
 

Talent to JA, Talent to TY – każdy z nas ma wiele talentów, trzeba je tylko 

odkryć i umiejętnie wykorzystywać.                                                          

V edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku odbył się w dniach 14-

20 października pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka” już za nami, a zatem 

czas na podsumowanie. 

Każdy z nas ma w sobie talent, który powinien pielęgnować i rozwijać, a w naszej 

szkole są uczniowie, którzy stanowią przykład do naśladowania. A mowa 

tu o pasjonatach fotografowania, którzy każdą wolną chwilę spędzają z aparatem 

w ręku. Najciekawsze zdjęcia tych uczniów mogliśmy podziwiać na zorganizowanej 

w ramach OTK szkolnej wystawie fotograficznej „Fotografia moja pasja”. 

Kolejnym wydarzeniem, w którym uczennice z klasy drugiej, technik usług 

fryzjerskich, wzięły udział, było spotkanie „Moja pasja początkiem drogi do kariery”. 

Zaproszony gość pani Agnieszka Mituś nie tylko opowiedziała o swojej ścieżce 

edukacyjno – zawodowej, ale i przekazała wiele cennych rad i wskazówek jak zostać 

mistrzem fryzjerstwa. Ponadto przedstawiła nowoczesną metodę strzyżenia włosów 

gorącymi nożyczkami. Młodzież obserwując panią Agnieszkę podczas swojej pracy 

mogły się przekonać, że dobrze jest łączyć pasje i zainteresowania z wykonywanym 

zawodem, bo to daje wiele radości i satysfakcji. 

Równie interesującymi i ciekawymi zajęciami były warsztaty poprowadzone przez 

doradców zawodowych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod tytułem „Przepis 

na pracę”. Młodzież z klasy pierwszej kształcąca się w zawodzie technik pojazdów 

samochodowych i technik informatyk miała możliwość rozpoznać swoje 

zainteresowania, umiejętności oraz predyspozycje zawodowe. Następnie wcielili się oni 

w murarza własnej kariery budując fundamenty swojej przyszłość. Zajęcia te 

uświadomiły młodym ludziom, że już teraz trzeba pomyśleć o swojej przyszłości 

edukacyjno-zawodowej i że warto zaplanować własny rozwój tak, by stać się mistrzem 

w swojej dziedzinie.  

Główny organizatorem i koordynatorem wydarzeń, które miały miejsce, w naszej 

szkole, w ramach OTK był Szkolny Ośrodek Kariery.  

„Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć 

doskonałego mistrza”.  

 

 


