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REALNEGO ŚWIATA

W odnowionych klasach i warsztatach na powierzchni
50 000 stóp kwadratowych szkoła Goodwin Tech
udostępnia uczniom wyposażenie najlepsze w
branży. Uczniowie mogą wybierać z szerokiej
oferty umożliwiającej zdobywanie wykształcenia
technicznego, korzystanie z zajęć sportowych i
uzupełniających. Każdy uczeń jest zobowiązany
do utworzenia portfolio, wymieniając swoje
osiągnięcia zarówno w wymiarze akademickim,
jak i doświadczenia z prawdziwego życia, co
stanowi wymóg ukończenia szkoły, która
przygotowuje ich do rozpoczęcia życia
zawodowego lub podjęcia dwulub czteroletnich studiów
na wyższej uczelni.

735 SLATER ROAD
NEW BRITAIN, CT 06053

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zapraszamy na stronę goodwin.cttech.org
lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego
860-827-7736, aby uzyskać więcej
informacji i umówić się na oprowadzanie.

GOTOWI NA
KARIERĘ ZAWODOWĄ
I KSZTAŁCENIE NA
WYŻSZEJ UCZELNI!

AKREDYTACJA NEASC (STOWARZYSZENIE SZKÓŁ I UCZELNI NOWEJ ANGLII)

JAK

JAK SIĘ

KSZTAŁCIMY

SPĘDZAMY CZAS
WOLNY

W szkole Goodwin Tech utalentowani nauczyciele akademiccy
współpracują z dydaktykami wykładającymi przedmioty techniczne
w celu opracowania zajęć poświęconych zaawansowanym
technologiom. Nasz jedyny w swoim rodzaju program kształcenia
przygotowuje absolwentów Goodwin Tech do natychmiastowego
podjęcia pracy, przystąpienia do stażów lub pojęcia studiów w
trybie dwuletnim lub czteroletnim. Każdy uczeń kończy edukację
otrzymując dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo w
wybranej zawodowej dziedzinie technicznej.
Uczniowie klasy dziewiątej
uczestniczą we wszystkich
EDUKACJĘ OTRZYMUJĄC
programach technicznych
DYPLOM UKOŃCZENIA
oferowanych w szkole
Goodwin Tech w ramach
SZKOŁY ŚREDNIEJ
„Programu badań”. Takie
ORAZ ŚWIADECTWO W
doświadczenie pozwala im
WYBRANEJ ZAWODOWEJ
wszystkim angażować się w
DZIEDZINIE TECHNICZNEJ. różne działania stanowiące
okazję do poznania różnych
możliwości zawodowych zanim wybiorą tę jedną, która określi
ramy ich kształcenia w klasach 10-12. Uczniowie podejmują
kursy ogólnokształcące i techniczne zawodowe w ramach
dziewięciodniowego cyklu rotacyjnego, co daje dziewięćdziesiąt
dni nauki o charakterze ogólnokształcącym oraz dziewięćdziesiąt
dni kształcenia na technicznych kursach zawodowych.
KAŻDY UCZEŃ KOŃCZY

Uczniowie mają okazję do udziału w programie „Ścieżki
kariery akademickiej” [ang. College Career Pathways (CCP)]
organizowanym przez miejscowe uczelnie oraz programie
„Wczesne doświadczenie akademickie” [ang. Early College
Experience (ECE)] w ramach UCONN. W ramach tych programów
uczniowie zdobywają punkty akademickie będąc jeszcze w
szkole średniej oraz przygotowują się do
zaawansowanego kursu wymaganego przez
wyższe uczelnie.

Uczniowie szkoły Goodwin Tech mają do wyboru szereg
zajęć sportowych i ogólnorozwojowych:
Sport: football, piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
biegi przełajowe, pływanie i nurkowanie, zapasy,
baseball, golf, biegi na bieżni i halowe, softball i
lacrosse.

JAK

DZIAŁAMY

W szkole Goodwin Tech uczniom klas 11 i 12 oferuje się rozwiązanie
„Nauka poprzez pracę” [ang. Work-based Learning (WBL)],
w celu zdobycia doświadczenia z całego świata, nauki pracy
zespołowej, rozwiązywania problemów oraz spełniania oczekiwań
pracodawców. Odbywa się to w ramach zajęć szkolnych i uczniowie
nie tylko zdobywają punkty wymagane do zaliczenia przedmiotu
„Technologia zawodowa”, ale również otrzymują wynagrodzenie.
Dzięki relacjom partnerskim z miejscowymi firmami nasi uczniowie
mają okazję pracować w ramach prawdziwych projektów, zdobywać
praktyczne doświadczenie w zakresie procesu rozwoju kariery
zawodowej. Uczniowie uczestniczą również w pracy produkcyjnej,
ponieważ klienci zewnętrzni zatrudniają szkołę. Od budowania
domu po usługi w salonie praca pomaga uczniom w przygotowaniu
się do przejścia ze szkoły średniej na rynek pracy.

Lista przedmiotów technologii zawodowych obejmuje:
• Technologię motoryzacyjną
• Stolarkę
• Sztuki kulinarne
UCZNIOWIE
• Instalacje elektryczne
OTRZYMUJĄ PUNKTY
• Fryzjerstwo, kosmetologię
WYMAGANE DO i
i barberstwo
ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ
ZAWODOWYCHW i
• Ogrzewanie, wentylację
ZAKRESIE
i klimatyzację [skrót angielski
TECHNOLOGII
HVAC]
A JEDNOCZEŚNIE
• Technologię systemów
ZARABIAJĄ.
informatycznych
• Projektowanie mechaniczne i technologia inżynieryjna
• Technologię mechatroniczna
• Hydraulikę i grzejnictwo
• Technologia precyzyjnej obróbki skrawaniem

Kluby i zajęcia: samorząd uczniowski, Narodowe
Towarzystwo Honorowe [ang. National Honor Society],
Klub Muzyczny, SkillsUSA, Klub Zielonej Technologii,
HOBY i wiele innych.

CO NAS

WYRÓŻNIA

Absolwenci systemu Edukacji Technicznej Stanu Connecticut
[ang. Connecticut Technical Education and Career System (CTECS)]
są przygotowani do funkcjonowania w środowisku pracy i nauki,
które ulegają nieustannym zmianom. Poprzez dostosowanie
nowych standardów w zakresie technologii rozwijających się
uczniowie nabywają niezbędnych umiejętności, które umożliwiają
im odnoszenie sukcesów zarówno w klasie, jak i na rynku pracy.
Poprzez integrację kształcenia w trybie STEM z przedmiotami
ogólnokształcącymi i technologiami zawodowymi, z
instruktażem ze strony liderów branży absolwenci Goodwin Tech
opuszczają szkołę ze świadectwami lub licencjami branżowymi,
świadectwami ukończenia szkoły średniej lub stopniami
wymaganymi przez pracodawców podejmujących decyzje o
zatrudnieniu lub awansie.
Tacy absolwenci są gotowi do dalszego kształcenia i szkolenia
w przyszłości, w miarę gdy ich potrzeby edukacyjne i zawodowe
ewoluują i mogą pretendować do roli następnych liderów i
przedsiębiorców kraju.

GOODWIN.CTTECH.ORG

