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    Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli 

OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia 

Doradców Szkolnych i Zawodowych 

Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu 

inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych 

inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz 

rozwoju poradnictwa zawodowego, 

wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia 

dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego 

obywatela. 

 



  Naszym celem jest zwrócenie 

uwagi uczniów na korzyści płynące  

z inwestowania w siebie, oraz 

podniesienie ich samoświadomości  

w aspekcie podejmowania decyzji 

zawodowych, dokonywania wyborów 

oraz planowania własnej ścieżki 

rozwoju edukacyjno - zawodowego  



   Przystępując do tej ogólnopolskiej 

akcji, mieliśmy jeden zasadniczy 

powód  

- uczeń i jego dobro!  

   Dlatego zaangażowaliśmy do niej 

wielu nauczycieli i pedagogów oraz 

zaprosiliśmy partnerów i instytucje 

wspierające. 

 

 



 

        Akcja promująca działania na rzecz  

poradnictwa zawodowego   

    rozpropagowanie OTK wśród społeczności 

szkolnej i lokalnej (strona internetowa, 

lokalna prasa, ulotki, plakaty, stoiska i  filmy 

edukacyjne zawodoznawcze, zdjęcia, 

prezentacje multimedialne), 

  nawiązanie współpracy z instytucjami rynku 

pracy mającej na celu włączenie ich do akcji. 





   

Konkursy dla uczniów i klas,  

Wycieczki do zakładów pracy i instytucji,  

 Spotkania i wykłady prowadzone przez 

zaproszonych gości 

 Porady indywidualne i grupowe dla uczniów 

 Praktyka zawodowa 

 Próbny egzamin zawodowy 

Warsztaty 

Konferencje 

 





„ Nie rezygnuj nigdy  

z celu tylko dlatego,  

że osiągnięcie go wymaga 

czasu.  

Czas i tak upłynie” 
 



Spotkanie zawodoznawcze dla klas  

  I – wszych  

pokaz umiejętności uczniów  

w zawodach w których kształcimy,  

przybliżenie charakterystyki tych 

zawodów 

 



Dziewczęta ze szkoły 

wielozawodowej prezentują 

nowe fryzury, tym samym 

przekonują  kolegów i 

koleżanki  do swojego 

zawodu 



Charakterystyczne stroje na 

zajęcia technologii 

gastronomicznej  cieszą się 

wielką popularnością wśród 

uczniów 



Technik organizacji 

usług gastronomicznych 



Uczniowie często podejmują 

swoją pierwszą pracę już 

podczas edukacji w szkole 



Technik 

budownictwa 



z Jolantą Dyl – Maćkowską z Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz z Lidią Arm z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

i Dorotą Czerwińską – doradcą zawodowym z PUP  
 



„Kariera i przedsiębiorczość” 
– uczniowie klas kończących edukację w tym 

roku 

 



 Prezentacja multimedialna 
„Przedsiębiorczość” – wykład nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia gości 



Andrzej Pieńkos – wyszkowski przedsiębiorca  
„Firma Handlowo – Usługowa APIN” 

Anna Serafińska – doradca zawodowy z PUP- opowiada  
o sytuacji na lokalnym rynku pracy 



 

Z Teresą Dubniak -  naczelnik wydziału kredytów w PBS  
w Wyszkowie 

 

Fragment prezentacji 



Tatianą Szostak – kierownikiem Działu 
Personalnego w Ardagh Polska S.A 

z Martą Szmurło – doradcą 
zawodowym z PPP 





„Znajomość języków obcych  

- kluczem do sukcesu na rynku 

pracy” 
 

 Zajęcia skierowane do uczniów klas II i III 

Wskazanie uczniom znaczenia nauki języków 

obcych: jęz. angielskiego, niemieckiego 

 i rosyjskiego  

 Dzień miał charakter wybitnie warsztatowy 

 

 

 



Wykorzystano: 

o Wykonane przez uczniów prezentacje 
multimedialne w 3 językach obcych dotyczących 
kariery zawodowej 

o Scenki sytuacyjne związane z zatrudnieniem 

o Dialogi i zwroty niezbędne przy poszukiwaniu 
pracy 

o Ćwiczenia leksykalne 

o Konkursy dla uczniów w tym: konkurs na 
poprawnie napisany list motywacyjny, CV oraz 
ogłoszenie o pracę 

o Poprzez zabawę – nauka piosenki w języku 
obcym 

 

 







Nauka popularnej piosenki 
Dokumenty aplikacyjne w językach 

obcych 



Znaczenie egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe w rozwoju kariery 

zawodowej w kraju i za granicą. 



