„Bądź autorem swojej kariery”- pod takim hasłem w tym roku odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery.
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– zawodową warto pracować jak nad dziełem sztuki, a także, że decyzje edukacyjne i zawodowe
powinniśmy podejmować świadomie i samodzielnie, biorąc pod uwagę stawiane sobie cele, okoliczności
i warunki. Nie znaczy to, że mamy być w tych działaniach osamotnieni, a wręcz przeciwnie - powinniśmy
konsultować się z profesjonalistami zasięgając ich rad i opinii. Należy pamiętać jednak, że ostatnie słowo
należy do nas.
Jak uczniowie naszej szkoły w minionym tygodniu kształtowali swoją karierę?
Pierwszego dnia Tygodnia Kariery chętne uczennice wzięły udział w spotkaniu z wizażystką. Pani Dominika
Stolarska przybliżyła pracę makijażystki, szczególnie zwracając uwagę na fakt, iż jest to osoba, która kreuje
pozytywny wizerunek klienta zgodnie z powiedzeniem: „Twój wygląd świadczy o tobie”. Wizażysta to osoba,
która zna tajniki makijażu i stylizacji, potrafi przeprowadzić analizę kolorystyczną i określić typ urody.
Maluje twarz, podkreślając jej najistotniejsze cechy. Makijażysta musi znać obowiązujące trendy i nowinki
kosmetyczne. Pracuje on wyłącznie z ludźmi, dlatego powinien być otwarty, cierpliwy, wyrozumiały
i kontaktowy oraz odznaczać się wysoką kulturą osobistą. Powinien być sprawny manualnie, mieć
poczucie estetyki i wrażliwości na piękno. Osoby posiadające takie predyspozycje mogą z powodzeniem
wykonywa zawód makijażysty. Pani Dominika dała się namówić na wykonanie przykładowego makijażu,
w którym każda uczennica może przyjść do szkoły. Efekty jej pracy możecie zobaczyć na załączonych
zdjęciach.

Tego samego dnia w szkolnej bibliotece odbyło się spotkanie konsultantek reprezentujących firmę
Avon. W oparach perfum uczennice wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiały na tematy związane
z działalnością gospodarczą. Dowiedziały się w jaki sposób, będąc uczennicą szkoły ponadgimnazjalnej,
można zarobić pierwsze pieniądze. Zaproszone panie przedstawiły swoje ścieżki zawodowe. Opowiedziały,
jak ich małe biznesy stały się dużymi firmami. Każda z uczestniczek spotkania otrzymała potężny zastrzyk
wiedzy i próbki najnowszych kosmetyków firmy Avon.

Tego dnia pani Agnieszka Piórkowska z grupą wybranych uczennic postanowiła wziąć udział
w konkursie organizowanym przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Toruniu pod hasłem „Kreatywny biznes
– młodzi w akcji”. Celem konkursu było kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów. Polegał

on na przygotowaniu i zaprezentowaniu pomysłu na własny interes. Naszą szkołę reprezentowały uczennice
klasy II b Liceum Ogólnokształcącego: Julia Kuźnicka, Justyna Skowron, Alicja Witkowska i Natalia Zając.
Dziewczęta przygotowały biznesplan firmy „Weselne klimaty”, zajmującej się organizacją przyjęć ślubnych.
Uczennice nie stanęły na podium, ale doświadczenie, które zdobyły jest bezcenne. Umiejętność radzenia sobie
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i uczciwej rywalizacji to zdolności, które najlepiej jest kształtować właśnie podczas takich konkursów.
A oto kilka zdjęć z tego konkursu.

Wtorek był kolejnym dniem, w którym budowaliśmy swoją przyszłość zawodową. Tym razem poza
granicami naszego kraju. Uczniowie drugich i trzecich klas liceum spotkali się z panem Januszem
Dargiewiczem. W jakim celu? W celu uzyskania informacji, czy studia w Anglii to cel dla nich osiągalny.
Prowadzący zapoznał uczniów z procesem rekrutacyjnym angielskich uczelni, dokumentacją i finansami.
Okazało się, że jest tam aż 50 tys. ciekawych kierunków studiów, często niedostępnych w Polsce. Można
pracować i studiować, a jednocześnie doskonalić swój język. Nauka kończy się uzyskaniem brytyjskiego
dyplomu, który jest ceniony na całym świecie. Myślę, że to ciekawa alternatywa dla tych, którzy kochają
podróże, wyzwania i angielską pogodę.

Środa w naszej szkole została poświęcona wszystkim tym, którzy w testach badających predyspozycje
i preferencje zawodowe zostali określeni jako „typy społeczne”. Nikt tak doskonale nie reprezentuje tego typu
jak pracownicy Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży. Zaproszone panie, absolwentki naszej
szkoły, mówiły o tym, jakie predyspozycje powinien mieć pracownik socjalny oraz jakim zadaniom
i obowiązkom musi sprostać w swojej codziennej pracy. Panie podkreślały, że jest to zawód, w którego
zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, w których znajdują się jednostki wymagające pomocy
w usamodzielnieniu się, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
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na tym stanowisku musi posiadać wszechstronna wiedzę z socjologii, ekonomii, animacji lokalnej, prawa czy
psychologii. Zaznaczyła, że jest to zajęcie bardzo często wykraczające poza urzędowe godziny pracy.

Ostatniego dnia Tygodnia Kariery trzecia klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczestniczyła
w spotkaniu, które prowadził pan Piotr Wełnicki - pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Zajęcia poświęcone były tematyce zmieniającego się
rynku pracy i efektywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań

pracodawców. Po zakończonych zajęciach uczniowie jednomyślnie stwierdzili, że było to spotkanie, które
zaowocowało zdobyciem praktycznych umiejętności dotyczących efektywnego poszukiwania zatrudnienia.
A oto kilka zdjęć.

Tego samego dnia
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opiekunami wybrali się na spotkanie

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz odwiedzili zakład Poland Tokai Okaya Manufacturing
w Ostaszewie. Firma działa w branży elektromaszynowej, dostarczając na rynek wysokiej klasy metalowe
elementy, tłoczone – podzespoły dla branży samochodowej, branży AGD i energetyki odnawialnej.
Pracownicy fabryki zachęcali uczniów do rozpoczęcia kariery zawodowej właśnie w ich firmie, gdyż jej
nadrzędnym celem jest tworzenie rodzinnej atmosfery i nastawienie na pracownika, który będzie pracował
tam przez wiele lat.
oczekiwaniami.
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zawodowych zgodnych z jego

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy uczniowie brali udział w spotkaniu „Młodzi w Urzędzie Pracy”,
podczas którego zostali zapoznani z ofertą usług świadczonych przez urząd, skierowaną do młodych osób.
Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega staż, w jaki sposób pozyskać fundusze na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej, jak z pomocą urzędu podnieść swoje kwalifikacje. Nowością dla wszystkich była
informacja dotycząca możliwości pozyskania pieniędzy w ramach „bonów na zasiedlenie”. Jest to forma
pomocy finansowej skierowana do osób, które zmieniły miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy
w miejscu innym niż to, w którym mieszkają. Pozyskane pieniądze są przeznaczone na wynajem mieszkania
lub inne niezbędne wydatki.

