Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie
Hajnowskim
Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce pozyskał środki na realizację kolejnego projektu
rozwijającego zawodowe kompetencje i umiejętności uczniów. Przyszli technicy wezmą udział w
dodatkowych zajęciach i kursach kwalifikacyjnych a także zawodowych stażach. Ale na tym nie
koniec działań.
Doświadczenie zawodowe jest w cenie – to najcenniejszy punkt w CV, wymagany przez wszystkich
pracodawców. Doskonale wie o tym grono pedagogiczne i dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Szkoła jest absolutnym liderem wśród hajnowskich szkół średnich w zakresie realizacji projektów
unijnych. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz intensywnej współpracy z przedsiębiorcami,
uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce jeszcze w trakcie nauki w technikum mają możliwość
poznania realiów pracy w wybranej branży, a przy okazji zarobić pierwsze pieniądze i poznać kawałek świata.
Takie możliwości stwarza m.in. program Erasmus+, który Zespół Szkół Zawodowych realizuje z powiedzeniem
od kilku lat, jak również kolejne przedsięwzięcie, które wystartuje w roku szkolnym 2021/2022. Za sprawą
projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez
realizację kompleksowego programu rozwojowego szkoły - II edycja" przyszli adepci technicznych zawodów
będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w wielu obszarach. W ubiegłym roku szkoła z sukcesem
zakończyła realizację pierwszej edycji projektu, sprawdź jakie działania przewidziano w kolejnej!
Przyszli technicy – w zależności od kierunku, już na etapie nauki w szkole średniej będą mogli podszkolić swoje
umiejętności IT poprzez udział w labolatorium: technologii informacyjno-komunikacyjnym (ICT),
oprogramowania CAD CAM czy SOLID EDGE (skorzystają zwłaszcza przyszli budowlańcy, bo program
przeznaczony do tworzenia parametrycznych modeli 3D) a także SYMFONIA MAGAZYN (coś dla logistyków, bo
program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową).
Na tym nie koniec: uczniowie wezmą również udział w dodatkowych zajęciach przedmiotowych –
matematycznych i językowych – będą mogli podszlifować języki angielski i rosyjski, a umiejętności zostaną
poświadczone odpowiednim certyfikatami (TOEIC i TELC).
Technicy w ramach projektu przystąpią także do kursów kompetencji zawodowych pożądanych na rynku pracy:
tachospeed i Moduł Kontrolny dla kierowców,
kosztorysowania w procesie budowlanym,
organizacja cateringu,
carving i dekoracje potraw,
kuchnia regionalna,
kurs spawacza TIG i MIG,
Corel Draw,
Photoshop,
programowanie CNC,
które w realiach rynkowych kosztują krocie – w szkole uprawnienia będzie można zrobić za darmo!
Ponadto uczniowie poznają realia rynku pracy podczas zajęć z poradnictwa zawodowego oraz nawiążą pierwsze
kontakty w branży w ramach zawodowych staży u podlaskich przedsiębiorców. Projekt przewiduje ponadto
udzielenie pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych, staże
zawodowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.
W ramach projektu zostaną również doposażone sale techniczne: przyszli technicy budownictwa, żywienia i
usług gastronomicznych, a także mechanicy i informatycy będą mogli zgłębiać tajniki wybranych zawodów w
warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.
Projekt będzie realizowany do 31.08.2023 r., jego wartość to 2 113 979,22 zł. Z działań skorzysta 200 uczniów

oraz 9 nauczycieli.
Poza realizacją projektów, szkoła aktywnie współpracuje z czołowymi przedsiębiorstwami z regionu – m.in.
PRONAR i DANWOOD w Bielsku Podlaskim, dzięki czemu uczniowie mogą poznawać praktyczne tajniki
wybranego zawodu, zaś już jako absolwenci - z sukcesem ubiegać się o zatrudnienie w zaprzyjaźnionych
firmach. Wybierając technikum budownictwa najlepsi uczniowie mogą ponadto liczyć na stypendium
ufundowane przez zaprzyjaźnioną firmę Danwood S.A (brana jest pod uwagę średnia z przedmiotów
zawodowych).
Katarzyna Miszczuk
grafika poglądowa: 2,3 mln zł na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół
Zawodowych w Hajnówce
Trwa kampania Hajnowskie szkoły ponadpodstawowe COOL Schools - zobacz ofertę Zespołu Szkół Zawodowych
w Hajnówce (wewnętrzne okno)

