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I. Informacje o projekcie 

Projekt „Praktyczni, Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 

technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie 

lubańskim” realizowany w okresie 2.01.2018–31.08.2019 adresowany był do uczniów 

kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Wnioskodawcą projektu był 

Powiat Lubański, a jego realizatorem w imieniu Powiatu – Powiatowe Centrum Edukacyjne 

w Lubaniu. 

W projekcie ujęto formy wsparcia określone w opracowanym w marcu 2017 roku przez 

zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych pod nadzorem Lidii Błażków, dyrektora szkoły, 

Raporcie z diagnozy potrzeb czteroletniego technikum w zawodach: technik informatyk (TI), 

technik logistyk (TL), technik żywienia i usług gastronomicznych (TG) . 

W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych i analizy danych dokonano oceny 

stanu technicznego wyposażenia szkoły w poszczególnych technikach, określono potrzeby 

uczniów pod kątem rozwoju zawodowego młodzieży i wskazano kierunki działalności 

dydaktycznej. Jednocześnie badanie przyczyniło się do wskazania potrzeb edukacyjnych 

nauczycieli oraz określenia ich oczekiwań w zakresie doposażenia szkoły w sprzęt 

umożliwiający efektywne kształcenie. Raport ten posłużył jako materiał do opracowania przez 

zespół pracowników koordynowany przez Annę Adamską, dyrektora Powiatowego Centrum 

Edukacyjnego w Lubaniu, wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt sfinansowano ze środków unijnych 

i wkładu własnego powiatu lubańskiego po podpisaniu umowy pomiędzy Województwem 

Dolnośląskim reprezentowanym przez Pana Cezarego Przybylskiego- Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego a Powiatem Lubańskim reprezentowanym przez Pana 

Walerego Czarneckiego Starostę Powiatu Lubańskiego  . 

Realizacja projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej rozpoczęła się od powołania przez 

dyrektora szkoły Lidię Błażków kierownika merytorycznego oraz koordynatora ds. 

młodzieży, powierzając tym samym zadania projektowe osobom posiadającym duże 

doświadczenie we współpracy z instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi 

i przedsiębiorstwami. Kierownik merytoryczny Małgorzata Gut-Twardowska oraz 

koordynator ds. młodzieży Edyta Juncewicz-Trela weszły w skład zespołu projektowego, 

którego pracę nadzorował i organizował kierownik projektu Anna Adamska. 
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W ramach projektu uczniowie wzięli udział w czterech atrakcyjnych formach wsparcia 

takich jak: 

- płatne staże u przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska, 

- pięciodniowe obozy naukowe (według branż) pod kierunkiem pracowników 

naukowych, 

- siedmiodniowe obozy językowe branżowe, 

- dwudniowe wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy stosujących innowacyjne 

rozwiązania technologiczne dla każdej z branż. 

 

Nauczyciele przedmiotów zawodowych rozwijali swoje kompetencje, uczestnicząc 

w lokalnej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. 

W ramach projektu zostały opracowane wzorcowe programy staży, programy 

dydaktyczne obozów naukowych i językowych oraz poradnik metodyczny. Zakupiono 

pomoce dydaktyczne do pracowni informatycznej, z których korzystają uczniowie klas 

technikum objętych wsparciem, oraz materiały dydaktyczne na potrzeby zajęć prowadzonych 

podczas obozów naukowych i językowych. 

Projekt miał na celu przygotowanie uczniów do podjęcia zatrudnienia w zawodach 

deficytowych po zakończeniu nauki. 

Projekt zakładał, że poprzez realizację planowanych zadań projektowych nastąpi wśród 

uczniów objętych wsparciem znaczący wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy, co 

bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów w zawodach 

deficytowych. Ponadto realizacja projektu ma się przyczynić do poprawy efektywności 

kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim. 

Udział w projekcie był bezpłatny. 

Uczestnicy projektu 

W realizacji działań projektowych wzięli udział uczniowie, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, przedsiębiorcy i instytucje partnerskie. 

We wszystkich formach wsparcia dedykowanych młodzieży wzięło udział łącznie 

124 uczniów kształcących się w zawodach: 

- technik logistyk – 40 uczniów, 

- technik informatyk – 60 uczniów, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych – 24 uczniów. 



5 

 

Oznacza to, że na 243 uczniów kształcących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. KZL w Lubaniu w wyżej wymienionych zawodach ponad połowa została objęta 

wsparciem oferowanym przez projekt. 

 

W szkoleniach adresowanych do nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczyło 

10 osób. Ponadto nauczyciele ZSP im. KZL byli: 

- współautorami programów staży – 3 osoby, 

- współautorami programów obozów naukowych – 3 osoby, 

- autorami programów obozów językowych – 3 osoby, 

- opiekunami podczas wycieczek zawodoznawczych – 6 osób. 

 

W działania projektowe byli zaangażowani również przedstawiciele przedsiębiorstw, 

organizacji i instytucji. Młodzież realizowała staże zawodowe w 14 przedsiębiorstwach. 

Przedstawiciele przedsiębiorstw / firm byli współautorami programów staży (3 osoby) 

i autorami programów wycieczek zawodoznawczych (10 osób). Program wycieczki dla 

technika informatyka przygotowywały 3 osoby, dla technika żywienia i usług 

gastronomicznych – 3 osoby, dla technika logistyka – 4 osoby. 

 

Z ramienia uczelni wyższej – Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wydziału 

Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze – zadania projektowe realizowało 

7 pracowników naukowych. 

We współpracę w zakresie organizacji wycieczek zawodoznawczych dla branży 

logistycznej zaangażowani byli przedstawiciele Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 

funkcjonującego w ramach działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

 

Zarządzanie projektem 

Zadania projektowe realizował zespół projektowy, którego pracę koordynował i nadzorował 

kierownik projektu dbający o jego prawidłową realizację i osiąganie planowanych 

wskaźników. 

Na cyklicznych spotkaniach zespołu projektowego omawiano bieżące sprawy 

organizacyjne, planowano kolejne zadania, opracowywano wnioski do pracy oraz 

analizowano wyniki monitoringu. 

Kadra projektowa miała obowiązek udziału w spotkaniach zespołu projektowego 

minimum raz w miesiącu. Każdy z pracowników monitorował realizację swoich zadań na 
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bieżąco i zgłaszał ewentualne problemy bezpośrednio kierownikowi projektu, który 

podejmował strategiczne decyzje. 

 

 

 

 

W trakcie trwania projektu na bieżąco były upowszechniane jego rezultaty. Odbywało się 

to poprzez: 

- opracowanie logo projektu, 

- opracowanie i rozpowszechnianie ulotek projektowych, 

- zakup roll-upów projektowych, 

- powstanie strony internetowej projektu, 

- redagowanie i publikowanie artykułów na stronie internetowej szkoły, 

- publikowanie artykułów w lokalnej prasie, 

- promowanie działań projektowych na stronach internetowych zaangażowanych firm 

i przedsiębiorstw oraz w innych źródłach informacyjnych (np. biuletyny zakładowe), 

- umieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych zaangażowanych 

instytucji. 
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II. Opis organizacji poszczególnych form wsparcia i korzyści wynikające 

z ich realizacji 

1. Organizacja staży uczniowskich u pracodawców 

W trakcie całego projektu odbywały się regularne spotkania zespołu projektowego – 

kierownika projektu, kierownika merytorycznego projektu, koordynatora ds. młodzieży oraz 

spotkania z nauczycielami przedmiotów zawodowych. 

Podczas pierwszych spotkań omówiono zasady opracowania programów staży 

uczniowskich oraz uzgodniono optymalny model programu stażu. 

Na początku 2018 roku trwały rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw dotyczące 

współpracy w zakresie opracowania programów staży, organizacji staży uczniowskich, np. 

korzystnych dla pracodawców terminów. 

Wybrano oferty nauczycieli i przedstawicieli przedsiębiorców do opracowania 

programów staży dla poszczególnych zawodów , które zostały przygotowane i  zatwierdzone.  

Autorami części teoretycznej byli nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Kombatantów Ziemi Lubańskiej, a części praktycznej przedstawiciele firm. Wzorcowe 

programy staży opracowali: 

 

- dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych: 

Aneta Ignaciuk – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych i Paweł Firlej 

– szef kuchni Villa Cottonina Sp. z o.o. w Świeradowie-Zdroju, 

 

- dla zawodu technik informatyk: 

Ewa Żuławska – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych i Norbert Bijak 

– właściciel Firmy Handlowo-Usługowej „LANBIT” w Lubaniu, 

 

- dla zawodu technik logistyk: 

Monika Połetek – nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych i Karina Frączek 

– zastępca kierownika ds. logistyki Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. 

w Radomierzu. 

