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DATA 

 
DZIAŁANIA 

  17.10.2011 
godz. 10.00 

 
Spotkanie grupowe dla uczniów 3 klasy szkoły średniej, kształcących                
się w zawodzie: technik architektury krajobrazu  zainteresowanych 
założeniem działalności gospodarczej.  
Na zajęciach zostaną omówione wady i zalety prowadzenia własnej firmy, cechy 
osobowości idealnego przedsiębiorcy, możliwości pozyskiwania dotacji na 
założenie firmy oraz zostaną wskazane instytucje wspierające przedsiębiorczość 
w naszym regionie. Uczniowie zostaną objęci badaniem Kwestionariuszem 
Uzdolnień Przedsiębiorczych, który zdiagnozuje kompetencje przedsiębiorcze, 
zapotrzebowanie na sukces, energię do pracy i  cechy osobowości niezbędne do 
prowadzenia własnej firmy. Indywidualne omówienie wyników testu pozwoli 
wnioskować o posiadanych predyspozycjach ułatwiających lub ograniczających 
skuteczne prowadzenie własnej firmy.  
 

18.10.2011   
 

godz. 9.30 
 

godz. 10.20 

 
Lekcje zawodoznawcze dla podopiecznych WTZ w Tarnobrzegu.   
 
Spotkanie grupowe dla uczniów Liceum Społecznego w Tarnobrzegu 
dotyczące możliwości podjęcia pracy i nauki za granicą.  
Na spotkaniu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące tendencji panujących na 
lokalnym i krajowym rynku pracy, determinantów wyboru zawodu, zawodów 
przyszłości oraz możliwości podjęcia pracy i studiów wyższych za granicą.  

19.10.2011  

 
godz. 9.45 

 
 
 
 
 

 
Konkurs dla przedszkolaków: „Kim będę w przyszłości”  
W Przedszkolu Nr 3 w Tarnobrzegu zostanie zorganizowany konkurs plastyczny              
z nagrodami dla dzieci z grupy 6- latków. Zadaniem dzieci będzie przedstawienie 
dowolną techniką plastyczną swojego wymarzonego zawodu.  Zaplanowano także 
różnego rodzaju gry i zabawy związane ze światem zawodów. Za swoją wiedze i 
aktywność dzieci  zostaną nagrodzone drobnymi upominkami.  
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godz.11.00 

 
Spotkanie grupowe dla uczniów 4 klasy szkoły średniej, kształcących               
się w zawodzie technik hotelarstwa. 
Zakres tematyczny spotkania obejmie zagadnienia dotyczące zawodów 
przyszłości,  sytuacji na lokalnym i krajowym rynku pracy, przedstawiony zostanie 
ranking kierunków studiów, omówiony zostanie zakres pomocy PUP oferowanej 
absolwentom.  
 

20.10.2011  
 

godz. 9.00 
 
 
 
 
 
 

godz. 10.00 

 
Spotkanie grupowe dla uczniów 4 klasy szkoły średniej, kształcących               
się w zawodzie: technik agrobiznesu.   
Zakres tematyczny spotkania obejmie zagadnienia dotyczące zawodów 
przyszłości, najpopularniejszych kierunków studiów, sytuacji panującej na 
lokalnym i krajowym rynku pracy, omówiony zostanie również zakres pomocy PUP 
oferowanej absolwentom.  
 
Targi Edukacji i  Pracy organizowane przez OHP w Tarnobrzegu.   
Na stoisku promocyjnym zostanie zaprezentowana oferta Centrum Informacji               
i Planowania Kariery Zawodowej. 
 

21.10.2011  
 

godz. 9.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

godz. 10.00 

 
Konferencja „Stawiamy na lokalną przedsiębiorczość” – Nowa Dęba 
Celem konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie „Poręba” w Nowej Dębie, 
jest wskazanie uczniom klas maturalnych lokalnego potencjału umożliwiającego 
podejmowanie działalności gospodarczej, wymianę dobrych praktyk oraz 
podniesienie świadomości dalszej kariery zawodowej.  
Doradca zawodowy Centrum wygłosi wykład na temat „Działalność CIiPKZ, 
udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych, możliwościach 
zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. Zaprezentowane zostaną 
różne formy pomocy świadczone przez doradców zawodowych Centrum w tym 
związane z przygotowaniem się do podęcia własnej działalności gospodarczej. 
 
Zajęcia grupowe dla uczniów 4 klasy szkoły średniej, kształcących                     
się w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego.     
Zakres tematyczny spotkania obejmie zagadnienia dotyczące zawodów 
przyszłości, najpopularniejszych  kierunków studiów, sytuacji panującej na 
lokalnym i krajowym rynku pracy, omówiony zostanie również zakres pomocy PUP 
oferowanej absolwentom.  
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Ponadto codziennie  w godzinach od 12.00 do 15.00 doradcy zawodowi Centrum zapraszają osoby 
chętne do udziału w: 

 indywidualnych konsultacjach  w zakresie opracowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania 
do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą 

 

 badaniach testowych Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowych 
 (KZZ) pomocnym przy wyborze zawodu, szkoły, kierunku kształcenia oraz 
 Kwestionariuszem Uzdolnień Przedsiębiorczych (KUP) służącym określeniu     
 predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. 


