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Czym jest Ogólnopolski Tydzień Kariery?

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest inicjatywą Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem OTK jest
inspirowanie i promowanie działań Doradców Zawodowych na rzecz wspierania
i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu
ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. OTK jest formą realizacji misji Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie od początków swojego istnienia podejmując wiele działań
na rzecz pomocy młodzieży i osobom dorosłym w projektowaniu kariery zawodowej
integrowało prace dwóch resortów: edukacji i pracy. Świadomość ogromnego
potencjału Doradców Zawodowych, ich kreatywności oraz zaangażowania
w wykonywaną pracę, mnogości form podejmowanych działań, zainspirowały Zarząd
SDSiZ RP do wykorzystania ich doświadczeń, pomysłów i energii w celu promowania
poradnictwa zawodowego w jednym czasie, w całym kraju.
W prasie i mediach coraz częściej pojawiają się informacje o niedostosowaniu
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy oraz o dynamicznych zmianach.
Jednak rzadko mówi się o tym, że w tej sytuacji potrzebni są doradcy zawodowi,
którzy powinni być łącznikiem między tymi stronami i którzy mogą poprowadzić dzieci,
młodzież, ludzi dorosłych w dobrym kierunku, znajdując dla każdego właściwe miejsce.
Przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy jest konieczne,
ponieważ przypadkowość podejmowanych decyzji i kształcenie w kierunkach,
do których młodzi ludzie nie mają predyspozycji, generuje znaczne koszty społeczne,
ekonomiczne i emocjonalne (porzucanie szkół, marginalizację, zmianę zawodu,
wypalenie
zawodowe,
problemy
emocjonalne,
nerwice
itp.).
Zdecydowanie korzystniejsza jest działalność prewencyjna, polegająca na wczesnym
przygotowaniu młodzieży do budowania ścieżek kariery poprzez odkrywanie
predyspozycji, zainteresowań, możliwości intelektualnych i zdrowotnych, poznanie
realiów rynku pracy i zawodów przyszłościowych. Działalność ta, przygotowująca
uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, powinna rozpoczynać się
jak najwcześniej - już w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Wejście na rynek pracy to nie koniec kariery zawodowej i tu również niezbędni
są doradcy zawodowi, doradcy kariery. Każdy pracownik buduje swoją ścieżkę kariery,
podejmuje kształcenie, zmienia pracę, w związku z czym jest duże zapotrzebowanie
na pomoc i wskazówki, na wsparcie w trudnych sytuacjach. Także przejście
na emeryturę w dzisiejszych czasach nie zawsze oznacza koniec pracy,
ale często jest jej początkiem i tu doradcy kariery również mają wiele do zrobienia.
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Tegoroczne hasło oznacza, że proponujemy szczególną uwagę zwrócić
m.in. na to, jakie mamy predyspozycje, zainteresowania, talenty i kompetencje,
które wzmocnią nas na rynku pracy. Jeśli nie wiemy, albo chcemy się upewnić
możemy znaleźć doradcę i porozmawiać z nim o naszych wątpliwościach.
Planując edukację czy szkolenia zawodowe warto poszukać wsparcia – znaleźć
mentora, doradcę kariery i w ten sposób znacznie zwiększyć swoje życiowe szanse.
Doradcy zawodowi istnieją i wiedzą, jak pomóc w planowaniu kariery osobom
w różnym wieku i o różnych potrzebach.
Dlatego w tym roku postawiliśmy na zaprezentowanie możliwości działań
doradców zawodowych i jak zwykle doradcy wykazali się niezwykłą kreatywnością
i umiejętnością współpracy organizując różnorodne przedsięwzięcia promujące
poradnictwo zawodowe, a jednocześnie pomagające osobom interesującym się
budowaniem swoich ścieżek kariery.
OTK jest wspólnym przedsięwzięciem doradców zawodowych z całego kraju,
pragnących promować działania z zakresu poradnictwa zawodowego z uwagi
na ogromne znaczenie społeczne podejmowania świadomych i trafnych wyborów
edukacyjnych i zawodowych. Jest działaniem, które na trwałe wpisało się
i nadal wpisuje się w rzeczywistość doradczą.
Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK byli i będą wszyscy potrzebujący
profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.
Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do przedszkolaków, uczniów
(dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych. Każda osoba zainteresowana
tematyką własnego rozwoju może znaleźć coś dla siebie w propozycjach
przygotowanych przez doradców zawodowych.

