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Od września 2008 r. Starostwo Powiatowe w Chełmnie realizuje na terenie powiatu chełmińskiego trzy 
projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pierwszy z nich to „Podniesienie atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa zawodowego na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 ”

Projekt  jest  realizowany  w  ramach  Działania  9.2  Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego. 
Celem projektu  jest  przyczynianie  się  do  tworzenia  warunków  równych  szans  edukacyjnych  i  podniesienia  zdolności 
uczniów  szkół  oferujących  kształcenie  zawodowe  w  województwie  kujawsko-pomorskim  do  przyszłego  zatrudnienia.
W ramach projektu uczniowie ze szkół objętych kształceniem zawodowym wdrożą w roku szkolnym 2008/2009 programy 
rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez: 

- organizacje kursów ECDL pozwalających na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL)
- wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia. 

Projekt  realizują  w  partnerstwie  wszystkie  19  powiatów  województwa  kujawsko-pomorskiego,  3  miasta  prezydenckie 
(Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gmina Unisław.   

Drugi projekt o nazwie: „Ucz się razem z nami” jest realizowany na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Grubnie

Zapraszamy mieszkańców powiatu chełmińskiego do udziału w bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach z zakresu:
• stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
• wzajemnej zgodności w rolnictwie,
• obsługi kombajnu zbożowego,
• kuchni tradycyjnej i organizacji imprez regionalnych,
• na tytuł wykwalifikowanego robotnika w zawodzie rolnik.

Zainteresowane uczestnictwem osoby proszone są o kontakt z  Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Grubnie – numer telefonu 56 686 21 78

Partnerzy projektu:
• Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
• Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego 

w Grubnie,
• Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Biuro w Grubnie,
• Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie.
Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Trzeci projekt  „Ekonomia i ekologia w praktyce” jest realizowany na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Chełmnie

Projekt  ten  obejmuje  organizację  edukacyjnych  zajęć  pozalekcyjnych  z  zakresu  ekologii  i  ekonomii.  Zajęcia  te  będą 
prowadzone zarówno w formie teoretycznej, jak i praktycznej. W ramach zajęć z ekonomii planowane są m.in. wyjazdy do 
Biura Maklerskiego, Giełdy Papierów Wartościowych, w ramach których uczniowie będą mieli  możliwość zapoznania się 
z  mechanizmami funkcjonowania wybranych instytucji.
W ramach zajęć z ekonomii prowadzone będą zajęć warsztatowe i  laboratoryjne a uczniów czekają również wycieczki 
dydaktyczne polegające na zajęciach w terenie .
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji wśród młodzieży. 
Projekt jest realizowany w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


