
Drodzy Uczniowie! 

 

Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy o zawodach 

 „Mój wymarzony zawód”,  

organizowanym przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy  

oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające  

w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. 

Celem konkursu jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy, rozbudzanie 
zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy, rozwijanie umiejętności planowania 
własnej kariery edukacyjno-zawodowej, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez 
komponowanie treści pracy konkursowej. 

Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać w przyszłości, w tym zawodów,  
w których kształcą warszawskie szkoły ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe.  

 

Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych przez niego form: 

prezentacja lub film. Prace powinny spełniać 3 kryteria: formalne, merytoryczne i artystyczne.   

Czas trwania konkursu: luty – czerwiec 2021 r. Prace należy składać w szkole do dn. 24 marca br. 

Organizator przewidział dwie kategorie wiekowe:  

• szkoła podstawowa, uczniowie z klas 1-6  

• szkoła podstawowa, uczniowie z klas 7-8 i szkoła ponadpodstawowa, uczniowie liceum ogólnokształcącego, 
technikum, branżowej szkoły I stopnia. 

 

ZASADY KONKURSU  

1. Konkurs polega na przedstawieniu przez ucznia zawodu w wybranej przez niego formie:  

• Prezentacja - prezentacja multimedialna w wybranym przez siebie programie zapisana w PDF, licząca 
nie więcej niż 10 slajdów, do 50 MB. Wybrani Uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprezentowania 
swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu on-line z Kapitułą Konkursu.  

• Film - nagranie filmu dowolną techniką. Czas trwania filmu do 3 minut. Film należy zamieścić na 
dowolnej platformie, np. YouTube, Vimeo. Wybrani Uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprezentowania 
swojej pracy w formie wypowiedzi ustnej na spotkaniu on-line z Kapitułą Konkursu.  

2. Uczeń może zgłosić tylko jedną samodzielnie wykonaną pracę konkursową. 
 

Regulamin konkursu i wymagane oświadczenia dostępne w linku: 

https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/aktualnosci/113-vi-warszawskim-konkursie-wiedzy-o-zawodach-

dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-moj-wymarzony-zawod 

W sprawie konkursu szczegółowych informacji udziela także szkolny doradca zawodowy Iwona Lipska 

kontakt: i.lipska@163lo.edu.pl  
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