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ZAINWESTUJ W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI - „AKADEMIA AKTYWOŚCI” 

Zaplanowano, że działania przewidziane w projekcie będą realizowane do 30 czerwca 2015r.  
W przeciągu półtora roku 80 uczniów i uczennic  ZSZ Nr 6 będzie miało szansę skorzystać  
z różnego rodzaju zajęć. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadami równych szans. 
Zajęcia zaplanowano w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb beneficjentów, którzy 
wskazali w ankietach preferowane formy wsparcia. Badanie wykazało duże zapotrzebowanie na 
różne formy dokształcania, ponadto ponad połowa ankietowanych zadeklarowała chęć udziału  
w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Po dogłębnym przeanalizowaniu ankiet w projekcie 
pt „Akademia Aktywności” zaplanowano następujące zadania:  

I. Wsparcie doradczo-pedagogiczne. W ramach tego zadania beneficjenci będą mieli 
zapewnioną opiekę psychologiczną-pedagogiczną, indywidualne poradnictwo psychologa 
i pedagoga. 16 uczniów weźmie udział w warsztatach umiejętności społecznych, odbędą 
się spotkania z profilaktykiem, seksuologiem oraz specjalistą w zakresie przeciwdziałania 
przemocy (40 uczniów). Ponadto dla grupy uczniów zagrożonych demoralizacją 
zaplanowano obóz profilaktyczno-terapeutyczny. W ramach zadania I zorganizowane 
zostaną zajęcia ukierunkowane na diagnozę kompetencji zawodowych, poradnictwo  
w zakresie kariery zawodowej i edukacyjnej, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  
i warsztaty „Aktywizacji Zawodowa Osób Niepełnosprawnych. Własna działalność 
gospodarcza”. 

II. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. Ich celem jest wyrównywanie dysproporcji 
edukacyjnych z matematyki, przedsiębiorczości, języka niemieckiego oraz przedmiotów 
zawodowych w zawodzie: kucharz, piekarz, krawiec, ogrodnik, mechanik, fryzjer, 
pracownik obsługi hotelowej. 

III. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów. W ramach tego zadania zakwalifikowani 
uczniowie będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności. Przewidziano,  
że 10 beneficjentów weźmie udział w kursie na prawo jazdy kategorii B. Kolejna 10 będzie 
uczestnikami kursu na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Również  
10 naszych uczniów może uczestniczyć w kursie na dozorcę. 10 uczennic z klas o profilu 
fryzjer mają okazję ponieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursie fryzjerskim. 
Dziesięcioosobowa młodzieży  grupa zainteresowana stylizacją paznokci , będzie mogła 
wziąć udział w kursie uczącym tego typu umiejętności. Dla takiej samej liczby uczniów 
przewidziano kurs nadający uprawnienia do pracy w charakterze barmana-kelnera. Kolejna 
grupa naszych uczniów nabędzie umiejętności i wiedzę w zawodzie barista. Projekt 
przewiduje również kurs na sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej. Zadanie „Podnoszenie 
kwalifikacji uczniów” przewiduje realizację warsztatów wzmacniających kompetencje 
zawodowe. Uczennice i uczniowie naszej szkoły będą mogli uczestniczyć w warsztatach: 
curling i dekoracja potraw, kuchnie regionalne, aranżacja stołów. Ponadto uczniowie będą 
mogli zapoznać się z nowościami technologicznymi w poszczególnych zawodach, wyjadą na 
targi zawodowe. W okresie wakacji 60 uczniów naszej szkoły weźmie udział w stażach 
zawodowych. Także w wakacje grupa młodzieży wyjedzie na siedmiodniowy obóz 
profilaktyczno-terapeutyczny. Ponadto placówka wzbogaci się w nowoczesne urządzenia 
do poszczególnych pracowni zawodowych. 


