
SZOK – czyli Szkolny Ośrodek Kariery -  dla uczniów klas VII 

W szybko zmieniającej się rzeczywistości bardzo trudno jest uczniom właściwie ukierunkować swój rozwój 

zawodowy, dokonać trafnych wyborów edukacyjnych. Współczesny młody człowiek musi uczyć się przez całe

życie, rozwijać swoje kluczowe umiejętności poprzez ciągłe kształcenie, aby efektywnie funkcjonować w 

społeczeństwie. Dlatego też od października w Zespole Szkół w Kalinówce zostanie otwarty Szkolny Ośrodek 

Kariery.

Rekrutacja na zajęcia z doradztwa zawodowego odbywać się będzie na zasadzie powszechnej dostępności .

Zajęcia w ramach ośrodka będą się odbywać 2 razy w miesiącu o godzinie 15-15--16-00 :

październik 4.10 sala 6 11.10 sala 6

listopad 8.11 sala 6 15.11 sala 6

grudzień 13.12 sala 6 20.12 sala 6

styczeń 3.01 sala 6 10.01 sala 6

luty 21.02 sala 6 28.02 sala 6

marzec 7.03 sala 14.03 sala 6

kwiecień 4.04 sala 6 11.04 sala 6

maj 9.05 sala 6 16.05 sala 6

Część  z tych zajęć odbędzie się w formie online na portalu społecznościowym Facebook w grupie 

specjalnie do tego utworzonej: Doradztwo zawodowe w Kalinówce. 

Zapraszamy uczniów klas VII  na zajęcia oraz do grupy na FB.

Celem Szkolnego Ośrodka Kariery  jest przygotowanie uczniów klas VII  do podjęcia trafnej decyzji 

zawodowej i szkolnej.

 Podczas zajęć uczniowie będą pracowali indywidualnie i grupowo w zależności od realizowanych zagadnień 

z wykorzystaniem różnych metod, w tym szczególnie metod i technik aktywizujących , metod 

ćwiczeniowych, metod podających , pracować będą z Internetem. Część zajęć będzie miała formę online.

 Zajęcia będą miały często formę warsztatową. 

Działania , które zostaną podjęte :

• zajęcia z doradztwa zawodowego

• spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy w ramach promowania dobrych  wzorców 

• przygotowanie  gazetek  informacyjnych  wspólnie z uczestnikami zajęć w Szkolnym Ośrodku Kariery 

dotyczących tematyki zawodoznawczej

• spotkania indywidualne z rodzicami uczniów

•  spotkanie z przedstawicielami różnych zawodów



• wycieczka na Targi Edukacyjne 

• na zakończenie - konkurs wiedzy o rynku pracy i zawodach w formie testu

•  warsztaty psychologiczne  3-4 godzinne 

• udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery organizowanym przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 

Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16-22.10.2017 roku pt. “Ja na rynku pracy. Moje talenty i 

moje kompetencje”

• praca online w grupach oraz indywidualnie przy tworzeniu  gazetki pt: “ Szkolny Odkrywca Kariery”

Zajęcia w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery prowadzi pani Agnieszka Tyniec- szkolny doradca zawodowy. 

Warsztaty psychologiczne  - Aleksandra Kusak.

  Pan Artur Iwan – organizacja spotkań z przedstawicielami zawodów.

Zapraszamy również rodziców do włączenia się w działania ośrodka i na indywidualne spotkania.


