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Partnerzy w realizacji programu/projektu 

 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Instytut Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej, 55 szkół i placówek oświatowych woj. świętokrzyskiego: 15 przedszkoli, 

punktów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, 

17 szkół podstawowych (klasy 1-6), 13 gimnazjów, 7 szkół ponadgimnazjalnych, 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku 

- Zdroju, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Zespół Placówek Szkolno 

– Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, powiatowe urzędy pracy, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Komenda 

Wojewódzka OHP Mobilne Centrum Kariery, przedstawiciele samorządu lokalnego np.  oraz 

przedstawiciele zawodów i pracodawcy zaproszeni przez placówki oświatowe 

 

W trakcie IV OTK zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia.. 

Przedsięwzięcie 1. 

1. Opracowanie pakietu materiałów metodycznych i dydaktycznych dla nauczycieli 

koordynatorów projektu „Otwarta Twoja Kariera” pod hasłem "Zawody przyszłości 

w województwie świętokrzyskim" w przedszkolach i szkołach podstawowych (54 strony – 

w tym autorskie malowanki i wycinanki postaci przedstawicieli różnych zawodów 

skierowane do przedszkolaków i uczniów klas 1-3 (wrzesień - październik 2012r.) 

2. Opracowanie pakietu materiałów metodycznych i dydaktycznych dla nauczycieli 

koordynatorów projektu „Otwarta Twoja Kariera” pod hasłem "Zawody przyszłości 

w województwie świętokrzyskim" gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (48 stron – 

wrzesień - październik 2012r.) 

3. opracowanie zakładki na stronie ŚCDN poświęconej IV OTK i projektowi „Otwarta Twoja 

Kariera”, a niej m.in. materiały do pobrania do przeprowadzenia zajęć z przedszkolakami 
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i uczniami klas 1-3 (kolorowanki z zawodami) i gra FLASH "Kim jestem? Jaki zawód 

wykonuję?" 

Partnerami w tym przedsięwzięciu byli: 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Instytut Sztuk Pięknych 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej 

Przedsięwzięcie 2.  

1. przeprowadzenie przez wojewódzkiego koordynatora projektu 6-godz. szkolenia dla 

nauczycieli koordynatorów projektu „Otwarta Twoja Kariera” pod hasłem "Zawody 

przyszłości w województwie świętokrzyskim" w przedszkolach i szkołach podstawowych 

woj. świętokrzyskiego oraz opracowanie prezentacji multimedialnej – 1 października 2012r. 

Kielce ŚCDN, 

2. przeprowadzenie przez wojewódzkiego koordynatora projektu 6-godz. szkolenia dla 

nauczycieli koordynatorów projektu „Otwarta Twoja Kariera” pod hasłem "Zawody 

przyszłości w województwie świętokrzyskim" w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego 26 września 2012r. Kielce ŚCDN 

Partnerami w tym przedsięwzięciu byli: 

placówki oświatowe woj. świętokrzyskiego: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, 

szkoły ponadgimnazjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rembowie 

 

Przedsięwzięcie 3.  

1. inspirowanie i koordynowanie działań w placówkach oświatowych realizujących projekt 

„Otwarta Twoja Kariera” – październik – listopad 2012r 

2. Przyznanie przez Kapitułę OTK wyróżnień dla najbardziej aktywnych placówek 

oświatowych w postaci statuetek Brylantowy, Kryształowy i Diamentowy OTeK - 

zaplanowane podsumowanie w lutym 2013r. z udziałem władz SDSiZ. 

Partnerami w tym przedsięwzięciu byli: 

powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, Komenda Wojewódzka OHP Mobilne Centrum Kariery 

 

Przedsięwzięcie 4. 

1. opracowanie (przez konsultantów ŚCDN, doradców zawodowych oraz nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych biorących udział w IV OTK) scenariuszy oraz przeprowadzenie 
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zajęć edukacyjnych o tematyce zawodoznawczej dostosowanej do wieku dzieci i młodzieży - 

dla przedszkolaków i uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych (w tym także 

z zastosowaniem tablicy interaktywnej – autorka Katarzyna Pluta) 

2. wykonanie przez uczestników zajęć edukacyjnych różnorodnych prac pisemnych, 

plastycznych, graficznych, multimedialnych na następujące tematy: 

"Zawody w mojej rodzinie" – przedszkolaki, uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, 

"Kim zostanę w przyszłości?" - uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

"Otwórz sobie drzwi do kariery!" – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 

3. Opracowanie metodyczne IV Zawodoznawczej Medioteki Kariery ZaMeK na DVD w celu 

wykorzystania jej podczas zajęć z nauczycielami i wychowawcami, którzy nie wzięli udziału 

w IV OTK. 

IV Zawodoznawczą Mediotekę Kariery ZaMeK utworzą m.in. materiały dydaktyczne 

wykorzystane na zajęciach z uczniami oraz 2411 prac uczniów wybranych przez nauczycieli: 

Są to prace: 

a] pisemne: wywiady, pamiętniki, opowiadania, krzyżówki, rebusy 

b] graficzne: rysunki, komiksy, plakaty,  

c] multimedialne: prezentacje, fotoreportaże, Blogi (audiolog), krótkie filmy, piosenki 

(wideoclip) 

d] przestrzenne: makiety, atrybuty zawodów, np. czapki kucharskie 

 

Partnerami w tym przedsięwzięciu byli: 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, powiatowe urzędy pracy, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Komenda 

Wojewódzka OHP Mobilne Centrum Kariery oraz przedstawiciele zawodów i pracodawcy 

zaproszeni przez placówki oświatowe 

 

Przedsięwzięcie 5. (planowanie dalszych działań na rok szkolny 2012/13) 

1. zaplanowanie i opracowanie 18- godzinnych warsztatów „Konstruowanie innowacji 

pedagogicznych oraz modyfikacja programów nauczania i ich ewaluacja” dla nauczycieli 

placówek oświatowych biorących udział w IV OTK, którzy chcą wprowadzić działania 

projektu Otwarta Twoja Kariera w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jako 

innowację pedagogiczną w swojej szkole lub placówce oświatowej – autorka Maria Krogulec 

– Sobowiec konsultant ŚCDN). Zajęcia dla nauczycieli odbędą się w dniach 11 – 13.01.2013r. 

http://kursy.scdn.pl/tresc.php?s=3&form=edit&id=559
http://kursy.scdn.pl/tresc.php?s=3&form=edit&id=559
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2. Uruchomienie na platformie e-learningowej ŚCDN sieci współpracy i samokształcenia 

„Otwarta Twoja Kariera jako innowacja pedagogiczna” dla nauczycieli wprowadzających 

OTK jako innowację pedagogiczną (styczeń – luty 2013) – autorka Maria Krogulec – 

Sobowiec konsultant ŚCDN). 

 

Informacje o raporcie 

Liczba instytucji partnerskich, biorących udział w działaniach OTK 2012 r. - 408 

Szacunkowa liczba bezpośrednich uczestników OTK 2012r. na podstawie sprawozdań 

przedszkolnych i szkolnych koordynatorów - 27665, zaś liczba uczniów tych placówek 

wynosi 8640. Statystyczny uczeń tych placówek wziął udział w 3,2 przedsięwzięciach 

zorganizowanych w ramach IV OTK. 

 

Szacunkowa liczba odbiorców medialnych OTK 2012 r.  - 20000 

 

Opis najciekawszych działań, to co było zaskoczeniem i super doświadczeniem, o czym 

warto powiedzieć na FORUM 

 

Działania placówek oświatowych w woj. świętokrzyskim inspirowanych przez 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach OTK stały się już 

tradycją. Wiele z nich np. Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach, 

Gimnazjum w Złotej, VIII LO z Oddz. Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Kielcach, 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, Zespół placówek Oświatowych w 

Niekłaniu Wielkim, Przedszkole nr 3 w Kielcach wszystkie działania edukacyjne, w czasie 

zbliżonym do trwania OTK, ukierunkowuje na przygotowanie dzieci i młodzieży do wyboru 

zawodu. Każdy z uczniów tych placówek uczestniczył w kilku, a nawet kilkunastu różnych 

przedsięwzięciach w tym zakresie organizowanych przez przedszkolnego/szkolnego 

koordynatora projektu "Otwarta Twoja Kariera".  

