indywidualne konsultacje z chętnymi 

uczniami klas II i III liceum 

- Wypełnianie testu kompetencji

http://copomaturze.lazarski.pl/

- Omówienie 

- Cel: poznanie własnych kompetencji – 

pobudzenie świadomości ,efektywności, a 

w rezultacie, profesjonalizmu w rozwoju 

swojej kariery zawodowej. Poznanie 

własnych  kompetencji, mocnych stron 

pomocnych w planowaniu kariery 

zawodowej

15.

Zespół Szkolno - Przedszkolny 

w Kryrach
ul. Nierad 86

43-265 Kryry

• Przygotowanie gazetek szkolnych:

- „Jestem autorem mojej kariery” - 

Gimnazjum

- „Wymarzone zawody” - Szkoła 

Podstawowa

• „Wymarzone zawody dzieci” – scenki , 

gry i zabawy wykonane przez 

gimnazjalistów dla przedszkolaków

• Lekcje wychowawcze na temat:

„Jestem autorem własnej kariery”

• „Teoria kontra praktyka – czyli jak 

wygląda świat w rzeczywistości?” - 

spotkania z dorosłymi, którzy opowiedzą 

uczniom o swoim zawodzie

- p. Monika Klapsia – fryzjerka

- p. Marcin Janosz – strażak, ratownik 

medyczny

• „Odkrywanie własnych talentów” - 

wyjazd do Katowic na koncert 

symfoniczny dla młodzieży w wykonaniu 

NOSPR

• Zawód reportera? Dlaczego nie! Wizyta 

uczniów w Radio Em

• Warsztaty dla klas II na temat: „W 

poszukiwaniu mojego zawodu”.

Prowadzenie: Mobilne Centrum Informacji 

Zawodowej

• Warsztaty dla klas II na temat: „W 

poszukiwaniu mojego zawodu

Prowadzenie: Mobilne Centrum Informacji 

Zawodowej

• Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym w klasach III

• Lekcje wychowawcze z zakresu doradztwa zawodowego w klasach I i II

• Spotkanie uczniów klas III z przedstawicielem Centrum Przedsiębiorczości w Woli

• Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt: ,,Zawód moich marzeń”

• Odwiedzanie przez uczniów wybranych zakładów pracy

• Przygotowanie gazetki ściennej i plakatów promujących Ogólnopolski Tydzień Kariery
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16.
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. 

Gen. Józefa Bema w Pszczynie
ul. Poniatowskiego 2

43-200 Pszczyna

• Gazetka tematyczna "Bądź autorem 

swojej kariery"

• Spotkanie młodzieży z doradcami 

zawodowymi z Mobilnego Centrum

• Warsztaty "Dobry start na rynku pracy - 

czyli jak dobrze zaplanować swoją 

karierę"

17.

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Pszczynie
ul. Zamenhofa 5

43-200 Pszczyna

• Zajęcia z uczniami w Gimnazjum 

Publicznym w Radostowicach „ 

Konstruktor własnej kariery”  M. Kulczyk 

• Zajęcia z uczniami w Gimnazjum 

Publicznym w Suszcu „ Konstruktor 

własnej kariery”  M. Kulczyk

• Zajęcia z uczniami  w Powiatowym 

Zespole Szkół nr 2 „Rola kompetencji 

zawodowych w planowaniu kariery” M. 

Kulczyk, J. Nadgórska

• Zajęcia z uczniami SP Rudołtowice „ 

Jaki/jaka jestem i kim mogę być?” K. 

Wolnarek

• Zorganizowanie konferencji dla 

szkolnych doradców zawodowych i 

pedagogów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, 

na temat „Doradztwo zawodowe a 

reforma edukacji” –  M. Kulczyk, K. 

Wolnarek. 

• Przeprowadzenie warsztatów dla 

szkolnych doradców zawodowych i 

pedagogów szkolnych, pełniących funkcje 

doradców. 

