
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Podsumowanie zrealizowanych specjalistycznych szkoleń technicznych dla nauczycieli  

po pierwszy semestrze (do września do końca roku 2018) 

 

W pierwszym semestrze w ramach specjalistycznych szkoleń technicznych dla 

nauczycieli w obszarze elektroniki samochodów osobowych w ramach projektu 

 „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej 

diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole 

Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”, przeszkolonych zostało 

12 nauczycieli zawodowców i odbyło się 12 szkoleń dot. tematów: 

 Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne. 

 Podstawy diagnostyki układów elektrycznych 

 Diagnostyka czujników cz. I 

 Diagnostyka czujników cz. II 

Nauczyciele zdobytą wiedze przekazują na planowych zajęciach uczniom, a wybrani 

nauczycie prowadzili zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu Profesjonalny 

Diagnosta. 

 

Szkolenia odbywały się w Lubinie w odpowiednio wyposażonym Specjalistycznym Centrum 

Szkoleniowym przygotowanym przez firmę Betis, Sławomir Olszowski z Radomia, 

zajmującą się szkoleniami i ekspertyzami technicznymi. Specjalistyczne Centrum 

Szkoleniowe powstało, dzięki życzliwości właścicieli, w firmie Kępa Auto-Centrum Marek 

Kępa, Elżbieta Kępa sp. j. przy ulicy Mełgiewskiej 4 w Lublinie. 

 

Podsumowanie zrealizowanych specjalistycznych szkoleń technicznych dla uczniów po 

pierwszy semestrze. 

 

W pierwszym semestrze w ramach specjalistycznych szkoleń technicznych dla dla uczniów 

w obszarze elektroniki samochodów osobowych w ramach projektu  „Profesjonalny 

Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki 

samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół 

https://zss.lublin.eu/szkolenie-diagnostyka-komputerowa-pojazdow-samochodowych-platformy-informacyjne-2/
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Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”, przeszkolonych zostało 

48 uczniów i odbyło się 12 szkoleń dot. tematów: 

 Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne. 

 Podstawy diagnostyki układów elektrycznych 

 Diagnostyka czujników cz. I 

 Diagnostyka czujników cz. II 

Szkolenia przeprowadzone były przez nauczycieli zawodowców, którzy sami zdobywali 

wiedzę przez udział w szkoleniach technicznych w ramach projektu. Nauczyciele zdobytą 

wiedze przekazują na lekcjach uczniom, a wybrani nauczycie prowadzili zajęcia dodatkowe 

dla uczniów. 

Szkolenia praktyczne, zwiększające umiejętności naszych podopiecznych odbywały się 

w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie w odpowiednio 

wyposażonym pracowniach szkoły. Były to miedzy innymi pracownia: komputerowa nr 2, 

elektrotechniki i elektroniki samochodowej, obsługi i naprawy pojazdów. 

 

 