 

Podczas tego projektu przestrzeń edukacyjna szkół, przedszkoli, specjalnych i młodzieżowych 

ośrodków wychowawczych w woj. świętokrzyskim poszerzyła się o firmy i instytucje 

zaproszone do współpracy, a zajęcia odbywały się przy udziale przedstawicieli różnych 

zawodów, doradców zawodowych oraz rodziców. Temat przyszłości zawodowej realizowany 

był na różnych zajęciach dydaktycznych, np.: języku polskim (tworzenie wierszy, opowiadań, 

„Kim zostanę w przyszłości – Ja za 10, 15 lat”, przygotowanie i redagowanie wywiadów 
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z przedstawicielami zawodów, które zainteresowały uczniów), na informatyce (wyszukiwanie 

informacji z Internetu o zawodach przyszłości i opracowywanie prezentacji multimedialnych, 

albumów, kalendarzy), językach obcych: rosyjskim - gra „Zawodowy Czarny Piotruś”, 

angielskim – portfolio „What’s the best job for you?” „I am a vet!”, rozmowa kwalifikacyjna 

w sprawie pracy – VIII LO w Kielcach i niemieckim - językowy konkurs wiedzy o zawodach 

„Mein Traumberuf”, na plastyce „Zawody moich rodziców”, wychowaniu fizycznym (np. 

wywiady im ćwiczenia z młodymi sportowcami – Gimnazjum w Daleszycach), na godzinie 

wychowawczej, na  przyrodzie (spotkanie z leśnikiem rozpoznawanie i sadzenie drzew, 

lekarzem, pielęgniarką – SP w Nowinach, SP 13 w Skarżysku – Kamiennej, SP 

w Kozubowie), spotkania na zajęciach dodatkowych wspierających zainteresowania uczniów, 

a przez to zbliżających ich do trafnego wyboru zawodu („Rozwijamy swoje pasje” – 

spotkanie z artystą ludowym - malowanie figurek,  „Florysta, zawód dla ciebie” – tworzenie 

stroików świątecznych- SP33 w Kielcach).  

W SP w Nowinach odbył się cykl audycji na temat zawodów w szkolnym radiowęźle. 

Wychowankowie MOW w Rembowie wzięli udział w audycji w Radiu Planeta na temat IV 

OTK i prezentowali swoją nową piosenkę hip–hopową o wyborze zawodu. 

Samorządy uczniowskie również proponowały ciekawe imprezy, np. „Jestem dorosły” – 

(uczniowie przyszli na zajęcia przebrani za osoby dorosłe, np. lekarzy, marynarzy, 

wojskowych, piłkarzy, modelki, biznesmenów) oraz „Dzień szalonych fryzur” - przybliżenie 

zawodu fryzjera (uczniowie przyszli do szkoły wymyślnie uczesani) - SP 33 w Kielcach dla 

klas 0-3. 

 

Szkolni doradcy zawodowi przeprowadzili badania indywidualne i grupowe uczniów 

z wykorzystaniem narzędzi polecanych przez SDSiZ.  

W sumie w placówkach oświatowych odbyło się ponad 200 zawodoznawczych wycieczek 

dydaktycznych. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kielcach zorganizowało dla swoich 

podopiecznych wycieczki zawodoznawcze (np. na pocztę, gdzie odbyły się zajęcia praktyczne 

– wspólne adresowanie listów, przyklejanie znaczków i wrzucanie listów do skrzynki, 

do zakładu fryzjerskiego).  

