
                                                                                                                                                                        

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Poznaniu 

 

 

Zespół Szkół Licealno- Technicznych  
w okresie 1 stycznia 2011r. – 31 lipca 2012r. 

realizuje projekt 

     
„Gotowi na przyszłość – systemowy program 

doradztwa edukacyjno – zawodowego w poznańskich 
szkołach zawodowych” 

 
 

Projekt obejmie 10 poznańskich szkół i realizowany będzie  w Partnerstwie:    

ZS Zawodowych nr6,  ZS Odzieżowych, ZS Zawodowych nr1, ZS Ekonomicznych 

ZS Elektrycznych nr 2, ZS Budowlano – Drzewnych, ZS Przemysłu Spożywczego, 

ZS Gastronomicznych, ZS Chemicznych, i ZS Licealno – Technicznych – LIDER. 

 
 

Założenia projektu: 

Szkoły podjęły współpracę na rzecz rozwoju edukacyjno – zawodowego uczniów w kontekście 
wchodzenia na rynek pracy. Zakłada się, że udział w projekcie pozwoli uczniowi na: 
 
- identyfikację własnych zasobów: mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, 
- nabycie umiejętności dokonywania wyborów edukacyjnych i zawodowych, 
- podniesienie umiejętności planowania własnych działań na rzecz zatrudnienia. 

 

Odbiorcy projektu: 
 
Projekt skierowany jest do 1150 uczniów, w tym 410 uczennic z 10 poznańskich szkół zawodowych 
oraz 38 nauczycieli. 
 
Działania: 

 
- 3 dniowe szkolenia dla nauczycieli z zakresu diagnostyki zawodowo – osobowej uczniów 
 
- badania i diagnoza uczniów przez nauczycieli i psychologów na podstawie których dla 
każdego uczestnika projektu zostanie opracowane indywidualne portfolio, w formie segregatora 
zawierającego oprócz wyników badań, także osobiste profile, plany działań, dokumenty aplikacyjne 
oraz informacje na temat rynku pracy i świata zawodów, 

 
- indywidualne sesje doradcze dla uczniów – każdy z uczniów skorzysta z 3 godzin sesji 
podczas których zostaną omówione wyniki badań. Dla 410 uczennic przewidziana jest 

dodatkowa godzina sesji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.   
 
Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2 PO KL „ Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego”, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Biuro Projektu:  
 
Zespół Szkół Licealno – Technicznych   
ul. 28 Czerwca 1956r 352/260 61-441 Poznań 

Tel. 61 832 52 10 

 


