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Dotyczy: Kategorii konkursu MOF w kontekście zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach 

projektu oraz obszarów doradztwa kariery, ze szczególnym uwzględnieniem scenariuszy lekcji do 

zajęć Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze oraz Talenty z Pasją, w ramach których powinny być 

przygotowane prace konkursowe – zgłaszane przez zespoły szkolne/grupy przedsiębiorcze. Prace 

konkursowe we wszystkich kategoriach opracowane są w formie filmu. W przypadku prac 

plastycznych lub literackich konieczne jest zaprezentowanie pracy poprzez film – na przykład zdjęcie 

plakatu z komentarzem autora, członków zespołu lub opiekuna grupy lub osobiste deklamowanie 

wiersza przez autora, członków zespołu lub komentarze na temat prac zgłaszanych do konkursu 

innych osób zainteresowanych: przedstawicieli zawodów, rodziców, nauczycieli.  

 

 

I. FILM – dokument, reportaż, prezentacja, wywiad 

„Jak zmieni się świat w przeciągu 20 lat? – moja praca i życie w przyszłości”. Uczeń lub uczniowie ze 

zespołu szkolnego opisują swoją wizję przyszłości w postaci dokumentu, reportażu, prezentacji czy 

wywiadu etc. Praca powinna odpowiedzieć na pytanie „jak zmieni się nasze życie w ciągu 20 lat”? – w 

kontekście powiązania z cechami ucznia, uczniów oraz prognozami, wizją rynku. Oceniany będzie 

więc zarówno aspekt podażowy (cechy uczniów, powiązanie z zainteresowaniami, hobby, talentami, 

mocnymi stronami) oraz aspekt popytowy (trendy rynkowe, prognozy gospodarcze). Uczniowie 

wykazują swoje talenty dziennikarskie oraz artystyczne – kręcą swój pomysł i montują go do postaci 

krótkiego filmu. Kategoria bezpośrednio powiązana ze scenariuszami zajęć Kreatywne Grupy 

Przedsiębiorcze w sekcjach Kreatywność i Planowanie. 

Powiązanie z projektem: Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze, Talenty z Pasją 

Kryteria oceny: Zgodność z predyspozycjami ucznia lub prognozami rynku (autor 

uzasadnia swoją wizję w wymiarze osobistym lub gospodarczym, technologicznym), 
kreatywność, oryginalność, logika wypowiedzi 

 

II. PLAKAT – zdjęcie, rysunek, grafika, collage, kompozycja 

„Jak zmieni się świat w przeciągu 20 lat? – moja praca i życie w przyszłości”. Uczeń lub uczniowie ze 

zespołu szkolnego prezentują pomysł w formie ulotki, plakatu, billboardu z hasłem lub sloganu 

reklamowego, etc.. Następnie mają za zadanie opisać pracę na krótkim nagraniu wideo. Praca 

powinna odpowiedzieć na pytanie „jak zmieni się nasze życie w ciągu 20 lat”? – w kontekście 

powiązania z cechami ucznia, uczniów oraz prognozami, wizją rynku. Oceniany będzie więc zarówno 

aspekt podażowy (cechy uczniów, powiązanie z zainteresowaniami, hobby, talentami, mocnymi 

stronami) oraz aspekt popytowy (trendy rynkowe, prognozy gospodarcze). Oceniana będzie 

kreatywność, unikalność, perswazyjność, sugestywność przekazu.  

Powiązanie z projektem: Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze, Talenty z Pasją 

Kryteria oceny: Zgodność z predyspozycjami ucznia lub prognozami rynku (autor 

uzasadnia swoją wizję w wymiarze osobistym lub gospodarczym, technologicznym), 
kreatywność, oryginalność, walory estetyczne 
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III. SCENKA – inscenizacja kabaretowa lub teatralna 

„Jak zmieni się świat w przeciągu 20 lat? – moja praca i życie w przyszłości”. Prezentacja pomysłu w 

formie scenki z życia w przyszłości, krótkiego kabaretu czy inscenizacji teatralnej, (np. scenki 

rodzajowej z rozmowy kwalifikacyjnej, skeczu na temat relacji z przyszłym pracodawcą lub relacji w 

zespole zadaniowym, scenki zawodowe z pracy, etc.). Praca powinna odpowiedzieć na pytanie „jak 

zmieni się nasze życie w ciągu 20 lat”? – w kontekście powiązania z cechami ucznia, uczniów oraz 

prognozami, wizją rynku. Oceniany będzie więc zarówno aspekt podażowy (cechy uczniów, 

powiązanie z zainteresowaniami, hobby, talentami, mocnymi stronami) oraz aspekt popytowy (trendy 

rynkowe, prognozy gospodarcze). Oceniana będzie kreatywność, oryginalność oraz estetyka 

przekazu.  

Powiązanie z projektem: Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze, Talenty z Pasją 

Kryteria oceny: Zgodność z predyspozycjami ucznia lub prognozami rynku (autor 

uzasadnia swoją wizję w wymiarze osobistym lub gospodarczym, technologicznym), 
kreatywność, oryginalność, walory aktorskie 

 

IV. KOMIKS – rysowany lub fotografowany  

„Jak zmieni się świat w przeciągu 20 lat? – moja praca i życie w przyszłości”. Prezentacja pomysłu w 

formie multimedialnego czy rysowanego komiksu, przedstawiającego wizję przyszłości. Następnie 

mają za zadanie opisać pracę na krótkim nagraniu wideo. Praca powinna odpowiedzieć na pytanie 

„jak zmieni się nasze życie w ciągu 20 lat”? – w kontekście powiązania z cechami ucznia, uczniów 

oraz prognozami, wizją rynku. Oceniany będzie więc zarówno aspekt podażowy (cechy uczniów, 

powiązanie z zainteresowaniami, hobby, talentami, mocnymi stronami) oraz aspekt popytowy (trendy 

rynkowe, prognozy gospodarcze). Oceniana będzie kreatywność, unikalność, zdolności manualne.  

Powiązanie z projektem: Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze, Talenty z Pasją 

Kryteria oceny: Zgodność z predyspozycjami ucznia lub prognozami rynku (autor 

uzasadnia swoją wizję w wymiarze osobistym lub gospodarczym, technologicznym), 
kreatywność, oryginalność, walory plastyczne i literackie 

 

V. PIOSENKA – wiersz deklamowany, śpiewany lub wyrażony przez taniec  

„Jak zmieni się świat w przeciągu 20 lat? – moja praca i życie w przyszłości”.  Uczeń lub uczniowie ze 

zespołu szkolnego komponują utwór muzyczny dowolnego rodzaju, wiersz którego tekst będzie 

opisywał wizję przyszłości w kategoriach zmian na rynku pracy, technologii, medycyny etc. Praca 

może zawierać elementy tańca interpretacyjnego, nawiązujące do tematyki tekstu. Oceniana będzie 

kreatywność, unikalność, wykorzystanie zdobytej wiedzy. 

Powiązanie z projektem: Kreatywne Grupy Przedsiębiorcze, Talenty z Pasją 

Kryteria oceny: Zgodność z predyspozycjami ucznia lub prognozami rynku (autor 

uzasadnia swoją wizję w wymiarze osobistym lub gospodarczym, technologicznym), 
kreatywność, oryginalność, walory literackie, walory aktorskie lub muzyczne, walory 
choreograficzne (w zależności do wyboru formy: wiersz, piosenka, taniec)  

 

 


