Powiat Bytowski realizuję projekt „Kompetentni na starcie”, który finansowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu to 1 969 428,00 zł, w tym dofinansowanie to 1 870 956,60 zł.
Projekt skierowany jest do 535 uczniów i 82 nauczycieli ze wszystkich szkół dla których
Powiat Bytowski jest organem prowadzącym.
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu Bytowskiego,
zwiększająca szanse uczniów na rynku pracy.
Cele szczegółowe projektu to:
a) zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród minimum 90 %
uczniów objętych wsparciem (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
b) zwiększenie skuteczności doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) podniesienie wiedzy i kompetencji wśród minimum 90 % nauczycieli objętych wsparciem
w zakresie stosowania narzędzi TIK i technik motywacyjnych w pracy dydaktycznej (działania
uwzględniające potrzeby i możliwości uczniów).
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie wsparciem zostanie objętych 90 uczniów
i 14 nauczycieli.
Działania zaplanowane przez organ prowadzący szkoły wynikają z diagnozy sformułowanej
na podstawie analizy indywidualnej sytuacji szkoły uwzględniającej dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze potrzeby rozwojowe uczniów, nauczycieli (w tym nauczycieli – doradców zawodowych),
psychologów i pedagogów.
W trakcie realizacji projektu uczniowie szkoły będą mogli wziąć udział w:




zajęciach z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki,
wyjazdy uczniów na film/sztukę w wersji obcojęzycznej,
warsztatach grupowych i indywidualnych z doradztwa edukacyjno-zawodowego, wizytach
w zakładach pracy, wizytach w PUP.

W trakcie realizacji projektu nauczyciele szkół będą mogli wziąć udział w:
 kursach warsztatowych z zakresu korzystania i włączenia TIK (Technologie InformacyjnoKomunikacyjne) do nauczania przedmiotowego,
 kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Najważniejszym efektem projektu jest uzyskanie przez uczniów lepszych wyników w nauce
co trwale zwiększy ich szanse na rynku pracy. Ponadto nauczyciele zdobędą kwalifikacje
i kompetencje, które będą wykorzystywali w pracy dydaktycznej po zakończeniu projektu.
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EFEKTY PROJEKTU – WSKAŹNIKI:
Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

WSKAŹNIK PRODKTU

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych w Programie

284

251

535

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie

60

22

82

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w
ramach Programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć
edukacyjnych

0

0

7

60

22

82

Liczba uczniów szkół, którzy uzyskali kompetencje kluczowe
po opuszczeniu Programu

255

227

482

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu Programu

54

20

74

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych

0

0

7

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE
Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO

W ramach projektu zaplanowano zakup 16 przenośnych komputerów z oprogramowaniem
oraz infrastrukturę sieciowo-usługową.
Wszystkie zajęcia zaplanowane w ramach projektu prowadzone są przy wykorzystaniu
Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych tzw. TIK.
Projekt „Kompetentni na starcie” realizowany jest od 1 sierpnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.
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