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Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli
szkołą pozytywnego wyboru
to tytuł kolejnego projektu unijnego realizowanego w naszej Szkole w latach 2016 – 2018.
Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi
priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie
oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe
uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy
w Chorzowie, zaś jego budżet wynosi ponad 600 tyś.
Głównym celem projektu jest poszerzenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności
zawodowych uczniów oczekiwanych na rynku pracy, lepsze dopasowywanie systemu
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia
do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich
jakości, w tym poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy
z lokalnymi pracodawcami.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych
zajęcia z przedmiotów zawodowych dla zainteresowanych
zajęcia z języka angielskiego zawodowego
zewnętrzne kursy kwalifikacyjne: SEP, SCADA, prawo jazdy kat. B
dodatkowe zajęcia dla uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno –
gospodarczym: spotkania z praktykami zawodu, wizyty u przedsiębiorców,
udział w Festiwalu przedsiębiorczości WSB
6. wakacyjne staże zawodowe
7. wyposażenie pracowni zawodowych w TME.
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Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie otrzymują dodatkowe możliwości rozwoju, a Szkoła
wzbogaci się o nowe wyposażenie pracowni zawodowych: elektrycznej i mechatronicznej.
Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu rozpoczęły się zajęcia prowadzone przez naszych
nauczycieli. Opracowany został także harmonogram wyjazdowych spotkań z pracodawcami.
W najbliższym czasie czeka nas rekrutacja na kursy kwalifikacyjne – SEP, SCADA oraz
prawo jazdy, by uczniowie klas maturalnych mieli szansę wziąć w nich udział.

Harmonogram działań:









uzupełnienie dokumentacji naborowej
przydzielenie nauczycielom dzienników
monitorowanie realizacji ilości godzin dla poszczególnych grup, pomoc w ustaleniu
godzin spotkań
przygotowanie harmonogramu spotkań z pracodawcami
opracowanie listy firm, które przyjmą uczniów na staże wakacyjne; nawiązanie
kontaktów z przedstawicielami tych firm (opiekunowie stażystów)
przygotowanie harmonogramu spotkań 6 grup z doradcą zawodowym
opracowanie regulaminu naboru na kursy kwalifikacyjne: SEP, SCADA, prawo jazdy
przygotowanie harmonogramu spotkań 6 grup z praktykiem