 

Następnie opracowano Regulamin staży zawodowych realizowanych przez uczniów klas 

technikum kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

logistyk oraz technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów 
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Ziemi Lubańskiej w Lubaniu organizowanych w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi 

Profesjonaliści”, ogłoszono nabór uczniów na staże oraz przeprowadzono rekrutację. 

Wyłonieni w procesie rekrutacji uczniowie zrealizowali płatne staże zawodowe 

w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne oprogramowania komputerowe i sprzęt, 

prowadzących działalność marketingową i gwarantujących wysoką jakość doskonalenia 

zawodowych umiejętności praktycznych. Za wykonywaną pracę młodzież uczestnicząca 

w stażach otrzymała wynagrodzenie w wysokości 2100,00 zł. 

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

zrealizowali staże w przedsiębiorstwach: Villa Cottonina Sp. z o.o., Firma Handlowo-

Usługowo-Produkcyjna „Mar” Marian Członka, PPHU Juniwersal S.C. J. Juncewicz, 

A. Juncewicz, A. Kulczycka. 

W zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych staż zrealizowało 14 uczniów. 

 

Wypowiedzi uczniów realizujących staże zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych: 

Karolina – Nauczyłam się, że warto być otwartym, uśmiechniętym i cieszyć się pracą 

oraz chwilami, które są miłe i warte zapamiętania. Nie zrażać się, że coś nam nie wychodzi, 

i próbować dalej. 

Ola – Staże podczas wakacji zdecydowanie podniosły nasze umiejętności praktyczne 

oraz nauczyły pracy w zespole. Za niezwykle ważny atut staży uznaję możliwość 

wykonywania zadań z wykorzystaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu i urządzeń 

stosowanych w kuchni, m.in. pieca konwekcyjno-parowego. 

Kacper – Uważam, że znacznie podniosłem swoje umiejętności praktyczne w zakresie 

przyjmowania zamówień, serwowania potraw i napojów, przygotowywania bielizny stołowej 

i sali na przyjęcie gości. 

Oskar – Praca w kuchni jest dość eksploatująca i musi być dobrze rozplanowana, 

zorganizowana. 

Kasia – Gdyby nie moje wcześniejsze praktyczne przygotowanie do zawodu, które 

odbywało się na zajęciach w szkolnej pracowni gastronomicznej, byłoby bardzo trudno. 

Odbycie stażu utwierdziło mnie w przekonaniu, że dobrze wybrałam zawód, którego się uczę, 

bo przynosi mi on niezmierną satysfakcję. 
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Staże w tym zawodzie, realizowane głównie podczas wakacji, zdecydowanie podniosły 

umiejętności praktyczne uczniów oraz nauczyły pracy w zespole. Młodzież doceniła 

zwłaszcza możliwość wykonywania zadań z wykorzystaniem nowoczesnego 

i profesjonalnego sprzętu stosowanego w kuchni, urządzeń związanych z obróbką cieplną, jak 

piece konwekcyjno-parowe, patelnie elektryczne, ruszta, kuchenki i urządzenia 

gastronomiczne do obróbki mechanicznej. 

Uczestnicy staży uważają, że znacznie podnieśli swoje umiejętności praktyczne 

w zakresie przyjmowania zamówień, serwowania potraw i napojów, przygotowywania 

bielizny stołowej i sali na przyjęcie gości. 

Pod nadzorem swoich opiekunów stażu uczyli się przyrządzania potraw różnymi 

technikami i różnymi obróbkami termicznymi w kuchni zimnej i kuchni gorącej. 
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Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk doskonalili swoje umiejętności 

zdobyte w szkole oraz wykonywali zadania w rzeczywistych warunkach pracy 

w nowoczesnych przedsiębiorstwach informatycznych powiatu lubańskiego: F.PHU 

NetComp Pogotowie Komputerowe Serwis Wyspiański Janusz, Firma Handlowo-Usługowa 

„LANBIT” Norbert Bijak, Intera Sp. z o.o. LubaNet , DaSec Sp. z o.o., KOMPUTEROWNIA 

Sp. z o.o., LEO-NET Roman Krawczyński świadczących usługi z zakresu serwisu sprzętu 

komputerowego, projektowania i realizacji sieci komputerowych oraz aplikacji 

internetowych. 

 

 

 

Dzięki wykonywaniu zadań zawodowych podczas realizacji staży uczniowie poznawali 

i wykorzystywali innowacyjne techniki i technologie informatyczne. Staże zawodowe 

wpłynęły niewątpliwie na wzrost umiejętności praktycznych uczestników tej formy wsparcia, 

przybliżyły młodzieży rzeczywiste warunki pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach 

informatycznych i pozwoliły im ocenić, czy dalszą drogę rozwoju ukierunkują na aplikacje 

internetowe i bazy danych czy na inny obszar szeroko pojętej informatyki. 
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W zawodzie technik informatyk staż zrealizowało 52 uczniów. 

 

Wypowiedzi uczniów realizujących staże zawodowe w zawodzie technik informatyk: 

Michał – Myślę, że zrealizowany przeze mnie staż zawodowy wpłynął na wzrost moich 

umiejętności praktycznych. 

Adrian – Udział w stażu pozwolił mi stwierdzić, że swoją dalszą drogę rozwoju 

ukierunkuję na aplikacje internetowe i bazy danych. 

Rafał – Realizacja staży przybliżyła nam rzeczywiste warunki pracy w nowoczesnych 

przedsiębiorstwach informatycznych. 

Maciej – Przekonałem się, jak ważne jest ciągłe doskonalenie umiejętności 

wykorzystywania innowacyjnych technik i technologii informatycznych. 
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Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk mieli okazję doskonalić swoje 

umiejętności praktyczne pod okiem fachowców w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych: 

Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., RENA Polska Sp. z o.o, PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów, „AGROMETAL” s.c. 

Kazimierz Świderski, Gerresheimer Bolesławiec S.A. 

Uczestnicy staży zgodnie podkreślają, że bardzo ciekawą częścią realizowanego 

programu stażu była możliwość obserwacji sterowania procesami logistycznymi 

w przedsiębiorstwach m.in. zastosowanie strategii Kaizen, gospodarowania zapasami 

i optymalizacja dostaw oraz obserwacje związane z zastosowaniem strategii japońskiej 

Kanban, której celem jest redukcja zapasów na hali produkcyjnej. 

Staż, który odbywali uczniowie, umożliwił im obserwację zadań wykonywanych przez 

logistyków w realnych warunkach pracy. Możliwość bezpośredniego zapoznania się 

z podstawowym i pomocniczym wyposażeniem magazynowym, sposobem rozmieszczania 

zapasów w magazynie, poznanie środków transportu wykorzystywanych w magazynie 

przedsiębiorstwa oraz urządzeń biurowych i branżowego oprogramowania komputerowego 

niewątpliwie podniosły ich zawodowe umiejętności praktyczne. 
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Dzięki stażom uczniowie otrzymali możliwość wykorzystania dotychczas pozyskanych 

umiejętności w nowym otoczeniu oraz podjęcia nowych wyzwań. 

 

 

 

W zawodzie technik logistyk staż zrealizowało 34 uczniów. 
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Wypowiedzi uczniów realizujących staże zawodowe w zawodzie technik logistyk: 

Aneta – Uważam, że najciekawszą częścią realizowanego programu stażu było 

sterowanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, gospodarowanie zapasami 

i optymalizacja dostaw. 

Jolanta – Staż, który odbywałam w sierpniu, pozwolił mi zobaczyć, na czym polegają 

zadania wykonywane przez logistyków w realnych warunkach pracy. 

Sylwia – Bardzo ważna była dla mnie możliwość bezpośredniego zapoznania się 

z podstawowym i pomocniczym wyposażeniem magazynowym, sposobem rozmieszczania 

zapasów w magazynie oraz poznanie środków transportu wykorzystywanych w magazynie. 

Agata – Bardzo cenne okazało się dla mnie zapoznanie się z zasadami doboru środków 

technicznych do wykonania procesów transportowych dotyczących tworzyw sztucznych oraz 

współpraca z opiekunami stażu. Na zakończenie stażu otrzymałam dodatkowo od firmy 

upominek – torbę turystyczną oraz ofertę pracy na wakacje. 

 

 

 

Uczniowie technikum mogli w okresie nauki i wakacji odbywać staż w rzeczywistych 

warunkach pracy, co pozwoliło im na zdobycie nowych doświadczeń i nabycie umiejętności 

praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie. Staże przebiegały zgodnie 

z założeniami merytorycznymi ujętymi we wzorcowych programach, które zostały 
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opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i przedstawicieli pracodawców na 

potrzeby realizacji projektu oraz do wykorzystania w obszarze kształcenia zawodowego 

w przyszłości. 