Przebieg XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Prace związane z organizacją XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
pod hasłem: Pasja, Profesja, Powołanie… zaczęły się wiosną 2019 r. Od tej pory Biuro
OTK rozpoczęło przekazywanie informacji potrzebnych osobom i instytucjom
zainteresowanym organizacją OTK i włączeniem się w jego działania. W tym czasie
rozpoczęto rozmowy również w sprawie patronatów oraz z partnerami i potencjalnymi
sponsorami.
Patronat nad organizacją XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery objęły dwa
ministerstwa, w których realizowane są usługi poradnictwa zawodowego:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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Utworzona została (po raz jedenasty) strona internetowa OTK zawierająca
wszystkie potrzebne informacje oraz materiały takie, jak: logo, baner, plakat, ulotka
itp., oraz pakiet materiałów metodycznych, w którym znajdują się m.in. przykładowe
programy konferencji, scenariusze warsztatów itp., mogące być źródłem inspiracji
dla doradców czy osób zainteresowanych poradnictwem zawodowym.
Na stronie zamieszczony został również formularz zgłoszenia do OTK oraz formularz
raportu końcowego z przeprowadzonych działań.
Organizatorzy OTK mogli kontaktować się telefonicznie i e-mailowo z biurem OTK,
które koordynowało całe przedsięwzięcie. Tak jak w latach poprzednich powołano
społecznych regionalnych koordynatorów. Osoby te informowały o OTK w swoich
regionach, organizowały spotkania informacyjno-doradcze promujące inicjatywę
i zachęcające do włączenia się w organizowanie kolejnej edycji OTK.
Hasło przewodnie XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery: Pasja, Profesja,
Powołanie… spotkało się z zainteresowaniem instytucji z resortu edukacji
jak i z resortu pracy. Doradcy zawodowi z różnych resortów podejmowali wspólne
działania na rzecz promowania problematyki poradnictwa zawodowego oraz pomocy
w budowaniu ścieżek kariery zarówno dla młodzieży jak i osób dorosłych.
Tak jak w latach ubiegłych, wiele instytucji kontynuowało współpracę, ale również
poszerzało ja poprzez poszukiwanie i zyskiwanie nowych kontaktów.
Niektóre inicjatywy obejmowały całe miejscowości, w których różne instytucje
organizowały wspólnie imprezy o szerokim zasięgu. Wiele instytucji przysłało
zgłoszenia do OTK po raz kolejny, ale pojawiali się również nowi organizatorzy,
którzy przygotowali bardzo interesujące przedsięwzięcia.
W dniach 21 - 27 października 2019 r. bardzo wiele działo się w całej Polsce
w ramach XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.
Podczas
XI
Ogólnopolskiego
podobnie jak w latach ubiegłych:

Tygodnia

Kariery

miały

miejsce,

•

Wykłady, konferencje, seminaria, konwersatoria, panele dyskusyjne,
internetowe webinaria, spotkania z ludźmi, którzy odnieśli sukces, itp.,

•

Lekcje, prelekcje, warsztaty, treningi, szkolenia, gry symulacyjne, pokazy
filmów, spotkania z pracodawcami, prezentacje zawodów, itp.,

•

Festyny kariery, targi pracy, targi edukacyjne, dni kariery, dni otwarte, wycieczki
do instytucji i firm, prezentacje zainteresowań i pasji,

•

Konkursy, teleturnieje, gry miejskie, konkursy plastyczne, fotograficzne,
filmowe, quizy,

5

Siedziba Zarządu Głównego; tel. 500 447 262 ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa www.sdsiz.com.pl; biuro@sdsiz.com.pl

•

Powstały platformy, porozumienia, fora, koalicje na rzecz poradnictwa
zawodowego.

Działaniami objęto wszystkie grupy wiekowe - zaczynając od przedszkolaków,
a na emerytach kończąc. Udział w OTK wzięły różne instytucje: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a także specjalne, placówki
opiekuńczo - wychowawcze, uczelnie wyższe, więzienia, ośrodki doskonalenia
nauczycieli, cechy rzemiosł, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP,
urzędy pracy na różnych szczeblach, ośrodki pomocy społecznej i mnóstwo
innych instytucji.
Działania te miały zasięg regionalny i lokalny, a głównych ich celem
było popularyzowanie możliwości korzystania z usług doradcy zawodowego
oraz korzyści, jakie praca doradców przynosi jednostkom i instytucjom.
Otrzymaliśmy 62 raporty. Są to zarówno zgłoszenia pojedynczych osób lub instytucji,
jak i porozumienia międzyresortowe, pakty na rzecz poradnictwa zawodowego,
czy zespoły instytucji w całych miastach. Jesteśmy pełni uznania dla szeroko
zakrojonych działań, ale cieszą nas także pojedyncze aktywności w szkołach
czy przedszkolach.
Podsumowanie XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbędzie się w dniach
25.09-26.09.2020r. w Radomiu, podczas XXX Konferencji Szkoleniowej SDSiZ RP
Jednocześnie podczas Konferencji w Radomiu zainaugurowana zostanie
jubileuszowa XII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery „DoradzaMY zawodowo
– wybieraMY odlotowo.”
Nagrodzone instytucje
W konkursie na najlepiej zorganizowane działania w ramach
XI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery nagrody otrzymało 8 placówek,
zaś wyróżnienia 6 instytucji. Działania zostały ocenione na podstawie raportów
przesłanych na adres Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.
Jury brało pod uwagę zgodność podejmowanych działań z celem i misją XI OTK,
innowacyjność, atrakcyjność realizowanych form, partnerstwo, obszar i wielkość
oddziaływań. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych instytucji:

