III Ogólnopolski Tydzień Kariery
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw
na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu,
pracy i kariery.
W dniach 17–23 października 2011 roku odbędzie się III edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
OTK. W tym roku „pospolite ruszenie” będzie pod hasłem: „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia!”.
Jest to zwrócenie szczególnej uwagi na polską szkołę i działającego w niej systemowego poradnictwa
zawodowego.
Adresatami i docelowymi uczestnikami OTK będą osoby szukające profesjonalnego wsparcia
w planowaniu swojej dalszej kariery edukacyjno - zawodowej. Mottem tego działania jest stara prawda:
„czym skorupka za młodu nasiąknie…”, gdyż jest ona prawdziwa również dla poradnictwa, bo im wcześniej
nauczymy dzieci i młodzież szukać informacji, wybierać, planować, podejmować odpowiedzialne decyzje,
tym lepiej będą przygotowane do sukcesów w życiu zawodowym.
Inicjatywa skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów,
jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego. W ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery można realizować każdą ideę, każdy pomysł, każde działanie na rzecz
promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego.
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN), propagując ideę orientacji i doradztwa zawodowego
przystępuje do

III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery OTK.
Wspieramy szkolnych doradców zawodowych oraz koordynujemy ich pracę na terenie miasta
Radomia oraz w regionie - w ten sposób chcemy zaktywizować środowisko szkolnych doradców
zawodowych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby:
1. 11 X 2011r. o godz. 13.00 - na warsztaty metodyczne: „Jak zaistnieć w III Ogólnopolskim Tygodniu
Kariery” zorganizowane w XI LOim. Stanisława Staszica,
2. 17 X 2011r. o godz. 11.00 - do współpracy doradczej z MCEiP oraz ŚHP dotyczącej : „Lokalnego
Rynku Pracy – dostosowania kierunków kształcenia do wymogów pracodawców”,
3.

18 X 2011r. o godz. 13.00–na warsztaty metodyczne "Moja kariera edukacyjno– zawodowa”
zorganizowane w RODoN,

4. 19 X 2011r. o godz. 09.45 – do uczestnictwa w konferencji: „Doradztwo edukacyjno – zawodowe
w szkołach – Reaktywacja” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych w Warszawie,
5. 21 X 2011r. – do uczestnictwa w konferencji: "Narzędzia dla doradców zawodowych wspierających
karierę zawodową" zorganizowanej w ZST,
6. 25 X 2011r. - w godz. 15.00 – 18.00
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