
Załącznik nr 1 
 

 
REGULAMIN VII EDYCJI PROJEKTU „ZAWODY BEZ TAJEMNIC” 

 

Gra terenowa „Tajemniczy zawód”      
BUDUJEMY MOTY 

 

1. Organizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu. 
 

2. Głównymi adresatami są uczniowie II klas szkół gimnazjalnych oraz szkół   podstawowych 

z oddziałami gimnazjalnymi  z Powiatu Mieleckiego.  

3.    Projekt realizuje następujące cele: 

ZAWODOZNAWCZE: 

✓ wzrost wiedzy uczniów na temat zawodów, potrzebnych kwalifikacji oraz ścieżek 

edukacyjno-zawodowych, 

✓ wzrost wiedzy uczniów na temat swoich zasobów w kontekście podejmowania 

świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, 

✓ określenie podstawowych kompetencji na rynku pracy, 

✓ aktywizowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł informacji z zakresu rynku 

pracy, 

✓ inspirowanie do planowania własnej kariery zawodowej. 

ROZWOJOWE: 

✓ doskonalenie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole, 

✓ kształtowanie umiejętności planowania oraz zorientowanie na cele grupowe, 

✓ kształtowanie postawy otwartej i twórczej, 

✓ doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, 

✓ rozwój samodzielnego myślenia i działania. 

EDUKACYJNE: 

✓ ćwiczenia i zadania wykonywane podczas realizacji projektu „Zawody bez tajemnic” 

w formie gry leśnej mają na celu wykorzystanie i rozwój inteligencji wielorakich 

uczniów: językowej, matematyczno-logicznej, orientacyjno-przestrzennej, ruchowej 

(kinestetycznej), muzycznej, interpersonalnej, 

✓ promowanie aktywnych firm spędzania wolnego czasu, odreagowania napięć 

emocjonalnych. 

4. Uczestnictwo w projekcie należy zgłosić za pomocą deklaracji wraz z listą uczestników 

(zgody rodziców wraz z danymi opiekuna tj. imię i nazwisko, adres, pesel) potwierdzonych przez 

dyrektora szkoły (załącznik nr 2 i 3), które należy zeskanować i przesłać do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej na adres: pppmielec@poczta.onet.pl w terminie do 30.05.2018r. 



 

Organizacja i przebieg 
 

1. Termin realizacji projektu – 13.06.2018r. 

2. Projekt ma formę gry leśnej „Tajemniczy zawód” - „BUDUJEMY MOSTY”. 

3. Miejscem realizacja gry są tereny leśne przy Zajeździe Gawrysiówka w Białym Borze. 

4. Organizatorzy zapewniają transport autobusem MKS na trasie Mielec – Biały Bór  

w obie strony. 

5. Wyjazd planowany jest na godzinę 8.30 z parkingu obok KANY w Mielcu  

(ul. Ks. Arczewskiego 7),  a powrót ok. godziny 15.00 w to samo miejsce. 

6. W projekcie biorą udział uczniowie klas drugich z danej szkoły (oddziały gimnazjalne). 

7. Zespół składa się z 5 uczniów oraz opiekuna, który bierze aktywny udział w grze.  

8. Obowiązuje strój reprezentujący zawód/ specjalność z dziedziny budowy mostów. Każdy zespół 

przygotowuje stroje reprezentujące 6 różnych zawodów/specjalności. Warto zwrócić uwagę, by strój 

był równocześnie wygodny ze względu na charakter gry i miejsce realizacji tj. teren leśny  

(np. obuwie sportowe, nakrycie głowy). 

9. W przerwie gry odbędzie się konkurs na najlepiej ubrany zespół. Głosować będą uczestnicy gry 

przyznając jednemu, wybranemu w drodze głosowania zespołowi Nagrodę Publiczności. 

1 0 .  W czasie gry każdy zespół ma do zaliczenia 12 punktów z różnymi zadaniami. Poprzez 

prawidłowe rozwiązanie zadania, zespół uzyskuje podpowiedź niezbędną do rozszyfrowania  

1 z 6 zawodów /specjalności związanych z budową mostu. 

11. Za poprawne zaliczenie zadania grupa otrzyma stosowną liczbę punktów w postaci fikcyjnej waluty 

(cosi). Zebranie odpowiedniej kwoty upoważnia do zakupu elementów niezbędnych  

do „Budowy mostu”. 

12. Zwycięzcą gry zostaje drużyna, która zbuduje własnoręcznie MOST po którym przejedzie  

„test car” a w jej puli dodatkowo pozostanie najwięcej waluty.  

13. Zwycięska drużyna otrzyma zasłużony tytuł: „Primus Inter Pares” („Pierwszy Wśród Równych 

Sobie”) oraz Puchar Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mielcu  

i specjalne nagrody rzeczowe. 

14. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody niespodzianki. 

15. Ponadto organizatorzy zapewniają drugie śniadanie w postaci drożdżówki i herbaty  

oraz ciepły posiłek. 

16. Informacja o przebiegu projektu zostanie zamieszczona na stronach internetowych 

organizatorów i w mediach lokalnych. 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Mielcu 

ul. Sękowskiego 2B 

39-300 Mielec 

Telefon (17) 788 49 78, 606 503 243 

e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl 

www.poradniamielec.pl 

 

 

 

mailto:pppmielec@poczta.onet.pl
http://www.poradniamielec.pl/

