
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Kolejne środki Unijne na szkolnictwo zawodowe w Powiecie Goleniowskim. 

„Praktyka najlepszym nauczycielem” 

Od 1 sierpnia 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku Powiat Goleniowski jako organ prowadzący 

realizować będzie projekt z działania 9.2 POKL w dwóch szkołach zawodowych tj. 

Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie  

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie   

Objętych wsparciem przez trzy lata będzie łącznie  743 uczniów, projekt opiewa na kwotę 

1 782 080,00 złz czego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymamy :  1 544 480,00 zł 

. 

Cel główny projektu: 

Podniesienie do 06.2015 efektywności i rynkowości procesów kształcenia w TZSZ i TZSZ poprzez 

wdrożenie dwóch kompleksowych, ukierunkowanego na kształtowanie utylitarnych umiejętności 

zawodowych i kluczowych programów rozwojowych u 669 BO (322K) tj.90% z 743 ucz., opartych na 

realizacji w ścisłej współpracy z pracodawcami praktycznych zajęć: wyrównawczych, 

pozalekcyjnych,praktyk, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia pedagogicznego i e-

learningu. 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

Realizacja zajęć wyrównawczych z przedmiotów ogólnych kształcących kompetencje 

kluczowe08.2012-06.2015 z matematyki, biologii i geografii 

Realizacja Warsztatów Praktycznych, Rynkowych Umiejętności Zawodowych (WPRUZ) 08.2012-

06.2015 

GRUPG U–WPRUZ z zakresu stosowania matematyki w praktyce zawodowej dla uczniów wszystkich 

klas technicznych UU do UV  

GRUPG UU – WPRUZ z zakresu stosowania specjalistycznych narzędzi informatycznych (WPRUZ UCC) –

kursy : Gudatex i Untegra Car, programowanie  obiektowe, Guto CGD 

GRUPG UUU – WPRUZ z zakresu zastosowania branżowej wiedzy w konkretnych sytuacjach 

zawodowych dla wszystkich profili zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 

 GRUPG UV – WPRUZ z zakresu stosowania zawodowego języka obcego dla wszystkich profili język 

niemiecki i angielski zawodowy. 

GRUPG V – WPRUZ z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej:  „Mój mały sklep”,  

„Mój mały pensjonat” ,  „Moja mała firma informatyczna”,  „Moje małe biuro rozliczeniowe”  

GRUPG VU – WPRUZ z zakresu dodatkowych, uzupełniających umiejętności zawodowych kobiet  kurs 

wizażu  
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Wzmocnienie i ustawiczna realizacja współpracy z pracodawcami 08.2012-06.2015 

Praktyczna nauka zawodu oraz współpraca z 20 pracodawcami z regionu. 

Realizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 08.2012-06.2015 

Realizacja efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego 08.2012-06.2015 zajęcia 

indywidualne dla każdego ucznia po 2 godziny. 

"Moje własne,multimedialne pomoce dydaktyczne"09.2012-06.2015 powstaną 2 platformy e-

learningowe na których zostaną zamieszczone filmy instruktażowe, testy materiały pomocnicze do 

nauki zawodu.  

Do obu szkół w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

procesu kształcenia zawodowego na kwotę : 158 020 zł. W tym dwie klasopracownie zostaną 

wyposażone w 12 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem specjalistycznym informatycznym 

i mechanicznym.  


