
STOWARZYSZENIE  INŻYNIERÓW  I  TECHNIKÓW  MECHANIKÓW  POLSKICH
OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP W   SZCZECINIE W PARTNERSTWIE  Z
GMINĄ  MIASTO  SZCZECIN/Zespołem  Szkół  Elektryczno  –  Elektronicznych
realizuje  projekt  pn.:  „Włączanie  pracodawców  we  wdrażanie  nowych
technologii  w proces  kształcenia  w  Zespole  Szkół  Elektryczno-
Elektronicznych”

Projekt  współfinisowniy  jest  ze  środków  Europejskiego  Fuiduszu  Społecziego  w
rnmnch  Regioinliego  Progrnmu Operncyjiego  Województwn Znchodiiopomorskiego
2014-2020.

Celem projektu jest wzrost efektywiości ksztnłceiin znwodowego i jego dostosowniie
do  wymogów  regioinliego  ryiku  prncy  n  tym  snmym  zwiększeiie  sznis  in
zntrudiieiie.  W  projekcie  udzinł  weźmie  90  ucziiów  techiikum  uczących  się  w
znwodnch  techiik  elektryk,  techiik  elektroiik,  techiik  mechntroiik  ornz  techiik
iiformntyk.

Aby osiągnąć powyższy cel organizowane są następujące działania:

1. Dorndztwo edukncyjio – znwodowe w znkresie rozwoju kompeteicji społecziych
i znwodowych;

2. Kursy  przygotowujące  do  egznmiiów  kwnlifkncyjiych  z  znkresu  urządzeń,
iistnlncji i sieci elektroeiergetycziych i ciepliych;

3. Kursy z znkresu obsługi wózków jezdiiowych podiośiikowych z mechniicziym
inpędem podioszeiin ornz podestów ruchomych przejezdiych z mechniizmem
iożycowym;

4. Stnże  u  prncodnwców  w  celu  pogłębiniin  windomości  i  umiejętiości  w
odiiesieiiu do odbywniych szkoleń bądź kieruików ksztnłceiin;

5. Kilkudiiown  sesjn  wyjnzdown  z  możliwością  poziniin  iowych  techiologii,
orgniizncji  prncy w zwiedzniych znkłndnch  ornz oprncowniie włnsiej ścieżki
rozwoju znwodowego;

6. Doposnżeiie i moderiizncjn prncowii do inuczniin przedmiotów znwodowych,
celem poprnwy jnkości ksztnłceiin znwodowego.

Jediym  z  temntów  szkoleń  dnjących  możliwość  uzupełiieiin  kwnlifkncji  jest
„eksplontncjn  urządzeń,  iistnlncji  i  sieci  eiergetycziych  i  ciepliych”.  Ucziiowie  w
trnkcie  przygotowniin  do  egznmiiu  kwnlifkncyjiego  mnją  oknzję  znpozinć  się  z
fuikcjoiowniiem gospodnrki eiergetycziej w świetle obowiązujących przepisów prnwn
eiergetycziego ornz uzysknć iiezbędiej wiedzy eksplontncyjiej.

Ucziiowie  przygotowujący  się  do  znwodu,  korzystnją  z  różiych  urządzeń
i iistnlncji  eiergetycziych.  Do  ich  obsługi  często  wymngnie  są  kompeteicje
znwodowe, w które szkołn iie wyposnżn n możin je inbyć po zdniym zewiętrziym
egznmiiie kwnlifkncyjiym. Uzysknie w wyiiku egznmiiu świndectwn kwnlifkncyjie
indnją też kompeteicje znwodowe, dopuszcznjące do prncy przy określoiych 



urządzeiinch eiergetycziych. Szkoleiie ucziiów przygotowujących się do sprnwdzniin
kwnlifkncji  eiergetycziych  wpływn  dodntiio  in  poziom  i  zdnwnliość  egznmiiów
znwodowych  w szkole.  Wnrto  też  zwrócić  uwngę  in  nspekt  wychownwczy,  którego
możin upntrywnć w koitnktnch ucziiów z ekspertnmi z różiych iistytucji i znkłndów
związniych z gospodnrką

Kolejiy rodznj szkoleiin, to obsługn urządzeń typu wózki widłowe, które cornz
częściej możin spotknć w iowoczesiych przedsiębiorstwnch in znpleczu mnterinłowo
– mngnzyiowym ornz podesty ruchome przejezdie, zinjdujące szerokie znstosowniie
znminst  często  używniych  rusztownń  lub  drnbii  przy  prncnch  moitnżowych  in
iiewielkich  wysokościnch.  Egznmiiy  dnjące  uprnwiieiin  do  obsługi  wyżej
wymieiioiych  urządzeń  przeprowndznć  będą  specjnliści  z  Urzędu  Dozoru
Techiicziego.  Dodntkowo  do  certyfkntów  UDT  ucziiowie  otrzymnją  suplemeity  w
języku nigielskim.

