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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, placówki oświatowe woj. świętokrzyskiego: 8 przedszkoli i szkół 

podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, 18 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 

7 szkół ponadgimnazjalnych, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy w Rembowie, 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 III 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 przedszkolach i szkołach podstawowych (52 strony – w tym autorska wycinanka 

ze strojami i przyborami charakterystycznymi dla 6 zawodów skierowana do przedszkolaków 

i uczniów klas 1-3 (październik 2011r.) 

2. opracowanie pakietu materiałów metodycznych i dydaktycznych dla nauczycieli 

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

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (44 strony – wrzesień 2011r.) 

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

Kariera”, a niej m.in. materiały do pobrania do przeprowadzenia zajęć z przedszkolakami 

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 przedszkolach i szkołach podstawowych woj. świętokrzyskiego oraz 

opracowanie prezentacji multimedialnej – 3 października 2011r. Kielce ŚCDN, 

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

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

przyszłości" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego 

28 września 2011r. 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 



Raport Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z realizacji III OTK 

 

Maria Krogulec – Sobowiec koordynator projektu „Otwarta Twoja Kariera” Strona 2 

 

 

Przedsięwzięcie 3.  

1. inspirowanie i koordynowanie działań w placówkach oświatowych realizujących projekt 

„Otwarta Twoja Kariera” – październik – listopad 2011r 

2. Przyznanie przez Kapitułę OTK wyróżnień dla najbardziej aktywnych placówek 

oświatowych w postaci statuetek Brylantowy, Kryształowy i Diamentowy OTeK - 

zaplanowane podsumowanie w styczniu 2012r. 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 oraz nauczycieli placówek oświatowych 

biorących udział w III OTK) scenariuszy oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 

o tematyce zawodoznawczej dostosowanej do wieku dzieci i młodzieży - dla przedszkolaków 

i uczniów wszystkich poziomów edukacyjnych ( 

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 III Zawodoznawczej Medioteki Kariery ZaMeK na DVD w celu 

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

w III OTK. 

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

wykorzystane na zajęciach z uczniami oraz 1987 prac uczniów: 

a] pisemnych   

b] graficznych  

c] multimedialnych 

d] przestrzennych 

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 

 

Informacje o raporcie 

Liczba instytucji partnerskich, biorących udział w działaniach OTK 2011 r.  -  63 

Szacunkowa liczba bezpośrednich uczestników OTK 2011 r. na podstawie sprawozdań 

przedszkolnych i szkolnych koordynatorów -  7950 

 

Szacunkowa liczba odbiorców medialnych OTK 2011 r.  - 15000 

 

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, Przedszkole nr 3 w Kielcach wszystkie 
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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, 

„Zareklamuj wybrany przez siebie zawód”, przygotowanie i redagowanie wywiadów 

z przedstawicielami zawodów, które zainteresowały uczniów), na informatyce (wyszukiwanie 

informacji z Internetu o zawodach przyszłości i opracowywanie prezentacji 

multimedialnych), na plastyce, wychowaniu fizycznym (np. wywiad z ratownikiem na 

pływalni – SP w Niekłaniu Wielkim), na godzinie wychowawczej, na  przyrodzie (spotkanie 

z leśnikiem, lekarzem, pielęgniarką – SP w Nowinach), spotkania  na zajęciach dodatkowych 

wspierających zainteresowania uczniów, a przez to zbliżających ich do trafnego wyboru 

zawodu („Rozwijamy swoje pasje” – malowanie na szkle, rzeźbienie w dyni, sadzenie 

kwiatów, nordic walking - Gimnazjum w ZPO w Złotej).  

W wielu gimnazjach odbywały się spotkania z rodzicami klas III na temat „Jaką szkołę 

wybiorą nasze dzieci?”, a w Gimnazjum w ZPO w Złotej ustalono  z rodzicami harmonogram 

spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 

Starsi uczniowie zastanawiali się wspólnie z przedstawicielami biznesu „Jak założyć własną 

firmę?” i projektowali wizytówki własnej firmy (np. MOW w Rembowie) 

 

Szkolni doradcy zawodowi przeprowadzili badania indywidualne i grupowe uczniów 

np. Młodzieżowym Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych MŁOKOZZ (Gimnazjum 

im. Jana Pawła II w Rakowie) 

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), tworzenie z gazet zespołowych collage’y zawodów 

(poprzedzonych losowaniem graficznych atrybutów zawodów, burzą mózgów i dyskusją 

na temat ustalenia zawodu - klasy III Szkoły Podstawowej w Górnie), nagranie piosenki hip-

hopowej związanej z projektem (MOW w Rembowie) z wykorzystaniem, lekcje 

wychowawcze „Poradnictwo kariery dla każdego ucznia”, ankieta dla rodziców na temat 

przyszłości ich dzieci - SOSW Cudzynowice,  

Odbyły się także niecodzienne zajęcia, na których uczniowie np. Szkoły Podstawowej nr 3 

w Suchedniowie testowali grę diagnozującą ich predyspozycje zawodowe - Talent Game 

Akropolis. 

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

takie jak: uroczyste apele szkolne, konkursy piosenki o zawodach, quiz dotyczący zawodów 

w naszym regionie, wystawy i wernisaże prace plastycznych (np. „Alfabet zawodów”), 

kalendarzy („Zawody przyszłości”, „Zawody widziane oczami dziecka”). Większość 

placówek oświatowych zainspirowanych propozycjami ŚCDN w Kielcach, zaplanowało dla 

swoich uczniów działania w zakresie doradztwa zawodowego do końca roku szkolnego. 
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Adres, z którego można pobrać pliki obrazujące realizowane zadania: 

  

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - www.scdn.pl ,  

http://hostuje.net/file.php?id=c701733a88ded90f0d57161cdf98e4da, 

http://hostuje.net/file.php?id=3d71bd0ff2e54f42de83bd1164a74b1e, 

http://hostuje.net/file.php?id=8f0798bf00643181f0ac124f90bac710,  

http://hostuje.net/file.php?id=9e0d8db0d8ed910f49dd1baf8aad4321, 

http://hostuje.net/file.php?id=0add038093195adce0597d1c4c18dd72, 

http://hostuje.net/file.php?id=80dd691b10f9a38bd8a9ab80779fbdfc, 

http://hostuje.net/file.php?id=84f764169ab5c16ce94303355d5852a1, 

http://hostuje.net/file.php?id=cf53438a6abad865ab0c985386adae89, 

http://hostuje.net/file.php?id=10fee1bf16fa64f14181eda92a0c97f4, 

http://hostuje.net/file.php?id=80810b2078c8cead13cbb874cd12b0b2, 

http://hostuje.net/file.php?id=265f2461b025575427406dfb76dffebe 
 

strony placówek oświatowych woj. świętokrzyskiego biorących udział w projekcie, np.:  

 

www.szkola.zlota@interia.pl, www.spoleczna.edu.pl, www.kozubow.pinczow.com,  

www.gorno.pl, www.mowrembow.pl, www.przedszkole3kielce.pl, 

www.spnowiny.nazwa.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 

poruszanych na nich problemów i zagadnień. 
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