Człowiek – najlepsza inwestycja
Szkoły zawodowe ruszyły z projektem “Podkarpacie stawia na zawodowców”
Przez kolejne dwa lata szkoły zawodowe Powiatu Dębickiego realizować będą zadania
zaplanowane w ramach projektu systemowego “Podkarpacie stawia na zawodowców”. Liderem Projektu jest
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a jego partnerem Powiat Dębicki. Projekt realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 9.2 “Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego” i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Cel projektu
to wsparcie szkolnictwa zawodowego, między innymi - zmoderniowanie pracowni zawodowych,
uruchomienie pracowni doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz opracowanie nowych programów
nauczania. Uczniowie szkół zawodowych powiatu skorzystają ponadto z oferty zajęć dodatkowych
rozwijających ich kompetencje kluczowe, zawodowe lub wyrównujących dysproporcje edukacyjne,
a nauczyciele z kursów i szkoleń.
Działania projektowe rozpoczęły się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Zespole Szkół nr 2,
Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu oraz Zespole
Szkół w Brzostku. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy przystąpi do projektu w lipcu przyszłego roku. Całością
projektu koordynuje Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dębicy, tutaj też mieści się główne biuro projektu.
We wrześniu szkoły uruchomiły szkolne biura projektowe i przygotowały niezbędne
dokumenty. Młodzież na bieżąco zaznajamiana jest z założeniami, zakresem oraz przebiegiem projektu,
jak również z korzyściami wynikającymi z przystąpienia do zajęć dodatkowych. Okazuje się, że uczniów nie
trzeba namawiać do udziału w projekcie. Mają świadomość, że korzystając z oferty dodatkowych zajęć
zdobywają doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, które z pewnością przydadzą się w przyszłej pracy.
Ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na zajęcia dodatkowe dla młodzieży. Niebawem w Zespole Szkół
nr 2, Zespole Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy nastąpi rekrutacja
uczniów. Tam też zajęcia rozpoczną się najwcześniej.
W Zespole Szkół nr 2 będą to zajęcia wyrównawcze z matematyki, z języka angielskiego
zawodowego oraz dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych dla ostatnich klas technikum
informatycznego, elektronicznego oraz elektrycznego. Ponadto uczniowie technikum elektronicznego
i elektrycznego wezmą udział w kursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP. Wszyscy uczniowie tej
szkoły zakwalifikowanido projektu będą objęci indywidualnym doradztwem zawodowym.
W Zespole Szkół Ekonomicznych zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe doskonalące

umiejętności z języka obcego zawodowego, zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne uczniów,
wyrównawcze z matematyki oraz zajęcia ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych - „ABC
finansów i księgowości”, „Profesjonalny handlowiec”, “Tworzenie kampanii reklamowej”, „Współczesne
trendy w obsłudze gości”. Nie zabraknie kursów zawodowych pozwalających uczniom nabycie umiejętności
niezbędnych na rynku pracy: „Obsługa kas fiskalnych”, „Obsługa wózków widłowych”, kurs prawa jazdy
kat. B, „Excel i Word w praktyce” oraz kurs fotografii.
Ciekawą ofertę zajęć dodatkowych dla uczniów przygotował Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Dębicy. “Nowoczesne techniki wykończenia ścian”, “Wycena robót budowlanych w programie ZUZIA”,
“Mury z elementów drobnowymiarowych”, “Wspomaganie projektowania konstrukcji budowlanych
w programie Specbud,” “Obsługa programu serwisowego dla warsztatu samochodowego”, zajęcia
z blacharstwa przemysłowego, kurs z zakresu programowania obrabiarek CNC, czy kurs prawa jazdy kat. B
to tylko niektóre propozycje szkoleniowe dla młodzieży.
Projekt ma również na celu uściślenie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. W tym
zakresie podejmowne są działania polegające na opracowywaniu programów nauczania, w konsultacji
z pracodawcami. Ponadto uczniowie bedą realizować praktyki zawodowe w zakładach pracy - pierwsi
praktykanci z Zespołu Szkół Ekonomicznych trafili już do pracodawców.
Równolegle szkoły przygotowują się do przetargu na specjalistyczne wyposażenie pracowni
zawodowych, które już z początkiem 2013 r. trafi do szkół. Wszystkie działania podejmowane są we
współpracy z organem prowadzącym. Powiat Dębicki przeznaczył kwotę 30 tys.zł na przygotowanie
w Zespole Szkół Ekonomicznych pomieszczeń, w których zainstalowane zostanie specjalistyczne
wyposażenie pracowni technika handlowca oraz technika ekonomisty.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Unijne pieniądze na szkolnictwo zawodowe

Uczniowie szkół zawodowych powiatu dębickiego od września br.uczestniczyć będą w projekcie
unijnym „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego, będzie realizowany przez ponad dwa lata - od 1 sierpnia 2012 r. do 31
października 2014 r. Ogółem jego wartość wynosi 3,8 mln zł. To kwota, którą Powiat Dębicki
pozyskał na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w wyniku podpisania
umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
Idea projektu skupia się na wzmocnieniu współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami - 904
uczniów zostanie skierowanych na praktyki lub płatne staże w celu doskonalenia umiejętności
zawodowych. Przy współpracy z pracodawcami opracowane zostaną 4 nowe programy nauczania
konkretnych zawodów, powstanie ponadto 25 programów zajęć dodatkowych, co zaowocuje
wzbogaconą ofertą edukacyjną szkół. Ponad 800 uczniów weźmie udział w zajęciach rozwijających
kompetencje kluczowe, np. język obcy zawodowy, umiejętności zawodowe lub wyrównujących
dysproporcje edukacyjne. Młodzież będzie mogła skorzystać z oferty 12 form kursów i szkoleń
zawodowych oraz 15 form zajęć dodatkowych i wyrównawczych. W ramach projektu utworzone
zostaną 4 nowe pracownie edukacyjno -zawodowe, wspierające młodzież w wyborze dalszej ścieżki
zawodowej. Dotychczas pracownie tego typu istniały w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz w
Zespole Szkoł nr 4 w Dębicy.
Ponad 1,3 mln zł przeznaczonych zostanie na zmodernizowanie 10 pracowni zawodowych, które
wzbogacą się o pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt oraz pracownie komputerowe z nowym
oprogramowaniem. Z przystąpienia do projektu skorzystają również nauczyciele – bedą mieli
możliwość ukończenia kursów kwalifikacyjnych dla doradców zawodowych, kursów obsługi
nowoczesnych programów komputerowych oraz szkoleń metodycznych. 3 szkoły wdrożą nowe
sposoby zarządzania placówką oparte na technologii komputerowej.
W projekcie wezmą udział wszystkie szkoły zawodowe w powiecie; Zespół Szkół Zawodowych nr
1, Zespół Szkół nr 2 – zarządzający całością projektu, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Dębicy, a ponadto Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu oraz Zespół
Szkół w Brzostku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

