Powiat Opolski
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

realizuje
projekt pn. Przyszłość należy do specjalistów – edycja II
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze
środków budżetu państwa
Tytuł Projektu

Przyszłość należy do specjalistów – edycja II

Nr Umowy

POKL.09.02.00-16-003/10

Wartość Projektu 645 814,50 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej – 548 942,33zł
budżetu państwa – 14 530,82zł
budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 82 341,35 zł
Okres realizacji

01.03.2011r. – 31.05.2012r.

Cele Projektu

Głównym celem Projektu będzie modernizacja oferty kształcenia
zawodowego w Zespołach Szkół w: Chróścinie , Tułowicach, Ozimku
i dostosowywanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku
pracy(przez wprowadzenie nowej innowacyjnej formy kształcenia)oraz
wyrównanie dysproporcji edukacyjnych.
1.W Publicznym Technikum w Chróścinie realizacja projektu
polegać będzie na organizacji:
-Blok zdobywania uprawnień – Kurs prawa jady kat . B do którego
będą mogli przystąpić uczniowie kształcący się w zawodzie technik:
agrobiznesu i organizacji usług gastronom .
-Blok praktyk zawodowych w gospodarstwach agroturystycznych
/doradztwo zawodowe - przed i po rozpoczęciu praktyk
przeprowadzone zostaną zajęcia pod względem BHP i podstawami
przedsiębiorczości.

Realizacja
Projektu

- Blok zajęć dydaktyczno-wyrównawczych na które będą się składać
zajęcia z: j. pol.2h/tyg, j. angielskiego 1h/ tyg, j. niemieckiego 1h/ tyg,
matematyki 1h/tyg, biologii 1h/tyg lub WOS 1h/ tyg lub geografii
1h/tyg lub informatyki 1h/tyg lub historii 1h/tyg.
- Blok zajęć „Profesjonalnie, smacznie, zdrowo i nowocześnie ” –
Moduł I - polegać będzie na nabyciu przez BO umiejętności aranżacji
stołów.
Moduł II - polegać będzie na organizacji zajęć z zakresu kuchni
dietetycznej.
Uzupełnieniem kuchni dietetycznej będzie lekcja pokazowa w
wykonaniu profesjonalnego szefa kuchni. A ww. zadania wzbogacone
zostaną o zapoznanie BO z najnowszym wyposażeniem i stosowanymi
technologiami w przemyśle gastronomicznym podczas:
a). wycieczki zawodowej do Warszawy na Targi Eurogaspro podczas
której odbędzie się kurs „Organizacja i prowadzenie żywienia
zbiorowego z elementami HACCP” prowadzony przez IŻŻ. BO
nabędą kwalifikacje i umiejętności do realizacji żywienia zbiorowego .–
b). wycieczki zawodowej na Uniwersytet Wrocławski, gdzie BO
poznają zasady tworzenia jadłospisu w laboratorium komputerowym.
Moduł III - „Multimedialna książka kucharska” zajęcia polegać będą na
zaprojektowaniu Książki kucharskiej „Zdrowo żyć” .
- Blok zajęć opieka pedagogiczno –psychologiczna zajęcia związane
będą z rozwiązywaniem problemów takich jak: agresja, przemoc,
prześladowanie w szkole .
2. W Publicznym Technikum oraz w Zasadniczej Szkole
Zawodowej w Ozimku realizacja projektu polegać będzie na
organizacji:
-Bloku zajęć dydaktyczno –wyrównawczych z przedmiotów
ogólnokształcących na które będą się składać zajęcia fakultety i
konsultacje z: matematyki (Tech.1h/kons.1h/fak,ZSZ-2h/kons.), fizyki
(Tech.1h), j. angielskiego (Tech.1h/kons.ZSZ-1h/kons.) , j.
niemieckiego (Tech.1h/kons. ZSZ-1h/kons.) ,j. polskiego
(Tech.1h/kons. ZSZ-1h/kons.), informatyki w przedmiotach
zawodowych (Tech.2h/kons.) zajęcia na siłowni (Tech i ZSZ 2h).
- Blok zajęć doskonalących umiejętności zawodowe/doradztwo
zawodowe składać się będzie z zajęć z zakresu przedsiębiorczości i
doradztwa zawodowego (Tech1h/kons, ZSZ1h/kons ) .Ponadto BO
wezmą udział w warsztatach w pracowni urządzeń mechatronicznych
prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z
tym konieczna będzie refundacja biletów przejazdu oraz
zaprenumerowanie czasopisma.
-Blok praktyk zawodowych-BO odbywać będą praktyki nieodpłatnie w
trzech zakładach pracy.
- Blok zdobywania uprawnień:
Moduł I-kurs prawa jazdy kat. B umożliwi BO pozyskanie
dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Moduł II to przeprowadzenie kursu CAD/CAM w przedmiotach
technicznych.