Uczniowie potwierdzili w przeprowadzonym badaniu ankietowym że podczas stażu 

wykonywali zadania związane z wybranym przez siebie zawodem zgodnie z otrzymanym 

programem stażu. 

 

 

W przeprowadzonych po stażach badaniach ankietowych poszczególnych grup i branż 

uczniowie określali w skali od 1 do 5 poziom swojego zadowolenia z odbytego stażu. 
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Korzyści wynikające z realizacji płatnych staży u pracodawców: 

- możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego 

rynku pracy poprzez odbycie stażu wykraczającego poza zakres podstawowego kształcenia 

praktycznego, 

- sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych, 

- pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych 

w realnych warunkach pracy, 

- nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej 

współpracy mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyki zawodowej, praktyki 

studenckiej, staży studenckich w przypadku kontynuowania nauki, 

- otrzymanie wynagrodzenia w postaci stypendium stażowego, 

- udokumentowanie przebiegu stażu – dzienniczek stażu, zaświadczenie i opinia 

o uczniu, umowa stażowa, 

- możliwość wykorzystania nowego doświadczenia i uwzględnienia go w dokumentach 

rekrutacyjnych tj. CV, list motywacyjny, portfolio, 

- doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych, 

- radzenie sobie ze stresem w środowisku, jakim jest zakład pracy, 

- ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole. 

 

Do głównych korzyści pracodawców przyjmujących uczniów na staż należy zaliczyć: 

- pozyskanie stażysty spełniającego oczekiwania pracodawcy, 

- możliwość udziału w przygotowaniu i opracowaniu programu stażu, 

- realizacja programu uwzględniającego potrzeby firmy, 

- podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowania i wdrażania zmian 

w kształceniu zawodowym, 

- kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem 

firmy, 

- poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych 

pracowników, 

- refundacja dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty, 

- budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie, 

współpracującej z sektorem edukacji, możliwość promowania działań projektowych na 

stronach internetowych firmy i w biuletynach zakładowych 

- w okresie letnim urlopowym odciążenie pracowników firmy dzięki zaangażowaniu 

i zatrudnieniu stażysty. 
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2. Organizacja obozów naukowych 

Zajęcia dla wszystkich branż odbywały się w pracowniach informatycznych Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu – na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej 

Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pracowników naukowych 

UE oraz nauczycieli ZSP im. KZL. Młodzież uczestniczyła w zajęciach metodycznych: 

„Biznes w branży gastronomicznej”, „Kompetencje menedżera łańcucha dostaw” oraz 

„Narzędzia informatyczne w biznesie”, które realizowane były zgodnie z opracowanymi 

programami obozów. 

 

Gastronomowie zapoznali się z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

prowadzenia działalności gospodarczej. Mogli też ocenić predyspozycje do bycia 

przedsiębiorcą i przedstawić własne pomysły na biznes. Jednymi z ciekawszych zajęć było 

budowanie prototypów swojej firmy i przedstawienie ryzyka za pomocą klocków LEGO oraz 

biznesowa gra symulacyjna – udział w wirtualnej rywalizacji był pierwszym krokiem do 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podczas zajęć wykorzystane zostały 

innowacyjne narzędzia edukacyjne: Branżowe Symulacje Biznesowe, Learning by Doing oraz 

Design Thinking. 
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Przyszli logistycy w trakcie obozu planowali zapotrzebowanie materiałowe, 

przeprowadzali kalkulacje z wykorzystaniem arkusza Excel, uczyli się zarządzania zespołem 

logistyków. Uczniowie zostali nawet wprowadzeni w świat ekologistyki oraz logistyki 

kosmicznej. Na koniec mieli okazję wykonać projekty logistyczne dotyczące m.in. budowy 

magazynu recyklingowego, rajdu off-road czy corocznej szkolnej imprezy - „Przystanek 

KZL”. 
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Informatycy podczas obozu poznali wiele nowoczesnych narzędzi i programów. Własne 

procedury i funkcje przygotowywali w programie R, uczyli się AnyLogic i metod budowania 

modeli, a w programie Microsoft Dynamics NAV tworzyli diagramy hierarchii funkcji czy 

przepływu danych. Uczniowie zapoznali się z metodami wdrożenia systemów 

zintegrowanego zarządzania w przedsiębiorstwie. 
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Wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane podczas obozów naukowych wykraczały 

poza podstawę programową obowiązującą dla poszczególnych zawodów i znacznie 

wzbogaciły wiedzę i umiejętności uczniów. 

Potwierdzają to wypowiedzi uczestników obozów – uczniów i nauczycieli, którzy im 

towarzyszyli i współprowadzili zajęcia. 
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Wypowiedzi uczniów na temat obozu naukowego organizowanego dla branży 

logistycznej 

Aleksandra – Obóz został bardzo dobrze zorganizowany, dał nam przedsmak naszej 

późniejszej nauki na studiach. Wykłady połączone z zajęciami praktycznymi pozwoliły nam 

na rozszerzenie wiedzy logistycznej oraz nabycie nowych umiejętności. 

Aneta – Jestem bardzo zadowolona, że właśnie w taki sposób mogłam spędzić swój 

wolny czas i jeśli będę miała okazję jeszcze raz wziąć udział w takim projekcie, to 

skorzystam bez zastanowienia. 

Wypowiedź nauczyciela na temat obozu naukowego organizowanego dla branży 

logistycznej 

Monika Połetek – Obóz naukowy był doskonałą formą poszerzenia wiedzy 

i umiejętności skierowaną do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z logistyką i po 

ukończeniu szkoły planują rozpocząć studia. Tematyka zajęć wykraczała poza podstawę 

programową szkoły ponadgimnazjalnej, co pozwoliło uczestnikom na poznanie zagadnień 

z obszaru akademickiego. Na uwagę zasługuje również atmosfera zajęć, zachęcająca do 

czynnego, aktywnego udziału i współpracy. 

Wypowiedzi uczniów na temat obozu naukowego organizowanego dla branży 

informatycznej 

Maciej – Zajęcia podobały mi się, bo dzięki nim poznałem programy, o których dotąd 

nie wiedziałem i nie znałem ich zastosowania. 

Michał – Wykorzystywaliśmy oprogramowanie nie tylko z branży informatycznej, ale 

również ekonomicznej i logistycznej. Zajęcia pozwoliły mi na poszerzenie swojej wiedzy 

i umiejętności. 

Wypowiedź nauczyciela na temat obozu naukowego organizowanego dla branży 

informatycznej 

Ewa Żuławska – Obóz naukowy, realizowany w ramach projektu PPP był cennym 

doświadczeniem dla naszych uczniów technikum informatycznego. Dzięki laboratoriom 

poznali m.in. metody tworzenia alternatywnych rozwiązań, jak analizować stworzony pomysł 

i oceniać jego wartości, a także mogli zaprezentować efekty swojej pracy na forum. Podejście 

prowadzącego sprawiło, że nasi uczniowie aktywnie włączali się do dyskusji i przedstawiali 

swoje pomysły. 

Dodatkowym atutem zajęć była możliwość praktycznego wykorzystania przez uczniów 

oprogramowania, którego dotychczas nie znali, m.in. programu AnyLogic jako narzędzia 

projektowania i testowania różnorodnych systemów (modelowanie i symulacja logistyki 

magazynowej, modelowanie ruchu pieszych, modelowanie i symulacja systemów 
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komputerowych). Uczniowie zaznajomili się również z wykorzystaniem i zastosowaniem 

programów ekonomicznych m.in. programu klasy ERP – Microsoft Dynamics NAV jako 

nowoczesnego narzędzia zarządzania. Testowali i analizowali wybrane zastosowania 

oprogramowania – moduł finansowy, zakupów i produkcji. 

Laboratoria zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym oceniam 

pozytywnie. 

Wypowiedzi uczniów na temat obozu naukowego organizowanego dla branży 

gastronomicznej 

Agata – Obozy wzbogaciły moją wiedzę na temat własnego biznesu. Poszerzyłam swoją 

wiedzę również z zakresu prawa i księgowości. Symulacyjna gra uświadomiła mi, jak wiele 

rzeczy trzeba brać pod uwagę podczas prowadzenia działalności gospodarczej. 

Natalia – Projekt spełnił moje oczekiwania. Wykłady były bardzo ciekawe, a osoba 

prowadząca przekazywała nam wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Dowiedziałam 

się również, które cechy mojego charakteru pomogą mi w przyszłości w prowadzeniu 

działalności. 

Agnieszka – Obóz spełnił moje oczekiwania. Osoba prowadząca była bardzo 

zaangażowana i z chęcią odpowiadała na każde pytanie. Mieliśmy okazję zobaczyć, na czym 

polega prowadzenie firmy przy pomocy gry symulacyjnej – to była najlepsza część szkolenia. 

