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DZIAŁANIE: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 
rynku pracy

PODDZIAŁANIE:10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne

Czas trwania projektu: 2.01.2017r. – 30.11.2018r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 740 156,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 626 616,00 ZŁ

WKŁAD WŁASNY POWIATU TRZEBNICKIEGO: 113 540,00



ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Zawodowy język angielski

Kurs z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzi 
informatycznych

Kurs z zakresu grafiki komputerowej

Kurs z zakresu finansów

Kurs z zakresu praktycznego wykorzystania ekonomii

Planowanie kariery z doradcą zawodowym.



 
SESJE WYJAZDOWE DLA UCZNIÓW NA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 

Organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach członkostwa 
Polski w UE,

Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa,

Zachowanie biznesowe w różnych częściach świata

Zarządzanie projektami,

Negocjacje i podejmowanie decyzji,

Warsztat autoprezentacji – świadome tworzenie wizerunku,

Zarządzanie sobą w czasie,

Techniki efektywnego uczenia się,



SESJE WYJAZDOWE DLA UCZNIÓW NA 
UCZELNIĘ WYŻSZĄ

Zajęcia z grafiki komputerowej będą 
obejmowały: pakiet COREL, CAD, Adobe 
Photoshop.

UCZNIOWIE PODEJDĄ DO EGZAMINU CELEM 
UZYSKANIA CERTYFIKATÓW

 



SESJE WYJAZDOWE DLA NAUCZYCIELI NA Uniwersytet 
Przyrodniczy

Przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu kompetencji 
miękkich oraz metodyki nauczania dla nauczycieli 
• Umiejętności komunikacyjne (uważnego nadawania, słuchania, 
przemawiania)
• Umiejętności negocjacyjne
• Zarządzanie zespołem, budowanie autorytetu, rozwiązywanie 
konfliktów
• Warsztaty z nauczania metodą eksperymentu, projektu 
naukowego, narzędziami typu inquiry based learning (metody 
polegające na pytaniu, badaniu i poszukiwaniu rozwiązań)
W sesji wezmą udział: nauczyciele ekonomii, nauczyciele 
informatyki, nauczyciele odbywający studia podyplomowe na 
kierunku Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej 



KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Kurs prawa jazdy dla 40 uczniów

Kurs spawania metodą TIG/MIG/MAG dla 15 U.

Kurs – magazynier dla 15 U

Kurs – obsługa kasy fiskalnej dla 12 U.

Kurs – operator koparko-ładowarki dla 15 U.

Kurs obsługi wózków widłowych dla 15 U.

Kurs baristy I stopnia dla 12 U.



WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DLA 
UCZNIÓW Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

do Fabryki Fiata w Tychach 

Staże zawodowe u pracodawców

POMOC STYPENDIALNA: 15 stypendiów dla 
najzdolniejszych uczniów



CYFROWA BIBLIOTEKA

Cel cyfrowej biblioteki -bezpośredni dostęp do zgromadzonej bazy zasobów edukacyjnych 

(przewodniki zawodowe, przepisy prawne, literaturę tematyczną, plansze poglądowe, 

zestawy podręczników i książek zawodowych, normy, katalogi, czasopisma zawodowe, 

procedury dotyczące egzaminów zawodowych, standardy wymagań egzaminacyjnych, 

instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi urządzeń itd. itd.  Dostęp do tych 

materiałów będzie możliwy  z każdego punktu, który posiada połączenie z Internetem 

(dom, autobus, szkoła, plaża itp.). Rozwiązanie chmurowe uniezależni uczniów i 

nauczycieli od nośników wiedzy, pomoże podnieść poziom i efektywność kształcenia. 

Forma cyfrowa z perspektywy uczniów jest formą bardziej przyjazną i poręczną, choćby 

poprzez możliwość przeszukiwania zasobów po wybranym haśle. 



WYPOSAŻENIE PRACOWNI INFORMATYCZNYCH 

W ramach zadania zakupione zostaną pomoce 
dydaktyczne/technologiczne do pracowni informatycznej:

• pakiet Microsoft Office
• Dream Spark Premium I, lub- , lub Windows Serwer 2012 RZ
• tablice interaktywne
• Aparat cyfrowy
• Windows 8.1 10
• Adobe Flash Professional, Dream Spark Premium I, lub: 
Microsoft Visual Studio,
• tablica suchościeralna z układem współrzędnych



POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY 

BUDOWA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ WRAZ Z 
WYPOSAŻENIEM

URUCHOMIENIE KIERUNKU KSZTAŁCENIA - TECHNIK ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI na kierunku 
Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej 

SESJA WYJAZDOWE DLA 12 UCZNIÓW  TECHNIKUM ŻYWIENIA 
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH NA UNIWERSYTET 
PRZYRODNICZY 

http://www.upwr.edu.pl/studia/9777/zywienie_czlowieka_w_profilaktyce_zdrowotnej.html
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