3. Natomiast realizacja projektu w Publicznym Technikum w
Tułowicach polegać będzie na realizacji :
- Bloku zajęć dydaktyczno –wyrównawczych na które będą się składać
zajęcia z: j. polskiego (2h/tyg), j. angielskiego (1h/tyg) , geografii
(1h/tyg) ,historii i wos (1h/tyg) , matematyki (2h/tyg) ,fizyki i chemii
(1h/tyg) .
-Blok zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji
kluczowych nauk przyrodniczych (4h/tyg) , ICT (2h/tyg) ,
przedsiębiorczości (2h/tyg) i j. obcych (2h/tyg) . Dodatkowo na tych
zajęciach BO będą mogli uzyskać wiedzę z pszczelarstwa leśnego . W
ramach bloku zorganizowana będzie wycieczka: zawodowa do
zakładów przemysłu drzewnego w Wieruszowie oraz na Targi Leśne w
Rogowie na których to młodzież będzie miała możliwość zobaczenia
nowoczesnego sprzętu stosowanego w gospodarce leśnej oraz wyjazd
do Wrocławia na Dolnośląski Festiwal Nauk pod nazwą „Poszerzaj
horyzonty– podróż po świecie nauki”, na którym to młodzież będzie
uczestniczyć w wykładach poszerzających wiedzę na temat różnych
form businessu.
- Bloku zdobywania uprawnień kierowania pojazdami kat. „B” BO
będzie miał możliwość zdobycia takich uprawnień, co w znacznym
stopniu ułatwi mu podjęcie pracy zawodowej w Leśnictwie, gdzie duże
rozproszenie kompleksów leśnych wymaga od zatrudnionych
pracowników dużej mobilności.
- Bloku zdobywania uprawnień „ Arborysty –treeworkera ” czyli
specjalisty od pielęgnacji drzew pomnikowych, zabytkowych alej oraz
zadrzewień przydrożnych. II edycja tego szkolenia prowadzona była
roku szkolnym 2009 / 2010 w ramach konkursu 1/POKL/9.2/04/2009 .
Obecnie zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie kursem zarówno
wśród uczniów jak i pracodawców, którzy zaoferowali pracę w swoich
zakładach. Zajęcia praktyczne zostaną wzbogacone o wycieczki
zawodowe: do ogrodu botanicznego w Wojsławicach, który zaznajomi
BO z okazami roślin z różnych stron świata a podczas wycieczki do
Kórnika i Rogalina, BO poznają najstarsze pomniki przyrody w Polsce.
Zabytkowy park wraz z biblioteką znajduje się również w Prószkowie,
który to BO będą mogli zwiedzić.
- Blok staży zawodowych - polegającym na odbyciu stażu w Leśnych
Zakładach Doświadczalnych w Rogowie i Krynicy w celu poszerzenia
wiedzy z gospodarki leśnej. W tym celu niezbędny jest wyjazd
koordynatora projektu w celu uzgodnienia warunków odbywania stażu
oraz podpisania umowy.
- Blok doradztwa zawodowego-zajęcia będą dotyczyły problemów
osiągnięcia lepszego zrozumienia samego siebie (BO)w odniesieniu do
przyszłego środowiska pracy, umiejętności właściwego przystosowania
się do przyszłych warunków pracy, zajęcia będą dotyczyły walki ze
stereotypami dotyczącymi płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia.

Współrealizatorzy 1. Zespół Szkół w Tułowicach
Projekt:
Koordynator Projektu – Jerzy Wójtowicz
kontakt: ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice
Tel. 077 46 00 153
2. Zespół Szkół w Ozimku
Koordynator Projektu – Danuta Bigas
kontakt: ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek
Tel. 077 46 519 18
3. Zespół Szkół w Chróścinie
Koordynator Projektu – Agnieszka Jagiełło
kontakt: ul. Niemodlińska 39, 46-073 Chróścina
Tel. 077 464 01 43
Biuro projektu
Aneta Wójcik
Podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu
tel. 077 44 14 066
e-mail: mkazin@powiatopolski.pl
kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz ze środków budżetu państwa

