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I.  REALIZACJA  PROJEKTÓW    
 

1.Program  edukacyjny Państwowej Inspekcji  Pracy pt ,,Kultura 
bezpieczeństwa”( I –V.2012r) 

 

2. Projekt  systemowy ,,Opracowanie  modelu poradnictwa zawodowego oraz 
internetowego systemu informacji edukacyjno- zawodowej” realizowanego 
przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej .Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego( IX.2011-VI.2012) 

3. Projekt „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego 
Koordynacja projektu skierowanego do uczniów klas  II , III ,IV  technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej. Łącznie 40 osób -(20 chłopców , 10 
dziewcząt).Zdobycie przez uczniów nowych kwalifikacji zawodowych (IV-
VI.2012r.) 
-Kurs Autodesk Inventor- poziom podstawowy-10 osób ( uczniowie  
technikum) Kurs doskonali obsługę oprogramowania komputerowego 
wspierającego projektowanie 

-Uprawnienia elektroenergetyczne-10 osób(uczniowie zasadniczej szkoły 
zawodowej), kurs dający uprawnienia E (elektroenergetyczne)oraz świadectwo 
kwalifikacyjne ,wydane przez Komisję Kwalifikacyjną wydaną przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, które  umożliwi podjęcie pracy na stanowisku 
eksploatacji  urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych 



- ECDL-European Computer Driving Licence- 20 osób (uczniowie 
technikum) Kurs dający Certyfikat ECDL –wydany przez PTI , honorowany  
w Europie 
-Kartę plastikowa-(warunek uzyskania karty-zdanie egzaminów ze wszystkich 7 
modułów) 
 

 

II. WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI I SAMORZĄDEM 
LOKALNYM 

 

1.Warsztaty w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej  w  Ostródzie  
 
- Wspieranie rozwoju doradztwa zawodowego przez szkoły ( 11.10.2011r.) 
-Opracowanie modelu pracy doradcy zawodowego ,w tym organizacji WSD , na 
poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ( 15.11.2011r.) 
-Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych- MŁOKOZZ 
(17.01.2012r.) 
-Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) Ankieta do badania 
potrzeb doradczych uczniów i szkół ponadgimnazjalnych ( 06.03.2012r.) 
-Działalność doradcza Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie, skala 
bezrobocia w powiecie (24.04.2012r.) 
-Wsparcie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego .Sprawozdanie 
SIO (10.10.2012r.) 
 
 
 
2. Konsultacje z  pracownikiem Programu Leonardo da Vinci   
(09.12.2011r.) w Warszawie w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 
Narodowa Agencja LLP Zespół Projektów Staży Program Leonardo da Vinci,  
w sprawie pisania i realizowania projektów mobilności –staże-praktyki 
zawodowe  
 
3. Spotkania w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostródzie(13.12.2011r.) 
 

4.Spotkanie  informacyjne dotyczące projektów  KL w  Urzędzie 
Marszałkowskim w Olsztynie –założenia i realizacja konkursu, planowanie 
kształcenia zawodowego  (04.06.2012r.) 


