Profesjonalista – konkurs. Etap I

Wprowadzenie do konkursu
Świat dorosłych kręci się wokół pracy. Z jednej strony praca jest dla nich źródłem dochodu,
a z drugiej zajmuje znaczną część ich dnia. Pewnie zastanawialiście się kiedyś, czym zajmują się
dorośli w czasie pracy, jakie zawody wykonują i jakie są ich codzienne obowiązki.
Podczas konkursu, który właśnie rozpoczynamy, będziecie mieli okazję poznać sekrety
zawodowego życia przedstawicieli różnych profesji. Wybór tych profesji należy do Was!

Wybór zawodu
Na początku zastanów się, jakie znasz profesje. Przywołując sobie w pamięci różne zawody,
pomyśl o tych, które:
 chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości,
 wykonują Twoi bliscy,
 uważasz za ważne dla społeczeństwa,
 są związane z ludźmi / zwierzętami / techniką / ekonomią / prawem / medycyną, itp.,
 są szczególnie niebezpieczne,
 są dla Ciebie mało znane, ale chciałbyś/chciałabyś wiedzieć o nich więcej.

Następnie zadecyduj, która profesja wydaje Ci się najbardziej interesująca i warta
zaprezentowania podczas konkursu.

Opis zawodu
W kliku zdaniach opisz wybrany przez siebie zawód. Zwróć szczególną uwagę na następujące
informacje:
 na czym polega praca,
 czemu służy i jaki jest jej cel,
 w jakich warunkach jest wykonywana.

Uzasadnienie wyboru
Po sporządzeniu opisu wybranej profesji, uzasadnij swój wybór. Krótko wyjaśnij, dlaczego
zdecydowałeś/zdecydowałaś się przedstawić właśnie ten zawód.

Plakat zawodu
Na koniec wymyśl i wykonaj logo prezentujące wybrany przez Ciebie zawód.
Logo to graficzny znak, za pomocą którego w symboliczny sposób możesz przedstawić wybraną
profesję. Pomyśl o rzeczach, które są najbardziej charakterystyczne dla wybranego zawodu
i przedstaw je w postaci małego rysunku.
Logo możesz przygotować w dowolnej formie - może być wykonane odręcznie i zeskanowane
lub też może być przygotowane w programie Paint, PowerPoint, bądź jakimkolwiek innym
programie do tworzenia grafiki.

Powodzenia!

Czas na zadanie
Twoim zadaniem jest wybór zawodu, który będziesz prezentować w czasie trwania konkursu
oraz przygotowanie opisu wybranej profesji, uzasadnienie wyboru, a także opracowanie
graficznego logo zawodu.
Terminy i ogólne wymagania
Na wykonanie całego zadania z etapu pierwszego Uczestnicy konkursu mają tydzień
(31.V.-06.VI), a ostateczny termin przesłania prac to 6 czerwca 2013 roku.
10 czerwca Wasze prace będą opublikowane na stronie, gdzie wszyscy studenci EUD będą mogli
głosować na swoich faworytów.
Gdy Twój pomysł będzie gotowy, zaloguj się na naszej stronie i prześlij pracę za pomocą
formularza,

który

znajduje

się

pod

linkiem:

http://www.uniwersytet-

dzieciecy.pl/profil/konkurs-dodaj5/. Link do formularza będzie dla Ciebie widoczny po
zalogowaniu się na swoje konto na portalu EUD. Nie sposób go nie zauważyć 
Znajdziesz tam cztery pola, w których musisz uzupełnić nazwę zawodu, opis zawodu,
uzasadnienie wyboru i zamieścić plik z logo zawodu. Przy formularzu znajdziesz instrukcję
obsługi przesyłania prac.
Uwaga! Plik z logo nie powinien być większy niż 4 MB.
Jeśli masz trudności z przygotowaniem pracy, zapraszam na forum konkursu, gdzie znajdziesz
wątek poświęcony wykonaniu zadania z etapu I – tam postaram się odpowiedzieć na wszystkie
pytania i wątpliwości Uczestników konkursu..
Jestem ciekawa, jakie profesje wybierzecie i z niecierpliwością czekam na Wasze prace!
Uwaga!
Jeśli zdecydujesz się zamieścić w pracy jakiekolwiek grafiki lub zdjęcia znalezione w sieci, pamiętaj by pod
zdjęciem umieścić (może być drobną czcionką) adres strony, z której pochodzi.
Jeżeli szukasz informacji pomocniczych w internecie, pamiętaj, by nie przeklejać zdań znalezionych na stronach.
Pisz samodzielnie:)

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/other/profesjonalista_regulamin.pdf