NAGRODY:
Obszar: praca
⎯ Miejski Urząd Pracy w Kielcach
⎯ Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
6
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⎯ Powiatowa Platforma Poradnictwa Zawodowego – Powiatowy Urząd
Pracy w Nysie
⎯ Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
⎯ Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Obszar: edukacja
⎯ Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
⎯ Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie (Kleczew)
⎯ Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
WYRÓŻNIENIA:
Obszar: edukacja
⎯ Specjalny
Ośrodek
dla
Niepełnosprawnych
Ruchowo
w Busku- Zdroju
⎯ Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Wildze
⎯ Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy
⎯ Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Kleszczowie
Obsza: praca
⎯ Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
⎯ Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Nadesłane raporty oceniła Komisja w składzie:
Ewa Dębska,
Jadwiga Kropidłowska,
Alicja Łukaszewicz,
Monika Frąckowiak,
Marta Koch- Kozioł.
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Plany na przyszłość
XII Ogólnopolski Tydzień Kariery odbędzie się w dniach 19-25.10.2020r.
Hasło tegorocznego OTK brzmi: „DoradzaMY zawodowo- WybieraMY odlotowo”
Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim promowanie działań doradczych
na terenie całej Polski. Inicjatywa SDSiZ RP realizowana corocznie od 2009 roku,
inspiruje do podejmowania różnorodnych ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych
akcji na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Obejmuje swoim zasięgiem osoby
w każdym wieku, zarówno dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież
oraz osoby dorosłe. W związku z tym, że adresatami i docelowymi odbiorcami OTK
są wszyscy potrzebujący wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu i kariery w
tym roku przyjęliśmy hasło przewodnie „DoradzaMY zawodowo- WybieraMY
odlotowo”. Poprzez hasło chcemy podkreślić podmiotowy charakter doradczej relacji
zachodzącej między osobami radzącymi się, a doradcami i innymi profesjonalnie
wspierającymi osoby potrzebujące. W tegorocznym haśle podkreślamy autonomię
w dokonywaniu wyboru przez każdą osobę zgłaszającą się do doradcy,
przy jego rzetelnym i interdyscyplinarnym wsparciu. Uważamy, że udany proces
doradczy wynika z zachowania wspólnotowości i jedności między osobami
zaangażowanymi w proces doradczy. Doradca zatem zachęca do działania, podaje
pomysły, wskazuje wachlarz rozwiązań, przedstawia możliwości, ale to osoba radząca
się podejmuje samodzielnie decyzje. Wybiera najlepszą dla siebie propozycję
na przyszłość, z odwagą wykraczając poza schematy dotychczasowego myślenia.
Odlotowo oznacza w tym przypadku możliwość spojrzenia na swoją
edukacyjno-zawodowa biografię z lotu ptaka i wybranie, dzięki wsparciu doradcy,
najbardziej atrakcyjnej dla siebie możliwości edukacyjno-zawodowej na przyszłość.
Pragniemy także podkreślić, że gdy w relacjach międzyludzkich panuje atmosfera
zrozumienia, harmonii, aktywowane zostają systemy do wspólnego działania,
a podejmowane decyzje prowadzą do osiągnięcia wyznaczonego celu.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę,
każdy pomysł, każde działanie na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.
Między innymi mogą to być: działania centralne (m.in. ogólnopolskie konferencje,
internetowe webinaria i wykłady, czy też targi, konkursy itp.), działania regionalne
i lokalne, związane z popularyzowaniem orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei
świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. W ramach działań
regionalnych mogą to być m.in. konferencje, seminaria, spotkania z doradcami
zawodowymi, pracodawcami, targi edukacyjne i zawodowe, prezentacje filmów
i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach
i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier
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oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy. Ogólnopolski Tydzień
Kariery jako inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych wpisał się
już na stałe w program wielu instytucji, a co najważniejsze - w działania Doradców
Zawodowych i sympatyków poradnictwa zawodowego.
Ogólnopolski Tydzień Kariery jest postrzegany jako inicjatywa,
która powinna pojawiać się każdego roku, zatem warto już teraz pomyśleć
i zaplanować działania, ponieważ czekamy na Wasze świetne propozycje
i przedsięwzięcia.
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