WILANOWSKA GIEŁDA SZKÓŁ – podsumowanie wydarzenia
Dnia 22 lutego 2019 roku w godzinach od 9.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana
Zamoyskiego odbyła się Wilanowska Giełda Szkół.
Wydarzenie to miało na celu ułatwienie uczniom III klas gimnazjalnych oraz uczniom VIII klas szkół
podstawowych z dzielnicy Wilanów, podjęcie decyzji związanej z wyborem dalszej ścieżki kształcenia.
Uczniowie zostali poinformowani o Wilanowskiej Giełdzie Szkół przez szkolnych doradców
zawodowych. O wydarzeniu informował również specjalnie na tą okazję zaprojektowany plakat, który
stworzyła i wykonała Pani Monika Żołądkowska z Sp 358.

Odbyły się 3 tury spotkań. Na daną godzinę zaproszonych było ok. 200 uczniów. Zaproszeni uczniowie
przychodzili na wyznaczoną godzinę wraz z opiekunem ze szkoły.

WYSTAWCY
Uczniowie poprzez udział w WGSz mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z ofertą edukacyjną:
 7 szkół licealnych
Wilanów
XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego
Ursynów
CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego
Mokotów
X LO im. Królowej Jadwigi
CX LO im. Roberta Schumana
XLIV LO im. Stefana Banacha
CLVI LO Ogólnokształcące Integracyjne Przy Łazienkach Królewskich w Warszawie
 3 techników z Mokotowa
Technikum Ekonomiczne nr 8
Technikum Ogrodnicze w ZS nr 39 im. prof. E. Jankowskiego
Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej
 1 szkoły branżowej z Mokotowa
Zespół Szkół Nr 27

WARSZTATY FUNDACJI KATALYST EDUCATION
Młodzież uczestniczyła w prezentacjach prowadzonych przez ekspertów z Fundacji Katalyst Education
pt. "Mapa karier. Odkrywaj zawody, o których dotąd nie słyszałeś." W warsztatach wzięło udział
ok. 90-100 uczniów.
Uczniowie odwiedzali również stoisko Fundacji Katalyst Education w celu lepszego zapoznania się
z narzędziem „Mapa karier” (mapakarier.org) i zdobycia informacji o zawodach.

DORADCY ZAWODOWI
Uczniowie podczas WGSz mieli możliwość skonsultowania swoich wyborów edukacyjnych z doradcą
zawodowym.
Dyżury pełniło na zmianę 16 doradców – podczas każdej tury uczniów jednorazowo dyżurowało
ok. 10 doradców zawodowych.
Nasze wydarzenie wsparło:
 6 doradców zawodowych – członków Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych (3 osoby
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, 3 osoby ze szkół wilanowskich),
 8 osób z Biura Karier Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – wykładowca
UG oraz 7 przyszłych doradców – wolontariuszek, studentek UG,
 1 osoba z Fundacji ZwrotNa,
 1 doradca niezależny.
W konsultacjach wzięło udział ok. 150 uczniów.

MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY
W organizacji i realizacji przedsięwzięcia brała udział również Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów
na czele z opiekunem – Panią Małgorzatą Rakusą.
Członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów przygotowali profesjonalne stoisko, gdzie
uczniowie mogli wypełnić ankiety z pytaniami „Co chciałbyś zmienić w Wilanowie?”.
Przygotowali również atrakcje – uczniowie mogli zmierzyć się w konkurencji układania puzzli na czas.
Na koniec wizyty każdej grupy uczniów, odbyło się losowanie osób, które uzyskały najlepszy czas.
Zwycięzcy otrzymali nagrody.

WOLONTARIUSZE Z SP 358
Podczas Wilanowskiej Giełdy Szkół pomocą służyło 18 młodych wolontariuszy ze Szkolnego Klubu
Wolontariuszy „My – Wolontariusze” mieszczącego się w SP nr 358.
Wolontariusze pod opieką Pani Moniki Żołądkowskiej i Pani Izabeli Torczuk-Łajca z SP nr 358
pomagali w przygotowywaniu sal – szkoleniowej i wystawienniczej, informowali wystawców
o możliwości skorzystania z przygotowanego poczęstunku, pilnowali porządku.
Rozdawali również krzyżówki dla uczniów przygotowane przez Panią Katarzynę Pyzel z Sp 104 oraz
Panią Hannę Gębczak z ZS nr 79.
Rozwiąż krzyżówkę. Wpisz w wyznaczone miejsce swoje imię, nazwisko i numer szkoły, do której obecnie uczęszczasz. Uzupełnioną
kartę włóż do wyznaczonego pojemnika. Udanej zabawy!
Imię……………………………………………………………………………
Nazwisko…………………………………………………..…………………
Nr/ nazwa Szkoły………………………………………….…………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Jak lubisz spędzać swój wolny czas? … jakieś na pewno masz!
2. „Miejsce”, w którym spotykają się pracodawca i pracownik.
3. Liceum, technikum, a może branżowa? We wrześniu nowa powita Cię….
4. Twoje usposobienie świadczy o tym, jaki masz t………………………….
5. Do średniej szkoły dostać się chcesz - zbierasz ……, dobrze wiesz!
6. Na średnią ocen się składają, na miejsce w wymarzonej szkole wpływ też mają.
7. Ważny czynnik , który powinien być brany pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły.
s…………..z…………..
8. Co łatwo ci przychodzi, z czym nie masz trudności – tak możesz określić swoje z………………
9. Sprint do przystanku, potem jeszcze 4 przesiadki. Zaplanuj do szkoły …., a unikniesz czasochłonnej wpadki.
10. Weź pod uwagę jaki jesteś, jakie masz cechy ch……………………, a w nowej szkole oprócz dobrych ocen, przyjaciół zdobędziesz
wielu.

Za udział w konkursie krzyżówkowym rozlosowanych zostało 15 kubków z grafiką zaprojektowaną
specjalnie na Wilanowską Giełdę Szkół oraz 15 książek ufundowanych przez Urząd Dzielnicy Wilanów.

Grafikę na kubek i na materiały dla uczniów zaprojektowała Pani Agata Kowalik-Zydek, członkini
Sieci Kreatywnych Doradców Zawodowych.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY WYDARZENIA
Urząd Dzielnicy Wilanów
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 24
Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
Przedstawiciele szkół wilanowskich:
 XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 261 (ZS nr 79)
 Szkoły Podstawowej nr 169 z Oddziałami Dwujęzycznymi Gimnazjalnymi nr 116
 Szkoły Podstawowej nr 300 z Oddziałami Gimnazjalnymi nr 117
 Szkoły Podstawowej nr 104
Sieć Kreatywnych Doradców Zawodowych
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wilanów
Biuro Karier Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacja Katalyst Education (twórca narzędzia „Mapa Karier”)
Fundacja ZwrotNa

podsumowanie wydarzenia przygotowała:
Agnieszka Dobbek-Szuta
doradca zawodowy PPP24

