Projekt pn. „Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów
samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie” nr
RPKP.06.04.03-04-0001/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
w ramach ZIT Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Wartość całkowita projektu to 493 424,48 zł z czego dofinansowanie wyniosło
EFRR wyniosło 419 410,80 zł.
Celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa
zawodowego, poprzez zakup nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia i narzędzi
dydaktycznych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na terenie
Powiatu Toruńskiego. Projekt wpłynie zatem na poprawę warunków kształcenia w zakresie
ponadgimnazjalnym zawodowym. Celem pośrednim projektu jest wyrównanie szans
w dostępie do nowoczesnych metod nauczania i nowoczesnego zaplecza technologicznego
w procesie edukacji, a także prawidłowego rozwoju młodzieży. Ponadto projekt pozytywnie
wpłynie na rozwój i wzbudzenie zainteresowań uczniów oraz na poprawę wyników w nauce
oraz zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy.
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie posiada obecnie
pomieszczenia w kompleksie warsztatów szkolnych z przeznaczeniem na profesjonalną
pracownię elektrotechniki i elektroniki. W roku szkolnym 2010/2011 pracownia została
wyremontowana, pomalowano ściany, została ułożona posadzka z płytek. Pracownia została
wyposażona w nowe stoły monterskie, ławki, krzesła i sprzęt multimedialny, szafki
ubraniowe i narzędziowe. Z czasem pracownię poszerzono o wnękę korytarzową, celem
uzyskania lepszych warunków do prowadzenia zajęć oraz pozyskania miejsca na nowe
profesjonalne urządzenia. Pomieszczenie nie jest doposażone w stopniu zapewniającym
odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy oraz spełnienia wymogów wyposażenia
pracowni w oparciu o wyposażenie prezentowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).
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samochodowych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie wynika
z dostosowania wyposażenia pracowni zgodnie ze standardami wyposażenia opracowanymi
przez KOWEZiU. Główne potrzeby dotyczą urządzeń pomiarowych, testerów. Odczuwalne
są także braki drobnego wyposażenia dydaktycznego: zasilaczy, akumulatorów. Wyposażenie
pracowni powinno także dać możliwość zaprezentowania działania poszczególnych zespołów
i podzespołów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Służyć temu ma
zakup zestawów panelowych i dydaktycznych zestawów pozwalających prześledzić procesy
pracy poszczególnych podzespołów elektronicznych. Nie byłoby to możliwe do
zaprezentowania z użyciem pojazdu bowiem elementy elektroniczne z reguły są ukryte we
wnętrzu pojazdu i nie ma łatwego dostępu dla ucznia i nauczyciela.
Zakup wymienionego poniżej zapotrzebowanie wynika bezpośrednio z analizy porównawczej
przeprowadzonej w badaniach ankietowych przez Zespół Szkół w odniesieniu do posiadanego
wyposażenia, rekomendacji KOWEZiU oraz stanu posiadanego wyposażenia:
1. Elektroniczny tester do akumulatora przenośny Midtroniks-EBT 165P – 1 szt.
2. Elektroniczny tester akumulatora stacjonarny Lewanda B200 – 1 szt.
3. Multimetr cyfrowy YT-73087 Yato – 4 szt.
4. Multimetr analogowy YX360TRF SANWA – 5 szt.
5. Przewody pomiarowe silikonowe łączące z końcówkami bananowymi czerwone – 20
szt.
6. Przewody pomiarowe silikonowe łączące z końcówkami bananowymi czarne – 15 szt.
7. Prostownik z płynną regulacją prądu i napięcia ładowania BK500 500A 12V – 1 szt.
8. Próbnik instalacji samochodowej Teng Tools – 3 szt.
9. Megaomomierz/ induktor do sprawdzania rezystancji izolacji IMI-33 – 1 szt.
10. Woltomierz szkolny analogowy prądu stałego do 20V z różnymi zakresami
pomiarowymi – 10 szt.