• Przeprowadzenie konkursu z zakresu 

doradztwa zawodowego "Mój wymarzony 

zawód" w szkołach podstawowych ( kl. I- 

III) i w gimnazjach ( kl. I- III) M. Kulczyk, 

K. Wolnarek.

• Udział w komisji konkursowej. 

18.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. prof. 

J.Tischnera w Woli
ul. Przemysłowa 7

43-225 Wola

• Przygotowanie gazetki ściennej na temat 

OTK 2016

• Wyjście 20 osobowej grupy uczniów to 

oddziału PKO w Woli - spotkanie z 

pracownikami

• Prezentacja dla uczniów klas pierwszych 

2 szkół podstawowych na temat 

różnorodności zawodów

• Zajęcia dla uczniów z doradcami 

zawodowymi Z Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej z Bielska- Białej 

• Udział doradcy zawodowego w 

konferencji szkoleniowej organizowanej 

przez PPP w Pszczynie

• Lekcje wychowawcze w klasach I , II i III 

ramach w ramach MAG (Młody Aktywny 

Gimnazjalista) – poświęcone  zagadnieniu 

moja kariera

• Konkurs fotograficzny: „Mój talent - mój 

zawód”

19.

Publiczne Gimnazjum nr 4 

w Pszczynie
ul. M. Konopnickiej 44

43-200 Pszczyna

• Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego na 

najlepszy i najbardziej oryginalny plan 

kariery „Moja kariera – mój plan – moje 

życie”

• Zajęcia z doradcą zawodowym w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie 

dla grupy uczniów na temat: „Działalność 

Urzędu Pracy – jaką pomoc mogę 

uzyskać w kształtowaniu swojej kariery?”

• „Spotkanie z osobą wykonującą ciekawy 

zawód":

- przebranie 

- zaprezentowanie ścieżki kształcenia

- prezentacja w formie plakatu informacji o 

zawodzie (środowiska pracy, czynności i 

zadań, wymagań psychologicznych, 

zarobków)

• Zajęcia warsztatowe ze szkolnym 

doradcą zawodowym i psychologiem dla 

klas trzecich gimnazjum pt. 

„Autoprezentacja – jak ważną odgrywa 

rolę w karierze zawodowej?” 

• Udział w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w 

Pszczynie

• Spotkanie z absolwentami szkoły

• Wykład i warsztaty na temat planowania 

kariery zawodowej

• Quiz z przedsiębiorczościZespół Szkół w Woli 
ul. Górnicza 47

43-225 Wola

20.

• Konkurs plastyczny na pt. „Mój wymarzony zawód” i  konkurs na opisanie własnego biznes planu

• Dwudniowy staż u pracodawców w hotelu i restauracji - poznanie przez uczniów 

pracy kelnera, pokojówki, recepcjonistki, praca w dziale marketingu (4 różne 

instytucje)
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• Konkurs zawodoznawczy dla uczniów 

klas drugich

• Wizyta uczniów u PUP w Pszczynie - 

udział w spotkaniu z doradcą zawodowym 

Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 

pt. "Działalność Urzędu Pracy - jaką 

pomoc mogę uzyskać w kształtowaiu 

swojej kariery?"

22.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. 

Karola Miarki w Pszczynie
ul. Szymanowskiego 12

43-200 Pszczyna

• „Czy człowiek jest kowalem swojego 

losu?” - przygotowanie przez uczniów 

prac – dowolna forma wypowiedzi i 

zaprezentowanie na zajęciach.

• Warsztaty kulinarne z szefem kuchni 

Piotrem Polakiem

• Przygotowanie przez młodzież 

prezentacji:

- "Zmiany demograficzne i ich 

konsekwencje dla rynku pracy”

- "Cudzoziemcy na rynku pracy – szansa 

czy zagrożenie?”

