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Harmonogram 
”Plug into Electrical School”  

– Podłącz się do „Elektryka” –  
akcja promocyjna szkolnictwa zawodowego w ramach 

II Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych – Odkryj Swój Talent  

w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy 

 

 

Data 

przedsięwzięcia 
Rodzaj przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 

od 15.11.2017  

do 17.11.2017 
„Zielona Energia” 

- kampania uświadamiająca znaczenie odnawialnych źródeł 

energii w ramach projektu ”Energy at School”  

04. 12. 2017 

07. 12. 2017 

08. 12.2017 

Wycieczka 

zawodoznawcza  

do Bydgoskiej Fabryki 

Kabli 

- uczniowie klas 1-szych Technikum Elektryczno-

Energetycznego zapoznają się z parkiem maszynowym firmy, z 

procesem produkcyjnym kabli, sposobem kontroli i testów 

wyprodukowanych elementów. 

od 15.11.2017 

do 14.12. 2017 
Konkurs „Zawodowy 

MEM” 

- uczniowie technikum przygotowują MEM o zawodach,  

w których kształcimy w naszej szkole: technik elektryk, technik 

energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji, oraz technik 

urządzeń dźwigowych.  

28.11.2017  „Dzień Zawodowca” 

Lekcje otwarte przygotowane przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, prezentacja pracowni zawodowych i typów 
zawodów, w których kształci Technikum Elektryczno-
Energetyczne: technik elektryk, technik energetyk, technik 
chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych 

29.11.2017 „Dzień Kariery” 

- upowszechnianie rezultatów projektu „Zaprogramuj swoją 
przyszłość” w ramach PO WER; 
- lekcje otwarte zawodoznawcze dla uczniów 3 klas Gim. Nr 35; 
-  Poznaj siebie i swoje umiejętności – kącik doradztwa  
edukacyjno-zawodowego – uczniowie wezmą udział w quizach  
i ankietach badających ich umiejętności i predyspozycje 
zawodowe. 

05.12.2017 
„Zapytaj Eksperta”  
w „Elektryk TV” 

- wywiad z p. Andrzejem Rutzem; 
- specjalne wydanie gazetki „Ftyka Elektryka” 

11.12.2017 

"Poinformowany uczeń 
świadomym 
pracownikiem - prawo 
pracy bez tajemnic" 

Celem spotkań jest zapoznanie naszych uczniów z głównymi 
założeniami i zagadnieniami Kodeksu Pracy obowiązującego  
w Polsce. Poprzez kontakt osobisty z radcami prawnymi 
uczniowie zweryfikują stan swojej wiedzy o prawach  
i obowiązkach pracowniczych oraz przyswoją rzymskie 
powiedzenie, że "Nieznajomość prawa szkodzi". 

12.12.2017 

10.00-15.00 

Konkurs miejski  

Poczet  

Wielkich Elektryków – 

Zakład Radiowy „Eltra” 

Konkurs jest skierowany do uczniów 7 klas szkoły 

podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 

Bydgoszczy. Konkurs poświęcony historii i powstania i 

produktów Zakładu Radiowego „Eltra” 

od15.11.2017 
do 15.12.2017 

„Literatura 
popularnonaukowa” 

- wystawa w bibliotece szkolnej publikacji zawodoznawczych 


