Tytuł projektu: „Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie
wałeckim”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.
Cele projektu: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów
regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.
W ramach projektu wsparcie otrzymają 2 publiczne placówki kształcenia zawodowego: Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu (PCKZiU) oraz Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wałczu (RCKU).
Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół zawodowych i techników. Przygotowując uczniów
do wejścia na rynek pracy nacisk położony będzie nie tylko na przekazanie pakietu niezbędnej wiedzy,
ale przede wszystkim na wykształcenie konkretnych umiejętności m.in. poprzez praktyki i staże
zawodowe, a także dodatkowe specjalistyczne zajęcia w szkołach oraz kursy i szkolenia. 1100 uczniów
(495 dziewcząt i 605 chłopców) otrzyma kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia. Dla
najzdolniejszych uczniów szkół zawodowych i technicznych przewidziano stypendia. Wszyscy
uczestnicy będą objęci doradztwem edukacyjno-zawodowym.
Planowane efekty: Ze względu na niski poziom jakości bazy technologiczno-dydaktycznej szkolnictwa
zawodowego jednym z głównych działań jest także doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach
i stworzenie nowoczesnych laboratoriów kształcenia praktycznego. Z doposażenia zakupionego dzięki
EFS będą korzystały 2 szkoły i placówki kształcenia zawodowego.
Niezmiernie ważnym działaniem będzie wsparcie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki
zawodu w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności, szczególnie w zakresie nowych technologii oraz
przygotowanie do obsługi zakupionego sprzętu i wyposażenia. 54 nauczycieli kształcenia zawodowego
i praktycznej nauki zawodu (29 kobiet i 25 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie nowe
kompetencje.
W projekcie do końca 2023 roku weźmie udział 1100 uczniów.
Wartość projektu: 10 708 991,42 zł,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 9 102 642,70 zł,
Wkład budżetu państwa: 527 185,22 zł.

Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