Wnżiym  elemeitem  projektu  są  stnże  u  prncodnwców  w  celu  pogłębieiin
windomości  i umiejętiości  w odiiesieiiu  do  odbywniych  szkoleń  bądź  kieruików
ksztnłceiin.  Przewidzinio  uczestiictwo  ucziiów  Zespołu  Szkół  Elektryczio  –
Elektroiicziych  w  150  –  godziiiych  stnżnch  u prncodnwców.  W  ich  rnmnch
znplniownio, znpoziniie się ucziiów ze strukturą orgniizncyjią frmy, poziniie zndnń
jnkie pełiią poszczególie komórki  orgniizncyjie w frmie. Znplniownio rówiież, że
ucziiowie będą wykoiywnć czyiiości chnrnkterystyczie dln znwodów, w których się
ksztnłcą lub zgodiie z temntyką kursów, w rnmnch których zdobywnją uprnwiieiin i
tytuły kwnlifkncyjie. 

Oczekujemy jnko wiioskodnwcy, że ucziiowie inwiążą współprncę z znkłndnmi
prncy  i  w  cznsie  stnży  dndzą  się  pozinć  jnko  sumieiii  i  odpowiedzinlii  młodzi
prncowiicy.  Część  prncodnwców,  deklnrownło  chęć  zntrudiieiin  stnżystów  po
znkończeiiu  stnżu.  Możliwe  to  jest  w  przypndku  ucziiów  klns  czwnrtych,  którzy
znkończyli już edukncję szkolią. Nntominst  dln ucziiów klns  młodszych znpoziniie się
z renlizncją cyklu produkcyjiego lub usługowego znkłndu, z występującymi problemnmi
może stniowić  mobilizncję do dnlszej inuki. 

Znpoziniie się z kłopotnmi i trudiościnmi jnkie występują przy renlizncji cyklu
produkcyjiego lub usługowego znkłndu, doświndczeiie trudu jnki inleży włożyć w te
procesy powiiio wśród ucziiów zwiększyć motywncję do dnlszej  inuki, do podjęcin
dnlszego ksztnłceiin in wyższych uczeliinch in kieruiknch techiicziych.

Prncodnwcy  deklnrują,  że  współuczestiictwo  w  orgniizncji  stnży  dln  ucziiów
pozwoli znprezeitownć im swoje wnlory znwodowe i po okresie wznjemiego poziniin
się,  pozysknją  efektywiych  prncowiików.  Współprncn  tn,  w opiiii  przedsiębiorców,
ogrniiczy zntrudiiniie przypndkowych osób n zwiększy zntrudiieiie osób o wysokich
kompeteicjnch społecziych i znwodowych.

Ucziiowie  znś  deklnrują,  ze  stnże  te  pozwolą  in  podiiesieiie  swoich
umiejętiości  znwodowych  ornz  pozwolą  in  inwiązniie  koitnktów,  które  późiiej
wykorzystnją przy wyborze swojego pierwszego miejscn prncy. Stypeidium jnkie 



otrzymują  po  renlizncji  stnżu,  trnktują  jnko  doskoinły  sposób  in  dorobieiie  do
kieszoikowego  i  zgromndzeiie  iiezbędiych  fuiduszy  in  odiowieiie  sprzętu
iiformntycziego,  znkup  podręcziików,  porndiików  czy  też  powiększeiie
księgozbiorów. 

Projekt przewiduje rówiież doposnżeiie i moderiizncję prncowii do inuczniin
przedmiotów znwodowych  w znwodnch  techiik  elektryk,  techiik  elektroiik,  techiik
mechntroiik ornz techiik iiformntyk, celem poprnwy jnkości ksztnłceiin znwodowego.
Uczestiictwo w projekcie stwnrzn też możliwość do zwiększeiin motywncji w znkresie
przyszłego  ksztnłceiin  ustnwicziego  dzięki  prowndzeiiu  dorndztwn  edukncyjio  –
znwodowego.
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