Zadania Olimpiady mogą dotyczyć podanych
poniżej treści:

Planowanie czasu wolnego.
Planowanie swojego czasu pracy.
Wyznaczanie celów nadrzędnych.
Wyznaczanie celów szczegółowych.
Ocena osobistego potencjału:
Analiza zainteresowań.
Analiza zdolności.
Analiza wartości.
Analiza oczekiwań wobec zawodu.
Analiza oczekiwań wobec przyszłej szkoły.
Wyszukiwanie informacji:
Korzystanie z zasobów internetowych.
Poszukiwanie informacji w specjalistycznych
instytucjach.
Opisywanie informacji.
Prezentowanie informacji.
Podejmowanie decyzji:
Wykorzystywanie zdobytych informacji.
Porównywanie danych.
Wyznaczanie ścieżki edukacyjnej.
Wyznaczanie ścieżki kariery zawodowej.
Organizacja poradnictwa zawodowego w Polsce:
Instytucje wspierające usługi doradcze.
Zasoby informacji zawodowej.
Umocowania prawne.
Umocowania międzynarodowe.
Rynek pracy:
Aktywne poszukiwanie pracy.
Tworzenie dokumentów aplikacyjnych.
Rozmowy kwalifikacyjne.

Życzymy ciekawej lektury

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP
jest inicjatorem i organizatorem
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
Który odbywa się corocznie w pełnym trzecim
tygodniu października

Olimpiada
z Wiedzy

Siedziba Zarządu Głównego
ul. Wspólna Droga 10 m 65
04-352 Warszawa

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
RP
00-987 WARSZAWA 4
ul. Targowa 73
Skrytka pocztowa Nr 27
http://www.sdsiz.com.pl/
email: biuro@sdsiz.com.pl
telefon: 500 447 262

http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl/
email: olimpiada@sdsiz.com.pl

o Planowaniu
i Zarządzaniu
Karierą Zawodową

Zarząd Główny SDSiZ RP

Organizacja olimpiady (fragment)

TERMINARZ
OLIMPIADY z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu
Karierą Zawodową na lata 2016-2019

Edycja 7.
2016 - 2017
I ETAP 02.12.2-16 – 15.01.2017 (45 dni)
II ETAP 03.02 – 15.03.2017 (41 dni)
III ETAP 22 – 23.04.2017 (2 dni)

Edycja 8.
2017 – 2018
I ETAP 02.12.2-17 – 15.01.2018 (45 dni)
II ETAP 03.02 – 15.03.2018 (41 dni)
III ETAP 21 – 22.04.2018 (2 dni)

Edycja 9.
2018 – 2019
I ETAP 02.12.2-18 – 15.01.2019 (45 dni)
II ETAP 03.02 – 15.03.2019 (41 dni)
III ETAP 20 – 21.04.2019 (2 dni)

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu
Karierą Zawodową skierowana jest do młodzieży
ze szkół ponadgimnazjalnych, przebiega w trzech
etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą
internetową. Trzeci etap odbywa się corocznie w
miesiącu kwietniu w Warszawie.
Głównym celem Olimpiady jest podniesienie wśród
uczniów
poziomu
wiedzy
i
umiejętności
dotyczących planowania i zarządzania karierą
zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa
zawodowego w procesie wyboru zawodu i
kierunku kształcenia.
Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej pracy nad
rozwiązywaniem
problemów
związanych
z
decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania
ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania
Olimpiady, będą wymagały zarówno wiedzy, jak i
stosowania
nietypowych
rozwiązań
oraz
poszukiwania różnego rodzaju informacji. Zadania
oparte są na materiale, jakim posługuje się szkolny
doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły
ponadgimnazjalnej oraz na elementach wiedzy z
zakresu takich przedmiotów, jak: podstawy
przedsiębiorczości,
technologie
informacyjne,
wiedza o społeczeństwie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
http://www.olimpiada.sdsiz.com.pl/
Serdecznie zapraszamy Nauczycieli i Uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Olimpiadę organizuje na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Doradców
Szkolnych i Zawodowych RP
Z wyrazami szacunku

§ 3. Uczestnicy olimpiady
3.1. Adresatami olimpiady są uczniowie polskich szkół
ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną
z olimpiadą
3.3. By wziąć udział w olimpiadzie Uczestnik
powinien zgłosić się do szkolnego doradcy
zawodowego lub nauczyciela odpowiedzialnego
w szkole za realizację zadań z zakresu doradztwa
zawodowego. Deklaracja chęci udziału w
Olimpiadzie I-ego stopnia jest równoznaczna z
wypełnieniem on-line formularz zgłoszenia
znajdującego się na stronie internetowej
Olimpiady www.olimpiada.sdsiz.com.pl
3.4. Uczestnicy zobowiązani są do:
- pisemnego potwierdzenia iż zapoznali się z
Regulaminem
udziału
w
Olimpiadzie,
zaakceptowali jego treść i zobowiązują się do
przestrzegania regulaminu i terminarza realizacji
zadań
zgodnie
z
ich
założeniami,
do
informowania
komitetu
głównego
i/lub
organizatora o wszelkich kwestiach związanych z
udziałem w olimpiadzie –zwłaszcza w nagłych
wypadkach czy o zastrzeżeniach;
- wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych
osobowych na potrzeby Olimpiady.
3.5. Uczestnik ma prawo do sprawiedliwej oceny i
wniesienia odwołania w ciągu 3 dni roboczych od
ogłoszenia wyników poszczególnych stopni Olimpiady,
prawo do zwrotu kosztów przejazdu, zakwaterowania i
wyżywienia w sytuacji udziału w Olimpiadzie III stopnia.

