
 

Rekrutacja do kolejnej  - II tury  projektu 

TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski zaprasza uczennice i uczniów szkół średnich na kierunkach 

technik: handlowiec, ekonomista, organizacji reklamy, informatyk do udziału w projekcie 

pn. „Szkolne biuro ćwiczeń”. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych 

uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

Termin realizacji dla ucznia/uczestnika II tury:  październik 2018 – czerwiec 2019 + miesięczny staż 
zawodowy w wakacje 2019 r. 
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic szkół 
zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. 
Cel realizowany będzie we współpracy szkół których uczniowie wezmą w projekcie udział z 
otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcami regionu.  
Cele szczegółowe:  
1. Podniesienie poziomu umiejętności praktycznych oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 
uczestników i uczestniczki projektu; 
2. Nabycie pracowniczych kompetencji miękkich przez uczestników i uczestniczki projektu; 
3. Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 150 godzinnych stażach zawodowych u 
lokalnych przedsiębiorców; 
4. Nabycie dodatkowych kompetencji związanych z nauczanym zawodem przez 10 
nauczycieli/nauczycielki. 
Wsparcie dla uczniów i uczennic zaplanowane w projekcie: 
Doradztwo edukacyjno - zawodowe 
Łącznie 3 godziny spotkania z doradcą zawodowym w celu przygotowania  Indywidualnej diagnozy 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz Planu pracy, który pomoże w określeniu dalszej ścieżki 
rozwoju  zawodowego. 
Praktyka w firmie symulacyjnej 
Każdy z uczestników uczestniczyć będzie w zajęciach praktycznych w  firmie symulacyjnej – 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt z aktualnymi komputerowymi programami użytkowymi, pod 
kierunkiem trenerów – praktyków w specjalnościach księgowość, kadry,  handel i reklama (spotkania 
sobota 10.00 – 16.00, niedziela od 9.00 do 15.00 co 3 tygodnie (z wyjątkiem dni świątecznych oraz 
ferii. Organizujemy transport). 
Staże zawodowe  
Każdy z uczestników odbędzie 150 godzinny staż zawodowy spełniającego standardy wskazane w 
Polskim Programie Ram Jakości Staży i Praktyk.  Staże realizowane będą w lokalnych i regionalnych 
firmach. Każdy uczestnik będzie miał opiekuna stażu w zakładzie pracy. Każdy otrzyma stypendium 
stażowe. 

Dodatkowym elementem będą zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim prowadzone przez 
pracowników naukowych. Tematy związanych z przyszłą pracą z obszaru finansów, bankowości, 
giełdy czy marketingu. Zajęcia te mają wzbogacić wiedzę, pokazać atrakcyjne strony wybranych 
zawodów a także zachęcić do dalszej nauki na szczecińskiej uczelni. Każdy z uczestników odbędzie 
także miesięczny staż zawodowy w zakładach pracy, gdzie będzie mógł sprawdzić się  
w rzeczywistych warunkach pracy. 
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