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„Poznajemy zawodowców”

W dniu 15 czerwca 2018r. trzyosobowa drużyna za Szkoły Podstawowej im. Juliusza
SłowackiegoÂ w Golinie wzięła udział w grze miejskiej „Poznajemy zawodowców”. Naszą
szkołę reprezentowały uczennice:
Laura Plewczyńska, Wiktoria Górniak oraz Wiktoria Sławska
wraz
z opiekunem Ewą Wróbel
.

Rywalizacja, zadania i pokonywanie zaszyfrowanej trasy – to tylko niektóre atrakcje, które
czekały na uczestnikówÂ gry miejskiej, zorganizowanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i zawodowego w Koninie przy współpracy z miastem Konin, Konińską
Izbą Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Koninie.

Gra miejska rozpoczęła się o godzinie 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w
Koninie. W punkcie startowym Uczestnicy otrzymali kartę gryÂ i wskazówki dotyczące miejsc,
które będą musieli znaleźć oraz wykonać zadanie w każdym z nich. Już w punkcie startowym
uczestnicy otrzymali zadanie pokonania slalomu z rowerem w alkogoglach. Z tym zadaniem
zmierzyła się Laura Plewczyńska, uczennica klasy IIc.Â Pierwszym obiektem do zdobycia była
Rzemieślnicza Szkoła Zawodowego Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, w której to uczniowie
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rozwiązali krzyżówkę i dekorowali babeczki. Celem urozmaicenia zabawy podczas tych
wędrówek były kolejne zagadki umieszczane na Facebooku. Wśród miejsc, które zdobyliśmy i
prawidłowo wykonaliśmy zadania były następujące firmy i instytucje: Zakład Szewski, Zakład
Fotograficzny Sypniewski, Konińska Izba Gospodarcza, Firma Informatyczna, Zakład Fryzjerski,
Park Makiet „Mikroskala” oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. Na zakończenie rywalizacji
uczniowie

rozwiązali test konkursowy. Nasza młodzież świetnie poradziła sobie ze wszystkimi zadaniami.
Każdy z uczestników otrzymał upominek za udział w grze miejskiej. Ponadto uczniowie losowali
nagrody. Nasze uczennice wylosowały klawiaturę komputerową i bilet wstępu do

„Mikroskali”.

Na uczestników czekał również smaczny obiad. Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni i pełni
wrażeń wróciliśmy do domu.

Głównym celem organizowanej gry miejskiej było pogłębienie wiedzy na temat konkretnych
zawodów. Młodzież poznała również topografię miasta Konina, rozwijała umiejętność pracy w
terenie, wykazywała się kreatywnością oraz kształtowała umiejętność logicznego myślenia. Gra
przyczyniła się do promocji lokalnych rzemieślników i ich produktów, a także wzbudziła
zainteresowania uczniów niszowymi zawodami rzemieślniczymi.

Ewa Wróbel
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