- "Pracownik przyszłości – nowe 

kompetencje na rynku pracy”

- "Nowoczesne metody poszukiwania 

pracy"

• Warsztaty „Jak profesjonalnie  

przygotować się do rozmowy 

rekrutacyjnej?”- prowadzone przez 

przedstawiciela firmy Adecco

• Udział uczniów klas maturalnych w 

konferencji organizowanej przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Pszczyńska”, wykłady z udziałem 

przedstawicieli środowiska akademickiego 

oraz lokalnego biznesu

• Warsztaty dla uczniów klas maturalnych 

„Rola kompetencji zawodowych w 

planowaniu kariery”

• Warsztaty dla uczniów klas 

mechatronicznych i budowlanych 

„Nowoczesne technologie” - firma APA 

Sp. z o.o. Gliwice

• Pokaz grupy interwencyjno – szturmowej 

dla uczniów klas mundurowych

• Konferencja „Doradztwo zawodowe a 

reforma edukacji”

• Udział w warsztatach w ramach 

doradztwa zawodowego

• Warsztaty prowadzone przez 

pracowników Uniwersytetu Śląskiego „Jak 

być autorytetem dla innych? Jak wybierać 

autorytet dla siebie”

23.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 

Pszczynie
ul. 3 maja 7

43-200 Pszczyna

• Przygotowanie gazetki na temat: 

„Postaw na swoją przyszłość”

• Spotkania z maturzystami na temat: 

"Planowanie kariery zawodowej"

• Uczestnictwo w  Konferencji obejmującej 

wykłady otwarte z udziałem 

przedstawicieli środowiska akademickiego 

oraz lokalnego biznesu

• Wykład „Lekcje z ZUS”

• Warsztaty – zajęcia z zakresu modelów 

biznesowych, tworzenie własnych 

pomysłów na biznes

• Spotkania z maturzystami na temat: 

"Planowanie kariery zawodowej"

24.

Powiatowe Ognisko Pracy 

Pozaszkolnej w Pszczynie
ul. 3 maja 7

43-200 Pszczyna

• Zorganizowanie warsztatów 

plastycznych oraz wielkoformatowych 

plakatów.

• Stworzenie plakatów reklamowych z 

dziećmi, które zakładają swoją firmę  oraz 

wywiady z dziećmi na temat "Bądź 

kreatorem własnej kariery”

21.

Publiczne Gimnazjum nr 5 

w Studzionce
ul. Jordana 3

43-245 Studzionka

• wystawa prac plastycznych o tematyce zawodoznawczej dla wszystkich uczniów
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25.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Czarkowie Szkoła Podstawowa 

nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Powstańców Ślaskich 25

43-211 Czarków

26.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. 

Żołnierzy Września w Ćwiklicach
ul. Męczenników Oświęcimskich 71

43-229 Ćwiklice

27.

Centrum Przedsiębiorczości 

CP Sp.z o.o. 
ul. Kopalniana 6 

43-225 Wola

• wykład dla uczniów klas III - Gimnazjum 

Publiczne im. Jana Pawła II w 

Radostowicach

•  wykład i warsztaty dla uczniów ZS w 

Woli - Technikum

•  wykład i warsztaty dla uczniów Zespołu 

Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących 

w Woli

 • wykład dla osób bezrobotnych

 • konsultacje indywidualne 

28.

Śląska Wojewódzka Komenda OHP 

12-6 Hufiec Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23

43-200 Pszczyna

• Spotkania grupowe z doradcami 

zawodowymi Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej 

29.

Szkoła Podstawowa nr 18 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. ks. 

