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Warsztaty- "Aktywne poszukiwanie pracy". 

Zajęcia komputerowe. 

 
 
 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” od 1 września 2012 
r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 w Płocku realizowany jest Projekt „ W drodze do aktywności zawodowej” finansowany ze 
środków Unii Europejskiej i budżet miasta Płocka. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie i podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego i tym samym zwiększenie szans naszych uczniów na zatrudnienie. W ramach Projektu odbywają się cykliczne zajęcia, kursy, 
a także organizowane są spotkania i wycieczki.  

DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 
AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY – WARSZTATY 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 
6 w Płocku uczestniczą w warsztatach pod 
nazwą "Aktywne poszukiwanie pracy". Zajęcia 
odbywają się od września 2013 r. i  są 
realizowane w dwóch grupach po cztery 
godziny w każdym miesiącu na każdą grupę.  
Podczas warsztatów uczniowie nabywają  
i utrwalają wiadomości oraz umiejętności 
dotyczące między innymi zasad sporządzania 
CV i listu motywacyjnego.   
           Tekst: prowadzący zajęcia Marek Słowik 

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 
W miesiącu wrześniu i październiku, w trakcie  indywidualnych konsultacji  
z doradcą zawodowym, młodzież otrzymała wsparcie w zakresie podejmowania działań 
służących poprawie jakości życia. Pomagano w przezwyciężaniu trudności szkolnych, 
radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami i stresem. Uczniowie korzystający z usług 
doradcy zawodowego mieli możliwość rozwijania umiejętności oceny własnych możliwości, 
określania własnych predyspozycji zawodowych  
i umiejętności przydatnych do planowania kariery zawodowej. W trakcie rozmów 
doradczych rozpoznawano wstępne cele zawodowe, określano trudności zawodowe 
związane z adaptacją do wybranego zawodu oraz określano czy nauka w wybranym 
zawodzie spełnia oczekiwania.                                         Tekst: prowadząca zajęcia Violetta Kopczyńska 

ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W miesiącu wrześniu i październiku odbyły się zajęcia z przedsiębiorczości, które 
realizowane były w formie grupowych spotkań. W ich trakcie zajęć młodzież ZSZ nr 6  
w Płocku doskonaliła umiejętności świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu 
gospodarczym poprzez określanie istoty przedsiębiorczości, zachowań przedsiębiorczych, 
potrzeb ludzkich, środków zaspokajania potrzeb, postaw sprzyjających przedsiębiorczości  
i zasobów ekonomicznych.    Tekst: prowadząca zajęcia Violetta Kopczyńska 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 
Na zajęciach komputerowych prowadzonych przez 
pana Bogdana Lewandowskiego z 7 uczniami klas 
pierwszych i drugich ZSZ nr 6 w Płocku 
przeprowadzono realizację wiadomości dotyczących 
systemu operacyjnego - Windows i jego wyglądu. 
Zapoznano uczniów z pracownią komputerową, 
omówiono regulamin jaki w niej obowiązuje. 
Przedstawiono i omówiono oprogramowanie, jakie jest 
zainstalowane w poszczególnych komputerach. 
Przedstawiono prezentację programów edukacyjnych, 
podstawy bezpiecznej obsługi komputera oraz 

ustawianie rozdzielczości ekranu i określanie liczby kolorów karty graficznej.  
       Tekst: prowadzący zajęcia Bogdan Lewandowski 
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