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Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć
to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.
(Coniguliaro Dominick)
W tym roku obchodziliśmy jubileuszową , już 10 edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W dniach
15.10.2018 r. – 19.10.2018 r. około 150 osób wzięło udział w wydarzeniach orgaznizowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach wraz z Filią w Andrychowie. Tegorocznej edycji OTK
przyświecało hasło „Bądź architektem swojego szczęścia!".
Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zainaugurowała audycja w Twoim Radiu Andrychów pt. „
Zaprojektuj swoją karierę". W trakcie audycji doradca zawodowy Agnieszka Kołacz poruszyła temat
planowania kariery zawodowej w szczególności w odniesieniu do dynamicznych zmian zachodzących
na rynku pracy. W tym samym dniu na stronie internetowej naszego Urzędu została utworzona nowa
zakładka „Warto wiedzieć". Znajdziecie w niej Państwo ciekawe artykuły z zakresu poradnictwa
zawodowego, poszukiwania pracy, rynku pracy, które będą cyklicznie publikowane. Zapraszamy do
zapoznania się z pierwszym artykułem pt. „Samopoznanie w planowaniu kariery zawodowej".
Uczestnicy porady zawodowej, pn. „Praca pasja czy obowiązek", która odbyła się 16.10.2018 r., mieli
okazję dokonać analizy własnej osoby pod kątem predyspozycji oraz bilansu własnych osiągnieć
zawodowych. Omówiono kwestię wpływu zainteresowań na karierę oraz możliwości połączenia pracy z
pasją.
Celem porady „Moja kariera w moich rękach" było uświadomienie uczestnikom konieczności wzięcia
odpowiedzialności za siebie i swoje życie. Na spotkaniu doradca zawodowy poruszył również tematykę
związaną ze znaczeniem gotowości do zmian oraz problematykę motywacji i pozytywnego myślenia.
Poprzez różne testy i ćwiczenia uczestnicy mieli okazać lepiej poznać samych siebie, swój system
wartości oraz motywację do poszukiwania pracy i planowania własnej kariery.
W dniach 17.10.2018 r. oraz 18.10.2018 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie odbył się panel dyskusyjny „Bądź
architektem swojego szczęścia". Gośćmi i zarazem prelegentami panelu były osoby, które zechciały
podzielić się z uczestnikami swoim dotychczasowym doświadczeniem zawodowym. W trakcie dyskusji
próbowano odpowiedzieć na pytanie jak dążyć do zadowolenia z rozwoju zawodowego, jak ważne jest
inwestowanie w siebie, dokonywanie odpowiednich wyborów oraz dążenie do poznania własnych
możliwości.
W ostatnim dniu OTK w naszym Urzędzie osoby zainteresowane mogły umówić się na indywidualne
spotkania z doradcami zawodowymi. W trakcie porad poruszane były tematy dotyczące możliwości
rozwoju, planowania kariery zawodowej, osoby mogły zbadać swoje predyspozycje zawodowe oraz
swoje mocne i słabe strony.
W pracy spędzamy znaczną część naszego życia i często ona wpływa na nasze życie prywatne, dlatego
tak ważne jest świadome planowanie swojej kariery, jakkolwiek byśmy ją rozumieli. Bądźmy więc jak
architekci, weźmy w rękę ołówek i zacznijmy projektować swoje szczęście w pracy. Pamiętaj bardzo
wiele zależy od Ciebie, musisz tylko, albo aż tylko to dostrzec i nie bać się być architektem swojego
szczęścia. Powodzenia!
https://wadowice.praca.gov.pl/strona-glowna
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