Projekt współpracy ponadnarodowej „PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ – lokalne partnerstwo na rzecz zwiększenia
adaptacyjności nauczycieli zawodowych”realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz
Organizację Międzyzakładową NSZZ “Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku oraz partnerstwie
ponadnarodowym z Parlamentem Hanzeatyckim.

Biuro projektu:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
ul. Warszawska 6 , 15-950 Białystok
tel./fax: 85 743 61 41, e-mail: izba@rzemioslo.bialystok.pl

OMPOiW NSZZ “Solidarność”
ul. Suraska 1/1, 15- 093 Białystok
tel./fax: 85 742 32 49, e-mail: solidarnoscoswiatowa.bialystok@wp.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji formalno-prawnych związanych z modernizacją
szkół zawodowych oraz adaptacyjnością pracowników oświaty w oparciu o zawiązane partnerstwo związków
zawodowych, organizacji pracodawców oraz organów prowadzących szkoły zawodowe.
Zapraszamy do udziału w Partnerstwach Lokalnych:
• Modernizacja & Adaptacja na rzecz modernizacji szkół zawodowych oraz adaptacyjności pracowników
oświaty z udziałem związku zawodowego pracowników oświaty, rzemiosła oraz organów prowadzących
wraz z uczestnictwem w cyklu 10 spotkań grupy roboczej
• Reorientacja & Outplacement na rzecz nowych modeli reorientacji i outplacementu dla nauczycieli
zawodowych zagrożonych bezrobociem lub zwalnianych w wyniku modernizacji, likwidacji szkoły wraz
z uczestnictwem w cyklu 10 spotkań grupy roboczej
oraz do udziału w szkoleniach:
• „Zarządzanie oświatą poprzez partnerstwa lokalne” - 16 godzinne szkolenie wyjazdowe dla pracowników
organów prowadzących oraz kadry administracyjnej szkół zawodowych
• „Organizacja i formy świadczenia pracy w szkolnictwie zawodowym w kontekście finansowania oświaty oraz
współpracy na styku oświaty, rzemiosła i instytucji szkoleniowych” - 16 godzinne szkolenie wyjazdowe dla
kadry administracyjnej szkół zawodowych
• „Programy rozwojowe szkół zawodowych w oparciu o współpracę z pracodawcami i rzemiosłem”
- 32 godzinne szkolenie wyjazdowe dla kadry administracyjnej i dydaktycznej szkół zawodowych
• „Trener zawodu w rzemiośle i instytucjach szkoleniowych” - 32 godzinne szkolenie wyjazdowe dla nauczycieli
zawodowych, przygotowujące do nauczania zawodu poza szkołą zawodową, z uwzględnieniem edukacji na
rzecz przedsiębiorczości
• „e-Edukator na rzecz rzemiosła i kształcenia ustawicznego” - 16 godzinne szkolnie wyjazdowe wraz
z 32 godzinnym kontentem nauki zdalnej przygotowujące do nauki zawodu i tworzenia zdalnych instruktarzy
(tutoriali)
• „Certyfikator zawodu” - 32 godzinne szkolenie wyjazdowe przygotowujące do potwierdzania kwalifikacji
w rzemiośle oraz kwalifikacji nieformalnych z uwzględnieniem zadań zawodowych
Wszystkim uczestnikom Partnerstw lokalnych oraz szkoleń oferujemy udział w zagranicznych
wyjazdach studyjnych.

