
   Projektowy rok w Zespole Szkół w Jeżowem 
 

 Dwa duże projekty, których realizacja właśnie się zaczyna, decydują o wyjątkowości 

roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Jeżowem.  Pierwszy z nich: „Kształcenie 

zawodowe kluczem do sukcesu”, dotyczy poprawy jakości kształcenia zawodowego i 

dostosowania do rynku pracy oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej naszej szkoły. Obejmuje 

on zakup wyposażenia, doradztwo, kursy, zajęcia, wyjazdy i staże dla 68 uczniów oraz 

szkolenia dla 5 nauczycieli. Projekt trwa do końca października 2019 roku. Dzięki 

organizowanym w jego ramach działaniom znacznie zwiększy się powiązanie systemu 

edukacyjnego, umiejętności uczniów i nauczycieli z potrzebami lokalnego rynku pracy. 

Dzięki projektowi wzrośnie potencjał Zespołu Szkół w Jeżowem – zostanie zintensyfikowana 

współpraca z zakładami pracy (poprzez staże), oferta edukacyjna będzie dostosowana do 

potrzeb rynku pracy (kursy zawodowe dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli), poza tym 

szkoła zostanie znacząco doposażona. 

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Erasmus +” 

poinformowała, że został zatwierdzony do realizacji międzynarodowy projekt oparty na 

współpracy szkół, którego jednym z uczestników będzie Zespół Szkół w Jeżowem. Po polsku 

jego nazwa brzmi: „Nić Ariadny – jak wybrać najlepszą drogę z europejskiego labiryntu 

wielorakich możliwości kształcenia”, zaś okres realizacji trwa od 1.09. 2016 r. do 30.11. 2018 

roku. Poza szkołą z Jeżowego biorą w nim udział szkoły z Węgier, Niemiec i Łotwy, a 

podsumowujące pracę nad projektem międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Belgii. 

Wszystko zacznie się od spotkania koordynatorów we wrześniu 2016 r., później zaś odbędą 

się wyjazdowe spotkania uczestników projektu w szkołach zlokalizowanych w czterech 

krajach – spotkanie w Zespole Szkół w Jeżowem zaplanowane jest na wrzesień 2017 roku. 

Projekt ma na celu podniesienie świadomości wśród uczniów odnośnie znaczenia wspólnego 

europejskiego szkolenia na rynku pracy. Końcowym efektem trwającej ponad dwa lata 

współpracy będzie strona internetowa, na której młodzież będzie mogła znaleźć informacje 

odnośnie tego, jakich umiejętności i kwalifikacji potrzebują pracodawcy w poszczególnych 

krajach. Znajdą się tam także kontakty do potencjalnych pracodawców, biur pośrednictwa 

pracy i cenne wskazówki, jak skutecznie ubiegać się o zatrudnienie. To projekt pilotażowy, 

którego istotą będzie również intensywna współpraca z partnerami regionalnymi 

(uniwersytetami, instytucjami pozaszkolnymi, lokalnymi przedsiębiorcami, urzędnikami czy 

posłami z regionu). Rezultaty pracy nad projektem zostaną przedstawione posłom Parlamentu 

Europejskiego w trakcie ostatniego spotkania w Brukseli. 

 Warto dodać, że istnieje duża szansa na realizację przez Zespół Szkół w Jeżowem 

kolejnego projektu, dotyczącego poprawy jakości kształcenia z przedmiotów 

ogólnokształcących. Zostanie on rozstrzygnięty jesienią tego roku. 


