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Oferta doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej przy PORE:
Przedszkole:
 Program preorientacji zawodowej- „Poznajemy zawody z Peppą”
Szkoła Podstawowa:
Zajęcia dla uczniów
 kl. 0- II – „Porozmawiajmy o zawodach. Poznajemy zawód…..”
 kl. III „Kim będę jak dorosnę?
 kl. IV - V „Wyspa skarbów” – odkryj swój potencjał.
 kl. VI „ Sprawdzian umiejętności zawodowych”
Gimnazjum:
Zajęcia dla uczniów
 kl. I –II „Rola zainteresowań przy wyborze zawodu”„ Źródła informacji o zawodach”
 kl. III „Czynniki wyboru zawodu miarą sukcesu”, „Pracownik przyszłości – preferowane
kompetencje na rynku pracy” „Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie giżyckim
i zasady rekrutacji”
 Indywidualne porady zawodowe w PP-P
Szkoły Ponadgimnazjalne:
 kl. I - II „Sztuka prezentacji”, „Osobowość zawodowa”
 kl. III lub IV „Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych”, „Rozmowa
rekrutacyjna”, „Pracownik jedyny w swoim rodzaju - to Ja – preferowane kompetencje na
rynku pracy”,
 „Zegar sukcesu” – wyznaczanie celów, planowanie, pozytywne
myślenie
 „Warsztaty umiejętności” – systematyczne spotkania z grupą uczniów – „Młodzi, Zdolni
Przedsiębiorczy” w PORE – doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności.
 Indywidualne porady zawodowe w PP-P

NAUCZYCIELE:
 Prelekcje i wykłady na temat: „Rola szkoły w podejmowaniu przez uczniów wyboru
zawodu i szkoły”. , „Rozwój zawodowy ucznia”.
 Warsztaty na terenie poradni: „Predyspozycje – zawód –szkoła”.
 Promocja szkoły poprzez zorganizowanie warsztatów „Praktycznie do zawodu i szkoły”.
 Spotkania dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z pedagogami szkolnymi z gimnazjów
dotyczące rekrutacji do kl. I szkół ponadgimnazjalnych.
RODZICE:
Spotkania tematyczne:
 Rola rodziny w podejmowaniu wyboru zawodu i szkoły przez dziecko.
 Rozwój zawodowy człowieka.
 Wykłady motywujące:
- „Aktywny rodzic – Jak rozpoznać predyspozycje dziecka i jak wspierać je w rozwoju?”
- „Zaradne kobiety o brak pracy się nie boją” – spotkanie z okazji Dnia Kobiet
ORAZ:
* Organizacja Powiatowych Dni Talentu
* Cykliczne spotkania i wspólne przedsięwzięcia Powiatowego Koordynatora Doradztwa
Zawodowego z Grupą Doradców Zawodowych Powiatu Giżyckiego

Powiatowe Dni Talentu
W tym roku 7 czerwca odbyła się IV edycja PDT.
Jest to cykliczna impreza promująca utalentowane dzieci i młodzież z powiatu giżyckiego.
Organizatorem jest Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
Współorganizatorami byli:
Centrum Profilaktyki, Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
oraz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, w którym odbył się IV
PDT.
Patronat nad tym wydarzeniem objął Starosta Giżycki Pan Wacław Strażewicz.
Młodzież ze szkół powiatu giżyckiego miała okazję zaprezentować swoje talenty w kategoriach:
plastyka, recytacja, teatr, śpiew, muzyka, taniec, gra na instrumencie i inne nietypowe prezentowane
przez pojedynczych uczestników. Na scenie wystąpiło ok. 200 uczniów. Uczestnicy otrzymali
dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Targi Pracy i Edukacji „Obierz kurs na karierę”
Organizatorem jest - Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Giżycku,
współorganizatorami : Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku oraz Zespół Szkół
Zawodowych w Giżycku W organizację zaangażowani są doradcy zawodowi z tych instytucji.
Targi odbędą się 13 czerwca w godz. 10.00 – 13.00 w Sali konferencyjnej Portu Ekomarina
w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14
W programie przedsięwzięcia:
I.
II.

Uroczyste otwarcie Targów Pracy i Edukacji
Prezentacja pracodawców - oferty pracy, praktyk, staży w kraju i za granicą

III.

