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HARMONOGRAM 

PORADNICTWO ZAWODOWE – forma samokształcenia na platformie MS TEAMS 

 

Tytuł projektu: ŁĄCZNOŚĆ fabryką specjalistów - kwalifikacje zawodowe paszportem na europejski 

rynek pracy  

Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K012/20 z dnia 03.09.2020 r.   

Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, ul. 

Potulicka 16, 70-234 Szczecin 

Miejsce realizacji zajęć: Zespół Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30, 71-080 Szczecin 

 

Osoba prowadząca:  mgr Marlena Flisikowska / mgr Iwona Szybowicz  
 

Okres realizacji zadania: grudzień 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. 
 

L.p. 
Termin 

ostateczny 
realizacji zajęć 

Liczba 
godzin na 

osobę 
Nazwa zajęć Nazwa grupy 

1.  Do 30.12.2020 2 MODUŁ I – Poznaj siebie 

Technik programista - gr. 1 

Technik teleinformatyk - gr. 1 

Technik fotografii i multimediów - gr. 1 

Technik programista - gr. 2 

Technik teleinformatyk - gr. 2 

Technik fotografii i multimediów - gr.2 

2.  Do 31.01.2021 2 MODUŁ II - Ścieżka kariery 

zawodowej 

3.  Do 28.02.2021 2 MODUŁ III - Dokumenty 

aplikacyjne 

4.  Do 31.03.2021 2 MODUŁ IV - Rozmowa 

kwalifikacyjna 

5.  Do 30.04.2021 2 MODUŁ V - Rozmowa 

kwalifikacyjna 
 

 

Celem poradnictwa zawodowego jest m.in.  

 

 poznanie swoich zainteresowań, uzdolnień, temperamentu celem doboru odpowiedniego 

zawodu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i predyspozycjami, 

 zapoznanie Uczestnika Projektu z technikami i metodami aktywnego poszukiwania pracy, 

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji i Savoir Vivre,  

omówienie zagadnień związanych z elastycznymi formami zatrudnienia i przepisami anty 

dyskryminującymi, 

 uświadamianie konieczności porównywania ofert pracy pod kątem realizacji własnych celów 

oraz stałego dokształcania się/ podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie; 

 zapoznanie ze źródłami informacji edukacyjno-zawodowych; prezentacja oferty szkolnictwa 

wyższego w woj. zachodnio-pomorskim. 

 

W ramach realizacji projektu pn.  ŁĄCZNOŚĆ fabryką specjalistów - kwalifikacje zawodowe 

paszportem na europejski rynek pracy 120 uczniów zrealizuje 10h z zakresu poradnictwa 

zawodowego. 
 