 Próbny egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe dla klas IV 

technikum i II klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej 

o Omówienie procedur i struktury egzaminu 

(uczniowie i ich rodzice) 

o Zwrócenie uwagi na wartość dyplomu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 

jego suplementu w języku angielskim 

o Przeprowadzenie egzaminu  

 



 Prezentacje filmów o zawodach na świetlicy 

 Ekspozycje książek, czasopism i ulotek  

 Numer specjalny gazetki „Nowinki Jedynki” 

 Konkurs dla uczniów na wykonanie ulotek  
informacyjnych o kierunkach kształcenia i 
prezentacji multimedialnych 

 Badanie losów absolwentów 

 Udział doradcy zawodowego w konferencji 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 
Zawodowych oraz Centrum Metodyczne ECORYS 
nt.„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach – 
Reaktywacja”  - inauguracja Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery 2011   

 Wycieczki zawodoznawcze 

 



 CEL - ZWIĘKSZENIE SZANS UCZNIÓW NA ROZWÓJ 

ZAWODOWY 

Biuro Turystyczne LUNA w Wyszkowie 

Zakład Ardagh Glass S.A. w Wyszkowie 

Bank PKO  

Starostwo Powiatowe, Wydział 

architektury i budownictwa  

Spotkanie z pracownikiem Powiatowej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

 

 



Spotkanie  

z Naczelnikiem 

Wydziału, oraz 

Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego  



Test na przejrzystość 

szkła 



Program konferencji 

 Podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 
– prezentacja multimedialna 

 Dyskusja nt. „Poradnictwo kariery  
i projekty UE szansą na lepszy start zawodowy 
dla każdego ucznia” 

 Pytania do prelegentów 

 Podsumowanie konferencji 

Uczestnicy konferencji: zaproszeni goście, 
dyrektorzy gimnazjów, uczniowie z klas 
maturalnych, przedstawiciele Rady Rodziców, 
lokalna prasa, dyrekcja szkoły, nauczyciele 
zaangażowani w Projekt 



 

 Zgłoszenie udziału szkoły w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 

 Przygotowanie harmonogramu OTK, scenariusza i raportu 
końcowego 

 Dokumentowanie akcji 

 Nadzorowanie poszczególnych wydarzeń 

 Zorganizowanie konferencji podsumowującej OTK 

 Udostępnienie materiałów zawodoznawczych osobom 
zaangażowanym w projekt 

 Przygotowanie regulaminu konkursu i patronat nad jego 
przebiegiem 

 Informacje na stronie internetowej i w prasie 

 Przygotowanie wystawki materiałów związanych z karierą 
zawodową 

 Porady i konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli 

 Warsztaty  tematyczne dla zgłoszonych klas 

 Przygotowanie prezentacji multimedialnej na konferencję 
podsumowującą  



Rezultaty twarde: 

 Udział wzięło: 720 uczniów naszej szkoły, z których 
część brała aktywny udział w warsztatach, 
wycieczkach, konkursach itp. 

 Czynnie uczestniczyło 17 nauczycieli, pedagog, 2 
doradców zawodowych 

 Wykonano na potrzeby edukacji zawodowej: 5 
scenariuszy warsztatów związanych z karierą 
zawodową, 10 plansz, w tym 6 językowych, 5 
prezentacji multimedialnych, ulotki o zawodach, 
szereg materiałów do pracy z uczniami, prezentacje 
multimedialne o kierunkach kształcenia. 

 Przeprowadzono wiele rozmów doradczych, 
indywidualnych i grupowych 

 Zbadano losy absolwentów 

 

 



Rezultaty miękkie: 

 Pogłębienie wiedzy dotyczącej własnego potencjału 

 Wzrost świadomości uczniów w zakresie 

samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych, 

inwestowania w swój rozwój edukacyjno – zawodowy 

 Wzrost pewności siebie 

 Usystematyzowanie wiedzy nt. zawodów, w których 

młodzież się kształci 

 Poznanie specyfiki pracy w instytucjach rynku pracy 

 Poznanie praw rządzących rynkiem pracy i sytuacji na 

lokalnym i krajowym rynku pracy 

 Łatwiejszy start na rynek pracy 

 

 



 Powiązanie wszystkich 

działań w jedno i stworzenie 

wielkiego dzieła wymaga 

współpracy osób 

zaangażowanych i jest 

możliwe do osiągnięcia.   
 



  „Poradnictwo kariery  

i projekty UE szansą  

na lepszy start 

zawodowy  

dla każdego ucznia” 
 



Bogusława Pawelska – Kozon 

Szkolny doradca zawodowy 


