
Projekt Akademia wysokich lotów 

Projekt „Akademia wysokich lotów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, 

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe) realizowany na podstawie umowy nr RPLD.11.03.01-

10-0008/19 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Skierniewice. 

Termin realizacji projektu 1 stycznia 2020 r. - 31 grudnia 2021 r. 

Wartość projektu  1158 438,47 złotych. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez podniesienie 

umiejętności praktycznych, uzyskanie nowych kwalifikacji i kompetencji przez 83 uczennice 

i 47 uczniów oraz 5 nauczycielek Technikum w ZS Nr 3 w Skierniewicach w okresie 24 

miesięcy. 

Grupę docelową stanowi młodzież I, II, III, IV klas(14-19 lat) 4 i 5-letniego technikum 

kształcącego w zawodzie: technik ekonomista  (50os/28K), hotelarstwa (30os/23K), 

eksploatacji portów i terminali (50os/32K) oraz 5 nauczycielek przedmiotów ekonomicznych, 

hotelarskich i eksploatacji portów w ZS Nr 3 w Skierniewicach (razem 135 osób, 65%K) 

W ramach projektu wykonaliśmy instalację nowej sieci internetowej szkoły, wyposażyliśmy 

pracownie dla uczniów technikum eksploatacji portów i terminali, kupiliśmy laptopy, rzutniki 

multimedialne, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki i komputery do pracowni języków 

obcych, materiały szkoleniowe (tablice, plakaty). 

Mimo problemów związanych z epidemią 6 uczniów odbyło wakacyjny staż w LS Airport 

Services, na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. 

Przygotowaliśmy stroje dla uczniów technikum eksploatacji portów i terminali. 

Zrealizowaliśmy też szkolenia dające uczniom kwalifikacje zawodowe: e- urzędnik (ECDL) – 

20 osób); kurs operatora statków bezzałogowych UAVO VLOS (drony) – 30 osób, kurs 

obsługi wózków widłowych – 20 osób. 

Odbyły się także 3 edycje szkolenia Event manager dla 30 uczniów. 

Uczniowie mogą także podnosić swoje umiejętności z j. angielskiego, a niedługo także z j. 

niemieckiego i j. rosyjskiego. 

Uczniowie zdobywali tez nowe umiejętności poruszania się po rynku pracy na warsztatach: 

Jak pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną?, Planowanie kariery zawodowej. 

W planach jeszcze więcej: kolejne staże, szkolenia, warsztaty. Harmonogram zamieszczony 

jest na stronie internetowej szkoły. 

Twórcami projektu są Joanna Jednoralska i Radosław Małkus. 

Przy obsłudze projektu pracują:  

Joanna  Jednoralska  - koordynator projektu  

Radosław  Małkus - asystent koordynatora do spraw dydaktycznych i organizacji szkoleń 



Jolanta Rosiak- specjalista do spraw finansowych  

Danuta Szczepaczewska - specjalista do spraw płac. 


