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Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu 

Program rozwoju kształcenia zawodowego w zawodach:  

 technik technologii żywności 

 technik usług fryzjerskich 

 

Zadania realizowane będą przez kolejne dwa lata szkolne (2021/2022 i 2022/2023). Każdego 

roku przewidziana jest realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia dla wytypowanych w procesie 

rekrutacji uczniów (w roku szkolnym 2021/2022 dziesięciu uczniów kształcących się w zawodzie 

technik technologii żywności i dziesięciu uczniów kształcących technik usług fryzjerskich, 

a w roku szkolnym 2022/2023 pięciu uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii 

żywności i pięciu uczniów kształcących technik usług fryzjerskich). 

Zadania mają na celu rozwinięcie dotychczas zdobytych wiadomości i umiejętności, 

wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego opisanego w podstawie programowej. 

 
W I etapie programu rozwoju dla każdego Uczestnika przewidziano indywidualne spotkania 

z doradcą zawodowym (5 godzin), ukierunkowane na jego rozwój zawodowy.  

Następnie każdy Uczestnik weźmie udział w grupowych zajęciach (6 godzin) poprowadzonych 

przez doradcę zawodowego, w trakcie których zdobędzie lub poszerzy wiedzę, w szczególności 

z zakresu poruszania się po rynku pracy. Wszystkie zajęcia z doradztwa zawodowego odbywać 

się będą na terenie szkoły. 

 
W II etapie programu rozwoju, Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach szkoleniowych 

zwiększających dostęp do nowoczesnych technik i technologii w zawodzie, mających na celu 

poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności praktycznych, podnoszących kompetencje 

zawodowe, a pożądanych na rynku pracy – udział potwierdzony stosownym dokumentem.  

Zaplanowane szkolenia  obejmą  moduły z zakresu: 

 zdobienia tortów i ciast – dla technika technologii żywności; 

 systemu strzyżeń i techniki koloryzacji – dla technika usług fryzjerskich, 

Projekt zakłada sfinansowanie uczestnikom szkolenia i ubezpieczenia oraz ewentualnych 

kosztów transportu, noclegu, wyżywienia, biletów komunikacji miejskiej. 

Ponadto dla obu grup uczniów przewidziano:  

 kurs barman-baristy,  zorganizowany na terenie miasta Koszalina, który pozwoli uczniom 

na zdobycie nowej kwalifikacji, potwierdzonej certyfikatem. 

 
W III etapie programu rozwoju, każdy Uczestnik, w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia 

i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie,  

odbędzie 150-godzinny staż. Uczestnicy otrzymają również stypendium stażowe i zostaną im 

pokryte ewentualne koszty dojazdu.  


