
Zaprzyjaźnieni z rynkiem pracy 

        W dniach od 20-24 października 2014r. odbywały się w naszej szkole warsztaty, 

spotkania, prelekcje i wiele innych imprez, a wszystko to w ramach VI edycji 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.  Tegoroczne hasło OTK brzmiało „Jak zaprzyjaźnić 

się z rynkiem pracy”. Choć przyjaźń to niełatwa i czasami bolesna zdecydowanie warto ją 

pielęgnować i rozwijać. Rynek pracy zmienia się tak szybko i dynamicznie, że trudno być 

zawsze na bieżąco, jednak przynajmniej od czasu do czasu warto poświęcić chwilkę na 

sprawdzenie „co słychać”, co się zmienia w naszym obszarze zainteresowań, w naszej 

branży, co warto poznać, jakie umiejętności bądź kwalifikacje zdobyć.  

       Za nami więc 5 dni wielu wydarzeń, których celem było właśnie między innymi 

przybliżenie zmian zachodzących dość dynamicznie na rynku pracy, a także sposobu 

poszukiwania informacji związanych z rynkiem pracy na każdym etapie kariery 

zawodowej. Podjęte działania zorganizowane zostały przez Szkolny Ośrodek Kariery 

przy współpracy z nauczycielami, pracodawcami  i instytucjami wspierającymi 

doradztwo edukacyjno –zawodowe.    

 Zatem czas na podsumowanie Mega Szkolnego Tygodnia Kariery.  

         20 października w poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie z pracodawcą                   

z cyklu „Mój zawód–Moja pasja” Uczniowie z klasy I i II w zawodzie technikum usług 

fryzjerskich spotkali się z panią Reginą Szubą właścicielką Studia Fryzur i Wizażu” 

"FLAVOURE", która przekazała wiele cennych wskazówek jak założyć własny salon, 

jakie umiejętności w zawodzie fryzjera liczą się najbardziej oraz jak znaleźć pomysł na 

siebie. W drugiej części spotkania młodzież pod czujnym okiem gościa wykonywała 

stylizacje fryzury z elementami fantazyjnej koloryzacji, które później podlegały wspólnej 

ocenie. Uczestnicy spotkania mieli okazję do rozmowy, zadawania pytań i konfrontacji 

swoich wyobrażeń dotyczących wyboru zawodu. 

Tego samego dnia uczniowie z klasy IV, pod opieką pana J. Bubaka uczestniczyli 

w warsztatach pt. podatki, wnioski, procedury, czyli co młody człowiek powinien 

wiedzieć o zakładaniu firmy. Zajęcia zostały zorganizowane w Urzędzie Skarbowym 

w Gorlicach i prowadzone były przez pracownika tejże instytucji.  

      Drugi dzień OTK był pod znakiem drzwi otwartych, bowiem uczniowie z klasy II 

ZSZ odwiedzili Powiatowy Urząd  Pracy w Gorlicach. Podczas spotkania zapoznali się z 

zakresem usług świadczonych przez tutejszy urząd na rzecz osób młodych, specyfiką 

lokalnego rynku pracy ze wskazaniem zawodów przyszłości, a także instrumentami 

rynku pracy.  Natomiast grupa uczniów z klasy IV w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych z panem J. Bubakiem odwiedziła Zakład „ELPIGAZ” w Gorlicach, 

produkujący różne rodzaje zbiorników LPG(toroidalne, cylindryczne, dużej pojemności). 

Młodzież zapoznała się z procesem technologicznym wykonania zbiorników gazowych 

do samochodów i sprężarek, a także z wyposażeniem dodatkowym zbiorników 

ciśnieniowych (wtryskiwacze, dysze, czujniki temperatury, filtry, sensory, zestawy 



sekwencyjnego wtrysku gazu, sterowniki). Na stanowiskach montażowych uczniowie 

obserwowali sprawdzanie poprawności działania zestawów sekwencyjnych oraz 

reduktorów do wtrysku gazu.  

     W czwartek 23 października odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą z cyklu „Mój 

zawód–Moja pasja”. Tym razem nasi uczniowie z klasy II ZSZ i IIbT  branży 

motoryzacyjnej spotkali się z panem Dominikiem Chmielnikiem właścicielem Centrum 

Napraw Powypadkowych-blacharstwo i lakiernictwo samochodowe, który  opowiedział  

o swojej ścieżce zawodowej, a także o sukcesach i porażkach towarzyszącym                        

w prowadzeniu firmy. Spotkanie z panem Dominikiem zapewne zachęciło naszych 

uczniów  do przedsiębiorczego myślenia.  Równocześnie w tym samym dniu mieliśmy 

przyjemność gościć panią Alicję Zdrzałkę doradcę zawodowego z poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach, która dla uczniów z klasy III ZSZ 

poprowadziła zajęcia pt.: Motywacja–jak skutecznie motywować siebie aby osiągnąć 

sukces zawodowy. Miały one charakter warsztatowy, głównym zadaniem było 

rozpoznanie własnych możliwości rozwoju zawodowego. Młodzież pracowała 

indywidualnie i w grupach, określała swoje mocne strony, wyznaczała plan działania, 

formułowała cele, dostrzegała znaczenie budowania poczucia własnej wartości. 

        Na zakończenie szkolnego tygodnia kariery, w piątek 24 października, odbyły się 

rozgrywki gry planszowej - Chłopska Szkoła Biznesu. Głównym zadaniem uczestników 

rozgrywki było zgromadzenie jak największego kapitału. Gracze-uczniowie klasy II a i b 

T wcielali się w role tkaczy, kowali, piekarzy i brali udział w symulacji rzeczywistych 

mechanizmów rynkowych – produkowali, handlowali z innymi graczami na jarmarku              

i gromadzili towary niezbędne do zrealizowania wypraw handlowych do wybranych 

miast Europy. Sukces gracza zależał nie tylko od umiejętności gospodarowania 

posiadanymi zasobami, ale i współpracy z innymi uczestnikami gry. Podczas rozgrywek 

dało się zauważyć różne strategie graczy. Jedni od razu zawiązywali spółki i trwali w 

nich do końca gry, inni czekali na okazje i sami prowadzili swoje wyprawy.  Sprawnie 

realizowane produkcje, jarmarczne targi i wyprawy generowały małe oraz większe 

fortuny, dając satysfakcję i będąc źródłem dobrej zabawy.  Nad prawidłowym 

przebiegiem rozgrywek i gry zgodnej z zasadą fair play czuwała pani E. Przesławska.   

A kolejny Ogólnopolski Tydzień Kariery już za rok.  

 


