
KONSORCJUM SZKOLENIOWO−DORADCZE GAMMA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany z 

Funduszy Europejskich pn. Kompleksowy program rozwoju 

kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum 

i Policealnej Szkole Medycznej Educentrum w Białymstoku  

 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w 

Policealnej Szkole Medycznej Educentrum i Policealnej Szkole 

Zawodowej Meritum poprzez wyposażenie zawodowych pracowni  

w sprzęt i materiały dydaktyczne oraz podniesienie kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych 168 słuchaczy oraz 20 nauczycieli 

kształcenia zawodowego szkół poprzez kursy i staże zawodowe. 

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się we wrześniu 2019 r., 

ewentualna rekrutacja uzupełniająca − miesiąc po 

zakończeniu pierwszego etapu. 

 

Więcej informacji  i dokumenty rekrutacyjne: 

-w Biurze projektu w Szkole Meritum:  

ul. Poleska 52, 15-874 Białystok 

-w Biurze terenowym w Szkole Educentrum:  

ul. Kopernika 95, 15-001 Białystok 

 

Kontakt: 

Szkoła Meritum:           Szkoła Educentrum:   

tel. 661 028 866        tel. 796 101 342 i 731 812 682 

szkoła.meritum@onet.pl       biuro@educentrum.com.pl     

www.meritum.bialystok.pl       www.educentrum.com.pl  
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Działania szkoleniowe dla uczniów Szkół Meritum i Educentrum: 

✓ Warsztaty grupowe z poruszania się na rynku pracy  

✓ Indywidualne doradztwo zawodowo− edukacyjne dla uczniów  

✓ Dyżur doradcy zawodowego  

✓ Warsztaty kompetencji społecznych  

✓ Kurs zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

✓ Diagnoza potrzeb i kompetencji bazowych uczniów 

✓ Kurs kompetencji informatycznych  

✓ Indywidualne konsultacje z trenerem 

✓ Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 

✓ Staże zawodowe 

Działania skierowane do uczniów Szkoły Meritum:  

✓ Kurs zaawansowanej stylizacji fryzur 

✓ Kurs upięcia i techniki strzyżenia 

✓ Szkolenie pomiar warunków środowiska pracy 

✓ Warsztaty realizacji zabiegów kosmetycznych  

✓ Warsztaty mydlarskie 

✓ Kurs depilacji cukrowej 

✓ Kurs stylizacji rzęs 

Działania skierowane do uczniów Szkoły Educentrum: 

✓ Kurs Mobilizacja tkanek łącznych 

✓ Kurs arteterapii 

✓ Warsztaty z opieki paliatywnej 

Zaplanowano także kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli Szkół 

Meritum i Educentrum 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 257 838,60 zł 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa  

 

 


