
ZESPOŁU  SZKÓŁ W KÓRNIKU  W   PROJEKTCH  UNIJNYCH

Od roku szkolnego 2016/2017  Zespół Szkół w Kórniku  uczestniczy w kilku projektach finansowanych

ze środków europejskich.

Projekt Nr 1 – czas realizacji od 01 września 2017 roku – 31 sierpnia 2019 r.

Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia

zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

Poddziałanie 8.3.4. kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach

WRPO na lata 2014-2020

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

-darmowy  kurs Prawo Jazdy Kat. B,

-darmowy kurs „Operatora Wózków Widłowych”,

-staże w firmach logistyczno- spedycyjnych ( uczniowie otrzymują wynagrodzenie),

-darmowe- specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego zawodowego,

-darmowe- specjalistyczne zajęcia z języka niemieckiego zawodowego,

-darmowe zajęcia w ramach „ SUPERLOGISTYKA”

Ponadto szkoła zostanie wyposażona w:

- pracownię komunikacji języków obcych,

- pracownię logistyczną,

- pracownię środków transportu.

Projekt Nr 2 - Projekt w trakcie realizacji. Zakończenie projektu 2020 r.

Projekty rozwojowe Wyższej Szkoły Logistki w Poznaniu „Logistyka stawia na technika”

www.wsl.com.pl/projekty-rozwojowe-wsl

http://www.wsl.com.pl/projekty-rozwojowe-wsl


Projekt „Logistyka stawia na technika „– podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów zawodu technik

logistyk poprawiające ich zdolność do zdobycia zatrudnienia”, nr RPWP.08.03.01-30-0052/16 realizowany

jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

-staże u pracodawców ( uczniowie otrzymują wynagrodzenie)

-udział w konferencjach Logmeeting, możliwość zdobycia certyfikacji ELA na poziomie CANDIDATE

JUNIOR LOGISTICIAN,

-doposażenie w materiały dydaktyczne, wycieczki edukacyjne.

Projekt Nr 3 – czas realizacji do końca 2022 roku

Projekt na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego Politechniki Poznańskiej „Czas zawodowców BIS –

zawodowa Wielkopolska” www.zawodowcy.org

Pozakonkursowy projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku

przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi

samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego

KORZYŚCI DLA UCZNIA:

-tygodniowe  zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach

logistycznych Politechniki Poznańskiej,

-dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów  przygotowanych w nowoczesnej

technologii zamieszczonych na platformie e-learningowej,

W ramach projektów dokształcana jest również kadra pedagogiczna.

http://www.zawodowcy.org/