Natalia – Tematyka obozu była bardzo ciekawa, szczególnie część, kiedy planowaliśmy 

własną działalność. 

Wypowiedź nauczyciela na temat obozu naukowego organizowanego dla branży 

gastronomicznej 

Monika Ozga – Obóz był bardzo ciekawy, w szczególności ćwiczenia praktyczne. 

Przedstawienie swojej działalności i problemów związanych z prowadzeniem firmy przy 

pomocy klocków LEGO pobudziło zdecydowanie kreatywność u uczniów. Natomiast 

symulacyjna gra biznesowa pokazała uczestnikom, że prowadzenie działalności gospodarczej 

wymaga dbałości o wiele czynników jednocześnie. Ważna jest nie tylko oferta, ale nasi 

dostawcy, pracownicy, odbiorcy, ceny, działania marketingowe itp. Należy obserwować 

również konkurencję. 

 

Realizacja zadań związanych z organizacją obozów naukowych polegała na badaniu 

opinii uczniów. Bezpośrednio przed obozami przeprowadzono ankiety na wejście, a po ich 

zakończeniu poznano opinie uczniów na temat jakości i wartości realizowanych zajęć oraz 

uzyskanych efektów. 
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W przeprowadzonym badaniu wzięło udział łącznie 30 uczniów czteroletniego 

technikum w zawodzie technik logistyk (TL) – 10 uczniów, technik informatyk (TI) – 

10 uczniów, technik żywienia i usług gastronomicznych (TG) – 10 uczniów. 

Swój poziom wiedzy zawodowej przed obozem młodzież oceniała w skali 1-5. 

 

W „ankiecie na wejście” uczniowie wskazywali na główne powody zgłoszenia się na 

branżowy obóz naukowy: 

- ciekawy program (tematyka) obozu i proponowane metody zajęć, 

- umiejętności wyniesione z obozu mogą być przydatne w mojej przyszłej pracy 

zawodowej, 

- łatwiej mi będzie dostać pracę w moim zawodzie, 

- efektywny i przydatny sposób na spędzenie części ferii zimowych (przyjemne 

z pożytecznym), 

- namówił (a) mnie kolega (koleżanka). 

Po zajęciach na obozie uczniowie potwierdzili, że udział w tej formie wsparcia pozwolił 

im na poszerzenie kompetencji zawodowych w branży, w której się kształcą. 
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Niektórzy uczestnicy obozów uzasadniali swoją ocenę: 

- nauczyciel rzetelnie / bardzo dobrze przygotowany do zajęć (2 wypowiedzi), 

- zajęcia prowadzone na wysokim poziomie (3 wypowiedzi), 

- zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy sposób, prowadzący przekazał nam wiele 

nowych informacji (4 wypowiedzi), 

- zajęcia były zachęcające, edukujące i poszerzyły moją wiedzę / wzbogaciły naszą 

wiedzę i umiejętności dzięki praktycznym zadaniom (2 wypowiedzi), 

- bardzo zrozumiały przekaz informacji, interesujące zadania (3 wypowiedzi), 

- prowadząca spełniła moje oczekiwania, była sympatyczna, dostosowywała sposób 

przekazu informacji do grupy / była bardzo komunikatywna (5 wypowiedzi), 

- pełen profesjonalizm prowadzących (2 wypowiedzi), 

- zajęcia były bardzo fajne i urozmaicone ( 2 wypowiedzi), 

- jasny, zrozumiały przekaz informacji, przydatne tematy, świetne tempo i atmosfera 

zajęć ( 2 wypowiedzi). 

Korzyści dla uczniów wynikające z udziału w pięciodniowych obozach naukowych: 

- udział w zajęciach prowadzonych nowoczesnymi metodami pracy w pracowniach 

informatycznych uczelni, 

- rozwijanie u młodzieży kultury myślenia, kreatywności i umiejętności rozwiązywania 

problemów, 

- możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności zawodowych uczniów, 

- wykorzystanie przez uczniów podstaw ekonomii w zakresie swoich branż, 
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- możliwość czynnego udziału uczniów w wykładach, zajęciach, prelekcjach, 

prezentacjach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach oraz sympozjach organizowanych 

przez uczelnię, 

-udział uczniów w innych zajęciach organizowanych  przez uczelnię po zakończeniu 

obozów (Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student Consulting Sp. z o.o.), 

- wykazanie większych chęci z dobrym rezultatem do udziału w konkursach w branży 

logistycznej po zakończeniu obozu - nowe kompetencje i umiejętności pozwoliły 

uczestnikom obozu naukowego na zajęcie pierwszego miejsca w konkursie „Mistrzowie 

Logistyki” na Dolnym Śląsku, 

- możliwość poznania i nawiązania kontaktów z  pracownikami  naukowymi, 

prowadzącymi kreatywne zajęcia rozwojowe, władzami uczelni oraz studentami.  

3. Organizacja obozów językowych branżowych 

Podczas drugiego tygodnia ferii zimowych dziesięcioosobowe grupy uczniów – łącznie 

30 osób kształcących się w zawodach technik logistyk, technik żywienia i usług 

gastronomicznych oraz technik informatyk uczestniczyły w obozach z języków obcych 

branżowych. 

70-godzinne programy obozów zostały zrealizowane w malowniczo położonym hotelu 

Maria Antonina w Zagórzu Śląskim w salach konferencyjnych wyposażonych w sprzęt 

multimedialny usprawniający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących, 

nowoczesnych metod nauczania. Zajęcia z języków branżowych miały charakter 

intensywnych konwersacji zawodowych. Uczniowie mieli także możliwość doskonalenia 

swoich umiejętności językowych podczas zajęć rekreacyjnych (np. na kręgielni, w czasie 

wycieczek). 

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

uczestniczyli w zajęciach pt.: „Język niemiecki zawodowy w branży gastronomicznej”. 

Tematyka obozu obejmowała konwersacje w języku niemieckim, m.in. rozmowy o zawodzie, 

udzielanie informacji, przedstawianie się, witanie, nazywanie potraw i napojów, nazywanie 

sprzętu technicznego tj. urządzeń w kuchni, przyjmowanie zamówień, udzielanie informacji 

przez telefon. Młodzież brała udział w animacjach i symulacjach językowych oraz 

konwersacjach z wykorzystaniem krótkich filmów w języku niemieckim np. „Gotowanie – 

wieczór filmowy”, a także doskonaliła swoje umiejętności z języka niemieckiego podczas 

zajęć rekreacyjnych. 
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Wypowiedzi uczniów na temat obozu 

Miłosz – Moim zdaniem na tym obozie nauczyłem się więcej niż w szkole. Bardzo dobra 

atmosfera sprzyjała poznawaniu nowego słownictwa branżowego. 
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Bartosz – Nauka w formie zabawy i bardzo fajnie spędzone ferie. 

Magda – Na obozie językowym bardzo dużo się nauczyliśmy. Zajęcia wyglądały 

całkiem inaczej niż w szkole. Graliśmy w różne zabawy językowe i uczyliśmy się przy tym 

języka branżowego. Uczestniczyłam w zajęciach bardzo chętnie, bo wiem, że pomoże mi to 

znaleźć dobrą pracę może nawet poza granicami naszego kraju. 

Wypowiedź nauczyciela realizującego zajęcia na obozie 

Iwona Szwarczyńska – Taka forma nauki pozwala na zastosowanie 

niekonwencjonalnych metod nauczania. Uczniowie zachęceni do kreatywnej pracy uczą się 

o wiele szybciej i efekty nauki są trwalsze. Grupa pracująca podczas warsztatów oprócz 

umiejętności językowych ćwiczyła również inne kompetencje kluczowe. Podczas rozmów 

można było wesprzeć ich poczucie własnej wartości i wdrożyć do samokształcenia. 

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w zajęciach 

pt.: „Język angielski zawodowy w branży logistycznej”, obejmujących szereg inspirujących 

tematów dotyczących np. systemu zarządzania magazynem, przyjmowania zamówień, 

sporządzania faktur czy też sposobu załadunku kontenerów. Uczestnicy świetnie się bawili, 

odgrywając role menadżera, spedytora, specjalisty do spraw obsługi klienta itp. 

 

 

Wypowiedzi uczniów na temat obozu 
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Aleksandra – Obóz został zorganizowany na fajnym poziomie. Mieszkaliśmy 

w pięknym miejscu z dobrym wyżywieniem i z dodatkowymi atrakcjami, tj. gry planszowe, 

karaoke, wieczory filmowe. 

Hanna – Korzystaliśmy z sauny, kręgielni oraz spacerowaliśmy po malowniczej okolicy, 

a przy okazji również prowadziliśmy konwersacje językowe. 

