Wzmacnianie potencjału kształcenia zawodowego
Technikum Zawodowego nr 3
w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie
Informacja o projekcie
Fundacja Rozwoju Lokalnego Progressus z siedzibą w Pyrzycach od 1 stycznia 2019 roku do
31 sierpnia 2020 realizuje w Technikum Zawodowym nr 3 w Stargardzie projekt pt.: Wzmacnianie
potencjału kształcenia zawodowego Technikum Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie RPZP.08.06.00
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Celami projektu są :
 podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania
ścieżki kariery zawodowej;
 stworzenie uczniom warunków odzwierciedlających realne warunki panujące na rynku pracy
przez dostosowanie szkolnej bazy materialnej
 podniesienie kompetencji zawodowych uczniów przez dodatkowe staże zawodowe
 wzrost kwalifikacji uczniów przez udział w zajęciach zgodnych z potrzebami rynku pracy
 wzrost świadomości uczniów w zakresie oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku pracy przez
współpracę z doradcą zawodowym
 wzrost wiedzy o zawodzie przez spotkania z przedstawicielami firm i uczelni wyższych
 podniesienie poziomu dostosowania kompetencji uczniów do rynku pracy poprzez utworzenie
klasy patronackiej
Projekt obejmie wsparciem 35 uczniów kształcących się na kierunkach: technik budownictwa,
technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie poprzez odbycie stażu zawodowego oraz udział
w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Ponadto w ramach projektu dofinansowane zostaną
szkolenia dla 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy wezmą udział w formach podnoszących
kwalifikacje nauczania zawodowego. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt do
specjalistycznych pracowni: „Parku doskonalenia nawierzchni kolejowej" oraz pracowni projektowania
i kosztorysowania dróg, mostów i budowli oraz robót wykończeniowych
Efektem projektu będzie lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.
Wartość projektu: 411 594,37 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
349 855,21 zł
Projekt Wzmacnianie potencjału kształcenia zawodowego Technikum Budowlano-Technicznego w Stargardzie
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotne informacje dotyczące naboru do udziału w projekcie
Uczniów Technikum kształcących się we wskazanych kierunkach zapraszamy do zgłaszania się do
udziału w projekcie w sekretariacie szkoły. Zgłoszenie chęci udziału nie oznacza automatycznego przyjęcia do projektu, natomiast na pewno każdy uczeń spełniający kryteria dostępu (klasa, kierunek kształcenia) przejdzie procedurę rekrutacji. Uczniowie zakwalifikowani do udziału odbywają zarówno staż
jak i kursy doskonalące.
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