11. Amperomierz analogowy prądu stałego do 10A z różnymi zakresami pomiarowymi –
10 szt.
12. Amperomierz cęgowy AX-355 – 2 szt.
13. Alternator nowy FSO Polonez lub inny samochodu współczesnego – 5 szt.
14. Rozrusznik nowy FSO Polonez lub inny samochodu współczesnego ze stojanem z
uzwojeniami wzbudzenia – 5 szt.
15. Prądnica nowa typu Zuk, Nysa, Warszawa, Syrena – 5 szt.
16. Oscyloskop samochodowy PC 4x500 MHz PICOSCOPE 6404C- 1 szt.
17. Oscyloskop cyfrowy SDS1052DL Siglent dwukanałowy z sondami pomiarowymi – 1
szt.
18. Oscyloskop cyfrowy przenośny DSO1062B Hantek – 1 szt.
19. Generator przebiegów sinusoidalnych, prostokątnych, piłokształtnych regulowany SG
1639B
2 szt.
20. Rezystory suwakowe BDX 160 160 VA 33 Ohm/2,2A – 2 szt.
21. Rezystory suwakowe BDX 160 160 VA 100 Ohm/1,25A – 2 szt.
22. Zasilacze laboratoryjne prądu stałego regulowane PowerLab 305D 0-30V – 3 szt.
23. Watomierz prądu stałego szkolny LW-1 - 3 szt.
24. Tester świec żarowych 10-12V Glow plug CWHUD 1000 – 1 szt.
25. Tester czujników ABS ATE AST 3 – 1 szt.
26. Akumulator rozruchowy obsługowy 44Ah – 2 szt.
27. Akumulator rozruchowy obsługowy 60Ah – 2 szt.

–

28. Komputer z drukarką (drukarka do laptopa) – 1 szt.
29. Zestaw kluczy do alternatora 22 części – 1 szt.
30. Pompka podciśnieniowa z akcesoriami – 1 szt.
31. Klucze do świec z przedłużką 16/21 mm – 1 szt.
32. Nasadki sondy lambda i wtryskiwaczy – 1 szt.
33. Szczypce do świec zapłonowych – 1 szt.
34. Szafka narzędziowa Yato – 1 szt.
35. System zintegrowany typu D-Jetronic – 1 szt.
36. Układ pneumatyki przemysłowej – 1 szt.
37. Zestaw panelowy "Oświetlenie pojazdu samochodu" – 1 szt.
38. Zestaw panelowy "Sensoryka Systemów pojazdowych" – 1 szt.
39. Zestaw panelowy "Aktoryka Systemów pojazdowych" – 1 szt.
40. Zestaw panelowy "Układy zapłonowe pojazdów" – 1 szt.
41. Zestaw panelowy "Podstawy elektroniki" – 1 szt.
42. System zintegrowany typu Motronic M 1.5.2 – 1 szt.
43. Zestaw czujników systemów elektronicznych – 1 szt.
44. ABS/ASR - system regulacji siły hamowania – 1 szt.
45. SRS-system bezpieczeństwa biernego – 1 szt.
46. System magistrali CAN BUS – 1 szt.
47. Układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrohydraulicznym – 1szt.
48. Climatronic – 1 szt.

Zakupiony sprzęt i materiały przeznaczone będą na użytek placówki, wykorzystywane będą
przez uczniów i nauczycieli w celu zwiększenie efektywności nauczania i atrakcyjności zajęć.
Z efektów projektu korzystali będą głównie uczniowie następujących profilów kształcenia:


Technik pojazdów samochodowych,



Mechanik pojazdów samochodowych,



Kierowca – mechanik,



Technik mechanizacji rolnictwa,



Technik mechanizacji rolnictwa i agroturystyki,



Mechanik - operator pojazdów, maszyn rolniczych.

Realizacja projektu poprzez stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych
do rzeczywistego środowiska pracy pozwoli na zwiększenie potencjału tych szkół w zakresie
oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia, a tym samym pozwoli na
stworzenie warunków do specjalistycznego rozwoju młodzieży, poprawę wyników w nauce
i wzrost zainteresowań motoryzacją. Wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt i materiały
dydaktyczne stworzy warunki do rozwoju młodzieży uczęszczającej do tej placówki,
niezależnie od płci, pochodzenia, indywidualnych predyspozycji uczenia się, dostępu do
nowoczesnych technologii i innych czynników mogących mieć wpływ na dyskryminację.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie kształcenia
w ww. placówce. Z realizacji projektu wynikać będzie szereg korzyści, które obejmować
będą zarówno sferę edukacyjną, jak i społeczną.

