
 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

 

Jesień pod znakiem 'Kariery'  
 

    W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zaplanowaliśmy, na terenie naszej Szkoły,                    
szereg ciekawych spotkań z przedstawicielami różnych grup zawodowych. Przyjęliśmy także zaproszenia 
do udziału w przedsięwzięciach poza murami naszej placówki, które mamy nadzieję ułatwią młodym 
ludziom wybór ścieżki edukacyjno - zawodowej.  

   W piątek, 25 października  2019 r., w  Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli                               

we Włocławku zorganizowane zostały Dni Otwarte, które swoją obecnością uświetnili:                                   
Pani Maria Mazurkiewicz (Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pani Domicela Kopaczewska                     

(Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek), Pan Sławomir Kopyść (Członek Zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego), Pani Barbara Kuklak (wizytator Włocławskiej Delegatury Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy).  

   Dyrektor placówki Pani Grażyna Troszczyńska przedstawiła działania KPCEN, a także zaprosiła                               
do korzystania z oferty szkoleniowej, która wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi  i jest zgodna                              

z polityką oświatową państwa.  

  Niezmiernie ciekawy wykład inauguracyjny wygłosiła Pani prof. Małgorzata Makiewicz,                                 
w trakcie którego podkreśliła znaczenie matematyki w kulturze i sztuce, ale przede wszystkim                                  
w nowoczesnej edukacji.   

   Swoją niszę znaleźli także doradcy zawodowi, którzy mogli liczyć na konsultacje, a także wskazanie 

ciekawych metod prowadzenia lekcji doradczych z wykorzystaniem technologii,                                    

a także gier planszowych.  

 W listopadzie 2019 r. uczniowie klas ósmych uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych                                   

przez przedstawicieli różnych grup zawodowych. Młodzi ludzie mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu 
strażaka, policjanta. 

Koordynatorem projektu była Pani Kamila Szylbert – doradca zawodowy. 



 

 

Prelekcja z udziałem p. M. Bladoszewskiego - Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2     we Włocławku 

   W ciągu godziny lekcyjnej zaproszeni goście szczegółowo omówili ścieżkę edukacyjną prowadzącą                      
do danego zawodu, specyfikę pracy w zawodzie, predyspozycje, które wymagane są na danym stanowisku.  

 

Prelekcja z udziałem włocławskich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku pp. E. Reszczyńską, K. 
Jaworskąj, a także p. P. Kamela.  

   Niezwykle cennym doświadczeniem był udział w warsztatach, których celem bylo ułatwienie, mlodym 
ludziom, wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej. W listopadzie i grudniu trzykrotnie gościliśmy 
specjalistow z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku, którzy zrealizowali, we wszystkich 
klasach ósmych, dwugodzinne zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. Zainteresowani uczniowie klas 
siódmych i ósmych mogli także korzystać, w wybranych dniach,  z indywidualnych konsultacji.  



 

 

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez  pp. I. Pałucką, D. Najberg. 

   19 listopada uczniowie z klas 6 b i 6 c wraz        z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu 

warsztatowym w Urzędzie Skarbowym we Włocławku. Prowadzący zajęcia zapoznali uczniów z 
zagadnieniami podatkowymi oraz funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej. 

   W związku z XII Edycją Światowego Tygodnia uczniowie z klas: 7a, 8e (21.11.2019 r.),  7c, 7d 

(22.11.2019 r.) odwiedzili Inkubator Przedsiębiorczości, w którym odbyły się prelekcje: w czwartek pt.: 
Formalnoprawne aspekty zakładania działalności gospodarczej;  w piątek pt.: Potencjał zawodowy - odkryj 

swoje mocne strony oraz dyspozycje zawodowe. Wszystkie grupy miały możliwość zwiedzania 
Włocławskiego Inkubatora Innowacji  i Przedsiębiorczości. 

  Doświadczenie zawodowe daje także możliwość działania w ramach wolontaratu. Dlatego cenną wiedzę 
można było zdobyć podczas prezentacji zaproszonych podmiotów,  a także warsztatów w ramach 
Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Włocławek, które odbyło się na terenie Centrum Kultury 'Browar B'. 



 



 

Zdjęcie prezentuje zajęcia w ramach bloku szkoleniowego pt.: Efektywny wolontariat długoterminowy. 

  Z okazji Europejskich Dni Umiejętności Zawodowych wybrani uczniowie klas ósmych uczestniczyli                          
w Festiwalu Umiejętności Zawodowych, którego organizatorami byli Poradnia                               
Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku. a także Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji 

Nauczycieli we Włocławku. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało, 10.12.2019r., w Sali Widowiskowej 
Centrum Kultury Browar-B we Włocławku w godzinach 10.00 – 13.00. 

 

 


