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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 
 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

Dzień Kariery 
 

 

Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła  Podstawowa im. Polskich Noblistów w 
Nowych Skalmierzycach 

 

Adres szkoły/placówki  
1. gmina,  
2. powiat,  
3. kod pocztowy,  
4. miasto,  
5. ulica,  
6. telefon, 
7. email, 

8. strona internetowa. 
 

 
1.Gmina Nowe Skalmierzyce 
2. ostrowski 
3. 63-460 
4. Nowe Skalmierzyce 
5. Kaliska 52 
6. 627621371 
7. spnoweskalmierzyce@onet.pl 
8. sppn.noweskalmierzyce.pl 
 
 
 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Agnieszka Machlańska- pedagog, Agnieszka 
Jaźwiec- nauczyciel 
 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 

innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi, stojących przed wyborem szkoły 
średniej, na temat zawodów. Natomiast głównym przesłaniem dobrej praktyki jest poznanie ścieżki 
kariery wybranego zawodu, jego mocnych i słabych stron. W tym celu od 2015 roku zapraszani są 
do szkoły wybrani przez uczniów przedstawiciele zawodów, którzy podczas spotkania z młodzieżą 
opowiadają o swojej pracy, ścieżce edukacyjnej, wykształceniu, plusach i minusach wykonywanej 
pracy. Uczniowie w ankiecie wskazują wcześniej , z kim chcieliby się spotkać, jaki zawód poznać 
bliżej. Dzień Kariery jest jedną z form realizowania zadań w ramach doradztwa zawodowego. 
Stanowi bardzo cenne doświadczenie umożliwiające uczniom ukształtowanie prawdziwego obrazu 
wybranego zawodu, obalenie mitów o wybranej profesji, a przede wszystkim ukierunkowuje 
podjęcie właściwej decyzji  dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia. W realizację 
przedsięwzięcia angażują  się absolwenci naszej szkoły, którzy chętnie dzielą się swoim zawodowym 
doświadczeniem. 
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2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

 

Uczniowie uczestniczący w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów bardzo wysoko 
oceniają ich przydatność. W corocznym przedsięwzięciu uczestniczyli m.in. lekarz, prawnik, 
architekt, fryzjerka, policjanta, kosmetyczka, elektromechanik czy informatyk. Dzięki temu 
uczniowie mogli dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda praca policjanta, prawnika czy kosmetyczki, 
z jakimi trudnościami muszą się liczyć, decydując się na wybranie danego zawodu oraz jak 
pokierować swoją karierą. Jest to bardzo ciekawa forma dostarczenia informacji o zawodach. Nasi 
prelegenci, to często przedsiębiorcy, którzy proponują uczniom odbycie praktyki uczniowskiej w 
dobrze prosperujących firmach. 
 
 

 
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

Spotkania z przedstawicielami zawodów są bardzo przystępnym przekazem wiadomości. Małe 
grupy dyskusyjne umożliwiają uzyskanie  przez każdego ucznia interesujących go  informacji  oraz 
zadanie ważnych dla niego  pytań. 
 
 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%E2%80%9Edzie%C5%84-kariery%E2%80%9D-0 

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%E2%80%9Edzie%C5%84-kariery%E2%80%9D 

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/dzie%C5%84-kariery-0 
http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/dzie%C5%84-kariery 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%E2%80%9Edzie%C5%84-kariery%E2%80%9D-0
http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%E2%80%9Edzie%C5%84-kariery%E2%80%9D
http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/dzie%C5%84-kariery-0
http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/dzie%C5%84-kariery

