
 

 

PROJEKT  

KRONIKA ZAWODÓW 

OFERTA ZAJĘĆ STACJONARNYCH/ZDALNYCH 2022-23 

 

CELE PROJEKTU: 

1. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie realizacji kierunku polityki oświatowej państwa: Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego 

we współpracy z pracodawcami - wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

2. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. 

3. Kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania. 

4. Wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami i stymulowanie ich zawodowej orientacji. 

 

UCZESTNICY: uczniowie i nauczyciele z przedszkoli i szkół powiatu pilskiego 

FORMY: zajęcia edukacyjne, zajęcia TIK, formy pracy stacjonarnej i zdalnej 

REALIZATORZY: nauczyciele bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Pile 

Koordynatorzy: Dominika Łusiewicz  d.lusiewicz@cdn.pila.pl  

                                Joanna Stemler j.stemler@cdn.pila.pl  

Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji. Prosimy o kontakt telefoniczny ( 67 213 11 27) lub mailowy z osobą prowadzącą zajęcia 

mailto:d.lusiewicz@cdn.pila.pl
mailto:j.stemler@cdn.pila.pl


 

DLA PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS I-III 

 

Lp Temat zajęć Prowadzący 
kontakt 

Uwagi 

1 Kto się czym zajmuje? - zajęcia na podstawie 
baśni “Kot w butach” 

 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl  

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl  

 
Zajęcia edukacyjne z 

wykorzystaniem teatrzyku 

kamishibai  

 

Zajęcia stacjonarne/zdalne 

 

2 Zawody w dawnej Polsce 
 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Zajęcia edukacyjne, w czasie 
których uczniowie zapoznają się 
z zawodami wykonywanymi w 

dawnej Polsce 
 

Zajęcia stacjonarne  
 

3 A gdy dorosnę, zostanę... 
 

Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

 

Dzieci 5-6 lat i klasy 1-3 
O tym jakie cechy charakteru 

powinni posiadać 
przedstawiciele danych 

zawodów. 
 

4 Ferie z zawodem 
 

Lidia Bochan 
l.bochan@cdn.pila.pl 

Joanna Stemler 
j.stemler@cdn.pila.pl 

Współpraca z CWRKDiZ. 
Zajęcia edukacyjne o zawodach 

w okresie ferii zimowych dla 
grup przedszkolnych  

mailto:m.olejnik@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl
mailto:j.odor@cdn.pila.pl
mailto:a.krause@cdn.pila.pl
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Dominika Łusiewicz 
d.lusiewicz@cdn.pila.pl   

 
Zajęcia stacjonarne 

 

5 Więc chodź namaluj mi swój świat - Renata 
Wojnarowicz - artystka malarka 

 

Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Małgorzata Olejnik 
m.olejnik@cdn.pila.pl 

Joanna Odor 
j.odor@cdn.pila.pl 

Anna Krause 
a.krause@cdn.pila.pl 

Magdalena Kozak-Jabłońska 

 

Film edukacyjny FB 
Warsztaty dla nauczycieli 

 
 

6 
 

Przynieś serce do pracy Mirosława Michałek 
m.michalek@cdn.pila.pl 

Zajęcia edukacyjne dla IV-VIII 
stacjonarne/zdalne  

 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS VII-VIII 

 

Lp Temat zajęć Prowadzący 
kontakt 

Uwagi 

1 Moje curriculum vitae – doświadczenie zawodowe 

a kompetencje 

 

Dominika Łusiewicz 

d.lusiewicz@cdn.pila.pl 

 

 
Zajęcia edukacyjne  

(stacjonarne/zdalne) 
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