 

Nauczyciele opracowali innowacyjne zajęcia z uczniami związane z tematyką OTK, 

np. warsztaty „O sztuce chodzenia po drabinie - cechy idealnego pracownika” (I Społeczna 

Szkoła Podstawowa w Kielcach), nagranie w profesjonalnym studio piosenki hip-hopowej 

związanej z projektem (MOW w Rembowie) z wykorzystaniem, lekcje wychowawcze 
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„Zawody przyszłości w mojej okolicy”, dyżury doradcze „Poradnictwo kariery dla każdego 

ucznia” (SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju), warsztaty 

komputerowe z programem „Labirynt zawodów” (Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach),  

Odbyły się także niecodzienne zajęcia, na których uczniowie Gimnazjum z Zespołu Placówek 

Oświatowych w Złotej oraz uczniowie SP w ZPO w Niekłaniu Wielkim prowadzili zajęcia 

dla przedszkolaków: było to czytanie dzieciom wierszy o różnych zawodach, wylepianie 

z plasteliny rysunków np. domek, traktor i dopasowywanie rysunków do poszczególnych 

zawodów, a także przedstawianie  dzieciom bajek, w których szukały zawodów. 

 

Niektóre szkoły wykorzystały udział w projekcie „Otwarta Firma” podczas Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości do pogłębienia praktycznej wiedzy o zawodach 

w województwie świętokrzyskim (Szkoła Podstawowa w Kozubowie, Szkoła Podstawowa 

w Skorzeszycach). Dwie szkoły przygotowały przedsięwzięcia dla innych uczniów, np. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 oraz VIII LO z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kielcach zorganizowały giełdę szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów 

gimnazjów.  

W SP 1 w ZSO w Sędziszowie powstał katalog zawodów nieziemskich (zawodów przyszłości 

 

Klasa IIB i IIIA odwiedziła redakcję Telewizji Polskiej w Kielcach.. 

Zajęciom zawodoznawczym w szkole towarzyszyły dodatkowe imprezy w ramach IV OTK, 

takie jak: uroczyste apele szkolne, pokazy mody zawodowej (Gimnazjum w Daleszycach), 

konkursy piosenki o zawodach (Gimnazjum w Złotej), quiz dotyczący zawodów w naszym 

regionie, wystawy i wernisaże prace plastycznych, kalendarzy „Zawody widziane oczami 

dziecka”).  

W wielu szkołach powstały specjalne gazetki poświęcone OTKowi (Gimnazjum nr 2 

w Kielcach) oraz broszurki (np. w SP w Kowali broszurka została dołączona do gazetki 

„Wieści z Kowali”, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Końskich).  

Zamieszczano również relacje z przebiegu „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery” na stronach 

internetowych szkół oraz gmin, np.  Gminy Sitkówka – Nowiny.  

Większość placówek oświatowych zainspirowanych propozycjami ŚCDN w Kielcach, 

zaplanowało dla swoich uczniów działania w zakresie doradztwa zawodowego do końca roku 

szkolnego. 

 

Adres, z którego można pobrać pliki obrazujące realizowane zadania: 
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Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - www.scdn.pl ,  

http://hostuje.net/file.php?id=dd80fd4c9915ee93b9f934fe236dd6eb 

http://hostuje.net/file.php?id=233c8abf3eef351e67911af13ce6254f 

http://hostuje.net/file.php?id=0df5832fd182beb573ecba42ec8257b2 

http://hostuje.net/file.php?id=5662519bef4aa18d127276a8b73c7166 

http://hostuje.net/file.php?id=3fc088eb2069a729d5c6a6ee04d94d4b 

http://hostuje.net/file.php?id=12711b438df0caf54b585c881ed39b54 

http://hostuje.net/file.php?id=e7b09010e764b64a5b4826924c81deba 

http://hostuje.net/file.php?id=4f9e2c410706487af0779e7b0597bd28 

http://hostuje.net/file.php?id=28ea32373b075c64714a22b03636118d 

http://hostuje.net/file.php?id=ab98b498cda0cd53bce553791417ad8e 

http://hostuje.net/file.php?id=9358751097fe619c41dd75e1dfca59f8 

http://hostuje.net/file.php?id=e97efbcf57e357d852a71af92f7af51d 

http://hostuje.net/file.php?id=ed6c084e3bb7ea1f1bfee7419d613a69 

http://hostuje.net/file.php?id=b00d7c06ab7285d19f89504c781d6a96 

 

