
 

Zapraszamy do udziału w konkursie  

z zakresu doradztwa zawodowego 

,,Mój wymarzony zawód” 

 

Cele konkursu: 

-pogłębianie wiedzy o zawodach 

-inspirowanie uczniów do planowania kariery edukacyjno- 

zawodowej 

-rozwijanie wyobraźni, kreatywności uczniów oraz ich zainteresowań  

i zdolności plastycznych 

-rozwijanie zainteresowań technologią informacyjną i umiejętności 

stosowania jej w praktyce 

-konstruktywne spędzanie czasu wolnego 

 

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest adresowany do uczniów: 

- klas siódmych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie,  

-klas VII Szkół Podstawowych w Dobrzyniówce, Rafałówce                            

i Białostoczku  

-klas II i III Gimnazjum im. Grzegorza Chodkiewicza w Zabłudowie. 

 



Prace konkursowe:  

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie prac                   

w jednej z podanych form: 

a) pracy plastycznej w formie plakatu: 

-plakat powinien zawierać nazwę zawodu, 

-wymagane wykształcenie 

-wymagania  zdrowotne  

-możliwości zatrudnienia 

-technika dowolna, format A 3 

-b) pracy multimedialnej  w programie Microsoft PowerPoint              

(max. 10 slajdów), która powinna zawierać charakterystykę zawodu 

wg. schematu: 

-nazwa zawodu 

-specyfika pracy w danym zawodzie (opis pracy, warunki pracy) 

-wymagane wykształcenie 

-wymagane cechy psychofizyczne i zdrowotne, 

-możliwości zatrudnienia 

-prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, filmy, muzykę 

-podanie źródeł informacji  

c) wizytówka mojej firmy- projekt wykonany w programie Microsoft 

Office Word (w formie elektronicznej i papierowej) 

2. Każdy z uczestników może przygotować jedną pracę konkursową 



3. Praca powinna być wykonana samodzielnie 

4. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja zawierająca 

następujące dane: 

imię i nazwisko autora pracy, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna. 

5. Prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płycie CD               

i opatrzone metryczką  

 

Przebieg konkursu: 

1.Termin konkursu: 6 luty-26 marca 2018r. 

2.Prace należy przekazać do Gimnazjum w Zabłudowie (do Barbary 

Korolczuk) 

3.Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową 

4.Kryteria oceny: 

- merytoryczny przekaz treści,   

-zgodność treści prezentacji z tematem 

-kreatywność, pomysłowość i wrażenia estetyczne 

5.Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o wynikach 

konkursu przez organizatorów 

6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy 

7. Zgłoszone prace zostaną zaprezentowane w Gimnazjum                     

im. G. Chodkiewicza w Zabłudowie       

                                                                       Organizatorzy: Renata Marciniuk, Barbara Korolczuk 



 

 


