
“Od pasji do zawodu” 

Projekt Strategicznej Współpracy Szkół Erasmus +

Rozwijanie szkolnego doradztwa zawodowego - przykłady 
dobrych praktyk



Projekt realizowany w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie 

w latach 2016/2017 -2017/2018 
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Główne cele:

 Odkrywanie lub/ i rozwijanie zainteresowań młodzieży i wskazywanie 

pozytywnych form spędzania wolnego czasu

 Rozwijanie kreatywności uczniów 

 Wskazywanie na powiązanie pomiędzy pasją a przyszłym zawodem

 Rozwijanie wiedzy na temat zawodów w szczególności tych które są w krajach 

partnerskich 



Metody i formy realizacji celów: 

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w kraju i za granicą 

 Spotkania z ludźmi pasji 

 Udział w warsztatach psychologicznych dotyczących roli zainteresowań w życiu 

człowieka 

 Udział w warsztatach doradczo-zawodowych w kraju i za granicą

 Organizacja konkursów dotyczących pasji i zawodów

 Organizacja warsztatów rozwijających zainteresowania 

 Tworzenie produktów projektu: strony internetowej, ulotek, prezentacji 

poradników i filmów dotyczących pasji i zawodów

 Organizacja imprez i wystaw

 Odwiedzanie miejsc pracy i uczenie się poprzez obserwacje i samodzielne 

tworzenie 

 Udział w zewnętrznych imprezach zawodoznawczych, targach pracy itp..

 Udział w wymianach młodzieży, doskonalenie języków obcych 



Korzyści !

 Nasz projekt miał na celu wskazanie w jaki sposób już od etapu gimnazjum 
przygotować się do wyzwań jakie stawia współczesny rynek pracy a z drugiej 
strony pomógł uczniom już na tym etapie poznać rynki pracy za granicą (takiej 
możliwości nie dają żadne inne projekty zawodoznawcze realizowane w 
szkołach). 

 Realizacja zadań projektu pozwoliła naszym uczniom określić i rozwinąć swoje 
zainteresowania. poznać swoje mocne strony i nauczyć się jak je wykorzystać. 

 Uczniowie poznali nowe  i ginące zawody (zarówno w swoim kraju jak i kraju 
szkół partnerskich) oraz perspektywy zatrudnienia.

 Potrafią określić swoje predyspozycje zawodowe i znają zasady poruszania się 
na rynku pracy we własnym kraju i partnerskich. Uczniowie mieli również 
okazję poznać sytuację młodych ludzi w krajach partnerskich porównać rynki 
pracy oraz skonfrontować wybory zawodowe swoje i rówieśników z innych 
krajów Unii Europejskiej.  

 Wzrosła ich motywacja do nauki języków obcych oraz umiejętności 
komunikowania się z rówieśnikami z innych krajów.



Odkrywanie i rozwijanie pasji

Szachy 



Instrumenty perkusyjne, pianino, gitary 

oraz wokal 



Zajęcia taneczne 



Zespół muzyczny „Integra” 
wspomaganie kreatywności i rozwój talentów dzieci ze specyficznymi 

trudnościami edukacyjnymi 



Zajęcia „zręczne ręce”
rozwijające manualne umiejętności uczniów, artyzm i  poczucie piękna 

( a także dokładność i cierpliwość)  



Młodzi tworzą i poznają …
podczas wymian uczniowie przygotowali min. mapę zawodów przyszłości 

oraz poznawali sytuację ludzi młodych  na rynku pracy w danym kraju 



Nasze dzieła …
ulotki, prezentacje multimedialne , eseje , prace plastyczne 

poradniki, quizy, wystawy 

MY DREAM JOB

I want to be an architect in the future because I like 

designing something and make new decorations in 

my house. Architects design houses and buildings 

also they plan offices and apartments.They design 

schools,churches,hospitals and airports . They must 

ensure that buildings are safe and strong. Architects 

used to use pencil and paper to draw their  plans in 

the past but today most architects use computers. 

They spend most of their time in offices but rarely they 

spend their time in  building sites to see how projects 

are going.Architects draws up the final plans of 

buildings. These plans show how the building will look 

and how to build it. The drawings show how the 

electricity and plumbing work. I really amazed about it. 

Architects work 40 hours a week but they may need to 

work nights and weekends. It seems to hard for now . 

I hope I will be an architect in the future and I really 

want to be a good one.

Arzu FİL





Organizujemy tematyczne spotkania 
Festiwal Pasji i Zawodów 

Dni Krajów Erasmusa 



Bierzemy udział w ciekawych wydarzeniach 

„Z optymizmem w zawodową przyszłość”- impreza integracyjna 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 

Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów w Małopolsce 



Poznajemy siebie, nasze szkoły i miasta

podczas wymian uczniowskich w Polsce, Turcji i Portugalii 



Podczas zajęć ze specjalistami odkrywamy 

znaczenie pasji w życiu człowieka 
Warsztaty dla uczniów zorganizowane w Polsce i Turcji 



W sposób aktywny poznajemy zawody (wizyta 

w radiu (Polska) i udział w nagraniu programu 

telewizyjnego (Portugalia) 
dziennikarz radiowy i telewizyjny 

kamerzysta

realizator dźwięku i inne  



Garncarz , Lalkarz
Poznawanie zawodów rzadkich i ginących – prezentacje 

multimedialne i udział w  warsztatach ( Polska)



Muzyk 
Poznawanie zawodu muzyka poprzez udział w  warsztatach występach

(Polska , Turcja) oraz wizytę w filharmonii Casa de Musica – Portugalia 



Ogrodnik , fryzjer 
udział w warsztatach, pokazach I targach pracy ( Polska, Turcja)



Jubiler
Zwiedzanie pracowni jubilerskich ( fabryki i małych warsztatów) 

poznawanie poprzez tworzenie – warsztaty   - Portugalia



Lekarz, strażak
Spotkanie z przedstawicielami zawodów  

wizyta w komendzie straży pożarnej – Polska  



Kucharz , artysta - plastyk 
udział w warsztatach – Turcja, Polska



Żołnierz
udział w prelekcji, spotkanie z przedstawicielami zawodów 

udział w imprezie tematycznej (Turcja, Portugalia)



Poznaliśmy również inne ciekawe 

zawody:
 Lalkarz

 Podróżnik

 Fotograf

 Cukiernik

 Łowca burz

 Bloger kulinarny 

 Zawody z branży rolno-leśnej

 Policjant

 Zawody z branży ochrony zdrowia 

 Projektantka mody

 Instruktor tańca

Opracowanie Marzena Żmuda 

Koordynator projektu Erasmus+ „Od pasji do zawodu”


