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Projekt, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 
usług edukacyjnych.
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                        Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych projektu 
„SzOK -  Szkolni Odkrywcy Kariery” to kwota 1 232 795,00 PLN.

 Dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu 
zostało przyznane w  łącznej kwocie  1 109 515,50 PLN. 

Wkład własny Miasta Lublin wynosi 123 279,50 PLN.
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                                                            Głównym celem projektu jest:

zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów z Lublina 

poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji 

ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno      

- zawodowej.
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                                                                      Szczegółowe cele projektu to:

1. Zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej poprzez 
uczestnictwo 580 uczniów w zajęciach z doradztwa zawodowego.

2. Pobudzenie aktywności i motywowanie 580 uczniów do pracy nad sobą 
poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego.

3. Zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez 
organizację dodatkowych form aktywności pozalekcyjnej dla min. 240 
uczniów.
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Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu 
Miasta Lublin  oraz:

1.Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego przy  ul. Kunickiego 116     
w Lublinie
2. Gimnazjum nr 3  przy  ul. Nałkowskich 110 w Lublinie
3. Gimnazjum nr 11  im. por. marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego      
przy ul. Radości 13 w Lublinie
4. Gimnazjum nr 12 przy ul. Podwale 3 w Lublinie 
5. Gimnazjum nr 14  im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej      
przy ul. Pogodnej 13 w Lublinie
6. Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół nr 8 przy 
ul. Krężnickiej 156 w Lublinie

Grupę docelową  stanowi  łącznie 580 uczniów z klas I – III
 oraz 18 nauczycieli z wymienionych gimnazjów. 
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Projekt zakłada przeprowadzenie następujących działań w gimnazjach 
współrealizujących projekt:
1. Organizację SzOK (Szkolnych Ośrodków Kariery), powołanie i prace           
    zespołu redakcyjnego gazetki SzOK w każdym gimnazjum; 
2. Zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego dla 180 uczniów;
3. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym dla 580 uczniów;
4. Konsultacje indywidualne z psychologiem dla 580 uczniów i ich rodziców ;
5. Warsztaty edukacyjne ”Kobiety sukcesu” dla 120 uczniów;
6. Zorganizowanie szkolenia dla 18 nauczycieli z 6 gimnazjów, 
z zakresu metod nauczania twórczego i logicznego myślenia,   a następnie 
przeprowadzenie przez uprzednio przeszkolonych nauczycieli warsztatów 
„Odyseja umysłu” dla 120 uczniów. 
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 Poziom realizacji działań w ramach projektu  na dzień 21 marca 2011 r. 
przedstawia się następująco:
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          Zadanie 1 – Zarządzanie projektem:

- zatrudniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. 
finansowych oraz specjalistę ds. kadr i płac;

- zlecono usługę wykonania plakatów promocyjnych;
- przeprowadzono szkolenie z zakresu zachowania równości szans; 
- zakupiono sprzęt i wyposażenie biura projektu: laptopy z systemem 

operacyjnym i oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, tonery, 
materiały biurowe; 

- zamieszczono 2 ogłoszenia prasowe zawierające informacje na temat 
realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego;

- we wrześniu 2010 r. zorganizowano konferencję prasową  rozpoczynającą 
realizację  projektu.



  

Plakat promujący realizację projektu 
„SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” 
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    Zadanie 2 – Organizacja SzOK (Szkolnego Ośrodka Kariery), powołanie 
i praca zespołu redakcyjnego gazetki SzOK:

- zatrudniono doradców zawodowych do redagowania gazetki SzOK 
w każdym z 6 gimnazjów;
- w każdym gimnazjum powołano 10-osobowy zespół redakcyjny gazetki 

SzOK;
- przeprowadzono łącznie 198 godzin zajęć w ramach szkolnej gazetki 

SzOK;
- zespoły redakcyjne opracowały 30 egzemplarzy gazetki SzOK;
- w każdej szkole zostały nagrane wywiady z uczniami dotyczące realizacji 

projektu.



  

Praca zespołu redakcyjnego gazetki 
SzOK – Gimnazjum nr 1



  

Praca zespołu redakcyjnego gazetki 
SzOK – Gimnazjum nr 14



  

Szkolny Ośrodek Kariery- 
Gimnazjum nr 1 

1. Gazetki ze wszystkich Gimnazjów



  

Szkolny Ośrodek Kariery- 
Gimnazjum nr 3



  

Szkolny Ośrodek Kariery – 
Gimnazjum nr 11



  

Szkolny Ośrodek Kariery- 
Gimnazjum nr 12



  

Szkolny Ośrodek Kariery- 
Gimnazjum nr 14



  

Sprzęt zakupiony w ramach projektu 
dla Każdego Gimnazjum



  

Gazetka SzOK- Gimnazjum nr 1



  

Gazetka SzOK – Gimnazjum nr 3 



  

Gazetka SzOK – Gimnazjum nr 11



  

Gazetka SzOK- Gimnazjum nr 12



  

Gazetka SzOK- Gimnazjum nr 14



  

Gazetka SzoK – Gimnazjum nr 25



  

Gazetki SzOK
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Zadanie 3 - Grupowe doradztwo zawodowe:

- zatrudniono doradców zawodowych w 6 gimnazjach;
- w każdym gimnazjum zrekrutowano po 2 grupy 15 osobowe  uczniów na 

zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego; 
- opracowano i przeprowadzono testy sprawdzające początkowy stan 

wiedzy uczniów;
-  zakupiono zestawy programów multimedialnych dla każdej ze szkół;
- w okresie od października 2010 r. do 21 marca 2011 r. przeprowadzono 

łącznie 68 godzin zajęć z grupowego doradztwa zawodowego.



