Projekt „Szkoła Kompetencji i Sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

TYTUŁ PROJEKTU: Szkoła Kompetencji i Sukcesu
NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPLD.11.01.04-10-0023/17.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacje
Umiejętności, Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji, Numer i nazwa
Poddziałania: XI.1.4 Kształcenie ogólne - miasto Łódź
Wartość projektu ogółem: 530 781,25 zł w tym dofinasowanie UE: 493 625,86 zł
CEL PROJEKTU: Dostosowanie 9 kierunków kształcenia ogólnego prowadzonego w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi do regionalnego rynku pracy
oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 160 absolwentów (80K/80M) w terminie od
01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. w wyniku
• doposażenia 6 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, pomoce TIK
• podniesienia kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli
• wsparcie 160 uczniów / uczennic w zakresie pozyskiwania kompetencji kluczowych.

ODBIORCY WSPARCIA
I. UCZNIOWIE I UCZENNICE CKZIU tj. Technikum nr 19, łącznie 160 os. (120 słabych
uczniów i 40 zdolnych uczniów) kształcących się w zawodach:
1.

Technik analityk

2.

Fototechnik

3.

Technik informatyk

4.

Technik logistyk

5.

Technik spedytor

6.

Technik weterynarii

7.

Technik włókiennik

8.

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Wsparciem zostaną objęte klasy II w roku szkolnym 2018/19 (I ed.) i 2019/20 (II ed.)
II. NAUCZYCIELE/NAUCZYCIELKI (N-Le) CKZIU-Technikum nr 19 - 50 os. (34K/16M)
III. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi - Technikum nr 19

FORMY WSPARCIA DLA UCZNIÓW














Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla uczniów
osiagających niskie wyniki edukacyjne
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów
osiagających niskie wyniki edukacyjne
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów
osiagających niskie wyniki edukacyjne
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii dla uczniów osiagających
niskie wyniki edukacyjne
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z biologii dla uczniów osiagających
niskie wyniki edukacyjne
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki dla uczniów osiagających
niskie wyniki edukacyjne
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla uczniów osiagających
niskie wyniki edukacyjne
Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - Koło Detektywów
Łódzkich
Zajęcia z zakresu chmury cyfrowej
Zajęcia z zagrożeń w cyberprzestrzeni
Projekt edukacyjny–tworzenie e-przewodnika pt. „Nasza Łódź”
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – zajęcia przyrodnicze
Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – warsztaty chemiczno – fizyczne

FORMY WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI









Kurs metodyczny – coaching pedagogiczny
Szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych
Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego
Szkolenie z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnej
Szkolenie z zakresu cyfrowej obróbki obrazu
Szkolenie z przygotowywania elektronicznych/internetowych narzędzi
diagnostycznych
Szkolenie z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
Szkolenie z zakresu obsługi chmury cyfrowej Szkolenie z zakresu obsługi chmury
cyfrowej

WSPARCIE DLA PLACÓWKI





Wyposażenie 2 pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów
przyrodniczych
Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK

