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POWIAT STR Z E LE C K I

Projekty s¹ finansowane przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa.

Urzêdnik
z certyfikatem jakoci
Dobiega koñca przerwa wakacyjna w szkoleniach projektu ¯yczliwy i kompetentny urzêdnik gwarancj¹
wzrostu jakoci wiadczonych us³ug
finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach poddzia³ania 5.2.1 Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Dziêki pozyskaniu ponad 800 tysiêcy z³otych 160 pracowników gmin
powiatu i starostwa uzyska mo¿liwoæ podniesienia swoich kompetencji i zaktualizowania wiedzy. Pozyskane fundusze pozwol¹ ograniczyæ
wydatki na szkolenia pracowników
ponoszone dot¹d przez samorz¹dy.
W chwili obecnej udzia³ w projekcie
bierze 126 uczestników z gmin Jemielnica, Kolonowskie, Strzelce Opolskie,
Ujazd, Zawadzkie oraz Starostwa
Strzeleckiego. Szkolenia dotycz¹

spraw bezporednio zwi¹zanych z
wykonywanymi czynnociami i obs³ug¹ petentów:
Kodeksu Postêpowania Administarcyjnego, kursów nauki jêzyków
angielskiego i niemieckiego, ustawy
Prawo zamówieñ publicznych, rachunkowoci bud¿etowej, tworzenia
projektów finansowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, autoprezentacji, obs³ugi komputera i aplikacji, szybkiego czytania.
Zajêcia w ramach projektu realizowane bêd¹ do czerwca 2011 roku.
Wszystkim uczestnikom ¿yczymy wytrwa³oci i konsekwencji w d¹¿eniu do za³o¿onego celu.

Jak dobrze zacz¹æ
karierê zawodow¹?

Dziêki projektowi przez ca³y rok
szkolny uczniowie szkó³ zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego
korzystali z zajêæ pozalekcyjnych z
zakresu spawania metod¹ MAG,
komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM, jêzyka angielskiego zawodowego, obs³ugi wózków
wid³owych i kursu na prawo jazdy
kat. B. Dziêki temu oferta szkó³ zawodowych sta³a siê bardziej atrakcyjna, a przede wszystkim przygotowa³a tych uczniów do przysz³ego zatrudnienia.
Ju¿ udzia³ w projekcie ukoñczy³o
120 osób, uczniów z Zespo³u Szkó³
Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Zawadzkiem i z Technikum Zawodowego przy SOSM w Strzelcach Opolskich.
Do egzaminu z zakresu spawania
metod¹ MAG podesz³o 20 uczniów
 wszyscy zdali, do egzaminu z zakresu komputerowego wspomagania
projektowania CAD/CAM przyst¹pili wszyscy uczestnicy i wszyscy
zdali, tj. kolejna dwudziestka. Natomiast do egzaminu z jêzyka angielskiego - Business English Certificates
przyst¹pi³o 29 uczniów, z których 26
otrzyma certyfikaty.

Natomiast 30 uczniów otrzyma³o ju¿
uprawnienia do obs³ugi wózków wid³owych, a wiêkszoæ z 20, którzy
przyst¹pili do egzaminu na prawo jazdy kat. B, porusza siê ju¿ po naszych
drogach.
Pod koniec czerwca 2010 okaza³o
siê ¿e uda³o siê trochê rodków zaoszczêdziæ. Nawet du¿o. Dziêki temu
Instytucja Porednicz¹ca II st zgodzi³a
siê (w lipcu 2010) aby wykorzystaæ
te oszczêdnoci na przeprowadzenie
dodatkowych 3 kursów na wózki wid³owe, z który skorzysta jeszcze dodatkowo 30 uczniów szkó³ zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego.
Kursy s¹ ju¿ w trakcie realizacji.
A pod koniec wrzenia 2010 zostan¹ zorganizowane warsztaty podsumowuj¹ce, na których uczestnicy
otrzymaj¹ zdobyte certyfikaty i wiadectwa potwierdzaj¹ce uzyskane kwalifikacje, nie mówi¹c ju¿ o dyplomach
potwierdzaj¹cych uczestnictwo w
projekcie. Dok³adna data warsztatów
zostanie podana na stronie internetowej projektu www.akademia.powiatstrzelecki.pl i na ³amach dwutygodnika powiat strzelecki w póniejszym
terminie.
Ju¿ teraz wszystkich uczestników projektu serdecznie zapraszamy.
Agnieszka Wodarz

