
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W GNIEŹNIE 
 

Instytut Doradztwa Zawodowego CKZiU Gniezno 

Oferta edukacyjna  

dla Uczniów i Nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

na rok szkolny 2021/2022 

Szkoła podstawowa1 

Poniedziałki  Wtorki  Środy  Czwartki  Piątki 

Nie mam na nic czasu! – 
Panowanie nad czasem to 
zarządzanie sobą w czasie- 
warsztat kreatywny. 
 
(prowadząca Joanna 
Kozielska) 
 
Czas 60 min. 

Identyfikowanie zasobów i 
mocnych stron w 
planowaniu kariery 
edukacyjno-zawodowej.  
 
(prowadząca Agnieszka 
Skowrońska-Pućka) 
  
Czas 60 min. 

Warsztat motywacyjny- 
Przyszłość wydarzy się na 
pewno, zadbaj o nią już teraz. 
 
(prowadząca Joanna 
Kozielska) 
 
Czas 60 min. 

Wyznaczanie celów edukacyjno-
zawodowych i ich skuteczna 
realizacja. 
 
(prowadząca Agnieszka 
Skowrońska-Pućka) 
 
Czas 60 min. 
 

Dla nauczycieli 
 
Dyrektywnie czy 
niedyrektywnie? Oto jest 
pytanie. Jak skutecznie kierować 
grupą uczniów. 
 
(prowadząca Agnieszka 
Skowrońska-Pućka) 
 
Czas 60 min. 

Miękkie lądowanie- 
kompetencje miękkie. 
(Kompetencje miękkie 
okiem pracodawców, 
ćwiczenia kompetencji na 
co dzień) 
 

Jest tyle możliwości do 
wyboru – warsztat 
zawodoznawczy. 
 
(prowadząca Joanna 
Kozielska) 
 
Czas 60 min. 

Wycieczka zawodoznawcza- 
Zgłębiamy tajniki CKZiU- 
poznaj nasze pracownie i 
profity z kształcenia w 
zawodzie. 
 
Czas 60 min. 

Żeby mi się chciało tak, jak mi się 
nie chce- warsztat motywacji do 
nauki. 
 
(prowadząca Joanna Kozielska) 
 
Czas 45min. 

Konsultacje indywidualne 

 
1 Zajęcia realizujemy w CKZiU. Za zgodą prowadzącego możliwość dojazdu do szkoły przyjmującej. Godziny do ustalenia z prowadzącymi zajęcia 
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(prowadząca Katarzyna 
Łyko) 
60 min.  

Plan kariera- Warsztat z 
wykorzystaniem The 
coaching maps. 
 
(prowadząca Joanna 
Kozielska) 
 
Czas 45 min. 

Bo marzenia się spełniają- 
rzecz o osiąganiu celów- 
kreatywny warsztat z 
wykorzystaniem gry Podróż 
Bohatera. 
(zajęcia w małej grupie- 
doradca / 3 uczniów) 
 
(prowadząca Joanna 
Kozielska) 
 
Czas 45min. 

Skuteczna komunikacja – 
droga do sukcesu. Rzecz o 
roli komunikacji w grupie. 
 
 (prowadząca Joanna 
Kozielska) 
 
Czas 120 minut 

Co tu wybrać? Czym się kierować- 
kreatywny warsztat z 
wykorzystaniem Metody 
obrazkowej Achtnika. 
 
(prowadząca Joanna Kozielska) 
 
Czas 45min. 
 

 

Dla Nauczycieli  
 
Nasi uczniowie – jacy są, 
jakie maja plany? Prelekcja 
w oparciu o wyniki badań 
uczniów powiatu 
gnieźnieńskiego. 
 
(prowadząca Joanna 
Kozielska)  
 
Czas 60 min. 

Konsultacje indywidualne Konsultacje indywidualne Praca 3.0 – o rynku pracy w 
przyszłości.  
 
(prowadząca Joanna Kozielska) 
 
(czas 45 min) 

 

Dla Nauczycieli 
 
Praca metodą projektu – 
interdyscyplinarność w 
szkole- korzyść na rynku 
pracy. 

  Kotwice Kariery Scheina – czyli jak 
wybrać zawód zgodny z 
wartościami) 
 
(prowadzący Katarzyna Łyko) 
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(prowadząca Joanna 
Kozielska) 
Czas 60 min. 

 

Szkoła ponadpodstawowa                                                                                                                                                                                                               

Poniedziałki  Wtorki Środy Czwartki Piątki 

Dokumenty aplikacyjne bez 

ściemy- czyli jak zapewnić 

sobie udział w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

(prowadząca Joanna 

Kozielska) 

czas 60min. 

Planuj z głową. Cel, środki i 
zasoby, plan działań by 
wytrwać w motywacji. 
 
(prowadząca Agnieszka 
Skowrońska-Pućka) 
 
czas 60 min 
 
 

Praca- w końcu i mnie to 

czeka -Warsztat 

motywacyjny. 

(prowadzący Joanna 

Kozielska) 

czas 60 min 

Futurystyczy rynek pracy- rzecz o 

realiach pracy w przyszłości.  

(prowadząca Joanna Kozielska) 

Czas 45 min. 

Dla nauczycieli- Dyrektywnie czy 

niedyrektywnie? Oto jest 

pytanie. Jak skutecznie kierować 

grupą uczniów. 

(prowadząca Agnieszka 

Skowrońska-Pućka) 

Czas 60 min. 

Rozmowa kwalifikacyjna, 

czyli 100 pytań 

do..kandydata.  

(prowadząca Joanna 

Kozielska) 

czas 45min. 

Moc pierwszego wrażania – 

w szkole, na praktykach, w 

pracy. 

(prowadząca Agnieszka 

Skowrońska-Pućka)  

czas 60 min. 

 

Taką mamy umowę- rzecz o 

prawnych aspektach umów o 

pracę.  

(prowadzący Katarzyna Łyko) 

czas 60 min. 

Kotwice kariery – czyli czy 

wybrałe/am zawód zgodny ze 

swoimi wartościami? 

(prowadząca Katarzyna Łyko) 

Czas 60 min. 

Konsultacje indywidualne 
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Lokalny i regionalny rynek 

pracy- wybieraj zawód z 

głową, znając realia.  

(prowadząca Joanna 

Kozielska) 

czas 45 min. 

Konsultacje indywidualne Dla nauczycieli- Praca 

metodą projektu – 

interdyscyplinarność w 

szkole. 

(prowadząca Joanna 

Kozielska) 

Czas 60 minut 

Konsultacje indywidualne  

  Dla nauczycieli- Nasi 

uczniowie – jacy są, jakie 

maja plany? Prelekcja w 

oparciu o wyniki badań 

uczniów powiatu 

gnieźnieńskiego. 

(prowadząca Joanna 

Kozielska) 

Czas 60 min. 

  

 

 


