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Raport z ewaluacji I edycji Konińskiego Festiwalu Zawodów
w dn. 3-4 października 2019 r.
Opis I edycji Konińskiego Festiwalu Zawodów
Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie.
Cele przedsięwzięcia:
1) Zapoznanie uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej z różnymi zawodami w kształceniu
zawodowym i ogólnym w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego.
2) Przygotowanie uczniów do wyboru ścieżki kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej.
3) Pogłębienie wiedzy nauczycieli wychowawców, nauczycieli doradców zawodowych,
pedagogów szkolnych w szkołach podstawowych o aktualnej ofercie kształcenia
w konińskich szkołach ponadpodstawowych w celu efektywniejszego doradztwa
edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Dlaczego Festiwal Zawodów?
Przez lata Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie organizował Konińskie Forum
Oświatowe w formule targów/pokazów dorobku szkół i placówek z założeniem, iż uczniowie i ich
rodzice zyskują wygodną przestrzeń do pozyskania informacji o ofercie edukacyjnej
poszczególnych szkół i placówek, a szkoły i placówki mają okazję pochwalić się swoim dorobkiem.
Przyjęta formuła (ograniczona przestrzeń) w znacznym stopniu uniemożliwiała ciekawe
prezentacje kształcenia zawodowego, które w dużym stopniu opiera się na pracowniach
praktycznych, symulacyjnych znajdujących się w szkołach. Stąd pojawił się pomysł, aby to
uczniowie wraz z nauczycielami uzyskali dostęp do szkół ponadpodstawowych, a w szczególności
do tych pracowni, w których można doświadczyć na czym polega kształcenie w określonym
zawodzie i bliżej poznać charakter kształcenia zawodowego.
Festiwal Zawodów odbywał się we wszystkich publicznych szkołach ponadpodstawowych
prowadzonych przez Miasto Konin, a uczestnikami byli uczniowie ósmych klas szkół podstawowych
pod opieką nauczycieli. Założono aktywną formę projektu: uczniowie szkół podstawowych pod
opieką nauczycieli odwiedzili poszczególne szkoły ponadpodstawowe zgodnie z otrzymaną mapą
i kierunkiem przemieszczania się oraz harmonogramem. Szkoły ponadpodstawowe
zaprezentowały poszczególnym grupom uczniów szkół podstawowych 2 wybrane zawody/kierunki
kształcenia w formie przez siebie wybranej. Wybór zawodów/kierunków kształcenia został
uzgodniony w porozumieniu z poszczególnymi dyrektorami szkół ponadpodstawowych. W I edycji
Konińskiego Festiwalu Zawodów zaprezentowane zostały następujące zawody lub kierunki
kształcenia ogólnego:
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1) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki – kierunki humanistyczne i artystyczne
2) II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego – nauki ścisłe
3) III Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida – nauki przyrodnicze
4) Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego – budownictwo, zawód kucharz
5) Zespół Szkół im. M. Kopernika – ochrona środowiska, teleinformatyka
6) Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych – mechatronika, informatyka
7) Zespół Szkół Technicznych – fryzjerstwo, mechanika
8) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego – technik logistyk, technik ekonomista
Doradcy metodyczni i konsultanci MODN w Koninie pełnili funkcje koordynatorów
w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych.
Analiza ilościowa:
W projekcie uczestniczyły wszystkie publiczne szkoły ponadpodstawowe i uczniowie klas ósmych
ze wszystkich publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Konin.
Według danych pozyskanych od szkolnych koordynatorów Festiwalu w projekcie było
zaangażowanych 616 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 129 nauczycieli. W Festiwalu
Zawodów wzięło udział ok. 550 uczniów ze szkół podstawowych, w ciągu 2 dni uczniowie pod
opieką 32 nauczycieli (wychowawców, pedagogów, doradców zawodowych) odwiedzili 8 szkół
ponadpodstawowych. Ze strony MODN w Koninie w projekcie wzięło udział 12 doradców
metodycznych, 2 nauczycieli konsultantów pod nadzorem dyrektora MODN.
Analiza jakościowa
Narzędzia:
 Obserwacje i rozmowy z uczestnikami Festiwalu Zawodów prowadzone przez
koordynatorów MODN w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych w czasie projektu.
 Wyniki wywiadów z uczniami wg kwestionariusza wywiadu przeprowadzone przez
opiekunów klas/grup ósmoklasistów
 Wnioski i opinie zespołu MODN w Koninie zebrane w toku dyskusji w dn. 7 października
2019 r.
 Opinie dyrektorów szkół ponadpodstawowych zebrane na spotkaniu w Klubie Dyrektorów
w dn. 29 października 2019 r.
 Opinie dyrektorów szkół podstawowych zebrane na spotkaniu w Klubie Dyrektorów
w dn. 5 listopada 2019 r.
W zgodnej opinii wszystkich powyższych respondentów I edycja Konińskiego Festiwalu
Zawodów 2019 okazała się sukcesem i przedsięwzięcie będzie kontynuowane w przyszłym roku
szkolnym. Wielką wartością projektu jest zaangażowanie się wszystkich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych Miasta Konina (jak dotąd, tylko Konińskie Forum Oświatowe angażowało
wszystkie szkoły i placówki do prezentacji swojego dorobku i oferty edukacyjnej).
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Mocne strony Festiwalu Zawodów:
1. Współpraca dyrektorów, nauczycieli i uczniów we wszystkich szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych Miasta Konina – zasięg przedsięwzięcia o charakterze lokalnym.
2. Powszechny udział uczniów klas ósmych w projekcie – w Festiwalu Zawodów wzięło udział
prawie 550 uczniów pod opieką 32 nauczycieli.
3. Systemowe działanie na poziomie Miasta Konina – wspólny obszar do konstruowania
rocznych wewnątrzszkolnych programów doradztwa zawodowego w poszczególnych
szkołach (obowiązek ustawowy).
4. Aktywny projekt w formule „gry miejskiej” pozwolił uczniom klas ósmych poznać Miasto
Konin z perspektywy pieszego.
5. Odpowiedzialność i dyscyplina opiekunów grup/klas ósmoklasistów – płynny przebieg
Festiwalu, punktualność, przestrzeganie harmonogramu czasowego.
6. Różnorodność
pomysłów
na
prezentację
zawodów/kierunków
kształcenia
w poszczególnych szkołach ponadpodstawowych.
7. Możliwość zaobserwowania przez ósmoklasistów pracy szkoły ponadpodstawowej,
jej organizacji i atmosfery w rzeczywistych warunkach.
8. Przewaga pozytywnych opinii uczniów klas ósmych nt. przydatności Festiwalu Zawodów
w przyszłym wyborze ścieżki kształcenia.
Ewaluacja
ilościowa i jakościowa I edycji Konińskiego Festiwalu Zawodów pozwoliła
na zaplanowanie modyfikacji w przyszłorocznej II edycji Konińskiego Festiwalu Zawodów. Wszyscy
obecni na spotkaniach dyrektorzy konińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgłosili
akces do kolejnej edycji Konińskiego Festiwalu Zawodów. Najważniejsze zaplanowane zmiany:






Należy rozłożyć realizację Festiwalu Zawodów na 3 dni (za zgodą dyrektorów szkół
ponadpodstawowych i podstawowych): krótsze trasy, max. 5-6 godz. dziennie.
Wydłużyć czas prezentacji zawodów/kierunków kształcenia do 1,5 godz.;
prezentacja 3 zawodów, kierunków kształcenia.
Rozwinąć projekt o treści międzyprzedmiotowe (np. konkurs na pracę literacką
na temat ciekawego zawodu, pisemne sprawozdanie/dziennik z udziału w projekcie
z punktu widzenia ósmoklasisty (j. polski), opracowanie tras przejścia na mapie
Konina, w krokach, kilometrach, kilokaloriach, etc. (geografia, matematyka,
edukacja zdrowotna), itp. Doradcy metodyczni MODN w Koninie opracują
komentarz metodyczny do interdyscyplinarnych treści i umiejętności
kształconych/rozwijanych u uczniów uczestniczących w Konińskim Festiwalu
Zawodów.
Udostępnić transport dla uczniów ze szkół podstawowych położonych najdalej
od centrum Miasta (dzielnice Chorzeń, Gosławice).
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Zadbać o dostęp uczniów niepełnosprawnych do projektu (np. organizacja
transportu do poszczególnych szkół ponadpodstawowych).

Zespół MODN w Koninie składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Konińskiego
Festiwalu Zawodów za zaangażowanie i pozytywne rekomendacje. Dołożymy wszelkich starań, aby
II edycja Konińskiego Festiwalu Zawodów 2020 była znaczącym wydarzeniem edukacyjnym,
wnoszącym systemowe rozwiązania w obszarze realizacji obowiązku doradztwa edukacyjno –
zawodowego dla uczniów.

Dyrektor MODN w Koninie
dr Krzysztof Wereszczyński
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