
nnai rygodnia kariery dla mfodziezy odbyl si? w Szybie Maciej http://www.gloszabrza24.pl/wydarzenia/14613-final-tygodnia-karier.

a Cztery Pory Roku
KNUROW. ul.®Sty«nia

GlosZabrza24 .pi

riiieii tyyuumci rvanciy uid iniuuz.iciy uuuyi

Maciej

Wpszfraz?... Szuka]

Start Wydarzenia Samorza.d Zagrozenia Kultura Imprezy Sport Wywiady Wodocia.gi Historia Galerie Stadion DT& Kontakt

INNE Z KATEGORI! WYDARZENIA

Mtode matzenstwo zbuduje w ogrodzie
botanicznym pasiek^I - winternecie ruszyta
zbiorka pieni^dzy na ten cet
Mundurowy Mikotaj na basenie

• Nasi w Htszpanii
• Spor o Gajdzikowe Gorki - czy mieszkancy

historycznego osiedfa zdotaja powstrzymac
prywatnego inwestora przed wybudowaniem
uiutvGW niie5it\5iMyCii •

• Mikotaj w mundurze i ze Sznupkiem. Dzieci byty
zachwycone inicjatywa. zabrzanskich policjantow

\Dt, ZOBACZ, POStUCHAJ

Fajno impreza

gdzie: Dom Muzyki i Tahca ul. de Gaufie'a 17, tef 32
271-56-41

kiedy: 5 grudnia (godz. 15)

poniedziatek, 30 listopada 2015 16:12 Wpisany przez Przemystew Jarasz naptsz doautora

INICJATYWY EDUKACYJNE. Podczas uroczystej gaii w ..Szybie Maciej" w
Zabrzu odbyfo sie podsumowanie VII edycji Ogblnqpolskiego Tygodnia Kariery
(OTK) oraz wreczenie laureatom konkursow nagfod , ufundowanych przez
partnerow akcji: Urz^d Miejski w Zabrzu oraz Zabrzariska, lzt>§ Przemysfowo
, , ,, y^_ii ; i : n :„ u. .1: ..jl i -_i ->-i l__

Pawluch, prezes Zabrzanskiej Izby Haandlowej - Gabriela Pudlo-Chojnacka
oraz Zbigntew Barecki - prezes przedsiebtorstwa gorntczego nDEMEX", ktore
uiyczyto odrestaurowanego obiektu nSzyb Maciej" (jrod organizaqe finalu. Na

zakonczenie gali zadbano o niezapomniane wrazenia zapraszaja^c uczestnikow do zwiedzania tego wyjatkowego miejsca
na szlaku sl^skich zabytkowtechniki.

~Tetnf\rfv~7mj OnAlnnnnkH TuH îorS K^rrorw SA/ 7ahr7M ndhuwa> <;ip w rtniar

doradce kariery". Przedsiewzî cie to organizowato Gimnazjum nr 24 tm. H. Jordana we
Urzedem Pracy w Zabrzu.

- OTK Jest conxzna akcja Stowarzyszenia Doradcow Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospofitej Polskiej. ofganizowena

rviH ha-siom Pn̂ nai ^

/sp6(pracy z Powiatowym

\wodowego w skali categood 2009 r. Ce/emjest inspirowanie r6znych dzialaii i inicjatyw na rzecz rozwoju poradnichva z
kraju - thjmaczy tukasz Rogowski, dyrektor Gimnazjum nr 24 w Zabrzu.

W ramach tegorocznego OTK odbyfy sie m.in.:

- warsztaty dla uczniow szk6t ponadgimnazjalnych nt. ..Planowanie kariery: Wyrok? V^yzwanie? Autokreacja?
zorganizowane przez ZCKOiZ oraz Zabrzanskie Centrum Rozwoju Przedsiebiorczosci.

- zajecia z poradnictwa zawodowego zorganizowane przez Gimnazjum nr 12 w Zabrzu

,Dni otwarte pracowni w zawodach: pracownik pomocniczy obslugi hotebwej, kuchatz sprzedawca, murarz"
przeprowadzone przez Zespot Szk6f Specjalnych nr 42 dla uczni6w gimnazjbw specjalnych uczni6w ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

- ,f)ni otwarte zabrzaftskich pracowni przedmiotow zamxtowych"

- ,,Kiermasz ofert pracy" - zorgantzowany przez Centrum Edukacji w Zabrzu.

Nie zabrakfo takze dla uczni6w roznych typow szktM konkurs6w: ptastycznego, literackiego, fotograficznego,
multimedialnego-

Patronat honorowy nad catym przedsiewzieciem obejmuĵ  kazdego roku: - na szczeblu centra Irtym - Minister Edukacji
Narodowej oraz Pracy i Polityki Spotecznej, zas na szczebfu lokatnym - prezydentzabrza.
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Wiatrak z Jakubikiem

gdzie: CK Wiatrak, ul Wolnosci 395, tel. 32 458-70-89

kiedy:S grudnia (godz. 20)

Sortujwedtug Najnowsze

Kompleksowe usJugi pogrzebowe i kremacyjne
Mi^dzynarodowy i krajowy przewoz zwlok

Sluzymy pomocq catodobowo: 602 32 72 96
Gliwica. ul Oasiynllimgo 589 Zubrle . ul. RooaeveKa 65
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5389 polubienia

Polub te strone Udostepnij

REKLAMA B^dz pierwsz^ osob^ wsrod znajomych, ktora to

polubi
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