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PROJEKT UNIJNY  REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY                          

z  Górnośląską Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości    

im. K. Goduli w Chorzowie 

MAM ZAWÓD – MAM PRACĘ 

 

     W październiku 2010 roku szkoła nawiązała współpracę z GWSP w Chorzowie   

w celu realizowania projektu unijnego: „ Mam zawód - mam pracę" . Zajęcia w projekcie 

trwały od października 2010 do lutego 2011 roku.  

 

Głównym celem zajęć było przygotowanie młodzieży do dalszej drogi kształcenia  

i udziału  w polskim i europejskim rynku pracy, a także do podejmowania trafnych 

decyzji  zawodowych i edukacyjnych. 

 

Cele szczegółowe projektu obejmowały: 

 przygotowanie do kreowania własnej kariery zawodowej, 

 uświadomienie ważnych aspektów wyboru zawodu, 

 samoocenę  predyspozycji zawodowych, 

 umiejętność rozpoznania mocnych oraz słabszych stron osobowości, 

 wzrost aktywności zawodowej, 

 upowszechnienie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej, 

 poznanie mocnych i słabych stron założenia własnej działalności gospodarczej, 

 podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej firmy. 
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Realizacja projektu była oparta o model blended learning'u łączącego nauczanie 

bezpośrednie (tradycyjne) z nauczaniem przez komputer (e-learning) i zestawienie ich w taki 

sposób, by zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, jak również,  by uczyć się w sposób jak 

najbardziej wydajny. 

Zajęcia odbywały się w salach komputerowych przy wsparciu informatycznym 

platformy e - learningowej, która zawierała: materiały w wersji elektronicznej dotyczące 

danego tematu spotkania, materiały dodatkowe, multimedialne ćwiczenia i testy podsumowujące 

materiał przedstawiony podczas poszczególnych spotkań, weryfikowane automatycznie oraz 

przez trenera. Spotkania były prowadzone przez ekspertów - praktyków danych dziedzin oraz 

nauczycieli akademickich GWSP. 

      Głównym efektem uzyskanym po zrealizowaniu projektu było wzmocnienie zdolności 

uczniów Technikum  do przyszłego zatrudnienia poprzez przygotowanie ich do 

pełnienia w późniejszym czasie roli wykwalifikowanego pracownika lub 

przedsiębiorcy. 

 

 

 