Mam szansê
To projekt, który Powiat
Strzelecki wspólnie z Poradni¹
Psychologiczno-Pedagogiczn¹
rozpocz¹³ z pocz¹tkiem tego
roku. Jego wartoæ  375 tysiêcy z³otych. Skierowany jest
do blisko 2000 uczniów szkó³
podstawowych oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu powiatu strzeleckiego.
A jego celem, najogólniej mówi¹c, jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, korekta zaburzeñ zachowania
oraz pomoc w orientacji i planowaniu kariery zawodowej
zgodnej z uwarunkowaniami
lokalnego i regionalnego rynku
pracy.
W ramach projektu realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
Zajêcia warsztatowe dla
uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych: Podaj d³oñ z terapi¹ Biofeedback.
Zajêcia warsztatowe dla uczniów klas
I-VI szkó³ podstawowych: Jestem
aktywny w swoim rozwoju.
Zajêcia dla uczniów klas II i III szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
Wychowanie do dzia³alnoci zawodowej w gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych.
Od daty rozpoczêcia projektu
minê³o ju¿ trochê czasu i w projekcie
wiele siê wydarzy³o, a mianowicie zakoñczono pierwszy cykl zajêæ. Wziê³o
w nim udzia³ 1650 beneficjentów ze
szkó³ z terenu powiatu strzeleckiego.
Wakacje siê ju¿ koñcz¹, a wiêc Powiat
przygotowuje siê ju¿ do dalszej realizacji projektu. Zajêcia zaczn¹ siê ju¿
od wrzenia i uczestniczyæ w nich
bêdzie kolejnych 333 beneficjentów 
uczniów szkó³ z terenu powiatu strzeleckiego.
Do koñca czerwca 2010 udzia³ w
projekcie zakoñczy³o 685 osób, z czego dyplom otrzyma³o 612. Dlaczego
nie wszyscy? Otó¿ chêæ przyst¹pienia do projektu, a konsekwencja w
dzia³aniu  to drugie. Warunkiem uzyskania dyplomu by³o uczestnictwo w
co najmniej 80% zajêæ. Nie wszystkim, delikatnie mówi¹c, siê to uda³o.
Jakie to by³y zajêcia?
W tych pod has³em Wychowanie do
dzia³alnoci zawodowej w gimnazjach

i szko³ach ponadgimnazjalnych bra³o udzia³ 576 osób. W zajêciach Jestem aktywny w swoim rozwoju 
101 beneficjentów, natomiast w zajêciach Podaj d³oñ z terapi¹ biofeedback  8.
Zajêcia pod tymi samymi has³ami
przewodnimi bêd¹ prowadzone równie¿ od wrzenia.
Podaj d³oñ z terapi¹ biofeedback to cykl dwudziestu dwóch godzinnych zajêæ, prowadzonych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.
Celem jest niwelacja nieadekwatnych zachowañ, nabycie umiejêtnoci nawi¹zywania przez uczestników
grupy w³aciwej komunikacji i dobrych relacji miêdzy rówienikami,
zdolnoci obrony uznawanych przez
siebie wartoci, lepsze radzenie sobie
ze stresem i naciskami ze strony innych osób oraz pozytywna (korzystna) dla zdrowia regulacja fal mózgu.
Jestem aktywny w swoim rozwoju  to przede wszystkim zajêcia
warsztatowe, w ramach godzin lekcyjnych, wychowawczych w macierzystych szko³ach. Ka¿da klasa w
czasie trwania realizacji projektu skorzysta z 3 godzin zajêæ.

Celem zajêæ jest zachêcenie
uczniów do rozwoju ogólnego, efektywnego uczenia siê i wykorzystywania nowoczesnych metod i æwiczeñ umys³u: metod relaksacyjnych,
koncentrowania siê, skupiania uwagi
na zadaniu, rozwijania i przyspieszania procesów mylowych tak, aby
optymalnie wykorzystywaæ swoje
mo¿liwoci intelektualne.
Trzecia czêæ dzia³añ obejmuje
uczniów klas II i III szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kszta³cenia ogólnego, którzy maj¹ ograniczony dostêp do doradztwa edukacyjno
 zawodowego. Uczniowie objêci dzia³aniem Wychowanie do dzia³alnoci
zawodowej w gimnazjach i szko³ach
ponadgimnazjalnych bêd¹ uczestniczyæ w zajêciach w ramach godzin lekcyjnych w macierzystych szko³ach.
Ka¿da klasa w czasie trwania realizacji projektu skorzysta z 2 godzin zajêæ warsztatowych. Dodatkowo w
szko³ach bêd¹ zorganizowane dy¿ury w godzinach pozalekcyjnych, dla
uczniów i uczennic, chc¹cych skorzystaæ z dodatkowej pomocy w zakresie doradztwa (dla ka¿dej szko³y zorganizowany bêdzie jeden trzygodzinny dy¿ur).
Celem udzia³u w tej czêci projektu jest nabycie przez uczniów i
uczennice umiejêtnoci przygotowania dokumentacji kwalifikacyjnej do szkó³ i przysz³ej
pracy zawodowej.
MAM SZANSÊ  kreowanie i
wspieranie rozwoju uczniów ze
rodowisk wiejskich i ma³omiasteczkowych  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach, dzia³anie 9.1 Wyrównanie szans
edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoci us³ug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty, Poddzia³anie
9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o
utrudnionym dostêpie do edukacji oraz zmniejszenie ró¿nic
w jakoci us³ug edukacyjnych.

