PROGRAM
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY (OTK)
pod patronatem Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego
16 – 26.10.2017r.
Co to jest OTK?
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie inicjowane przez Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie
ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania
edukacji, zawodu, pracy i kariery.
Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w
planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do
zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym
założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.
Za szczególną aktywność i nowatorstwo zaprezentowane podczas OTK przewidujemy nagrody.
Organizatorzy imprez i aktywni uczestnicy otrzymają pisemne podziękowanie i potwierdzenie
czynnego udziału w projekcie oraz raporty z działań będą zaprezentowane na stronach internetowych
OTK i SDSiZ. http://www.tydzienkariery.pl

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, szkolni doradcy zawodowi z
Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego proponują następujące działania skierowane
w szczególności do uczniów klas kończących edukację na poziomie ponadgimnazjalnym:
Poniedziałek
16.10.2017r.
Wtorek
17.10.2017r.

Środa
18.10.2017r.

8:00-10:30 –zajęcia z doradcami zawodowymi - Powiatowe Centrum
Doradztwa Zawodowego
8:00-8:45„Moje talenty, moje kompetencje – zawód fizjoterapeuty” –
Ewelina Sienkiewicz, Kierownik Rehabilitacji, Medical Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Wyszków
9:45-10:30 „Praca w administracji publicznej – zalety i wady”
Magdalena Grabowska, Kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej,
Urząd Skarbowy w Wyszkowie
10:45-11:30„Moje talenty, moje kompetencje – cechy lidera.” Piotr
Wykowski, Prezes RHINOS Wyszków, Kamil Wykowski,
Wiceprezes RHINOS Wyszków.
10:45-11:30 „Moje talenty, moje kompetencje – cechy lidera.” Piotr
Wykowski, Prezes RHINOS Wyszków, Kamil Wykowski,
Wiceprezes RHINOS Wyszków.
8:00-8:45 „Jakich błędów nie należy popełniać pisząc CV? Rozmowa
kwalifikacyjna o pracę.”- Paweł Gołębiewski, Kierownik ds.
sprzedaży, PGD Polska Sp. z o. o. Poznań
8:50-9:35 „Jakich błędów nie należy popełniać pisząc CV? Rozmowa
kwalifikacyjna o pracę.”- Paweł Gołębiewski, Kierownik ds.
sprzedaży, PGD Polska Sp. z o. o. Poznań
8:50-9:35 „Ku własnym wyborom – prowadzenie działalności
gospodarczej na własny rachunek.” Damian Bloch, właściciel firmy
budowlanej Bloch Developmet.
10:00-15:00 Konferencja w Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.
Drukarnia Wyszków - przedstawiciele CEZiU Kopernik w
Wyszkowie

Czwartek
19.10.2017r.
Piątek
20.10.2017r.

Czwartek
26.10.2017r.

8:50-9:35 – „Moje talenty, moje kompetencje – administracja,
produkcja, HR? – zajęcia z przedstawicielami firmy Quad/Graphics
Europe, Drukarnia Wyszków.
8:00 – 10:30 Wycieczka zawodoznawcza do Quad Graphics – klasa
IITL
9:45-11:30 Warsztat przeprowadzony metodą dramy - Coach Biznesu
Ewa Trzcińska
Ilość miejsc ograniczona – maksymalnie 30 osób (zapisy u doradców
zawodowych)
8.30 – 12.30
Konferencja pod hasłem: „Aby zawód nie był tylko zawodem, czyli
wyzwania doradców zawodowych w powiecie wyszkowskim”
ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE OTK W CEZiU KOPERNIK