Wypowiedź nauczyciela realizującego zajęcia na obozie 

Anna Bednarska – Uczestnicy obozu mieli możliwość podwyższenia swoich 

umiejętności w zakresie języka angielskiego branżowego w zawodzie technik logistyk. 

Uważam, że uczniowie wrócili ze świadomością swojej zdobytej wiedzy i umiejętności, jak 

również zmotywowani i pełni zapału do nauki. 

 

 

 

Uczniowie z 4-letniego technikum informatycznego wzięli udział w obozie językowym 

pt.: „Język angielski zawodowy w branży informatycznej”. Poznali m.in. angielskie 

słownictwo branżowe z zakresu systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, układali 

dialogi, przeprowadzali w języku angielskim symulacje rozmów z klientami, odgrywali 

scenki sytuacyjne np. pomagali klientowi stworzyć konto e-mail i przede wszystkim 

intensywnie ćwiczyli umiejętność komunikowania się. 

Wypowiedzi uczniów na temat obozu 
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Michał – Czas spędzony na obozie językowym był niezwykle owocny. Program był 

przepełniony atrakcyjnymi formami zajęć. 

Kacper – Zajęcia na obozie miały ciekawszą i atrakcyjniejszą formę niż te, które znamy 

„zza ławki szkolnej”. 

Jakub – Zajęcia na obozie były bardzo intensywne. Nawet podczas karaoke trzeba było 

posługiwać się językiem angielskim. Ale naprawdę warto było poświęcić tydzień ferii. 

Wypowiedź nauczyciela realizującego zajęcia na obozie 

Kamila Widzisz – Podczas zajęć na obozie uczniowie wykonywali wiele interesujących 

zadań, które wymagały od nich kreatywności i pomysłowości, ale przede wszystkim 

znajomości języka angielskiego. Ciekawie prezentowały się efekty prac grupowych. Bardzo 

dobre warunki pracy z młodzieżą w małej 10-osobowej grupie oraz motywacja uczniów 

sprzyjały tworzeniu interesujących scenek dialogowych w języku angielskim. 
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Realizacja zadań związanych z organizacją obozów językowych branżowych 

uwzględniała  opinię uczniów. Bezpośrednio przed obozem przeprowadzono ankiety na 

wejście, a po zakończeniu udziału w obozach językowych poznano opinie uczniów na temat 

jakości i wartości realizowanych zajęć oraz uzyskanych efektów. 

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział łącznie 30 uczniów czteroletniego 

technikum w zawodach technik logistyk – 10 uczniów, technik informatyk – 10 uczniów, 

technik żywienia i usług gastronomicznych (TG) – 10 uczniów. 

Przed udziałem w obozie językowym młodzież została zapytana czy w trakcie 

dotychczasowej nauki w szkole uczestniczyłeś/-aś bądź uczestniczysz w zajęciach z języka 

obcego branżowego. 

 

 

 

W „ankiecie na wejście” uczniowie wskazywali na główne powody zgłoszenia się na 

branżowy obóz językowy: 

- ciekawy program (tematyka) obozu i proponowane metody zajęć, 

- umiejętności wyniesione z obozu mogą być przydatne w mojej przyszłej pracy 

zawodowej, 

- łatwiej mi będzie dostać pracę w moim zawodzie, 

- efektywny i przydatny sposób na spędzenie części ferii zimowych (przyjemne 

z pożytecznym), 

- namówił (a ) mnie kolega (koleżanka). 
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Po zakończeniu zajęć z języka obcego branżowego obcego uczestnicy obozu 

odpowiadali na pytanie, czy udział w zajęciach na obozie językowym pozwolił im na 

poznanie fachowego słownictwa w branży, w której się kształcą. 

 

Uczniowie ocenili nauczycieli prowadzących zajęcia podczas obozów językowych 

branżowych (j.angielski / j.niemiecki) pod kątem płynności, komunikatywności, dopasowania 

języka do poziomu ucznia itp.: 

- dobra współpraca, wyrozumiałość prowadzącego (2 wypowiedzi), 

- nauczyciel dopasowywał tempo i metody pracy do indywidualnego poziomu ucznia – 

czekał i pomagał słabszym, prowadził kreatywne zajęcia (3 wypowiedzi), 

- zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy sposób / prowadzący bardzo dobrze 

planował i prowadził zajęcia (4 wypowiedzi), 

- zajęcia były zachęcające, ciekawie prowadzone i poszerzyły moją wiedzę / wzbogaciły 

nasze umiejętności językowe (3 wypowiedzi), 

- zajęcia były bardzo fajne i urozmaicone (2 wypowiedzi), 

- świetne tempo i atmosfera zajęć (2 wypowiedzi). 

Korzyści dla uczniów wynikające z udziału w 70-godzinnych obozach językowych 

- obcowanie z językiem niemieckim / angielskim branżowym dłużej niż przez kilka 

lekcji w szkole, 

- codzienne zajęcia w wymiarze 10 godzin dziennie przez 7 dni z nauczycielami języka 

niemieckiego / angielskiego z kompletem materiałów szkoleniowych dla każdego, 
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- połączenie nauki języka branżowego ze scenkami i improwizacjami w codziennych 

czynnościach, 

- wykorzystanie języka branżowego w praktyce, w miejscu pracy, które wielokrotnie 

zlokalizowane są w pobliżu granicy państwa, 

- wykorzystanie wiedzy i doświadczenia oraz większa motywacja do podjęcia wyzwań 

zawodowych w postaci możliwości udziału w zagranicznych praktykach zawodowych, 

- znajomość języka obcego branżowego jest dodatkowym atutem przy ubieganiu się 

absolwentów technikum o pracę w firmach z kapitałem zagranicznym przede wszystkim 

w miejscowościach zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych, 

- rozwój kluczowych sprawności językowych, takich jak czytanie, słuchanie, mówienie, 

pisanie niezbędne do funkcjonowania w środowisku pracy technika żywienia, logistyka czy 

informatyka oraz w życiu codziennym. 

4. Organizacja dwudniowych wizyt zawodoznawczych w zakładach pracy 

W ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” młodzież ZSP im. KZL 

uczestniczyła w dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych. 

 

W dniach 29–30 kwietnia 2019 roku 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik 

informatyk wzięło udział wycieczce zawodoznawczej do Centrum Technologii 

Audiowizualnych we Wrocławiu, podczas której zapoznali się z różnorodnością działań 

produkcyjnych CeTA w zakresie kinematografii, telewizji, internetu, reklamy, nauki i kultury 

z wykorzystywaniem najnowszych technologii elektronicznych oraz nowatorskich technik 

multimedialnych, w szczególności tzw. wizualnych efektów specjalnych. 

W trakcie wizyty zawodoznawczej w CeTA młodzież uczestniczyła w bardzo ciekawych 

i kreatywnych warsztatach zawodoznawczych niewątpliwie wzbogacających wiedzę 

i umiejętności uczniów. 

Wypowiedzi uczniów uczestniczących w wycieczce zawodoznawczej organizowanej dla 

branży informatycznej 

Ania – Super! Warsztaty prowadzone były na sprzęcie zaopatrzonym we wszechstronne 

oprogramowanie i szeroki pakiet narzędzi. 

Maciej – W CeTA zaimponowało mi to, że mogłem się dowiedzieć o najnowszych 

technologiach elektronicznych oraz nowatorskich technikach multimedialnych, zwłaszcza 

z zakresu wizualnych efektów specjalnych, 

Kacper – Wizyta w studiach filmowych i magazynie kostiumów zrobiła na mnie 

ogromne wrażenie. 
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W dniach 21–22 maja 2019 roku 15 uczniów kształcących się w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyło w dwudniowej wycieczce zawodoznawczej 

do Hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie. 

Młodzież została zapoznana z zasadami funkcjonowania obiektu hotelarskiego, 

działaniami związanymi z mechanizmami marketingowymi firmy, organizacją konferencji, 

szkoleń, spotkań biznesowych i integracyjnych, a także z tematyką związaną z realizacją 

ogromnych przedsięwzięć logistycznych, takich jak Bieg Piastów, Bike Adventure. 

Wycieczka zawodoznawcza była doskonałą okazją do obserwacji pracy i obsługi 

nowoczesnych urządzeń technologicznych. Młodzież obejrzała zaplecze technologiczne, 

którym dysponuje obiekt: wyposażenie baru, bemary elektryczne, patelnie elektryczne, grille 

i rożna, ekspresy do kawy oraz urządzenia związane z obróbką cieplną, jak piece 

konwekcyjno-parowe, patelnie, ruszta, kuchenki i urządzenia gastronomiczne do obróbki 

mechanicznej oraz meble gastronomiczne. 

Uczniowie zapoznali się ze stanowiskami pracy w obiekcie, z zadaniami recepcji i służby 

pięter, obejrzeli jednostki mieszkalne i ich wyposażenie, a także obserwowali pracę w dziale 

produkcyjnym (miejsca przygotowań posiłków i kuchnia) oraz ekspedycyjnym (ekspedycja 

oraz zmywalnia naczyń stołowych). 

W trakcie pobytu zawodoznawczego w hotelu INTERFERIE Sport Hotel Bornit 

młodzież uczestniczyła w warsztatach baristycznych doskonalących praktyczne umiejętności 

uczniów. 

 

 

http://sklep.technica.pl/obrobka_termiczna_bemary_bemary_nastolne/bemar_gn_1_1_z_kranem_spustowym_hendi_kitchen_line-17410.html
http://sklep.technica.pl/obrobka_termiczna_patelnie_elektryczne/patelnia_elektryczna_z_misa_aluminiowa_25_l_spomasz_naklo_pe27a-3567.html
http://szklodlagastronomii.com.pl/sposoby-podawania-kawy-nie-tylko-filizanki/
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Wypowiedzi uczniów uczestniczących w wycieczce zawodoznawczej organizowanej dla 

branży gastronomicznej 

Nikola – Po raz pierwszy mogłam zobaczyć, jak wygląda organizacja zaopatrzenia 

surowcowego i jakie warunki musi spełniać zakład gastronomiczny do przechowywania 

żywności. 

Kasia – Mogłam się dowiedzieć, jak się odbywa planowanie i opracowywanie 

jadłospisów. 

Kacper – Zainteresowała mnie oferta pracy w tym zakładzie. Z pewnością będę chciał 

popracować tu podczas wakacji. 

Zosia – Bardzo interesujące dla mnie było spotkanie z dyrektorem hotelu, który zapoznał 

nas z zasadami funkcjonowania obiektu hotelarskiego jako przedsiębiorstwa 

gastronomicznego. 

 

Wycieczka zawodoznawcza dla logistyków odbyła się w terminie 6–7 czerwca 2019 

roku i została zorganizowana dzięki pomocy i współpracy z przedstawicielami Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Program wycieczki obejmował zapoznanie się z organizacją pracy w działach 

produkcyjno-logistyczno-transportowych przedsiębiorstw działających na terenie Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej: Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. i Haerter Technika 

Wytłaczania Sp. z o.o. Sp.k.. 

Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z działalnością przedsiębiorstw, 

z planowaniem produkcji i przebiegiem planowania materiałowego, systemem magazynowym 

oraz wyposażeniem magazynów. Młodzież mogła zwiedzić obszary produkcyjne i zapoznać 

się z procesami logistycznymi na produkcji, pakowaniu i wysyłce towarów. 

Wycieczka zawodoznawcza była doskonałą okazją do obserwacji pracy i obsługi 

nowoczesnych urządzeń technologicznych i parku maszynowego, którym dysponują 

odwiedzane przedsiębiorstwa. 
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Wypowiedzi uczniów uczestniczących w wycieczce zawodoznawczej organizowanej dla 

branży logistycznej 

Sylwia – Dla mnie bardzo cenne okazały się rozmowy o wymaganiach pracodawców 

dotyczących kandydatów do pracy w zawodzie technik logistyk i dyskusja na temat związany 

ze zwiększeniem szans na zatrudnienie w logistyce. 

Aneta – Dzięki wycieczce do dwóch różnych firm mogłam zaobserwować różnice, jak 

wygląda działalność bardzo dużej firmy zatrudniającej ok. 10 000 osób – Lear Corporation 

Polska posiadającej 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych oraz 2 centra rozwojowe 

i mniejszej firmy rodzinnej – Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k., jednak 

dysponującej kompletnym i imponującym parkiem maszynowym. 

Kamil – Udział w wycieczce pozwolił mi na żywo zaobserwować procesy logistyczne na 

produkcji, pakowaniu i wysyłce towarów. 

 

Uczniowie, którzy wzięli udział w wycieczkach zawodoznawczych, oceniali, że 

organizatorzy wycieczek zapewnili odpowiednie i bardzo dobre warunki do zapoznania się 

z nowatorskimi i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Sam udział w tych 

formach wsparcia wpłynął na rozwój zainteresowań młodzieży. Jednocześnie uczniowie 

wskazali, że wycieczki do zakładów pracy są odpowiednią formą zdobywania umiejętności 

i doświadczenia zawodowego. 
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Korzyści wynikające z realizacji wycieczek zawodoznawczych: 

- kontakt uczniów z rzeczywistym miejscem pracy, 

- poznanie specyfiki i różnorodności działań w przedsiębiorstwach, 

- kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno-

zawodowej, 

- kształtowanie wartości związanych z pracą i rozwojem zawodowym, 

- uświadomienie znaczenia wiedzy na temat wybranego zawodu, branży. 

5. Szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, zajęcia w ramach lokalnej sieci 

współpracy dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych 

Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 

Kombatantów Ziemi Lubańskiej doskonalili się w ramach zaplanowanych w projekcie 

środków finansowych. Uczestniczyli w pracach lokalnej sieci wsparcia i wymiany 

doświadczeń. 

Na początku planowania szkoleń, zwrócono się do nauczycieli przedmiotów 

zawodowych z prośbą o wypełnienie ankiety pozwalającej na zdiagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych oraz zaplanowanie dogodnego sposobu ich przeprowadzenia. 

W ankiecie wzięło udział 13 nauczycieli. W wyniku ich analizy uzyskano następujące 

informacje: 

1. Wskazanie miejsca przeprowadzania szkoleń: 

a) na terenie ZSP im. KZL w Lubaniu – 10 nauczycieli, 

b) w siedzibie PCE w Lubaniu – nie było wskazań, 

c) poza miejscem zatrudnienia, gdzie? – on line – 8 nauczycieli 

2. Nauczyciele zaproponowali tematykę szkoleń, która będzie przydatna w pracy 

zawodowej  i wzbogaci ich warsztat pracy: 

Z zakresu ICT: 

- 6 nauczycieli wskazało kursy CISCO lub MIKROTIK oraz administrowanie systemami 

sieciowymi, 

- 4 nauczycieli wskazało kursy dotyczące przygotowania materiałów dydaktycznych, 

prowadzenia bloga, projektowania witryny, 

- 2 nauczycieli wskazało wykorzystanie TI do przygotowania uczniów do egzaminów 

zawodowych i pracy na lekcji, 

- 2 nauczycieli wskazało na kursy EXCEL, 

- 2 nauczycieli wskazało na kursy uczące planowania usług oraz metod i technik 

prezentacji biznesowej. 
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Z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów: 

- 6 nauczycieli wskazało na kursy z zakresu kompetencji informatycznych – zajęcia 

z robotyki, druk 3D, 

- 3 nauczycieli wskazało na kursy z zakresu uświadomienia uczniom potrzeby 

doskonalenia się, 

- 1 nauczyciel wskazał na kurs komunikacji i wspomagania uczniów, 

- 3 nauczycieli wskazało na kurs posługiwania się aplikacjami, z pracy zespołowej, 

warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Z uwagi na to, że wyniki przeprowadzonego badania nie pozwoliły w pełni na 

zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli reprezentujących różne branże i nie 

wskazały na jednoznaczny wybór zakresu szkoleń przydatnych w pracy zawodowej, 

ostatecznie tematyka szkoleń została zweryfikowana i ustalona z nauczycielami podczas 

spotkania z kierownikiem merytorycznym projektu. 

Programy 4 piętnastogodzinnych szkoleń dotyczyły obszaru ICT, rozwijania kompetencji 

kluczowych u uczniów i innowacyjnych metod pracy. 

Pierwsze spotkanie pt.: „Szkolenie z zakresu druku 3D oraz posługiwania się 

aplikacjami” zostało zorganizowane w dniach 6–7 września 2018 roku. Celem szkolenia 

było zdobycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności z zakresu druku 3D, posługiwania się 

aplikacjami oraz możliwości wykorzystania tych narzędzi w celu podnoszenia jakości 

kształcenia zawodowego. 
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Szkolenie obejmowało 4 moduły: wstęp do druku 3D, przygotowanie drukarki do 

pierwszego uruchomienia i kalibracja, materiały do druku 3D oraz wykonywanie wydruków 

3D. 

