
 

 

 

Harmonogram działań w ramach OTK 2018 

Termin:  15-19.10.2018 r. 

 

GODZINA NAZWA WYDARZENIA GDZIE? DLA KOGO? 
15.X.2018 

 
godz. 

11.40 -13.40 

 
Szkolenie w ramach inicjatyw własnych 

„Sport trampoliną do sukcesu” 
 

Zaproszony gość – Soke Bu Jutsu Kai 
Takeuchi Ryu – opowie jaki wpływ na rozwój 
kariery zawodowej może mieć uprawianie 
sportu, ponieważ ceniony pracownik tak jak 
sportowiec powinien znać korzyści płynące 
z ciężkiej pracy, być gotowy ponosić 
odpowiedzialność za swoje decyzje, lubić 
rywalizację jednocześnie umiejąc pracować 
zespołowo. 
 

 
Młodzieżowe 

Centrum Kariery 
w Namysłowie 

 
Młodzież ucząca się - 

stojąca przed 

wyborem dalszej 

ścieżki edukacyjnej 

i/lub zawodowej 

16.X.2018 
 

godz.  
09.40-13.10 

 

 
Warsztaty z młodzieżą 

„Bądź architektem swojego szczęścia”. 
 
Celem warsztatów jest kształtowanie 
u uczniów dojrzałości do wyboru właściwej 
decyzji edukacyjnej lub zawodowej, która 
jest elementem dojrzałości społecznej. 
 

 
I Liceum 

Ogólnokształcące 
w Namysłowie 

 

 
Młodzież ucząca się - 
stojąca przed 
wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej 
i/lub zawodowej 

17.X.2018 

 
godz. 

09.00-11.00 
 

 
Szkolenie w ramach inicjatyw własnych 

„Wybieram zawód –  
pracownik służb mundurowych” 

 
Podczas szkolenia – Członek Zarządu 
Polskiego Związku Instruktorów Służb 
Mundurowych – przedstawi  rodzaje służb 
mundurowych w Polsce, określi wymagania 
dot. ubiegania się o przyjęcie do nich oraz 
opisze typowy dzień pracy wybranej służby.  
 

 
Środowiskowy 
Hufiec Pracy 

w Namysłowie 
 

 
Młodzież ucząca się - 

stojąca przed 
wyborem dalszej 

ścieżki edukacyjnej 
i/lub zawodowej 

 



 

18.X.2018 

 
godz.  

09.40-13.10 
 

 
Warsztaty z młodzieżą 

„Określenie preferencji zawodowych szansą 
na wykreowanie własnej przyszłości”. 

 
Podczas warsztatów młodzież pozna swój 
potencjał zawodowy: zdolności, preferencje, 
czy też zainteresowania sprzyjające 
określonym grupom zawodów lub typom 
karier zawodowych, co znacznie ułatwi 
wybór dalszego kierunku kształcenia bądź 
zawodu. 
 

 
I Liceum 

Ogólnokształcące 
w Namysłowie 

 

 
Młodzież ucząca się - 
stojąca przed 
wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej 
i/lub zawodowej 

19.X.2018 

 
godz.  

09.00-14.00 
 

 
Targi Edukacji 

 
Edukacja i kariera są nieodłącznymi 
elementami – odpowiednie wykształcenie 
ułatwia znalezienie pracy i rozwój 
zawodowy. Podczas Targów Edukacji 
młodzież będzie miała okazję poznać ofertę 
placówek oświatowych, co będzie doskonałą 
pomocą w podjęciu decyzji o swojej dalszej 
przyszłości. 
 

 
Młodzieżowe 

Centrum Kariery 
w Namysłowie  

 

 
Młodzież ucząca się - 
stojąca przed 
wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej 
i/lub zawodowej 

 
godz.  

11.00-12.00 
 

 
Giełda Pracy 

 
W trakcie trwającej Giełdy Pracy młodzież 
wchodząca na rynek pracy będzie miała 
możliwość bezpośredniego kontaktu 
z pracodawcą, pozna aktualne trendy 
panujące na rynku pracy oraz zorientuje się 
na jakie zawody jest największy popyt. 
 

 
Powiatowy  
Urząd Pracy  

w Namysłowie 
 

 
Młodzież 

poszukująca pracy 

 


