
 

INFORMACJA ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA REALIZACJI 

 HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO DLA  

SP4, XV LO, SPDP2 

 

Nazwa przedsięwzięcia  Tydzień Kariery  
„Wielokulturowość kapitałem przyszłości” 

Cele :   
- kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy oraz  innej 

kultury, 
- pobudzanie otwartości na kontakty z innymi kulturami, 
- zapoznanie się z pracodawcami  podczas wizyty 

zawodoznawczej, 
- poznanie stylu pracy w innych kulturach np. Hiszpania, Korea  
- sprawdzenie się w sytuacji rozmowy, kontaktu z osobą z innej 

kultury  
 

Termin realizacji  21-25 października 2019 r 
 

Koordynatorzy  
 
 

Katarzyna Sacharczuk- doradca zawodowy SP4 
Paulina Wolińska- doradca zawodowy XV LO, SpdP 

 

 Działania  Sposoby realizacji 

1 Udostępnienie informacji, 
materiałów na temat Tygodnia 
Kariery 

Tablica informacyjna doradztwa zawodowego przy 
wejściu do budynku B (współpraca z K.Sacharczuk) 
oraz na korytarzu przed salą konferencyjną 

2 18.10.2019 r. (piątek) - Konferencja 
“Wielokulturowość kapitałem 
przyszłości”  

Udział doradców zawodowych oraz 1 lub 2-ch 
uczennic klasy 3 LO w konferencji inaugurującej 
Warmińsko- Mazurski Tydzień Kariery oraz 
Europejskie Dni Pracodawcy w Olsztynie 

3 21.10.2019 (poniedziałek) - Wizyta 
zawodoznawcza w Nadleśnictwie w 
Olsztynie (we współpracy z 
wychowawcami klas VII i VIII SP oraz 
LO) 
 

Wizyta w Nadleśnictwie Olsztyn klas LO wraz z 
wychowawcami. Poznanie m.in. zakładu pracy, 
specyfiki stanowisk pracy, predyspozycji oraz 
wymagań formalnych do zajmowania określonych 
stanowisk. Omówienie, w jakim zakresie 
Nadleśnictwo w Olsztynie współpracuje z innymi 
krajami (np. wymiany, staże). 

4 21-25.10.2019 r. - Zajęcia z doradcą 
zawodowym “Poznaj mnie a 
zrozumiesz”  

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w świetlicy 
szkolnej oraz w klasach IV-VIII po wcześniejszym 
uzgodnieniu tematu z nauczycielem oraz w klasach 
LO. 

5 21-25.10.2019r. - Praca plastyczna 
pt. “Wielokulturowość w zawodach” 
oraz “Poznaj mnie” 

Tworzenie prac plastycznych podczas zajęć z doradcą 
zawodowym w SP4 (21-25.10.2019 r.) oraz  WOK w 
LO (współpraca z A.Misiurą), w SpdP prace wykonane 
z fotografii podczas pracy (współpraca z 
A.Tomkielską) 

.  24.10.2019 r. godz. 9:30-12:00 - 
Podsumowanie Tygodnia Kariery  

Spotkanie w sali A26 dn. 24.10.2019 r (czwartek) w 
godzinach 9:30-12:00 (dla klas VII-VIII SP, LO oraz 
SPDP). Stanowiska z różnymi zadaniami dla uczniów, 
wizyta przedstawicieli z Urzędu Pracy w Olsztynie, 
wystawa prac plastycznych tablice informacyjne z 
wiadomościami np. na temat wielokulturowości w 
zawodach, quiz wiedzy o kulturach, kultura pracy w 
innych państwach (współpraca z E.Zawalich).  

 


