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Finansowanie, dostosowanie kompetencji. zawodowych uczniów szkół zawodowych, które dążądo peŁniejszego wYkorzYstania zasobów'luozr.iórr przedeń*v.rl"'n popżezpodniesienie poziomu zatrudnie_nia' Potencjału adaPtacYjn99o p,zeosięororstw oraz ich pracowników, jak ,a*ńezwzrost spojności spo_'::::,i;ł:::"::::;:tr*"!l;# ooeracylny łabituJiuo,1oi , Działanie i,i poa,i""ienie atrakcyj_

wadzących ksżałcenie zawodowe
(z wyłączeniem ksżałcenia osob doro-
słych) słuzące podniesieniu zdolności
uczniów do pzyszĘo zatrudnienia.
Zatem w ramach tego Działania
mogą byó realizowane kompleksowe
programy rozwojowe szkół i placó-
wek prowadzących kształcenie za-
wodowe.
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Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkoln ictwa zawodowego
Ę

Tempo przemian ekonomiczno-tech-
nologicznych dekady i gospodarki po-
woduje ze w stosunku do absolwentów
szkół zawodowych wymagania rynkupracy ciągle rosną, Przekształcenia go-
spodarcze odnoszą się do *yrugu,1
stawianych przez pracodawców, jako-
ści wykonywanej pracy i kompeiencji
wymaganych od pracownikow oraz
dązeniem firm do podnoszenia swojej
konkurencyjności na rynku.
Aby działalność pracownikó w przyczy-
niała się do konkurencyjności ioń
siębiorstwa, muszą być oni elastyczni
i kreatywnir, Zgodnie z danymiKurato-
rium Oświaty w Warszawie na terenie
województwa mazowieckiego w roku
szkolnym 2O1O/2O11 funkclonowało
547 placowek kształcenia zawodowe-
go, w ktorych kształceniu zawodowe-
mu podlegało 111 394 uczniów
Srodki finansowe UE otwierają mozli-
wości finansowania edukacji ziwodo-
wej, jakie nie istniały w Polsce od kilku-
dziesięciu lat.

Priofiet lX Rozwój wykształcenia
i kompetencjiw regionach, Dzia-
łanie g.2 Podniesienie atrakcyj-
ności i jakości szkolnictwa r"ńÓ-
dowego jest działaniem o charak-
terze konkursowym, co oznacza, że
o dofinansowanie mogą się ubiegać
wszystkie podmioty. Celem głównym
jest wzmocnienie atrakcyjnoŚci i póO-
niesienie jakości oferty edukaclnej
szkół i placówek oświatowych [ro-
j Pzysztość i rola ksztalceniazawodowego
w Polsce świetle przemian społecznd -gospodarczych i oczekiwań dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy

O dofinansowanie prolektu skierowa-
nego na zwiększenie potencjału szkół
zawodowych i propagowaniu korzyści
płynących z wyboru tej ściezki tsźtat
cenia mogą starać się wszystkie pod-
mioty - z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowad zących dŹia-
łalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie odrębnych przepisów).
Dofinansowanie mozna przeznaczyc
na projekty obejmujące :

diagnozowanie potaeb edukacyj-
nych w obszaae szkolnictwa zawÓ-
dowego zgodnie z potaebami lo-
kalnąo iregionalnego rynku pracy,
programy rozwojowe szkół i placó-
wek oświatowych prowadzących
kształcenie zawodowe ukierunko-
wane na zmniejszanie wyrówny-
waniu dysproporcji w osiągnięciach
uczniów w trakcie procesu kszta!
cenia oraz podnoszenie jakości
procesu kształcenia w szczególno-
ści obejmujące takie działanii jak;
' dodatkowe zĄęcia dydakrycz-

no-wyrównawc ze oraz specja-
listyczne słuzące wyrównywa-
niu dyspropoĘi edukacyjnych
w trakcie procesu kształcenia,

" doradztwo i opiekę pedagogicz-
no psychologiczną dla uczniów


