
 
W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu realizowany jest projekt, termin realizacji obejmuje  

01.12.2017r.- 30.11.2019r.  

tytuł projektu: 

„ EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie   elbląskiego  systemu  szkolnictwa  zawodowego  do  potrzeb rynku pracy ”Projekt 

współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 

 

W  projekcie bierze udział  40 beneficjentów (uczniów)  kształcących się  w technikum i branżowej szkole I stopnia. 

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:  

I etap obejmował 17 beneficjentów w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn w 2018r. 

II etap będzie brało udział 23 beneficjentów w tym 9 kobiet i 14 mężczyzn w 2019r. 

Drugi etap  rozpoczął się od 01.10.2018r. 

Pierwszym działaniem II etapu projektu była  rekrutacja uczestników która trwa od 01.10.2018r. do 31.10.2018r.  

Rekrutacja obejmująca 23 uczestników (9 kobiet i 14 mężczyzn).  

W rekrutacji biorą udział uczniowie klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: 

Technik usług fryzjerskich 

Technik energetyk 

Technik technologii drewna  

Fryzjer 

Stolarz 

Kolejnym krokiem założenia projektu była diagnoza, która odbyła się w miesiącu- listopad 2018r. 

Celem diagnozy było zbadanie pod kątem preferencji i predyspozycji zawodowych oraz innych kompetencji indywidualnych,              

które zakwalifikują beneficjenta do uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych na kursach szkolenia zawodowego             

powiązanych  z profilem kształcenia oraz nabycie kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy. 

Następnym zadaniem w wyniku realizacji projektu było uczestnictwo w kursach doskonalących umiejętności i kwalifikacje oraz               

kurs kompetencji miękkich  beneficjentów zakwalifikowanych do projektu. 

Realizacja zajęć na kursach: 

 

1. Kurs kompetencji miękkich „Skuteczne zarządzanie samym sobą” (08.03.2019r.- 15.03.2019r.) 
2. „Kurs wizażu” dla uczniów w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer (12.03.2019r.- 19.03.2019r.)  
3. „Kurs obsługi elektronarzędzi do drewna” dla uczniów technik technologii drewna i stolarz (19.03.2019r.-             

30.03.2019r.) 

4. „Kurs urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne” dla uczniów w zawodzie technik energetyk (04.04.2019r.-             
12.04.2019r.) 

5. Kurs przygotowawczy z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu             

Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (16.03.2019r.- 25.04.2019r.) 

 

Ostatnim etapem projektu będą staże u pracodawców, które odbyły się wg harmonogramu: 
1. Staż w zakresie  podnoszenia kwalifikacji w zawodzie  technik  usług fryzjerskich    24.06.2019r.- 18.07.2019r. 4 

beneficjentki 
2. Staż w zakresie  podnoszenia kwalifikacji w zawodzie  technik  technologii drewna     24.06.2019r.- 18.07.2019r. 4 

beneficjentów 08.07.2019r.- 01.08.2019r. 3 beneficjentów 
       3. Staż w zakresie  podnoszenia kwalifikacji w zawodzie  technik  energetyk    24.06.2019r.- 18.07.2019r.   6 beneficjentów 
        4. Staż w zakresie  podnoszenia kwalifikacji w zawodzie fryzjer: 
            24.06.2019r.- 18.07.2019r. 2 beneficjenti  
             01.07.2019r. - 25.07.2019r. 1 beneficjentka  
             08.07.2019r.- 01.08.2019r. 1 beneficjentka 
        5. Staż w zakresie  podnoszenia kwalifikacji w zawodzie stolarz    24.06.2019r.- 18.07.2019r. 2 beneficjentów. 
Odpowiedzialna za realizacje zadań: Krystyna Grochowska 
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