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Projekt nr RPPD.03.03.01-20-0142/17 pt. KLUCZ DO ZAWODU realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120, oś 

priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej EDUCENTRUM Policealnej 

Szkoły Medycznej w Białymstoku poprzez realizację kursów zawodowych dla 45 słuchaczy, 

organizację stażu dla 15 słuchaczy, wyposażenie pracowni dydaktycznych oraz podniesienie i 

uzupełnienie kwalifikacji zawodowych 13 nauczycieli zatrudnionych w w/w szkole w terminie 

do 31.08.2020 
 

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia skierowane do: 

 
1. SŁUCHACZY: 

a) Kurs języka angielskiego zawodowego: 60 godz./semestr x 4 semestry; 

b) Kursy zawodowe – kierunek technik masażysta: 

 Najczęstsze urazy sportowe: 36 godz., 

 Komunikacja z pacjentem z uszkodzonym słuchem: 120 godz., 

 Manualne leczenie wad postawy: 36 godz., 

 Kinesiotaping: 36 godz., 

 Terapia manualna: 18 godz., 

 Drenaż limfatyczny: 18 godz., 

 Mobilizacja tkanek miękkich: 18 godz., 

c) Kursy zawodowe – kierunek opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy: 

 Poznanie chorego - proces diagnostyczno-terapeutyczny: 16 godz., 

 Komunikacja z pacjentem z uszkodzonym słuchem- słownictwo migowe medyczno- 

 opiekuńcze: 120 godz., 

 Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi: 16 

godz. , 

 Opieka nad pacjentem w terminalnym okresie choroby i jego rodziną: 36 godz., 

 Arteterapia w działaniu z dziećmi nadpobudliwymi: 16 godz., 

 Terapia zajęciowa w geriatrii: 36 godz. 

d) Zajęcia edukacyjne wzmacniające samoocenę i poczucie wartości słuchaczy kształcących się  

w zawodzie: 36 godz.; 

e) 15 staży zawodowych dla kierunków opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy – 156 godzin na 

jednego słuchacza; 

f) Poradnictwo zawodowo-edukacyjne (indywidualne 3 godz./osobę i grupowe 4 godz./grupę). 

2. NAUCZYCIELI: 

a) Kursy zawodowe – kierunek technik masażysta: 
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 Diagnostyka różnicowa: 36 godz., 

 Terapia czaszkowo- krzyżowa: 20 godz., 

 Masaż tkanek głębokich: 100 godz., 

 Medyczny trening personalny: , 

b) Kursy zawodowe – kierunek opiekun medyczny/terapeuta zajęciowy: 

 Poznanie chorego- proces diagnostyczno- terapeutyczny: 16 godz., 

 Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi:  

36 godz., 

 Opieka nad pacjentem i jego rodziną w terminalnym okresie choroby: 36 godz., 

 Arteterapia w działaniu z dziećmi nadpobudliwymi: 16 godz. , 

 Terapia zajęciowa w geriatrii: 36 godz., 

 

Ponadto w ramach projektu zostanie unowocześniona baza kształcenia zawodowego  

w EDUCENTRUM poprzez doposażenie 3 pracowni zawodu tj. technik masażysta, opiekun medyczny, 

asystentka/higienistka stomatologiczna w nowoczesny sprzęt branżowy. 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w projekcie zostały 

zawarte w Regulaminie projektu lub są dostępne poniżej podanymi danymi kontaktowymi. 

 

Dane kontaktowe: 

INSTYTUT ROZWOJU GOPSODARCZEGO   EDUCENTRUM 

ul. Jodłowa 3,      ul. M. Kopernika 95 

16-001 Ignatki-Osiedle     15-…. Białystok 

instytutrozowojugospodarczego@gmail.com  biuro@educentrum.com.pl 

730 016 330      796 101 342  

731 822 731      85 307 64 00 

 

Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO 

ul. Jurowiecka 56 

15-101 Białystok 

biuro@ordo.info.pl 

784 317 694 

85 663 70 30 
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