
INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY 
   Jak zaplanować swoją zawodową przyszłość? Czy w naszym regionie istnieją firmy poszukujące specjalistów z 

sektora zaawansowanych technologii? W jaki sposób można zapoznać się potencjałem technologicznym naszego 

regionu? Gdzie szukać weny i jak uwierzyć w swoje możliwości?   

   Remedium na powyższe dylematy było przystąpienie Conradinum w lutym tego roku do realizacji projektu 

dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod tytułem ”Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.  

    Nawigatorem przedsięwzięcia jest dziennikarz Radia Gdańsk - Leszek Szmidtke, dla którego nasza szkoła 

była i jest symbolem morza i wszystkiego co z gospodarką morską jest związane.   

   Formuła projektu przewiduje poranne zajęcia edukacyjne np. w Centrum Rozwoju Talentów, Inkubatorze 

Starter, Agencji Rozwoju Pomorza przygotowującej wspólny program z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Celem 

tych zajęć jest wskazanie możliwości rozwoju i wsparcia na jakie może liczyć młody człowiek stojący u progu 

kariery zawodowej.  

   Ważnym aspektem całości jest możliwość wyjazdu do firm, których w projekcie jest blisko 80. Są wśród nich 

stocznie i terminale kontenerowe, firmy spedycyjne, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej oraz branże 

technologii przyszłości. Uczniowie sami decydują dokąd chcą pojechać. Na miejscu zapoznają się z firmą, 

rynkiem na którym działa, jej ofercie pracy i wymaganiach. Ciekawym dopełnieniem są planowane warsztaty.  

   Nad realizacją projektu czuwają: Monika Kruk i Gracjan Papierkiewicz. 

 

 
Współczesne budowy statków są realizowane na wysokim poziomie technologicznym stąd zapotrzebowanie na 

specjalistów budowy jednostek pływających, mechatroników oraz techników chłodnictwa i klimatyzacji.  

23.02.2018. Klasa I Dt.  Remontowa Shipbuilding - wodowanie  

 

 



 

   Odyseja Młyńska 2018.07.03. Klasa I At - Gdańskie Młyny 

 

 

 
   Z tej mąki będzie chleb!  07.03.2018 Klasa I At - Gdańskie Młyny - laboratorium 

 

 



 
Cóż bardziej rozwija wyobraźnię niż szerokie horyzonty i wiatr od morza? 20.03.2018  

Klasa I Bt - Olivia Business Centre – warsztaty z przedsiębiorczości 

 

 
Tramwaje - zanim naszpikowano je czujnikami,  panelami operatorskimi i sterownikami PLC. 20.03.2018. Klasa 

I Bt Gdańskie Autobusy i Tramwaje 



 
Wehikuł czasu to byłby cud? 20.03.2018. Klasa I Bt z opiekunem - Gracjanem Papierkiewiczem. Gdańskie 

Autobusy i Tramwaje - wagon z 1930 roku 

 

 
Human Resourcesowe  historie. Olivia Business Centre 27.03.2018.  HR Randstad. Klasa II A z wychowawcą 

Anną Bracik 

Zdjęcia i opracowanie - Gracjan Papierkiewicz 


