
V REGIONALNY TURNIEJ   
DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH  

                ”Zawód moich marze ń”                                  
 
 

  
 
Adresaci turnieju: uczniowie szkół gimnazjalnych z Częstochowy,  
                                powiatu cz ęstochowskiego, myszkowskiego,     
                                lublinieckiego i kł obuckiego.   
 
Turniej odb ędzie si ę 21 lutego i 14 marca  2014 r.  
Organizator turnieju:  Centrum Kształcenia Praktycz nego 
                                      w Częstochowie. 
 
CELE TURNIEJU: 
 
�   popularyzowanie szkolnictwa zawodowego, 
�   kształcenie zdolno ści do zachowa ń przedsi ębiorczych oraz  
       aktywno ści Ŝyciowej  młodzie Ŝy szkolnej, 
�   poznanie ró Ŝnych zawodów i umiej ętno ści zawodowych,  
�   doskonalenie umiej ętno ści planowania ścieŜki edukacyjno - zawodowej. 
 
 REGULAMIN TURNIEJU: 

 
Warunki uczestnictwa  

             
1.  W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie klas II - III gimnazjum. 

                2.    Kartę zgłoszeniową z pieczątką szkoły i podpisem dyrektora       
                       naleŜy  przesłać  w terminie do 20 grudnia 2013 r  na adres :    

                
                Centrum Kształcenia Praktycznego 

                          Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15 
                          Tel.: (34) 324 24 81,  FA X.:(34) 324 17 06,    
                          Adres e-mail:  jolcaban@interia.pl  
                 
                       
 



 
 Organizacja  
 

Turniej przeprowadzony zostanie w kategorii współzawodnictwo zespołowe  
 

     1. Turniej składa się z  dwóch etapów: 
          I etap odb ędzie si ę 21 lutego (pi ątek) 2014 r  o godzinie 10.00                                                                   
            w Centrum Kształcenia   Praktycznego ul. Przechodnia 11/15  
           do II etapu ( finału) przejdzie 7 dru Ŝyn 
 
          II etap ( finał )  odb ędzie si ę 14 marca (pi ątek) 2014 r o  godzinie 11.00 
          podczas Salonów Edukacji Technicznej  i Zawodowej w Częstochowskim 
          Parku Przemysłowym ul. Wały Dwernickiego 117/121 
 
     2.  Konkurs obejmować będzie kategorie: 

    I.   Rynek pracy, 
    II.  Świat zawodów, 
    III. Gospodarka rynkowa, 
    IV. Kariera zawodowa, 
    V.  Komunikacja  interpersonalna. 
 
Ponadto w II etapie druŜyny oceniane będą za przedstawienie ( wcześniej przygotowanej)  
2- 3 min. scenki  dotyczącej  
świata zawodów lub  rozmowy kwalifikacyjnej lub  zachowań asertywnych. 
 

     3.  W turnieju zwycięŜą szkoły, których druŜyny zdobędą największą liczbę      
          punktów i zajmą  miejsca I -III. 
     4.  Laureaci zostaną nagrodzeni  nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 
     5.  Komisja sporządza z poszczególnych etapów protokoły, które  
          podpisują wszyscy członkowie komisji. 
     6.  Materiały konkursowe wszystkich etapów objęte są klauzulą poufności. 
 
       Skład komisji konkursowej  
 
     1. Komisja konkursowa wybrana zostanie przez organizatorów    
        turnieju, w jej skład wchodzą przedstawiciele: 
        Powiatowego Urzędu Pracy,  
        Mobilnego Centra Informacji Zawodowej OHP  
        oraz nauczycieli przedsiębiorczości. 
 
       Zadania komisji konkursowej  
 
     1. Opracowanie i zatwierdzenie pytań do poszczególnych etapów turnieju. 
     2. Obliczenie liczby punktów zdobytych przez druŜyny podczas I etapu i finału turnieju.     
     3. Zakwalifikowanie 7 druŜyn do finału – liczba druŜyn moŜe być zwiększona. 
     4. Przyznanie trzech pierwszych miejsc druŜynom, które zdobędą  
         największą liczbę  punktów.  
     5. Ogłoszenie wyników turnieju i wręczenie nagród i dyplomów laureatom. 
     6. Zapewnienie prawidłowego przebiegu turnieju. 
     7. Wszystkie komunikaty dotyczące turnieju publikowane są na stronie internetowej   
         www.ckp.czest.pl  w zakładce: Turniej – „Zawód moich marzeń” 
 
Szczegółowych informacji udziela organizator : 
Jolanta Caban   tel.606571177                 
tel. (34) 3242481 wew.28                           
e-mail: jolcaban@interia.pl                                

 


