Działania jakimi zostaną objęci nauczyciele:
• staże, kursy i szkolenia doskonalące,
• studia podyplomowe,
• sieć współpracy i samokształcenia.

Morski Powiat Słupski

realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
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Oczekiwane rezultaty powyższych działań:
• podniesienie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych nauczycieli,
• stała współpraca nauczycieli z pracodawcami w zakresie dostosowania programów
nauczania do rzeczywistych warunków
istniejących w zakładach pracy,
• poznanie nowych metod i form pracy
z uczniami,
• poznanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz obsługi
programów specjalistycznych.
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Starostwo Powiatowe w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
tel. +48 59 841 85 00, faks +48 59 852 71 11
e-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl

„Podniesienie jakości
szkolnictwa zawodowego
na terenie Powiatu Słupskiego
na potrzeby rynku pracy”

Dofinansowanie:

Całkowity
koszt:

w tym środki
z Unii Europejskiej:
270 uczniów,
25 nauczycieli

686 396,93 zł
617 757,24 zł
583 437,39 zł
Termin realizacji:
30 września 2016 – 31 grudnia 2018

Cel:

Grupa docelowa:

dostosowanie oferty kształcenia zawodowego
w powiecie słupskim do potrzeb rynku pracy
i zwiększenie zatrudnialności absolwentów
szkół zawodowych w powiecie słupskim.

Projekt współfinansowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa: 3. Edukacja
Działanie: 3.3 Edukacja Zawodowa
Poddziałanie: 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej

Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Ustce.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Działania jakimi zostaną objęci uczniowie:
• dodatkowe staże i praktyki zawodowe
realizowane u pracodawców, wykraczające poza podstawę programową,
• zajęcia organizowane wspólnie z pracodawcami i uczelniami wyższymi,
• szkolenia i kursy specjalistyczne,
• dodatkowe zajęcia z języka angielskiego zawodowego.

• poszerzenie oferty kształcenia zawodowego w ZSA w Słupsku i ZSOiT w Ustce
w branżach: Turystyka, sport i rekreacja, Środowisko i Chemia Lekka,
• poszerzenie współpracy nauczycieli
z pracodawcami oraz zdobywanie
nowych kwalifikacji zawodowych,
• doskonalenie nauczycieli w zakresie
kompetencji zawodowych,
• budowanie systemu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
Dzięki powyższym działaniom
uczniowie zyskają m.in.:
• dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,
• lepszą znajomość kultury pracy,
• poznanie nowych technologii,
• umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy,
• poprawę zdawalności egzaminów
zawodowych,
• umiejętność planowania własnej
ścieżki zawodowej.

