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Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

 Oś Priorytetowa VIII Edukacja  
Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym  

i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego” 

Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na 
dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” 

 

POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: TRENING MYŚLENIA TWÓRCZEGO I ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH 
 
Trening Myślenia Twórczego i Zdolności Językowych jest realizowany raz w tygodniu od 
początku stycznia 2019 roku. W ramach projektu zaplanowane były dwie grupy 8-osobowe, 
ze względu na duże zainteresowanie, stworzono dodatkową grupę i objęto treningiem całą 
klasę II oraz kilka osób z klasy IV uczących się w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. 
Ignacego Łukasiewicza w Policach. Trening ma za zadanie łamanie stereotypów 
rozumowania i rozwijanie umiejętności twórczych u dzieci. Celem treningu jest głębsze 
uwrażliwienie postrzegania, rozwinięcie pomysłowości, giętkości, elastyczności myślenia 
i umiejętności komunikacyjnych, ponadto poszerzenie własnej świadomości 
i samoakceptacji. W trakcie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia ruchowe i interaktywne, gry 
edukacyjne, elementy literatury, dramy, plastyki, techniki itp. Zajęcia odbywają się 
w grupach, co sprzyja lepszej mobilizacji uczestników i wzajemnej wymianie myśli 
i pomysłów.  
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POSTĘP RZECZOWY Z ZAJĘĆ: PUNKT INFORMACJI I KARIERY 

 

W ramach Punktu Informacji i Kariery zostały realizowane czynności związane z szeroko 
rozumianym doradztwem zawodowym. Do końca marca 2019 przeprowadzona została 
konsultacja zawodoznawcza uczennicy liceum z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 
w celu przeprowadzenia indywidualnej diagnozy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 
ustalenia predyspozycji osobowych, a także wypracowanie indywidualnej ścieżki edukacyjno 
– zawodowej uczennicy. Nastąpiło wsparcie szkół w dostarczeniu usług poradnictwa 
zawodowego w formie konsultacje dla nauczycieli (doradców zawodowych) prowadzących 
poradnictwo i zajęcia z preorientacji zawodowej. Nawiązana została współpraca 
z podmiotami zaangażowanymi pośrednio w proces przygotowania uczniów do podjęcia 
właściwych wyborów edukacyjnych i zawodowych - konsultacja z doradcą zawodowym 
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Szczecinie oraz realizującą zadania 
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Policach. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Policach zorganizowałam Konkursu Talenty w ramach z Europejskiego Tygodnia 
Umiejętności Zawodowych „Odkryj Swój Talent”.  
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Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach oraz Mobilnym Centrum Informacji 
Zawodowej w Szczecinie umożliwia monitorowanie potrzeb lokalnego rynku pracy. 
W ramach PIK wzięliśmy udział w targach organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie. Reprezentowałam Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach na 
stoisku Powiatu Polickiego. Byliśmy do dyspozycji uczniów przychodzących na targi 
w punkcie doradztwa zawodowego, była to także okazja do nawiązania współpracy 
z przedsiębiorcami zapewniającymi praktyki zawodowe dla uczniów szkół. Podczas targów 
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Zakłady 
Chemiczne Police S.A. Porozumienie dotyczyło współpracy przy realizacji zadań Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, w szczególności z obszaru podnoszenia 
oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych dla kierunków "technik technologii chemicznej" 
i "operator urządzeń przemysłu chemicznego" oraz kursów zawodowych zgodnych 
z potrzebami. 
 


