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Ogólnopolski Tydzień Kariery
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach

W dniach 16-22 października 2018 roku w Bibliotece zorganizowano obchody
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem Bądź architektem swojego szczęścia.
W bibliotece odbyło się wiele różnorodnych działań dla uczniów, w których łącznie uczestniczyło
77 osób. Poprzez zabawę

dzieci poznawały różne zawody, uczyły się odpowiedzialności

i szacunku do pracy. Zajęcia miały na celu zmotywować uczniów do samodzielnego nabywania
różnych umiejętności, zapewniających rozwój ich osobowości, indywidualnych uzdolnień,
możliwości, zainteresowań. Poniżej wykaz zajęć:

Krawiec, piekarz, bednarz – o ginących zawodach - zajęcia z orientacji zawodowej

Poznajemy warsztat tkacki – zajęcia warsztatowe

Odkrywamy talenty z biblioteką i poznajemy zawód bibliotekarza - zajęcia z orientacji
zawodowej.

Biblioteka była również współorganizatorem seminarium dla nauczycieli pt. Bądź
architektem swojego szczęścia. Celem spotkania było inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych
inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy
i kariery. W tym celu biblioteka przygotowała stoisko, gdzie zaprezentowano nowości z zakresu
planowania kariery zawodowej, poradnictwa zawodowego, rozwijania zainteresowań i pasji oraz
psychologii motywacji. Każdy uczestnik otrzymał zestawienie tematyczne przygotowane przez
bibliotekę pt. Bądź architektem swojego szczęścia, które zostało zamieszczone w Biuletynie
opracowanym przez WODN w Skierniewicach. W spotkaniu wzięło udział 42 dyrektorów,
nauczycieli i doradców zawodowych ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Biblioteka wychodząc naprzeciw nauczycielom wychowawcom, doradcom zawodowym,
którzy od września 2017 roku realizują w klasie siódmej i ósmej szkoły podstawowej godziny
z doradztwa zawodowego zorganizowała sieć współpracy i samokształcenia pt. Wspieramy pracę
nauczyciela - doradcy zawodowego.
W ramach pracy sieci wspólnie gromadzimy materiały pomocne do realizacji zajęć
z doradztwa zawodowego (programy, scenariusze zajęć itp.), tworzymy linki do ciekawych stron
i portali internetowych, prowadzimy zajęcia otwarte dla nauczycieli, popularyzujemy
i zachęcamy do organizowania różnych działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery,
wymieniamy się dobrymi praktykami stosowanymi przez nauczycieli doradców zawodowych.
W przedszkolach czy szkołach podstawowych klas 1-6 nie przewidziano oddzielnego przedmiotu
związanego z preorientacją zawodową, dlatego Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
w ramach sieci współpracy i samokształcenia wspomagania ich pracę. Placówka umożliwia
nauczycielom uczestnictwo w zajęciach otwartych pt. Budzenie i rozwijanie zainteresowań
zawodem od najmłodszych lat. Przez cały październik w bibliotece można było również obejrzeć
wystawę nowości pt. Bądź architektem swojego szczęścia.
Bądź architektem swojego szczęścia – wybór materiałów i scenariuszy z zakresu
poradnictwa zawodowego