  

 Zestawy multimedialne- komplet 
zakupiony dla każdego Gimnazjum 



  

Zajęcia z grupowego doradztwa 
zawodowego – Gimnazjum nr 14



  

Zajęcia z grupowego doradztwa 
zawodowego-Gimnazjum nr 1
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              Zadanie 4 – Indywidualne doradztwo zawodowe:

- zatrudniono doradców zawodowych do prowadzenia zajęć indywidualnych 
w każdej ze szkół;

-  przeprowadzono rekrutację  uczniów biorących udział w zajęciach z 
indywidualnego doradztwa zawodowego;

- opracowano i przeprowadzono ankiety wśród uczniów rozpoczynających 
indywidualne doradztwo zawodowe;

- w okresie od października 2010 r. do 21 marca 2011 r. przeprowadzono 
łącznie 1667 godzin z indywidualnego doradztwa zawodowego dla 580 
uczniów.



  

Zajęcia z indywidualnego doradztwa 
zawodowego - Gimnazjum nr 1



  

Zajęcia z indywidualnego doradztwa 
zawodowego – Gimnazjum nr 11



  

Zajęcia z indywidualnego doradztwa 
zawodowego – Gimnazjum nr 12



  

Zajęcia z indywidualnego doradztwa 
zawodowego – Gimnazjum 14
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              Zadanie 5 – Indywidualne doradztwo psychologiczne:

- zatrudniono psychologów do prowadzenia zajęć indywidualnych w każdej 
ze szkół;

-  przeprowadzono rekrutację  uczniów biorących udział w zajęciach 
z indywidualnego doradztwa psychologicznego;

- opracowano i przeprowadzono testy wśród uczniów rozpoczynających 
indywidualne doradztwo psychologiczne;

- w okresie od listopada 2010 r. do 21 marca 2011 r. przeprowadzono 
łącznie 6825 godzin z indywidualnego doradztwa psychologicznego dla 
580 uczniów;



  

Indywidualne doradztwo 
psychologiczne – Gimnazjum nr 1 



  

Indywidualne doradztwo 
psychologiczne – Gimnazjum nr 3 



  

Indywidualne doradztwo 
psychologiczne – Gimnazjum nr 11 



  

Indywidualne doradztwo 
psychologiczne – Gimnazjum nr 12



  

Indywidualne doradztwo 
psychologiczne – Gimnazjum nr 14 



  

Zajęcia z indywidualnego doradztwa 
psychologicznego- Gimnazjum nr 25
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            Zadanie 6 – Warsztaty edukacyjne dla dziewcząt „Kobiety sukcesu”:

- zatrudniono doradców zawodowych w każdej ze szkół;
- przeprowadzono rekrutację  uczniów na zajęcia;
- opracowano i przeprowadzono testy wśród uczniów uczestniczących 

w warsztatach;
- w okresie od października 2010 r. do 21 marca 2011 r. 

przeprowadzono łącznie 16 godzin warsztatów dla 120 uczniów;
W ramach prowadzonych warsztatów;
- na zajęcia zaproszono kobiety sukcesu, m. in.  Panie Dyrektor 

Gimnazjów, mamy uczennic, które prowadzą własną działalność 
gospodarczą, inne kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy;

- zajęcia odbywały się również w formie warsztatowej - 
zgadywanki,wymienianie cech, które mogłyby sprzyjać w odniesieniu 
sukcesu, odgrywanie scenek;

- nauczyciele prowadzący zajęcia przygotowywali również w ramach 
warsztatów przykładowe prezentacje ukazujące sylwetki wybranych 
kobiet sukcesu. 



  

Warsztaty „Kobiety Sukcesu” 
-Gimnazjum nr 14 



  

Warsztaty „Kobiety Sukcesu”-
Gimnazjum nr 3
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          Zadanie 7 – Warsztaty edukacyjne”Odyseja umysłu”:

- przeprowadzono 40-godzinne szkolenie dla 18 nauczycieli z zakresu 
nauczania uczniów twórczego i logicznego myślenia;

- utworzono 12 grup po 10 uczestników warsztatów „Odyseja umysłu” –  
łącznie 120  uczniów;

- w marcu 2011 r. odbyły się pierwsze spotkania warsztatowe „Odyseja 
umysłu”.



  

Certyfikaty ukończenia szkolenia z 
nauczania uczniów twórczego i 

logicznego myślenia



  

Pomoce dydaktyczne do zajęć 
z twórczego i logicznego myślenia



  

Pomoce dydaktyczne do zajęć 
z twórczego i logicznego myślenia



  

Psycholodzy realizujący zajęcia z  Indywidualnego doradztwa 
psychologicznego zostali  zatrudnieni w procedurze przetargowej co 
wpłynęło na wygenerowanie oszczędności podczas realizacji projektu. 
Dzięki temu Beneficjent zakupił dodatkowo następujące pomoce:
- zestawy testów psychologicznych opracowanych przez Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne na potrzeby efektywniejszej realizacji 
zajęć;
-  książki dla 580 uczniów uczestniczących w realizacji zajęć.
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Książki zakupione dla każdego 
ucznia uczestniczącego w realizacji  

projektu
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Projekt „SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery”
realizowany będzie do 31 lipca 2011 r.
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Do wdrażania i monitorowania realizacji projektu jest zaangażowany 
zespół, w skład którego wchodzą:

- koordynator projektu – Pani Beata  Franiewska,
- asystent koordynatora projektu –Pan Wojciech Stanek ,
- specjalista ds. finansów i rozliczeń – Pani Edyta Wojciechowska ,
- specjalista ds. kadr i płac – Pani  Aldona Grabowska.
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Biuro projektu „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery”  
Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

  ul. Plażowa 9 sala 40, 20-620 Lublin
Tel . 81 466 39 86.



  

Dziękuję Państwu za uwagę
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