
Pilotażowy projekt systemowy w ramach Priorytetu IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  

 

„Najlepszy w zawodzie” 
 

Lider – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 
 

Partner - Gmina Miasto Szczecin/Zachodniopomorskie Centrum Edukacji 
Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie 



Dlaczego doszło do realizacji projektu? 

• Intencja podniesienia poziomu szkolnictwa 
zawodowego w poprzez zwiększenie atrakcyjności 

oferty nauczania ZCEMiP,  

 

• Możliwość uzyskania przez uczniów dodatkowych 
umiejętności, wiedzy, kwalifikacji  i uprawnień oraz 

doświadczenia zawodowego przez uczniów 
ZCEMiP. 



Co proponujemy w ramach projektu? 

• 60 godzinny, bezpłatny kurs języka obcego zawodowego 

dla każdego uczestnika projektu, 

• 150 godzinny, bezpłatny staż w przedsiębiorstwach 

branżowych dla każdego uczestnika projektu, 

• 3 - 6 godzin zajęć z doradcą zawodowym dla każdego 

uczestnika projektu (doradztwo indywidualne oraz 

grupowe). 



Konferencja inaugurująca projekt – 20 grudnia 2010r. 

Ponadto dla  techników mechaników                                    
oraz techników mechatroników                       

proponujemy 60 - godzinne zajęcia programowania 
i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 

z wykorzystaniem systemu MTS  

Co proponujemy w ramach projektu? 



Konferencja inaugurująca projekt – 20 grudnia 2010r. 

Co proponujemy w ramach projektu? 
Dla techników logistyków proponujemy: 

• 10 - godzinne szkolenie technik szybkiej i efektywnej nauki, 

• 6 - godzinny warsztat edukacji finansowej w oparciu              
o grę CASHFLOW 101, 

• 6 - godzinne zajęcia w ramach wirtualnego laboratorium 
logistyczno - spedycyjnego i magazynowego,’ 

• 20 - godzinny kurs fakturowania, 

• 54 - godzinny kurs kwalifikacyjny obsługi wózków 
podnośnikowych certyfikowany przez Urząd Dozoru 
Technicznego.  



Konferencja inaugurująca projekt – 20 grudnia 2010r. 

Co proponujemy w ramach projektu? 
Dla techników nawigatorów proponujemy: 

• 40 - godzinne zajęcia pozalekcyjne z zakresu 
nawigacji, astronawigacji, nawigacji technicznej, 
manewrowania statkiem, ratownictwa morskiego 
przy wykorzystaniu Symulatora ECDIS, 

• 20 - godzinny kurs z zakresu portowego obrotu 
towarowego, 

• 28 – godzinny „Podstawowy kurs dla Operatorów 
Portowych - obliczenie ilości ładunku metodą 
DRAFT SURVEY”. 



Kto będzie mógł brać udział w projekcie? 

Uczennice oraz uczniowie 

Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej 

 i Politechnicznej w Szczecinie kształcący się  

 w czterech zawodach 

(technik mechanik, technik mechatronik, technik 

logistyk oraz technik nawigator), 

Specjalnie zapraszamy dziewczęta !!!!  

 



Jakie są korzyści z przystąpienia do projektu? 

• międzynarodowy zasięg kwalifikacji, 

• łatwiejszy start na rynku pracy – budowane zawodowe 
portfolio, 

• niezależnie potwierdzone umiejętności oraz kwalifikacje, 

• doświadczenie zawodowe zdobyte podczas stażów w 
przedsiębiorstwach branżowych (uczniowie otrzymają 
stypendium stażowe w wysokości: 1.500,00 zł na osobę),  

• zapewnienie pracodawcom odpowiednio 
wyspecjalizowanych kadr, 

• podniesienie wydajności pracy,  

• gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.  



Kiedy realizowany będzie projekt? 

Od 01 stycznia 2014r. do 30 września 2015r. 

Gdzie realizowany będzie projekt? 

• w pracowniach specjalistycznych, laboratoriach 

oraz salach edukacyjnych Zachodniopomorskiego 

Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej  

w Szczecinie oraz w siedzibach przedsiębiorstw 

branżowych. 

 



Fundusze projektu 

• Całkowita wartość projektu: 1.673.100,00 zł., 

• Wkład własny jednostki: 250.965,00 zł., 

• Cross - financing: 585.140,00 zł., 

(doposażenie placówki poprzez zakup symulatora 
ECDIS, tokarki sterowanej numerycznie CNC wraz z 
osprzętem, zestawów komputerowych wraz z 
osprzętem technodydaktycznym), 

• Ile osób przeszkolimy: 120 uczniów, 

• Koszt przeliczony na jednego uczestnika szkolenia: 
13.942,50 zł. 



Jakie dokumenty będą wymagane? 

• Deklaracja uczestnictwa w projekcie, 

• Formularz zgłoszeniowy, 

• Opinia wychowawcy klasy, 

• Zaświadczenie o statusie ucznia ZCEMiP, 

• Zaświadczenie o stanie zdrowia, 

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 


