Opis projektu:

I Źródło finansowania
Projekt współfinansowany jest

ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020; Działanie 9.2 Rozwój
kształcenia zawodowego; Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego;
Osi IX Wysoka jakość edukacji.

II Czas trwania projektu
Projekt będzie realizowany w czasie od września 2018 do sierpnia 2020 r.

III Grupa docelowa
Poszczególnymi formami wsparcia w naszej szkole zostanie objętych w sumie 90
uczniów / uczennic poszczególnych typów szkół: Technikum Usług Fryzjerskich,
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki.

IV Formy wsparcia
W ramach realizowanego projektu zakłada się objęcie uczniów / uczennic
następującymi formami wsparcia:

1. Kursy zawodowe:
- kurs stylizacji paznokci dla 10 uczennic Technikum Usług Fryzjerskich (w 2
grupach pięcioosobowych) w wymiarze 32 godzin na osobę;
- kurs barmana dla 10 uczniów / uczennic Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych (w 2 grupach pięcioosobowych) w wymiarze 32 godzin na
osobę ;
- kurs baristy dla 10 uczniów / uczennic Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych ( w 2 grupach pięcioosobowych) w wymiarze 20 godzin na
osobę ;
- kurs wózka widłowego dla 20 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i
Agrotroniki (w 2 grupach dziesięcioosobowych) w wymiarze 68 godzin na
osobę;
- kurs spawania mtodą Mag i Tig dla 20 uczniów Technikum Mechanizacji
Rolnictwa i Agrotroniki (w 2 grupach dziesięcioosobowych) w wymiarze 203
godzin na osobę.
Łącznie w kursach udział weźmie 70 uczniów / uczennic.

2. Staże zawodowe:
- dla 63 uczniów / uczennic Technikum Usług Fryzjerskich, Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych, Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;
- realizowane u lokalnych pracodawców;
- pojedynczy staż będzie trwał 150 godzin i w tym czasie stażysta będzie miał
okazję sprawdzić się w realnym środowisku pracy, poznać prawa i obowiązki
pracownicze;
- za odbyty staż zostanie wypłacone stypendium stażowe, a dodatkowo stażysta
otrzyma ubranie robocze;

3. Zajęcia pozalekcyjne
- dla 16 uczennic Technikum Usług Fryzjerskich (w 2 ośmioosobowych grupach)
w wymiarze 20 godzin na grupę;
- dla 16 uczniów / uczennic Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (w 2
ośmioosobowych grupach) w wymiarze 20 godzin na grupę;
- dla 16 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki (w 2
ośmioosobowych grupach) w wymiarze 20 godzin na grupę.
Łącznie w zajęciach udział weźmie 48 uczniów / uczennic.
Zajęcia mają przygotować uczniów / uczennice przede wszystkim do egzaminu
zawodowego, również jego części praktycznej;

4. Doposażenie pracowni zawodowych w następujący sprzęt:
- Technikum Usług Fryzjerskich: sauna fryzjerska, przenośna konsola,
lokownica, trymer, prostownice, lokówki, prostownice, kuferek fryzjerski,
główki treningowe;
- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: zmywarka, garnki, sztućce,
patery, termometry, wagi, termosy, ekspres do kawy, bielizna stołowa;
- Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki: mikrometr elektroniczny,
płyta traserska, pomiarowa płyta granitowa, spawarka, suwmiarki elektroniczne,
klucze żabkowe, szlifierka kątowa.
Zakupiony sprzęt i doposażenie pracowni zawodowych ma wpłynąć na lepsze i
pełniejsze prowadzenie zajęć praktycznych oraz przyczynić się do poprawy
efektywności nauczania.

Koordynator projektu: Rafał Ciupa
Szkolny Opiekun Projektu: Anna Wróblewska

