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Tegoroczne obchody OTK biblioteka realizowała w terminie 17-23 października 2016 r. W zajęciach
uczestniczyły dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych z powiatu skierniewickiego oraz z miasta
Skierniewice. W bibliotece odbyło się wiele różnorodnych działań, w których uczestniczyło łącznie 296 uczniów.
Głównym celem realizowanych zadań było zapoznanie dzieci z różnymi zawodami, szczególnie tymi
z najbliższego otoczenia dziecka, jak np. zawody rodziców. Dzięki zabawom, ćwiczeniom ruchowym dzieci
dowiadywały się, że istnieje wiele różnych zawodów i że do każdego z nich potrzebne są umiejętności
i predyspozycje. Zachęcaliśmy uczniów do poznawania własnego potencjału i rozwijania zainteresowań.
Placówka nasza w dniu 20 października 2016 roku została zaproszona do zaprezentowani swojej oferty
edukacyjnej dla doradców zawodowych podczas seminarium pt. „Bądź autorem własnej 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 autorem własnej kariery”, które
zostało zamieszczone w Biuletynie opracowanym przez WODN w Skierniewicach.
Poniżej wykaz zajęć zorganizowanych w Bibliotece:
 Na ratunek - zajęcia z orientacji zawodowej adresowane dla przedszkolaków oraz uczniów klas
pierwszych szkoły podstawowej. Dzieci podczas zajęć poznawały zawody związane z ratowaniem
życia ludzkiego: policjant, strażak, lekarz, ratownik wodny, ratownik górski. Rozpoznawały kategorie
zawodów na podstawie zagadek. Poznawały czynności zawodowe wybranych profesji poprzez różne
formy pedagogiki zabawy. Oglądały bajkę pt. Strażak sam, rozwiązywały rebusy, krzyżówki,
uczestniczyły w zabawach dydaktycznych dotyczących poznanych zawodów.
 Szyjemy, projektujemy, nosimy – zajęcia z orientacji zawodowej. Zajęcie adresowane dla uczniów
szkół ponadpodstawowych klas 1-3. Uczniowie poznawali zawody związane z projektowaniem,
szyciem i noszeniem ubrań: projektanta mody, krawca, stylisty.

 Poznaj zawody – zabawy i gry multimedialne, zajęcia dla uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów oraz aplikacji interaktywnych.

 Poznajemy warsztat tkacki – zajęcia z orientacji zawodowej. Zajęcie adresowane dla uczniów szkół
podstawowych klas 1-4. Uczniowie poznawali zawód tkacza, samodzielnie tkali swoje wzory na
przygotowanych krosnach.

 Poznaj pracę bibliotekarza – zajęcia z preorientacji zawodowej dla dzieci klas 4-6 szkoły
podstawowej. Dzieci poznawały zawód bibliotekarza, zapoznawały się z pracą w bibliotece, etapami
zakupu książek i wprowadzania ich do baz, poznały biblioteczne wydziały. Z zainteresowaniem
obejrzały prezentację dotyczącą biblioteki i drogi jaką odbywa w niej książka. Uczestniczyły również
w pogadance na temat poszanowania książki.
 Budzenie i rozwijanie zainteresowań zawodem od najmłodszych lat – zajęcia otwarte dla nauczycieli
z których skorzystało 12 nauczycieli. Głównym celem zajęć była wymiana doświadczeń oraz
umiejętność dzielenia się wiedzą.
 Bądź autorem własnej kariery – wystawa książek.
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