
Konkurs Jakie znasz zawody?

Po raz kolejny Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie 

organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego 

realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a 

pomysłodawcą - Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w 

Poznaniu. Do udziału zapraszamy przedszkolaki, uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy 

zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością

jest wczesna, niejako „u podstaw” edukacja o zawodach i propagowanie 

szacunku dla pracy.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie, fotografii przedstawiającej 

wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w 

ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych 

aspektach pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają 

wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją, oraz uczą się szacunku dla 

pracy innych. Uzyskują również informację o świecie techniki, w którym 

działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań 

plastycznych i fotograficznych i wykonanie zdjęć wpłynie pozytywnie na 

kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji 

i przemyśleń.

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną 

tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i 

pomysłowość w przedstawieniu tematu.



Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

a) zdjęcia ilustrujące wybrany przez ucznia zawód (Preferowany jest zawód

rzemieślniczy, 

patrz zał. nr 4), należy przesłać na papierze fotograficznym o 

wymiarach 20 x 30 cm, 

b) pracę fotograficzną należy opisać na odwrocie zgodnie z załączonym 

formularzem 

zgłoszeniowym (zał. nr 1). Za opisanie pracy odpowiedzialny jest 

nauczyciel ucznia, 

c) do każdej pracy należy dołączyć – przyczepić zał. nr 2 będący: 

 zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy, 

 zgodą na nieodpłatną publikację pracy, 

 zgodę na publikację wizerunku (zał. nr 3) od każdej osoby uwiecznionej 

na 

fotografii – pracy konkursowej. 

d) każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową, 

e) prace konkursowe powinny być przesłane przez placówki szkolne wraz 

z dołączonym do każdej pracy: 

 formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1), 

 zgodą na przetwarzanie danych osobowych autora pracy i zgodę na 

nieodpłatną 

publikację pracy (zał. nr 2), 

 zgodą na publikację wizerunku (zał. nr 3) od każdej osoby uwiecznionej 

na 



fotografii – pracy konkursowej. 

UWAGA:     FORMULARZE NALEŻY POBRAĆ U NAUCZYCIELA TECHNIKI

PRACĘ I  WYPEŁNIONE FORMULARZE  NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 

SZKOŁY DO 22.MARCA. 

Jacek Kabala
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