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Tydzień Kariery 

17.10.2011 r. 
 

 

1. Słowo wstępu – doradca zawodowy 

2. Wprowadzenie do pokazu mody (Żaneta Archacka prezentuje przy mównicy) 

 Nasz szkolny projektant podjął się trudnego zadania i pragnie Wam 

zaprezentować swoją najlepszą kolekcję strojów. Ciekawe czy rozpoznacie 

swoje kierunki kształcenia? 

 

Liceum Ogólnokształcące 

- Wybierz ten kierunek jeśli: - lubisz naukę języków obcych 

- masz dobra pamięć słuchową 

- pragniesz rozwijać swoje umiejętności językowe 

- chcesz podróżować 

- chcesz poznawać świat i obyczaje innych narodów 

 

 

Liceum Socjalne 

W Liceum Socjalnym nauczysz się: 

- rozpoznawać potrzeby innych i nieść im pomoc 

- poznawać i umieć stosować mechanizmy rządzące jednostka i grupą 

- interpretować zachowania człowieka i grupy 

- poznawać zasady i aktywnie działać w relacji: ja-środowisko 

 

 

Liceum Zarządzanie Informacją 

 Nauka w tej szkole umożliwia: 

- kształtowanie umiejętności analizowania, wybierania i zarządzania informacją 

pochodzącą z różnych źródeł medialnych 
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- absolwenci tego liceum mają szansę kontynuować kształcenie na wielu 

atrakcyjnych kierunkach studiów tj. kierunki informatyczne, grafika 

komputerowa, techniki multimedialne, fotografika, dziennikarstwo 

 

 

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 

Uczeń w tej szkole nauczy się: 

- planować i organizować usługi gastronomiczne 

- współpracować i prowadzić negocjacje z kontrahentami 

- kalkulować koszty organizacji i obsługi imprez 

- sporządzać podstawowy asortyment potraw i napojów 

 

 

Technikum Budowlane 

Uczniowie zdobywają podstawowa wiedzę z zakresu nowoczesnego 

budownictwa 

- nabywają umiejętności wykonywania dokumentacji budowlanej 

- celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do 

organizowania i prowadzenia prac budowlanych 

- sprawowania nadzoru budowlanego 

 

Technikum Obsługi Turystycznej 

To kierunek który przygotowuje absolwentów do pracy w całym sektorze 

przemysłu turystycznego 

- absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia 

w sektorze usług turystycznych 

- jako wykwalifikowani pracownicy biur podróży mogą pracować zarówno przy  

bezpośredniej obsłudze klienta jak i zapleczu administracyjno – biurowym 
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Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych 

Absolwent tej szkoły będzie przygotowany do: 

 planowania i realizacji cyfrowych procesów, przygotowawczych,  

 projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu 

drukowania,  

 użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach 

poligraficznych,  

 prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych 

Tematyka specjalizacji będzie dotyczyła przygotowania publikacji 

multimedialnych lub projektowania mediów graficznych. 

Dyplom zawodowy potwierdzający posiadane kwalifikacje technika będzie 

uprawniał natomiast do podjęcia pracy w tworzeniu stron WWW i portali 

internetowych, agencjach reklamowych, wydawniczych, drukarniach, w 

przemyśle poligraficznym,  

zakładach fotograficznych i firmach projektowych 2D i 3D. 

 

 

 

Szkoła Wielozawodowa 

Jeżeli jeszcze nie wiecie w jakim zawodzie chcielibyście się kształcić, 

przedstawimy Wam propozycje zawodów dostępnych w szkole zawodowej  

FRYZJER  

Wymarzony zawód dla dziewcząt, ale nie tylko.. przecież najlepsi polscy 

fryzjerzy to mężczyźni. Kształcenie w tym zawodzie to 3 dni nauki tygodniowo 

w szkole i 2 dni nauki praktycznej w wybranym zakładzie fryzjerskim.  

Nauka trwa 3 lata.  
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SPRZEDAWCA  

Jeżeli lubisz stały kontakt z ludźmi i gotówką – to jest to idealny zawód dla 

Ciebie.  

Nauka w tym zawodzie trwa tylko 2 lata.  

PIEKARZ  

CUKIERNIK  

MURARZ  

Zawód coraz bardziej doceniany i przede wszystkim dobrze płatny.  

STOLARZ  

W tym zawodzie na brak pracy nie powinieneś narzekać, ostatecznie możesz 

otworzyć swój zakład stolarski oferujący np. meble na wymiar, schody itp.  

 

 

3. Omówienie przedstawionych umiejętności naszych uczniów (Żaneta 

podchodzi do każdego stanowiska) 

Stolik z serwetkami 

Stolik z nakryciem  

Fryzura 

Sztaluga z rysunkami 

 

W ramach programu nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach w Banku PKO. 

Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z działalnością Banku, zdobycie 

wiadomości na temat właściwego   lokowania  i oszczędzania pieniędzy, 

promowania idei oszczędzania.  

 

4. O zabranie głosu poprosimy zaproszonych na nasze spotkanie gości.(W tym 

samym momencie na podłączonym rzutniku prezentujemy płytę) 

Urząd Pracy 



 5 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

 

 

5. Podsumowanie (Żaneta wychodzi na środek i czyta)  

,,Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas 

i tak upłynie.” Niech ten cytat będzie podsumowaniem tematu studiowania i 

pracowania, planowania i wykonywania tych planów. Tylko realizacja Twoich 

marzeń, ambicji i aspiracji da Ci prawdziwa satysfakcję w życiu. Pamiętaj, że to 

jakich wyborów dokonasz w przyszłości, może mieć wpływ na sporą część 

Twojego życia. To duża odpowiedzialność – jednak nie chodzi tu o to, aby Cię 

straszyć, tylko o to, by skłonić Cię do wiadomego i przemyślanego działania. 

Powodzenia! 

 Program został zrealizowany przez uczniów z klas: I TCPG, I TB, I Lis, II TB, 

II TG, II LO, II LSO, III TOT, IV TGb pod kierunkiem: Marianny Popławskiej, 

Marzeny Getka, Sylwii Wojciechowskiej.   


