Projekt:
„ZSOiT Praktyczna szkoła podnosząca kwalifikacje zawodowe
absolwentów na rynku pracy”

Zajęcia skierowane do uczniów Technikum Zawodowego NR1 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku klas I-IV wszystkich
kierunków.
Wiosną 2011 roku złożyliśmy wniosek i wzięliśmy udział w konkursie na dofinansowanie
projektu, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2.
„Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”. Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt nasz został przyjęty do dofinansowania i przystępujemy w b.r. szkolnym do jego
realizacji. Czas realizacji to lata 2012-2013.
W ramach projektu realizowane będą następujące dodatkowe zajęcia w szkole jak
i dodatkowe praktyki oraz staże, kto wie może u przyszłych pracodawców:
- Technik Poligraf w firmach Masterpress S.A., Cezar S.A. grupa Chesapeake;
- Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Białymstoku;
- Technik Agrobiznesu w gospodarstwach agroturystycznych lub biurach podróży, takich jak:
Omega Travel, Almatur, „Majątek Howieny”, „Chata za Wsią”;
- Technik Organizacji Reklamy w firmach: TotalDruk, Studio Eleganckiej Reklamy, itp.

W szkole lub firmach szkoleniowych będą realizowane następujące zajęcia:
- Kurs przygotowania do matury 2012 – tylko i wyłącznie dla uczniów IV klasy technikum,
czyli 4T i 4F, a nim zajęcia z matematyki i języka angielskiego;
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- Kurs AutoCaD – specjalistycznego oprogramowania do projektowania maszyn, części
maszyn, łączeń sanitarnych i kanalizacyjnych, projektowania konstrukcji opakowań, itd. dla
wszystkich uczniów technikum;
- Kurs MS PowerPoint – specjalistycznego oprogramowania do tworzenia prezentacji
multimedialnych na potrzeby reklamy audio-wizualnej, czy internetu dla wszystkich uczniów
technikum;
- Kurs z grafiki rastrowanej i wektorowej na oprogramowaniu firmy Adobe – najlepsze
oprogramowanie do tworzenia grafiki (tworzenie ulotek, folderów, grafiki na potrzeby filmu,
internetu) na świecie dla uczniów Technik Organizacji Reklamy i Technik Poligraf i innych;
- Kurs Rysunku – specjalistyczny kurs tworzenia rysunku, bardzo przydatny dla osób, które
zawodowo będą tworzyć reklamę lub marzą o architekturze, dla uczniów Technik Organizacji
Reklamy;
- Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy - dla wszystkich uczniów technikum;
- Koło Młodego Inżyniera – zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich młodych inżynierów - dla
wszystkich uczniów technikum, a w ramach koła liczne wyjazdy na targi, imprezy zawodowe
i wyjazdy za granicę;

- Doradztwo zawodowe i komunikacja interpersonalna dla wszystkich uczniów technikum,
a w nim wyznaczenie ścieżki kariery zawodowej, mocne i słabe strony, radzenie sobie ze
stresem, itp.
- Kurs fotografowania i filmowania dla wszystkich uczniów technikum, któż z nas nie chce
robić pięknych zdjęć oraz filmików z różnego rodzaju imprez.

Informacje i zgłoszenia u p. Karola Łapińskiego lub w Biurze Projektu:
Poniedziałek (13 30 – 14.25) i wtorek (11.30 – 15.15)
Regulamin uczestnictwa w projekcie w zakładce: Projekty Unijne już wkrótce.
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