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 Podsumowanie realizacji projektu  

"Kompetentny absolwent szkoły zawodowej" 

 

Od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. w Bytomskim Ośrodku Edukacji trwała realizacja projektu 

pod nazwą "Kompetentny absolwent szkoły zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Cel Działania projektu to wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół  

i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do 

przyszłego zatrudnienia. 

Projekt realizowany był przy współpracy Bytomskiego Ośrodka Edukacji z bytomskimi szkołami: Zespołem 

Szkół Mechaniczno-Elektronicznych i Technikum nr 4 w Bytomiu i ukierunkowany był na podniesienie 

jakości zajęć oraz na ulepszenie oferty edukacyjnej o elementy zwiększające kwalifikacje absolwentów 

zgodnie z potrzebami rynku pracy w regionie. Uczniowie tych szkół  mogli skorzystać z następującego 

wsparcia: 

- udział w kursach pozwalających uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 

- udział w zajęciach dodatkowych z matematyki i języka angielskiego z uwzględnieniem ICT, 

- udział w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu zawodowego, 

- udział w stażach zawodowych zorganizowanych we współpracy z pracodawcami, 

- udział w programie doradztwa zawodowego, 

- indywidualizacja nauczania mająca na celu wsparcie uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Organizacja kursów zawodowych pozwoliła na nabycie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji, 

zrealizowano w okresie trwania projektu następujące kursy: 

1) kurs operatora obrabiarki CNC, 

2) kurs diagnostyki i naprawy wyposażenia elektrycznego pojazdu, 

3) kurs pomiaru i regulacji zawieszenia samochodowego, 

4) kurs na uprawnienia elektryczne SEP, 

5) kurs serwisu klimatyzacji samochodowej, 

6) kurs kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym, 
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 7) kurs projektowania CAD/CAM. 

Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe pozwoliły na przygotowanie uczniów  

do egzaminu maturalnego w zakresie matematyki i języka angielskiego. Zajęcia odbywały się przez dwa lata 

realizacji projektu. Zorganizowano je dla 4 grup z matematyki i 2 grup z języka angielskiego. Uczniowie 

uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych wyposażono w pakiet pomocy dydaktycznych. 

Zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do egzaminów zawodowych zorganizowano dla zawodów: 

1) technik elektryk, 

2) technik pojazdów samochodowych, 

3) technik elektronik, 

4) technik procesów graficznych, 

5) mechanik pojazdów samochodowych, 

6) elektromechanik pojazdów samochodowych. 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach zostali wyposażeni w pakiet pomocy dydaktycznych. 

W lipcu i sierpniu 2014r., w okresie wakacji zrealizowane zostały we współpracy z pracodawcami letnie 

staże zawodowe. Staże odbyło 50 uczniów z ZSM-E i T-4,  w zakładach pracy zgodnymi z kierunkiem 

kształcenia w zawodzie. Uczniowie uczestniczący w letnich stażach zawodowych otrzymali stypendia 

stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staże i odzież ochronną. 

Program indywidualnego doradztwa zawodowego  objął wsparciem 60 uczniów. Każdy z uczniów odbył  

3 spotkania z doradcą zawodowym i wyposażony został w Młodzieżowe Portfolio Kariery.  

Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodu pozwolił na realizację zaplanowanych kursów i zajęć 

pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zawodowych, a tym samym podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego. Pozwoliło to na wzmocnienie nauczania w obszarze umiejętności praktycznych  

i umiejętności powiązania ich z wiedzą teoretyczną. 

W czasie trwania realizacji projektu wsparciem objętych zostało ogółem 183 uczniów ZSM-E i T-4, co jest 

niewątpliwym sukcesem projektu.  

 

 

 

 

  