 

 

 

Podczas szkolenia wykorzystano takie metody pracy jak wykład – prezentacja oraz 

ćwiczenia praktyczne – instalowanie oprogramowania, praca z aplikacjami, przygotowanie 

modeli do wydruku, przygotowanie drukarki do pracy, drukowanie. 
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Tematyka kolejnego szkolenia: „Aktywizujące metody pracy w szkole 

ponadgimnazjalnej” odbywającego się w dniach 13.11.2018 i 21.11.2018 obejmowała 

następujące treści: 

- jak uczy się mózg, 

- jak organizować lekcje z wykorzystaniem metod aktywizujących, 

- przegląd różnorodnych metod aktywizujących z analizą możliwości ich wykorzystania 

w procesie edukacji zawodowej, 

- przygotowanie zajęć z wykorzystaniem TIK. 

Kolejne zajęcia zrealizowano na temat „Metod pracy w chmurze”. Celem szkolenia 

było zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu możliwości korzystania z chmury 

informatycznej w pracy nauczyciela. W trakcie tej formy doskonalenia poruszano takie treści 

kształcenia jak: 

- czym jest praca w chmurze – korzyści dla nauczyciela i ucznia, 

- chmura jako prywatny dysk – przechowywanie zasobów dydaktycznych nauczyciela, 

- przygotowanie materiałów dydaktycznych za pomocą aplikacji dostępnych w chmurze, 

- dokumenty, prezentacje, formularze Google, 

- aplikacje dydaktyczne, 

- blog, e-portfolio, Google website. 

 

W dniach 29 marca i 15 maja 2019 roku nauczyciele przedmiotów zawodowych 

uczestniczyli w dwóch modułach szkoleń „Excel w kształceniu zawodowym”, podczas 

których uczestnicy wykonywali zadania m.in. obejmujące tworzenie formuł obliczeniowych, 

graficzną prezentację danych, sortowanie i filtrowanie danych, import i eksport danych, 

rozwiązywanie zadań symulacyjnych oraz różnych problemów i zadań z obszarów 

zawodowych z wykorzystaniem Excela. 

Szkolenia organizowane w ramach lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń 

w projekcie PPP, prowadzone przez trenerów, edukatorów z obszaru TIK, metod uczenia się, 

neurodydaktyki, metodyki pracy wykorzystującej aktywność uczniów zostały bardzo wysoko 

ocenione przez uczestniczących w nich nauczycieli. 

Po każdym ze szkoleń przeprowadzano ankiety i otrzymano informację zwrotną 

o stopniu realizacji celów oraz jakości i efektywności zrealizowanych zajęć. 

Uczestnicy szkoleń uważają, że zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne 

w realizacji ich zadań nauczycielskich. 
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Korzyści wynikające z realizacji szkoleń dla nauczycieli: 

- zdobycie wiedzy, podniesienie umiejętności zawodowych, 

- rozwój kariery zawodowej, 

- możliwość przekazania uczniom nowej wiedzy w zakresie zawodu, 

- samorealizacja, 

- wzrost motywacji do wykonywanej pracy, a tym samym do spełnienia oczekiwań 

pracodawcy dotyczących ciągłego doskonalenia się w branży, 

- wiedzą nabytą w trakcie szkoleń z zakresu zastosowania drukarki 3D można 

zaimponować uczniom, zagadnienia o tej tematyce nauczyciele mogą uwzględnić w swoich 

programach nauczania na przedmiotach zawodowych i podczas wykonywania ćwiczeń. 

6. Wykorzystanie sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych i opracowanych na 

potrzeby realizacji projektu 

Na potrzeby dydaktyki i w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy 

w zawodzie ze środków projektu PPP został zakupiony sprzęt stanowiący wyposażenie sali 

informatycznej, w której odbywały się planowe i pozalekcyjne zajęcia z uczniami. 

Pracownię informatyczną doposażono w interaktywny zestaw z tablicą dotykową, 

16 komputerów stacjonarnych, komputer serwer, skaner ręczny z oprogramowaniem 3D. 

30 maja 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni wyposażonej 

w sprzęt komputerowy i multimedialny. 
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W okresie 1.06.2018–19.06.2019 w pracowni informatycznej przeprowadzono 426 

godzin zajęć w wykorzystaniem pozyskanego ze środków projektu PPP doposażenia. 
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W ww. okresie ze środków na realizację projektu zakupiono także publikacje zawodowe 

i materiały metodyczne, które wzbogaciły biblioteczkę nauczyciela zawodowca. Są one 

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej PCE i widoczne w jej elektronicznej bazie. 

Z zakupionego księgozbioru mogą korzystać pedagodzy z obszaru powiatu lubańskiego. 

Zakup wydawnictw był wcześniej konsultowany z uczestniczącymi w projekcie 

nauczycielami, którzy wskazali pożądane i przydatne w swojej pracy zawodowej tytuły. 

W zasobach Biblioteki Pedagogicznej znalazły się m.in. takie publikacje zawodoznawcze 

jak: 

- Wojciech Budzyński, Public relations. Wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, 2017, 

- Grzegorz Mazurek, E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka, Poltext, 2018, 

- Łukasz Konik, Gastronomia molekularna, Editorial, 2016, 

- Małgorzata Pańczyk, Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Tom 1, EMPI2, 

2016, 

- Philip Kotler, Marketing, REBIS, 2017 

- Radosław Śliwka, Wojciech Rokicki, Tomasz Lus, Logistyka Casebook. Studia 

przypadków prezentujące wybrane problemy z firm rozwiązane na podstawie rzeczywistych 

danych, WN PWN, 2018, 

- Marzena Banach, Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast, WN PWN, 

2018, 
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- Jarosław Witkowski, Anna Baraniecka, Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. 

Zarządzanie i rozwój, PWE, 2018, 

- Małgorzata Sidor-Rządkowska, Coaching kariery: doradztwo zawodowe w warunkach 

współczesnego rynku pracy, Wolters Kluwer, 2018. 

Dodatkową publikacją metodyczną, z której mogą korzystać osoby zainteresowane 

tematyką kształcenia zawodowego i wspomagającą pracę dydaktyczną nauczycieli jest 

opracowany przez zespół autorów (Mariusz Korecki, Tomasz Kołakowski, Monika Ozga) 

poradnik metodyczny Dobre praktyki w organizacji staży, obozów naukowych i branżowych 

obozów językowych sprzyjających edukacji zawodowej. Poradnik zawiera informacje 

dotyczące nawiązywania współpracy szkoły z pracodawcami, przykłady dobrych praktyk, 

analizę programów staży, obozów naukowych i językowych oraz omówienie skuteczności 

działań podjętych i realizowanych w projekcie. W publikacji zmieszczone zostały wzory 

regulaminów, dokumentów oraz narzędzi do ewaluacji form wsparcia i  analizy ankiet 

wszystkich działań projektowych  opracowane przez Małgorzatę Gut-Twardowską – 

kierownika merytorycznego projektu oraz Edytę Juncewicz-Trelę – koordynatora ds. 

młodzieży. 

Korzyści wynikające z zakupu sprzętu i materiałów dydaktycznych: 

- zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii 

poprzez zakup 30 tabletów z systemem operacyjnym Android 8.0 z zainstalowanym 

oprogramowaniem branżowym, 

- dzięki pozyskanemu sprzętowi z oprogramowaniem dostosowanym do nauczanych 

przedmiotów zawodowych, szkoła posiada warunki zbliżone do naturalnych warunków pracy, 

- wzrost jakości kształcenia zawodowego oraz poprawa warunków pracy nauczycieli 

przedmiotów zawodowych prowadzących zajęcia dydaktyczne w doposażonej ze środków 

projektu nowoczesnej pracowni informatycznej (wykorzystanie m.in. interaktywnego zestawu 

z tablicą dotykową, skanera z oprogramowaniem 3D), 

- możliwość aktualizowania przez nauczycieli przedmiotów zawodowych swojej wiedzy 

dzięki dostępowi do pomocy dydaktycznych oraz publikacji zawodowych i metodycznych, 

- wykorzystanie dobrych praktyk opisanych w poradniku  metodycznym Dobre praktyki 

w organizacji staży, obozów naukowych i branżowych obozów językowych sprzyjających 

edukacji zawodowej oraz zawartych w nim wzorów dokumentów wypracowanych w ramach 

realizacji projektu PPP. 
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III. Wpływ realizacji projektu na poprawę jakości kształcenia zawodowego 

w powiecie lubańskim w obszarze zawodów deficytowych 

Realizacja projektu PPP poprzedzonego analizą w ramach omawianych w raporcie form 

wsparcia młodzieży i nauczycieli pokazała, że wystarczą punktowe, lecz zdecydowane 

działania oparte o precyzyjnie zdiagnozowane potrzeby szkolnictwa zawodowego 

nierozerwalnie powiązanego z rynkiem pracy. Takie działania pozwoliły na ścisłą, owocną 

współpracę pomiędzy szkołą a pracodawcami, przedsiębiorcami, lokalnym rynkiem pracy, 

uczelniami i innymi uczestnikami w procesie kształcenia zawodowego. 