 

Strony przykładowych szkół i placówek oświatowych woj. świętokrzyskiego biorących udział 

w projekcie, np.:  

 

www.kozubow.pinczow.com, www.spnowinyotk.strefa.pl, www.spkowala.zafriko.pl, 

http://www.youtube.com/watch?v=QgsxMPUw3Ew 

 http://zsoi4.net/artykul.php?nazwa=OTK, http://zsoi4.net/aktualnosci.php, 

http://www.zespol-szkol-bieliny.pl/index.php?id=27&id_sub=80, 

http://www.pg5.ostrowiec.pl/, http://8lo.internetdsl.pl/galeria_n_176.html, 

http://www.zsp3.pl/,       

 

Podsumowanie   

W woj. świętokrzyskim jest duże zapotrzebowanie na zajęcia z orientacji i doradztwa 

zawodowego w szkołach wszystkich etapów edukacyjnych prowadzonych przez doradców 

zawodowych i konsultantów spoza szkoły. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele tych 

placówek oświatowych czekają na inne spojrzenie w tym zakresie osób na co dzień tam nie 

pracujących. Takie zajęcia są zapamiętywane przez uczniów na długo, co wzmacnia przekaz 

http://www.scdn.pl/
http://hostuje.net/file.php?id=dd80fd4c9915ee93b9f934fe236dd6eb
http://hostuje.net/file.php?id=233c8abf3eef351e67911af13ce6254f
http://hostuje.net/file.php?id=0df5832fd182beb573ecba42ec8257b2
http://hostuje.net/file.php?id=5662519bef4aa18d127276a8b73c7166
http://hostuje.net/file.php?id=3fc088eb2069a729d5c6a6ee04d94d4b
http://hostuje.net/file.php?id=12711b438df0caf54b585c881ed39b54
http://hostuje.net/file.php?id=e7b09010e764b64a5b4826924c81deba
http://hostuje.net/file.php?id=4f9e2c410706487af0779e7b0597bd28
http://hostuje.net/file.php?id=28ea32373b075c64714a22b03636118d
http://hostuje.net/file.php?id=ab98b498cda0cd53bce553791417ad8e
http://hostuje.net/file.php?id=9358751097fe619c41dd75e1dfca59f8
http://hostuje.net/file.php?id=e97efbcf57e357d852a71af92f7af51d
http://hostuje.net/file.php?id=ed6c084e3bb7ea1f1bfee7419d613a69
http://hostuje.net/file.php?id=b00d7c06ab7285d19f89504c781d6a96
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poruszanych na nich problemów i zagadnień. Rodzice przedszkolaków i uczniów chętnie 

współpracują z wychowawcami i nauczycielami podczas OTK: udzielają wywiadów o swoim 

zawodzie, zapraszają OTKekowiczów do swoich firm i instytucji. Coraz częściej są oni także 

gośćmi w szkołach i przedszkolach na niecodziennych zajęciach, na których przybliżają 

dzieciom i młodzieży swoje zawody i stanowiska pracy. Cieszy nas, że rodzice doceniają 

wagę takich projektów, jak Otwarta Twoja Kariera (w ramach OTK).  

Organizatorzy OTK w ZSOI nr 4 podkreślili, że inicjatywa OTK jest niezwykle ciekawa 

i wartościowa dla uczniów klas gimnazjalnych i uczniów szkoły podstawowej. Dzięki 

programowi OTK młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, 

a także ze specyfiką obecnych na naszym rynku pracy zawodów. Tegoroczny OTK 

uświadomił uczniom naszej szkoły, jak ważne  w życiu człowieka są problemy z zakresu 

współczesnego zawodoznawstwa, ekonomii, problemy dotyczące planowania działań 

i zastosowania ich w praktyce. 

Tydzień Kariery był bardzo udany i już myślimy o V OTK.   


