„ CKZ - Ciekawe Kształcenie Zawodowe ”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej CKZ Wys Maz skierowanej do

218 uczniów i 11 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez realizację kompleksowego
programu rozwojowego zwiększającego szanse na regionalnym rynku pracy. Wnioskodawcą
projektu jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.
Projekt jest realizowany w okresie od 02.01.2019 r. do 30.11.2020 r.

W projekcie przewidziane są następujące działania:
1. Realizacja 40 ponadprogramowych staży zawodowych przez uczniów klas II i III
Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem:
a. technik pojazdów samochodowych – 10 osób,
b. technik rolnik – 10 osób,
c. technik mechatronik – 10 osób,
d. technik chłodnictwa i klimatyzacji – 10 osób
2. Realizacja 4 staży zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego Centrum
Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem
3. Koła zainteresowań:
a. Koło mechatroniczne- bezzałogowe roboty latające
b. Zajęcia pozalekcyjne- Roboty mobilne
c. Zajęcie dodatkowe z przedsiębiorczości
d. Teraz ja
e. Zajęcia pozalekcyjne z projektowania układów chłodniczych
4. Kursy na dodatkowe uprawnienia w ramach podnoszenia umiejętności i uzyskiwania
kwalifikacji przez uczniów:
a. Kurs na prawo jazdy kat. B
b. Kurs operatora kombajnu zbożowego
c. Kurs umożliwiający zdobycie kwalifikacji F-gazy
d. Kurs modelowania i druku 3D
5. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
a. Zajęcia wyrównawcze z zakresu diagnostyki i mechaniki pojazdów samochodowych
b. Zajęcia wyrównawcze z programowania sterowników PLC
6. Dodatkowe wsparcie doradcze w zakresie określonym diagnozą potrzeb w ramach
poradnictwa zawodowo-edukacyjnego na rzecz uczniów.
a. Zajęcia indywidualne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
7. Kursy i szkolenia doskonalące warsztat pracy oraz umiejętności i kompetencje
nauczycieli :
a. Odnowienie uprawnień na 2 metody spawania MAG i TIG
b. Komfort i układy bezpieczeństwa
c. Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu
d. Programowanie w C/C

e. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie- operator programista
CNC
f. Warsztaty klimatyzacyjne
g. Sprężarkowe urządzenia chłodnicze
h. Zasady projektowania systemów chłodzenia
i. Zasady projektowania systemów klimatyzacji i wentylacji
j. Programowanie sterowników logicznych SIMENS SIMATIC S7-1200 W TIA Portal

Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

