
Konspekt zajęć przeprowadzonych w internacie SOSW w Kluczborku w dniu
17.04.2008r.

Temat: Rodzinny konkurs
„Masz Zawód – Masz Przyszłość”

Prowadząca: Rzecznik Praw Wychowanka Małgorzata Kaczmarek,
Opiekun SW Laura Ciossek

Uczestnicy: 3 osobowe reprezentacje ze starszych grup wychowawczych, rodzice
wychowanków internatu, widownia: reprezentacje z różnych grup wychowawczych

Cel główny: Stworzenie możliwości wykazania się wiedzą na temat zawodów
nauczanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku

Cele szczegółowe:
 uczestnicy ciekawie spędzają czas wolny
 uczestnicy potrafią zaprezentować posiadaną wiedzę i umiejętności,

a przez to podnoszą poziom własnej wartości
Metody pracy: słowne, oglądowe, praktyczne
Formy pracy:
indywidualna – zadania dla poszczególnych osób z widowni
zespołowa – zadania dla reprezentacji oddziałów
Pomoce dydaktyczne: kartoniki z hasłami dot. różnych zawodów, kamienie, silikon, cegły,
zaprawa, biszkopty, bita śmietana, bakalie, tapczan, pościel, koc, narzuta, paca, miska,
misker, fartuch, mop, płyn do szyb, zmiotka, projektor, laptop, ekran, CD z nagranymi
scenkami rozmowy kwalifikacyjnej, flamastry, biały papier

Tok zajęć
I Część wstępna

•  Powitanie i zapoznanie z tematem zajęć
•  Omówienie przebiegu zajęć i kryteriów przyznawania punktów
•  Przedstawienie reguł panujących podczas konkursu

II Część zasadnicza
•  Przeprowadzenie kolejnych zadań

Zadania dla zespołów:
1. Nazwy zawodów. Odpowiedz pisemnie na pytanie:, Jakich zawodów obecnie możecie się
uczyć w naszym ośrodku? (odp. murarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, cukiernik)
2. Skojarzenia. Uczestnicy mają dopasować odpowiednie hasła do określonych zawodów.
3. Wykonaj zadanie:
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – zaścielić łóżko
Cukiernik – przygotować deser
Murarz – zbudować fragment muru
4. Co to jest? Uczestnicy z zawiązanymi oczyma mają odgadnąć nazwę i zastosowanie
określonych przedmiotów.
5. Scenka. Uczestnicy mają obejrzeć scenkę przedstawiającą rozmowę kwalifikacyjną.
Następnie należy wypisać błędy popełnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponownie
obejrzeć scenkę i omówić wypisane błędy.



6. Omówienie przebiegu prawidłowej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozdanie przygotowanych
materiałów dotyczących prawidłowego pisania CV
7. Obejrzenie scenki z prawidłowo przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
8. Wspólne wykonanie plakatu.
Zadania dla widowni
1. Udziel odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzące. Przykładowe pytania:

•  Do czyszczenia dywanów.
•  Ile lat uczymy się zawodu?
•   Gdzie szukamy pracy?
•  Jak ubieramy się na rozmowę kwalifikacyjną?
•  Co to jest mikser?
•  Z czego robimy bitą śmietanę?
•  Czy cukiernik piecze chleb?

III Część końcowa
•  Podsumowanie zabranych punktów
•  Nagrodzenie uczestników
•  Podziękowanie za udział w zajęciach
•  Ewaluacja poprzez obserwację


