CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W SIERADZU
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
XI. EDUKACJA KWALIFIKACJE
UMIEJĘTNOŚCI

Projekt pod nazwą: „Dobry zawód, kluczem do przyszłości”
XI.3 Kształcenie zawodowe

Projekt skierowany jest do dziewcząt i chłopców uczniów
Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizujących zajęcia praktyczne w CEZ.
Cel projektu: "Wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do
zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego", "Dostosowanie kierunków
kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym"

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 31.08.2022
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W ZADANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

 Nadzorowanie i obsługa instalacji i urządzeń energetycznych, kurs „Eksploatacja
urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV”
 odnawialne źródła energii jako energia teraźniejszości i przyszłości
 kurs spawania metoda MAG, MMA, posługiwanie się zawodowym rysunkiem
technicznym. Techniki wytwarzania
 doradztwo edukacyjno – zawodowe
 programowanie sterowników PLC.
Obsługa obrabiarek CNC
 obsługa i naprawa samochodów
zaawansowanych technologicznie z
modułem zajęć w języku angielskim
 prace dekarskie w budownictwie
 staż lub praktyka zawodowa
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 935 585,11zł
Projekt dofinansowany
KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 742 026,51zł
Realizator projektu:
Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu
ul. Leszka Czarnego 2, 98-200 Sieradz
tel. / fax.: 043/ 822 40 24
www.cezsieradz.com.pl e-mail: cezsieradz@op.pl

ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020
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