„Dobry zawód – fajne życie” – podsumowanie działań
Zakończyła się realizacja projektu „Dobry zawód – fajne życie - popularyzacja
kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Projekt realizowany był w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. –
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Głównym jego celem była popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród
młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę
w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Projekt wdrażany był w Partnerstwie:
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku,
Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Doskonalenia
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w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 roku.
W ostatnich miesiącach młodzież gimnazjalna z naszej szkoły bardzo aktywnie
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okazję do wykonania testów predyspozycji zawodowych. Celem tego przedsięwzięcia
oprócz zaprezentowania oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego było promowanie
nauki jako wartości oraz rozbudzanie wśród młodzieży przekonania, że wybierając szkołę
programowo wyższą warto zdecydować się na konkretny zawód.

„Nakręć się na zawód” to tytuł konkursu filmowego i kolejne działanie, w którym
uczestniczyli uczniowie klas trzecich gimnazjum. Pomysłodawcą konkursu była Izba
Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Miło jest poinformować, że film pt. „Programing story”, którego autorami są uczniowie klasy
3a gimnazjum: Karol Dąbrowski, Piotr Kosakowski i Damian Sienkiewicz został
zakwalifikowany do etapu subregionalnego i otrzymał wyróżnienie.
Zapraszamy do obejrzenia filmu:
https://www.facebook.com/184790922045046/videos/682653702151087/
Nagrodą dla uczniów w konkursie filmowym był bon podarunkowy w wysokości 510 zł
na grupę oraz gadżety związane z projektem „Dobry zawód - fajne życie”.
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Sołowiej, uczennica klasy 3d zajęła
II miejsce i otrzymała nagrodę
pieniężną w wysokości 250 zł.

Serdecznie gratuluję uczniom. Mam nadzieję, że powyższe działania przyczyniły się do
trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych.
Małgorzata Czulewicz

