
 
Powiat Strzelecko-Drezdenecki/Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny realizuje 

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie 

Strzelecko-Drezdeneckim” 

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami: 
- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 
- Syntea Spółka Akcyjna 
- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie 
- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim 
  
Cel projektu… 
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim 
poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół 
kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach 
zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie 
kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r. 
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i plac oświatowych 
kształcenia zawodowego”. 
  
Dla kogo… 
Uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego: 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich 
- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 
  
Zakres wsparcia… 

DORADZTWO ZAWODOWE… 

Każdy uczeń weźmie udział w doradztwie, podczas którego przygotowany zostanie indywidualny 
plan działania. 

KURSY I SZKOLENIA…. 

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień 
państwowych po zdanym egzaminie. 
W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia: 
- Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym;  
- Prawo jazdy kategorii „B”; 
- Prawo jazdy kategorii „E do B”;  
- Operator koparko-ładowarki; 
- Kurs drwal – operator pilarki;   
- Kurs florystyczny;   
- Kurs spawania metodą MAG 135;  
- Studium rysunku przestrzennego; 
- Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna wody; 

http://ajp.edu.pl/
http://www.pwsz.sulechow.pl/
https://www.syntea.pl/
http://www.drzonkow.pl/PL/426/Dla_Ciebie_i_Rodziny/
https://www.womgorz.edu.pl/


 
KOŁA NAUKOWE… 

W ramach współpracy ze szkołami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa 
również w zajęciach, których efektem będzie zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotowanie 
uczniów do studiów wyższych i podjęcia zatrudnienia. 
Koła naukowe z zakresu: 
- sieci komputerowe i telekomunikacyjne; 
- podstawowe certyfikaty umiejętności komputerowych; 
- programowanie w aplikacjach internetowych;  
- Mystery Shopper - tajemniczy klient w pomiarze zadowolenia klientów;  
- kompetencje potrzebne do profesjonalnej obsługi klienta;   
- branżowy język obcy (angielski i niemiecki);  
- zaawansowane techniki modelowania 3d; 
- styl i stylizacja ogródków przydomowych. 

PRAKTYKI I STAŻE… 

Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych 
u  przedsiębiorców z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Praktyki i staże zawodowe 
trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe 
w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto. 

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI… 

- doradztwo zawodowe; 
- architektura krajobrazu; 
- mechanik pojazdów samochodowych.  

KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI… 

Kursy i szkolenia zawodowe z zakresu: 
- kurs diagnosty pojazdów samochodowych; 
- kurs florystyki; 
- kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie; 
- kurs egzaminatora OKE. 

PRAKTYKI I STAŻE DLA NAUCZYCIELI… 

Nauczyciele biorąc udział w praktykach i stażach zawodowych będą mieli możliwość poszerzyć 
zakres swoich praktycznych umiejętności oraz poznają oczekiwania pracodawców wobec 
potencjalnych pracowników – absolwentów szkół kształcenia zawodowego. 

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO… 

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie: 
- Warsztaty szkolne (spawacz, mechanik pojazdów samochodowych); 
- Pracownia rysunku technicznego. 
 

http://fsd.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=245&strona=1&subsub=137&subsubsub=244&pol=8 

http://fsd.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=245&strona=1&subsub=137&subsubsub=244&pol=8