Jana Twardowskiego 
ul. Księżycowa 25 

43-200 Pszczyna

• Rozwieszenie plakatów informacyjnych 

„Ogólnopolski  Tydzień Kariery” 

• Wykonanie gazetki tematycznej „Zostań 

autorem swojej kariery” 

• Konkurs plastyczny na plakat 

„Najciekawszy zawód naszych czasów”

• Zajęcia dla klas I – III „Poznajemy 

zawody naszych rodziców”

• Rozwieszenie plakatów informacyjnych 

„Ogólnopolski  Tydzień Kariery” 

• Zajęcia dla klas I – III „Poznajemy 

zawody naszych rodziców”

• Konkurs plastyczny na plakat 

„Najciekawszy zawód naszych czasów”

• Zajęcia dla klas IV – VI „Mój zawód w 

przyszłości – kim chciałbym być” 

• Wycieczki klasowe do różnych zakładów 

pracy 

• Spotkania tematyczne z osobami które 

wykonują ciekawe zawody z pasją 

• Konkurs plastyczny na plakat 

„Najciekawszy zawód naszych czasów”

• Zajęcia z preorientacji zawodowej w 

klasach IV - VI - rozwiązanie testu 

predyspozycji zawodowych, prezentacja 

multimedialna dotycząca "zawodów 

przyszłości"

• Spotkanie z ludźmi sukcesu Spotkanie 

na Sali gimnastycznej

• Wycieczki klasowe do różnych zakładów 

pracy 

• Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – 

VI „ Najciekawszy zawód naszych 

czasów” 

• Wycieczki klasowe do różnych zakładów 

pracy

• Zajęcia z preorientacji zawodowej w 

klasach IV - VI - rozwiązanie testu 

predyspozycji zawodowych, prezentacja 

multimedialna dotycząca "zawodów 

przyszłości"

• Wycieczki klasowe do różnych zakładów 

pracy 

• Konkurs plastyczny na plakat 

„Najciekawszy zawód naszych czasów” – 

rozstrzygnięcie

• Udział w konferencji podsumowującej 

OTK 2016 w dniu 25.10.2016r.

Konferencja podsumowująca obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2016 odbędzie się w dniu 25.10.2016r. o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

• Kiermasz staroci, zdrowej żywności: nauka przedsiębiorczości (dochód przeznaczony zostanie na nagrody dla dzieci za udział w konkursach OTK)

• "Przyszłość w moich rękach " - pisanie opowiadania w formie komiksu na temat swojej przyszłej kariery

• Konsultacje z doradcą zawodowym dla dorosłych i młodzieży

• "Zamieńmy się rolami z nauczycielami"- uczniowie przygotowują lekcję, nauczyciel wciela się w rolę ucznia. Dzieci pełnią dyżur na korytarzu itp.

• "Zawodowa zabawa"- dyskoteka na której dzieci przebierają się np. za policjanta, fryzjerkę itp. Konkurs najlepszego stroju. Wspólny taniec - układ 

• "Wolontariat jako drugi zawód przyszłości"- pogadanki na temat wolontariatu, wykład na lekcji WDŻwR, zbiórka past i szczoteczek dla dzieci z Afryki, nakrętki dla Hospicjum Dziecięcego w Tychach, udział w Biegu 

Pszczyńskim Nocnym dla Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie .

• Przygotowanie plakatów prezentujących wybrane zawody

• Organizacja wystawy plakatów wykonanych przez uczniów

• Wizyty w okolicznych zakładach pracy, poznanie zawodów i charakteru pracy wykonywanej przez piekarza, cukiernika, florystykę, sprzedawcę

• Spotkanie z absolwentami naszej szkoły, którzy pracują w zawodzie: fryzjerka, kosmetyczka, stewardesa. Spotkania z gośćmi połączone z pokazem ich umiejętności i rozmową o drodze zawodowej, pokazy slajdów

• Przygotowanie plakatów indywidualnych na konkurs plastyczny w ramach OTK przez kółko plastyczne i świetlicę szkolną

• Warsztaty dla uczniów z trudnościami w uczeniu się „Szkoła przetrwania”

• Zajęcia w przedszkolu według kącików zabaw prezentacja wybranych zawodów tj. fryzjerka, kucharz, lekarz, budowlaniec. 


