O Projekcie
Od 1 września 2010 r. Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu uczestniczy w projekcie
pt: „Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji
kluczowych i współpracy z pracodawcami”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oprócz ZSO w projekcie uczestniczą dwie inne szkoły zawodowe z Poznania: Technikum Komunikacji w Zespole
Szkół Komunikacji im. H. Cegielskiego oraz Technikum Geodezyjno-Drogowe w Zespole Szkół GeodezyjnoDrogowych im. R. Modrzejewskiego.
Przedsięwzięcie ma służyć wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia i podniesieniu szans uczniów szkół
zawodowych na wielkopolskim rynku pracy poprzez wdrożenie programów rozwojowych ukierunkowanych na
rozwój kompetencji kluczowych i współpracę z pracodawcami. Ponadto cele projektu to:
 podniesienie jakości i efektywności procesu nauczania;
 podniesienie wiedzy uczniów z zakresu kompetencji kluczowych oraz pobudzenie świadomości na
temat konieczności podnoszenia kwalifikacji i kreatywności w procesie zdobywania wiedzy;
 ułatwienie zdobycia doświadczenia zawodowego uczniom i podniesienie ich zdolności do zatrudnienia;
 nawiązanie aktywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.
W ramach projektu organizowane są następujące działania:
• Zajęcia pozalekcyjne – cykl 144 h zajęć z wybranego przedmiotu
• Zajęcia wakacyjne – kursy 20 h
• Analiza kompetencyjna i osobowościowa
• Moduł współpracy z pracodawcami:
 Praktyki
 Wizyty u pracodawców
 Diagnoza potrzeb kadrowych
Łącznie w projekcie weźmie udział 516 uczniów z 3 szkół. W roku szkolnym 2010/2011 zaświadczenia o
ukończeniu zajęć otrzymało 108 uczniów. W chwili obecnej w ZSO trwa nabór uczestników na zajęcia w
kolejnym roku szkolnym tj. 2011/2012 – rekrutacja ok 110 osób będzie się odbywała zgodnie z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn. Projekt będzie trwał do 31.08.2012 roku.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Projektu:
DGA S.A.
Biurowiec „Delta”
Ul. Towarowa 35, p.V
61-896 Poznań
Tel. (61) 859 59 00
Fax. (61) 859 59 01
www.dga.pl
bądź bezpośrednio z Opiekunem zajęć wyznaczonym w szkole: Wicedyrektor Lucyna Karpińska-Suś.
Zapraszamy takŜe na stronę www projektu: www.podnosimykompetencje.pl

