
 
 

 
Projekt pt. „Start w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

START W PRZYSZŁOŚĆ 

OPIS 

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie podległą Ministrowi Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi.   

Projekt dedykowany jest dla 70 Uczniów/Uczennic i 7 Nauczycieli/Nauczycielek.  

Efektem wsparcia będzie podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji oraz umiejętności 

oczekiwanych przez pracodawców. Działania zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek 

kształcenia zawodowego oraz zapewnieniem w Szkole warunków odzwierciedlających naturalne 

środowisko pracy.  

 

Planowany okres realizacji: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r. 

Wartość projektu: 593 696,25 zł 

Dofinansowanie: 501 416,81 zł  otrzymanych ze środków Unii Europejskiej. 

 

Formy wsparcia:  

 staże uczniowskie,  

 szkolenia/warsztaty/kursy, targi, wyjazdy na Uczelnię Wyższą, 

 doposażenie pracowni zawodowych.  
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CEL GŁÓWNY 

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic 

(44K) i 7 Nauczycieli/Nauczycielek (3K) oraz doposażenie 4 pracowni kształcenia zawodowego 

Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie 

w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnych i regionalnego rynku pracy  

we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 1 

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 60 Uczniów/Uczennic  (37K), 

we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży uczniowskich. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 2 

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 Uczniów/Uczennic, we współpracy 

z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń, kursów i warsztatów 

specjalistycznych. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 3 

Dostosowanie 4 pracowni kształcenia zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy. 

CEL SZCZEGÓŁOWY 4 

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 7 Nauczycieli/Nauczycielek. 

CELE - PODSUMOWANIE 

Cele te to odpowiedź na przeprowadzoną analizę problemową Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie w zakresie deficytów/braków w obszarze nauczania 

zawodowego i potrzeb Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek w ścisłej korelacji 

z przeprowadzoną analizą potrzeb i oczekiwań pracodawców.  

 

Zaplanowane działania są uzupełnieniem dotychczasowej oferty Szkoły skierowanej 

do Uczniów/Uczennic oraz Nauczycieli/Nauczycielek. Działania przyczynią się do wyposażenia 

Uczniów/Uczennice w kompetencje, umiejętności, które stanowią odpowiedź na zgłoszone 

zapotrzebowanie pracodawców, co przełoży się na ich uatrakcyjnienie jako przyszłych pracowników, 

zwiększając ich szansę na rynku pracy. 

 

 


