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Tytuł projektu: 

Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału 
edukacyjnego  z przygotowaniem osób                                                    
z niepełnosprawnościami do zawodu  

w CKZiU nr 1 Gliwicach 

 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata                      
2014-2020 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
Numer i nazwa Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów  
Wydatki ogółem: 876 906,66 
Dofinansowanie: 833 061,33 
Okres realizacji: 02.01.2019-31.12.2020 r.  

 

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności 

praktycznych  150 uczniów i  uczennic  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                  

nr 1 w  Gliwicach poprzez wsparcie edukacyjno-zawodowe, odbycie kursów oraz 

uczestnictwo w stażach, praktykach   zawodowych oraz wycieczkach do zakładów pracy. 

 Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do  wzrostu wiedzy  i nabycia  nowych umiejętności 

i  kompetencji 20 nauczycieli zawodu   poprzez udział w kursach i  szkoleniach zawodowych.  

Nawiązana zostanie stała współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym  szkoły.     

Cele szczegółowe projektu to lepsze dopasowanie do rynku pracy 150 uczniów i uczennic 

poprzez:  

• rozszerzenie kompetencji zawodowych uczestników w trakcie realizacji staży                                

i praktyk zawodowych  w zakładach pracy, kursów kwalifikacyjnych i szkoleń;  

• doradztwo edukacyjno-zawodowe;  

• zwiększenie skuteczności obowiązkowych zajęć szkolnych z przedmiotów 

zawodowych dzięki wzbogaceniu bazy dydaktycznej i uzupełnieniu kompetencji 

nauczycieli w ramach kursów i   kwalifikacyjnych i szkoleń;  

• współpracę z lokalnymi zakładami pracy ukierunkowaną na efektywniejsze 

kształcenie pod kątem dopasowania absolwentów do rynku pracy. 

 

Opis działań: 

1. Doradztwo edukacyjno- zawodowe 

W ramach zadania wszyscy uczestnicy projektu, tj. 150 uczniów i uczennic Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 skorzysta  ze wsparcia z zakresie 

indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego. Indywidualne zajęcia                                 

z doradztwa edukacyjno – zawodowego trwają łącznie 4 godziny dla każdego 

uczestnika.   W efekcie końcowym,  każdy z uczestników otrzyma  opracowany we 

współpracy z doradcą zawodowym,  Indywidualny plan rozwoju zawodowego.  

 

 

 



 

 

Projekt „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1  

w Gliwicach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI, Działanie 11.2, Poddziałanie 11.2.1 „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” 

2. Praktyki i staże zawodowe  

Do udziału w praktykach i stażach zawodowych zakwalifikowano łącznie 80 

uczestników projektu, w tym 10 uczniów Szkoły Branżowej I stopnia nr 2 oraz 70 

uczniów Technikum nr 2.  Celem praktyk i staży zawodowych jest podniesienie                             

i nabycie umiejętności lub kompetencji zawodowych przez praktykanta i stażystę, a 

także nawiązanie i pogłębianie współpracy pomiędzy praktykantem/stażystą ,                          

a Podmiotem przyjmującym oraz wzmocnienie relacji pomiędzy  Szkołą, a jej 

otoczeniem społeczno-gospodarczym. Współpraca ta przyczyni się do zdobycia 

praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności zawodowych przez 

praktykanta i stażystę oraz zwiększenia szans na zatrudnienie, poprzez poprawę 

pozycji praktykanta i stażysty na rynku pracy.  

  

3. Kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych 

W ramach niniejszego projektu zaplanowano do realizacji kursy i szkolenia zawodowe 

dla uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                        

w Gliwicach w zakresie odpowiadającym ich faktycznym potrzebom                                                          

i zainteresowaniom.  Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia nr 2  wykazali 

zainteresowanie udziałem w kursach  o kierunku m.in.: Barman, Barista, Sommelier, 

Trener żywienia czy  Dania bankietowe w oparciu o najnowsze trendy. Z koli 

uczniowie Technikum, w zależności od kierunku kształcenia, wskazywali na kursy                   

i szkolenia związane z branżą gastronomiczną np. Barman, Barista, Sommelier, 

Nowoczesne desery i ciasta restauracyjne. Uczniowie, kształcący się na kierunku 

technik hotelarstwa czy Technik obsługi turystycznej, oprócz ww. kursów i szkoleń 

zawodowych, wykazywali zainteresowanie udziałem w kursach i szkoleniach pn. 

Animator czasu wolnego i Pilot wycieczek.  Uczniowie obu szkół mogą skorzystać                         

z bezpłatnego kursu prawa jazdy kat. B.  Wachlarz dostępnych kursów i  szkoleń jest  

szeroki, uczestnicy projektu mają  duże możliwości w wyborze odpowiedniego dla 

siebie wsparcia w postaci kursów i szkoleń zawodowych. 

Dla grupy pracowników szkoły, 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych,  katalog 

dostępnych kursów i szkoleń zawodowych  jest równie pokaźny, jak dla uczniów. 

Nauczycieli mieli możliwość wyboru min.  kursu pn.  Kurs florystyczny, Manager 

restauracji, Specjalista ds. turystyki,  język obcy zawody, Tworzenie profesjonalnych 

multimedialnych prezentacji PREZI czy certyfikowany kurs ECDL BASE.  

Oferta dedykowana dla nauczycieli dostosowana został do faktycznych                                                 

i zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli.  

 

4. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wycieczki 
zawodoznawcze 
  
W celu dalszego rozwijania i uatrakcyjniania współpracy szkoły z podmiotami 
gospodarczymi i społecznymi, dostosowania oferty kształcenia do zamieniających się 
uwarunkować na rynku pracy   w projekcie uwzględniono działania polegające m.in. 
na podejmowaniu wspólnych inicjatyw uwzględniających oczekiwania, wymagania                  
i możliwości każdej ze stron, tj. szkoły oraz sektora prywatnego                                                                    
i społecznego. W  tym celu zaplanowywane zostały m.in.  spotkania, seminaria                                    
z przedstawicielami ww. sektorów mające przyczynić się do dalszej, konstruktywnej 
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współpracy, w tym dla zwiększenia efektywności realizowanych działań powołanej 
przez szkołę Rady Pracodawców.   
Ponadto, Realizator projektu mając  na uwadze, że wyjazdy  to najlepszy sposób na 

poznanie środowiska swojej przyszłej pracy,  przewidział w ramach przedmiotowego 

projektu wycieczki do zakładów pracy.  

 

 

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Gliwicach. 

 

Biuro projektu znajduje się w siedzibie szkoły, pokój 208 (obsługa biura projektu 

dostępna jest  w godzinach pracy szkoły). Inne godziny możliwe po wcześniejszym 

uzgodnieniu z panią Bożeną  Niedbała. 

 

 

 

   

 

 

 

   


