
 

                                                     

Człowiek – najlepsza inwestycja 

Zakończenie pierwszego roku realizacji projektu w Powiecie Goleniowskim pn. 

„Praktyka najlepszym nauczycielem” 

Od 1 września 2012 roku był realizowany  w szkołach zawodowych Powiatu Goleniowskiego  projekt w 
ramach POKL, priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 – Podniesienie 
jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.   

Projekt  „Praktyka najlepszym nauczycielem”  jest  kolejnym projektem realizowanym przez Zespół 
Szkół Zawodowych w Goleniowie i Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie z funduszy unijnych. 

W roku szkolnym 2012/13 objęto wsparciem 612 uczniów obu szkół zawodowych.   

W ramach projektu uczniowie kształcili kompetencje kluczowe a także uczestniczyli w Warsztatach 
Praktycznych Umiejętności Rynkowych  w swoich zawodach. Dodatkowo 56 dziewcząt ukończyło kurs 
wizażu i otrzymało uprawnienia wydane po egzaminie państwowym przez Izbę Rzemieślniczą do 
wykonywania makijażu dziennego.  20 uczniów przystąpiło do egzaminu TELC z języka niemieckiego i 
angielskiego.  

W każdej ze szkół stworzono specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt 
komputerowy wraz ze  specjalistycznym oprogramowaniem : 

W ZSZ Goleniów utworzono pracownię programowania obiektowego i strukturalnego za kwotę 
50 290,00 zł 

W ZSP Nowogard utworzono pracownię specjalistyczną diagnostyki i mechaniki pojazdów 
samochodowych za kwotę 114 760,00 zł 

Gabinety matematyczne wyposażono w sprzęt do wizualizacji oraz materiały dydaktyczne za kwotę 
6200,00 zł w każdej ze szkół 

Zakupiono niezbędne podręczniki i ćwiczenia dla uczniów do języków obcych i warsztatów 
zawodowych za łączną kwotę 35 820,00 zł 

Uczniowie ostatnich klas technicznych objęci byli indywidualnym wsparciem doradztwa 
zawodowego dla każdego z nich został stworzony Indywidualny Plan działania na podstawie preferencji i 
predyspozycji zawodowych uczniów z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu programów. W 
czerwcu zakończyło udział po pierwszym roku trwania projektu 232 uczniów w tym 115 dziewcząt i 117 
chłopców.   

Od 2 września 2013 roku rusza kolejny rok projektu kontynuacja zajęć wyrównawczych, warsztatów 
zawodowych i doradztwa pedagogicznego i zawodowego.  

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2015 roku a pozyskane środki to kwota 1 544 480,00 zł           

 