Prezentacja placówek edukacyjnych i firm szkoleniowych

IV.

Seminarium z zakresu prawa pracy prowadzone przez eksperta z Państwowej
Inspekcji Pracy

V.
VI.
VII.

Seminarium ze specjalistą ZUS na temat istoty ubezpieczeń społecznych
Informacja o instytucjach wspierających młodzież na lokalnym rynku pracy.
Konsultacje indywidualne z ekspertami – m.in. doradcami zawodowymi,
inspektorami i pośrednikami pracy, specjalistami ds. szkoleń, doradcą EURES

VIII.

Zakończenie Targów Pracy i Edukacji

Celem Targów Pracy i Edukacji jest wskazanie młodym ludziom dostępnych
możliwości aktywizacji zawodowej poprzez prezentację przedsiębiorstw, lokalnych firm
i placówek edukacyjnych oraz szkoleniowych, a także popularyzację innych instytucji
świadczących usługi na rzecz młodzieży. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do
uczniów, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej lub poszukują
zatrudnienia w okresie wakacji, jak również absolwentów, osób poszukujących pracy oraz
bezrobotnych.
Ogólnopolski Tydzień Kariery
Działania z innymi doradcami ze szkół, placówek i urzędu pracy
Wspólne ustalenie zadań, tematyki zajęć spotkań - każdy doradca zawodowy realizował
w tym dniu działania ,o który pozostali wiedzieli i mogli skorzystać zarówno sami jak i ich
uczniowie.
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17.10.2016r.
Olsztyn

- Udział w konferencji otwierającej OTK w Olsztynie
„Nowe wyzwania rynku pracy”

18.10.2016r. Bystry

- Zajęcia w Gimnazjum w Bystrym z uczniami klas III nt.:
„PRACOWNIK PRZYSZŁOŚCI - Preferowane kompetencje
na rynku pracy”

19.10.2016r.
Giżycko

- Współorganizacja i udział w Targach Aktywizacji
Zawodowej:
*Strefa aktywnego ucznia , rodzica, nauczyciela –
informacja, ulotki, literatura fachowa, oferta
szkoleniowa dla nauczycieli, oferta dla wszystkich grup
doradcy zawodowego, List otwarty do rodziców –
stoisko PP-P, ODN i Biblioteki Pedagogicznej
* Wykład motywujący dla rodziców” Aktywny rodzic to –
JA!

20.10.2016r.
Giżycko
- Zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku z
uczniami klas IV techników nt.: „ PRACOWNIK
PRZYSZŁOŚCI - Preferowane kompetencje na rynku
pracy”
- Zajęcia w Gimnazjum nr 2 w Giżycku w kl. III
„PRACOWNIK PRZYSZŁOŚCI - Preferowane kompetencje
na rynku pracy”
21.10.2016r.
Giżycko
Współorganizacja i udział w spotkaniu informacyjnym
dla doradców zawodowych w PUP w Giżycku p.t.:
„Nowe wyzwania rynku pracy”

8 marca 2017r. z okazji Dnia Kobiet w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się
spotkanie- „Zaradne kobiety o brak pracy się nie boją”
Uczestniczkami i słuchaczkami były kobiety, chociaż i Panów nie zabrakło( 3:)
Ideą tego spotkania było z jednej strony promowanie kobiet, które dzięki swoim
umiejętnościom rozwijają się zawodowo, a z drugiej pokazanie młodym dziewczynom, że
każda nawet najdrobniejsza umiejętność może doprowadzić do sukcesu.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. O dochodzeniu do sukcesu opowiadała
młoda kosmetyczka, która założyła mobilny salon kosmetyczny, Pani geodeta, która po kilku
latach pracy zawodowej w wyuczonym zawodzie założyła swoją własną firmę sprzątającą
oraz Pani Dyrektor poważnej instytucji o pracach, które wcześniej wykonywała i o hobby,
które pozwala rozwijać się jej w całkiem innych obszarach. Dziewczęta ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz panie pedagożki były pod wrażeniem tych
wystąpień podsumowując je jako bardzo szczere i inspirujące. Z pewnością spotkania te będę
kontynuowała bo zaradnych, pomysłowych i pracowitych kobiet nie brakuje i należy je
promować jako wzór i autorytet dla innych.