Jak wynika z przeprowadzonych opisów i analiz dotyczących organizacji 

poszczególnych form wsparcia tj.: 

- staży uczniowskich u pracodawców, 

- obozów naukowych, 

- obozów językowych branżowych, 

- dwudniowych wizyt zawodoznawczych w zakładach pracy, 

- szkoleń nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

- wykorzystania sprzętu i materiałów dydaktycznych zakupionych na potrzeby 

organizacji projektu  

oraz korzyści wynikających z ich realizacji, należy stwierdzić, że  działania te 

niewątpliwie wpłynęły i będą wpływać na poprawę jakości kształcenia zawodowego w 

powiecie lubańskim w obszarze zawodów deficytowych. 

Wpływ działań adresowanych do uczniów: 

- wzrost kompetencji informatycznych, matematycznych, naukowo-technicznych 

i społecznych, 

- wzrost zaangażowania, własnej inicjatywy, przedsiębiorczości i kreatywności, 

- udoskonalenie porozumiewania się w językach obcych branżowych, 

- zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, 

- wzrost zainteresowania uczestników staży udziałem w branżowych konkursach 

zawodowych, 

- otrzymanie od pracodawców propozycji pracy np. w okresie wakacji lub po ukończeniu 

szkoły, 

- wyższy poziom samodzielności uczestników staży, 

- poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzących działalność w powiecie 

lubańskim oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych, 

- otrzymanie wynagrodzenia za pracę, 
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- otrzymanie zaświadczenia z oceną stażu wraz z opinią o stażyście, 

- otrzymanie certyfikatu potwierdzającego odbycie 160-godzinnego stażu, 

- nawiązanie nowych znajomości, tj. poznanie osób o podobnych zainteresowaniach 

zawodowych. 

Wpływ działań projektowych na nauczycieli: 

- podniesienie kwalifikacji, 

- zdobycie dodatkowych umiejętności z możliwością przekazania ich uczniom, 

- możliwość współpracy z naukowcami na obozach naukowych oraz podczas pisania 

programów, 

- możliwość współpracy z pracodawcami podczas pisania programów staży, 

- możliwość udziału w wycieczkach zawodoznawczych, 

- możliwość udziału w szkoleniach prowadzonych przez kadrę ośrodków doskonalenia 

nauczycieli i edukatorów technologii informacyjno-komunikacyjnej z zakresu tematyki 

związanej z nauczanymi zawodami, 

- wzrost wiedzy i umiejętności związanych z opracowaniem programów obozów oraz 

współprowadzenie z pracownikami naukowymi zajęć na obozie, 

- możliwość aktualizowania swojej wiedzy zawodowej i samokształcenia poprzez dostęp 

do zasobów biblioteczki zawodowca w Bibliotece Pedagogicznej w Lubaniu – korzystanie 

z najnowszych materiałów metodycznych, publikacji naukowych i dydaktycznych 

zakupionych ze środków projektu, 

- możliwość wykorzystania nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego 

w pracy dydaktycznej nauczycieli, 

- możliwość wykorzystania materiałów i programów pozyskanych ze środków projektu 

do stworzenia ciekawych lekcji bogatych w interaktywne i multimedialne elementy. 

Wpływ działań projektowych na pracodawców: 

- możliwość poznania uczniów jako potencjalnych pracowników, 

- możliwość zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą, 

- udział pracodawców w opracowywaniu ważnych dokumentów, tj. programów staży, 

regulaminu staży, dokumentacji uczniów stażystów, 

- możliwość sugerowania treści zapisanych w programie staży wykraczających poza 

podstawę programową, 

- możliwość otrzymania wynagrodzenia za opiekę nad stażystą, za przyuczenie 

i wdrożenie ucznia do wybranego zawodu, 

- możliwość zrefundowania kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia stażystów (zwrot 

za przeprowadzone szkolenie BHP, za zakup odzieży roboczej, eksploatację materiałów itp.). 
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Wpływ realizacji projektu na szkołę i jej promocję: 

- kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, 

- pogłębiająca się współpraca szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

- włączenie do współpracy ze szkołą większej liczby przedsiębiorstw, 

- wybór proponowanych kierunków kształcenia i szkoły przez gimnazjalistów  

i absolwentów szkół podstawowych (najlepszy nabór spośród innych szkół zawodowych  

w powiecie lubańskim i powiatach ościennych na rok szkolny 2019/2020), 

- podpisanie nowych porozumień z uczelniami (Porozumienie o współpracy pomiędzy 

Wydziałem Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z siedzibą w Jeleniej Górze a ZSP im. KL w Lubaniu), 

- nawiązanie współpracy i podpisanie przez panią Lidię Błażków – dyrektora ZSP im. 

KZL porozumienia z władzami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (Deklaracja 

Partnerska Przystąpienia do „Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej S.A.”), 

- unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły dzięki pozyskanemu na potrzeby realizacji 

projektu sprzętowi, 

- zorganizowanie konferencji podsumowującej i upowszechniającej rezultaty projektu 

z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli organu prowadzącego i instytucji rynku 

pracy, przedsiębiorców zaangażowanych w realizację projektu, powiatowych placówek 

oświatowych, pracowników uczelni wyższych i przedstawicieli mediów. 

Korzyści opisane w raporcie wynikające z realizacji wszystkich form wsparcia oraz 

wpływ działań projektowych na uczniów, nauczycieli, pracodawców oraz środowisko tj. 

szkołę, rynek pracy niewątpliwie wpłynęły i będą podnosić jakość kształcenia zawodowego w 

powiecie lubańskim. To proces długotrwały, który został rozpoczęty i wzmocniony 

ogromnym wsparciem wynikającym z realizacji projektu zawierającego bez dwóch zdań, 

potrzebne formy wsparcia niezbędne dla jego uczestników. 
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IV. Podsumowanie 

System szkolnictwa zawodowego oparty jest na fundamentach prawnych i obowiązujących 

przepisach oświatowych. Przepisy nie wystarczają jednak do wprowadzenia uczniów 

odpowiednio przygotowanych zawodowo na rynek pracy po ukończeniu szkoły. Subwencja 

oświatowa pozwala na sfinansowanie zajęć zawodowych i praktycznych w szkole oraz 

niepłatnych praktyk zawodowych dla ucznia i pracodawcy. 

Przeprowadzone diagnozy w szkole pokazują, że konieczne są dodatkowe formy 

wsparcia zwiększające szanse absolwentów szkół technicznych do wejścia na rynek pracy 

i zatrudnienia ich w wybranym zawodzie. Dodatkowe formy wsparcia w naszym powiecie 

były możliwe do realizacji dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 963 287,50 zł 

przeznaczonemu na projekt „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na 

zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju 

zawodowego w powiecie lubańskim”. Środki były przyznane na poprawę jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 

w Lubaniu. 

Dzięki środkom finansowym uzyskanym na potrzeby realizacji projektu możliwe było 

objęcie wsparciem 124 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, technik 

informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Oznacza to, że na 243 uczniów 

kształcących się w ZSP im. KZL w ww. zawodach ponad połowa została objęta wsparciem 

oferowanym przez projekt. Działania projektowe okazały się bardzo cenne ,  wzmocniły 

dotychczasową wysoką pozycję szkoły jako placówki kształcącej na bardzo wysokim 

poziomie i oferującej przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy oraz wspomagające 

młodzież w rozwijaniu kompetencji kluczowych, niezbędnych do samorealizacji, rozwoju 

osobistego i zatrudnienia. 

Dobre doświadczenia uczestników projektu były między innymi czynnikiem 

wpływającym na wybór kierunków kształcenia i szkoły przez absolwentów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto możliwościami udziału w formach wsparcia, jakie 

były oferowane w ramach projektu PPP, zaczęli interesować się zarówno uczniowie, jak 

i rodzice młodzieży kształcącej się w innych zawodach z oferty edukacyjnej szkoły, a także 

przyszli kandydaci do ZSP im. KZL i pracodawcy kierunków hotelarskich i ekonomicznych. 

Dzięki pomyślnej realizacji projektu PPP kolejne szkoły z obszaru powiatu lubańskiego są 

zainteresowane ubieganiem się o środki unijne na projekty zawodowe, a jedna ze szkół 

obecnie realizuje podobny projekt. Dobre doświadczenia motywują do aktywności szkoły, ale 



52 

 

także samorząd województwa, który chętnie współfinansuje realizacje  projektów  mających  

na celu modernizację szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. 

Pozytywnym efektem powyższych działań jest kolejny projekt podnoszący jakość 

kształcenia zawodowego, który będzie skierowany do wszystkich szkół zawodowych w 

powiecie lubańskim i realizowany od września 2019 do sierpnia 2021 roku. 


