OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2014
PPP-P w Olsztynie już po raz czwarty włączyła się w działania Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się
z rynkiem pracy?”. Realizatorami warsztatów i zajęć edukacyjnych były: Magdalena
Baranowska, Agnieszka Jurkiewicz, Alina Raplewicz, Anna Uszpolewicz, Krystyna
Żygadło. Akcję koordynowała Magdalena Baranowska.
W ramach OTK doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy poradni przeprowadzili
różnorodne zajęcia dla uczniów szkół powiatu olsztyńskiego:
21.X.2014r. - Zespół Szkół w Jezioranach - Gimnazjum
Uczniowie klas IIa, IIb, IIc uczestniczyli w 2 godzinnych warsztatach pt. "Pomysł
na przedsiębiorczość". Celem zajęć było przybliżenie tematyki przedsiębiorczości
w aspekcie cech osobowych ludzi przedsiębiorczych, pomysłów na własny biznes
oraz sprawdzenia własnego potencjału w tej dziedzinie. Zajęci poprowadziły Alina
Raplewicz i Anna Uszpolewicz.
22.10.2014r. - Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
23.10.2014r. - Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Biskupcu
Pedagog poradni, pani Krystyna Żygadło na zajęciach nt. "Jak wybrać zawód? Nowe
szkolnictwo zawodowe" przedstawiła uczniom klas trzecich możliwości kształcenia po
gimnazjum. Powiedziała o tym, jak zdobyć odpowiedni zawód zgodny
z zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy, a także w jaki sposób przeprowadzane
są egzaminy na poszczególne kwalifikacje i jak wygląda procedura otrzymania dyplomu
potwierdzającego posiadanie tytułu w danym zawodzie. Uczniom zostały przybliżone
terminy – klasyfikacje zawodowe, umiejętności formalne.
23.10.2014 r. - Gimnazjum Publiczne w Świątkach
Uczniom klasy IIIa, IIIb, IIIc zaproponowano udział w warsztatach edukacyjnych
nt. "Rynek pracy - gdzie go szukać?", podczas których wraz z uczniami wypracowano
katalog najefektywniejszych sposobów poszukiwania pracy i źródeł informacji
o ofertach pracy. Swoje umiejętności prezentacji uczniowie mogli sprawdzić
w zaaranżowanych na potrzeby zajęć scenkach imitujących rozmowy rekrutacyjne.
Prowadzące warsztaty: Magdalena Baranowska i Anna Uszpolewicz.
23.10.2014 r. - Zespół Szkół w Dobrym Mieście
Pani Agnieszka Jurkiewicz we współpracy z pedagogiem placówki – Lidią Warchoł
przeprowadziły dla uczniów klasy II Liceum Ogólnokształcącego warsztaty
nt. „Preferencje i predyspozycje zawodowe uczniów a rynek pracy”.
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