
Konkurs na wywiad z osobą wykonujący ciekawy zawód dla uczniów  
 

Organizatorami konkursu jest Pani Anna Chuda psycholog - szkolny, Pani Joanna Galler – 

Włodarczak - opiekun Samorządu Szkolnego i Pani Joanna Kaptur – Konieczna – 

wychowawca świetlicy (doradca zawodowy)  

 

Cele konkursu: 
 zwrócenie uwagi na interesujące zawody, które wykonują osoby  z najbliższego 

otoczenia rodziny, znajomych, sąsiadów, miejsca zamieszkania itp.  

 wskazanie młodym ludziom pozytywnych wzorców do naśladowania, 

 zachęcenie uczniów do aktywności twórczej; 

 prezentacja i promocja młodych talentów pisarskich na terenie szkoły 

 doskonalenie umiejętności pisania wywiadu jako formy dziennikarskiej. 

Uczestnicy: 
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas I –III Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Dolsku. 

Zasady  udziału w konkursie  
  Udział w konkursie jest dobrowolny.  

  Wywiad powinien posiadać jednego autora.  

  W wywiadzie powinny być zawarte następujące informacje: kim dana osoba jest  

z zawodu, czy lubi swoją pracę i dlaczego, w jaki sposób uzyskała wykształcenie, czy 

praca wymaga dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności, jakie trzeba mieć cechy 

charakteru, osobowości by wykonywać ten zawód. 

 Wywiad maksymalnie powinien zająć stronę A4 , do 4000 znaków 

 Jedna osoba może zgłosić na konkurs jeden wywiad.  

 Uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową (wywiad) oraz powinien 

dołączyć informacje o autorze - imię i nazwisko, klasę. 

 Wywiad prosimy dostarczyć do organizatorów. 

Czas i miejsce: 
 Prace należy składać do dnia 19.10.2015  roku do organizatorów 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 22.10.2015  roku przez wywieszenie informacji 

na szkolnej tablicy ogłoszeń Samorządu Szkolnego oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

Kryteria oceny: 
 Komisja konkursowa w składzie: mgr Barbara Wierzbińska, mgr Beata Szafraniak, mgr 

Anna Chuda, mgr Joanna Galler – Włodarczak, mgr Joanna Kaptur – Konieczna dokona 

oceny wywaidów biorąc pod uwagę: 

 zgodność z tematem;  

 poprawność językowa;  

 poprawność ortograficzna i interpunkcyjna;  

 zachowanie formy wywiadu;  

 oryginalność treści. 

Podsumowanie:  
W konkursie można wygrać nagrody, które otrzymają osoby za zajęcie pierwszego, drugiego  

i trzeciego  miejsca. Ponadto praca laureata (I miejsce)  zostanie  przesłana  na konkurs do Śremu  

w ramach OTK.  
Wręczenie nagrody odbędzie się na pierwszej długiej przerwie 22.10.2015. 
 


