KONKURS DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NA NAJLEPSZY

PLANER KARIERY - XII EDYCJA
REGULAMIN
1. Cele konkursu
Głównym celem Konkursu Planer Kariery, zwanego dalej Konkursem, jest stworzenie
najlepszego planera kariery, który będzie stanowił kompendium wiedzy do świadomego
planowania dalszej ścieżki kariery edukacyjnej, dającej możliwości wykonywania
w przyszłości satysfakcjonującej pracy w świadomie wybranym przez ucznia zawodzie.
Planer kariery to indywidualny plan ucznia, dotyczący stworzenia własnej ścieżki
edukacji i kariery zawodowej z perspektywą wykonywania wymarzonego zawodu
w przyszłości.
Do celów szczegółowych Konkursu należy:
wyposażenie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wiedzę i umiejętności
planowania własnej kariery;
przygotowanie uczniów do aktywnego korzystania z zajęć z zakresu preorientacji
i doradztwa zawodowego;
pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia zgodnej z preferencjami, zainteresowaniami
ucznia oraz trendami na rynku pracy.
2. Organizator Konkursu
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku.
3. Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta
Białegostoku.

4. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu
W Konkursie oceniane są prace uczniów, zwane Planerami Kariery.
W Konkursie może uczestniczyć maksymalnie 5 uczniów z jednej szkoły. Jeden uczeń
może zgłosić do Konkursu jeden Planer.
Opiekę nad uczniem obejmuje nauczyciel – szkolny koordynator Konkursu, wyłoniony
przez dyrektora szkoły (np. doradca zawodowy, pedagog, wychowawca, nauczyciel
przedmiotu).
Planer Kariery powinien uwzględniać i obrazować w szczególności:
- obecne zainteresowania, pasje ucznia,
- plan uzyskania wymarzonego zawodu (drogi dojścia do zawodu, wybór konkretnych
szkół, kierunków studiów),
- wizję pracy w swoim wymarzonym zawodzie.
Ponadto prace konkursowe powinny posiadać:
- stronę tytułową, zawierającą nazwę konkursu - „PLANER KARIERY” –
XII EDYCJA, nazwę prezentowanego zawodu, imię i nazwisko autora oraz nazwę
szkoły ucznia,
- bibliografię (tytuły publikacji, źródeł, z których uczeń korzystał).
Efektem pracy ucznia, przy wsparciu szkolnego koordynatora Konkursu, ma być
stworzenie Planera Kariery w postaci prezentacji multimedialnej, wykonanej
w programie Power Point.
Zgłoszenie udziału w Konkursie (Załącznik nr 1) oraz prace konkursowe należy
przesłać e-mailem na adres: lcdz@ckubialystok.pl lub złożyć bezpośrednio lub za
pośrednictwem poczty na płycie CD na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Białymstoku, Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego, ul. Sokólska 1, 15-865
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Każdy uczeń biorący udział w Konkursie powinien załączyć do składanej pracy zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku w celach
promocji Planera Kariery, wypełniając Zgodę (Załącznik nr 2).
Prace konkursowe będą oceniane przez grono powołanych przez organizatora
ekspertów wchodzących w skład Komisji Konkursowej.
Prace będą oceniane pod względem merytorycznym oraz pod względem praktycznego
wykorzystania Planera Kariery przez uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszelkie decyzje podejmowane będą większością głosów, a zwycięzcę Konkursu
wybierze Komisja Konkursowa.
Komisja wraz z organizatorami Konkursu na najlepszy Planer Kariery przyzna
nagrody uczestnikom Konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w całości bądź
częściowo z zaznaczeniem nazwiska autora i nazwą szkoły.
Termin ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i wyróżnień uczestnikom Konkursu
podany będzie w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje na temat Planera Kariery można uzyskać:
w siedzibie LCDZ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1,
pokój 16
tel.: 085 743 67 85 wew. 24
e-mail: lcdz@ckubialystok.pl

