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Uniê Europejsk¹ w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego z Pro-
gramu Operacyjnego Kapita³ Ludz-
ki, Dzia³anie 9.2 �Podniesienie atrak-
cyjno�ci i jako�ci szkolnictwa zawo-
dowego�.

Przybyli na ni¹ uczniowie � be-
neficjenci ostateczni projektu, przed-
stawiciele projektodawcy, czyli sta-
rosta Józef Swaczyna, wicestarosta
Waldemar Gaida, który by³ równie¿
opiekunem projektu, jego koordyna-
tor Agnieszka Wodarz, asystent ko-
ordynatora Monika Trela, koordyna-
torzy szkoleñ: Halina Kajstura (�Eks-
ploatacja sieci, urz¹dzeñ i instalacji
elektrycznych�), Miros³awa Sañczak
(�Nauka jêzyka niemieckiego zawo-
dowego� oraz  Zbigniew Wróbel
(�Nauka spawania metod¹ MAG�),
instruktorzy spawania (Janusz Cal �
Ca³ko, Stanis³aw Szuszkiewicz, Cze-
s³aw Powa³a), elektrycy (Dariusz
Kêdzierski, Wies³aw Kêdzierski),
lektor jêzykowy (Aleksandra Kurze-
ja) oraz doradcy zawodowi (Joanna
Góra, Adriana Ziegler, Iwona Ordy-
niec), egzaminator oraz partner pro-
jektu. W trakcie konferencji zosta³y
rozdane �wiadectwa i ksi¹¿eczki spa-
wacza, �wiadectwa  kwalifikacyjne
uprawniaj¹ce do zajmowania siê eks-
ploatacj¹ urz¹dzeñ i sieci elektroener-
getycznych do 1 kV oraz Certyfika-
ty z jêzyka niemieckiego zawodowe-
go: Zertifikat Deutsch für Den Be-
ruf, dyplomy potwierdzaj¹ce uczest-
nictwo w projekcie, jak równie¿ po-
dziêkowania dla wszystkich osób i
instytucji zaanga¿owanych w reali-
zacjê projektu.

Fachowcy z certyfikatami

W projekcie wziê³o udzia³ 85
uczestników, uczniów szkó³ zawodo-
wych z terenu powiatu strzeleckie-
go: z Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr
1 w Strzelcach Opolskich (z tej szko-
³y rekrutowa³o siê najwiêcej uczest-
ników), z Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych w Zawadzkiem
i z Technikum Zawo-
dowego przy Spo-
³eczno-O�wiatowym
Stowarzyszeniu Me-
nad¿erów w Strzel-
cach Opolskich.
Wszystkie szkolenia
rozpoczê³y siê w pa�-
dzierniku 2008.

Najwiêcej, bo 40
uczniów skorzysta³o
z zajêæ teoretycznych
i praktycznych z za-
kresu spawania me-
tod¹ MAG. Tu¿ za
nimi uplasowa³a siê
grupa 30 uczniów,
którzy wybrali teore-
tyczne i praktyczne
zajêcia z zakresu eks-
ploatacji sieci, urz¹dzeñ i instalacji
elektrycznych, natomiast 15 uczest-
ników  szlifowa³o swoj¹ znajomo�æ
jêzyka niemieckiego zawodowego. I
co wa¿ne - ¿aden z uczestników pro-
jektu nie zrezygnowa³ z zajêæ! Mimo,
¿e by³o ich sporo: spawacze musieli
przej�æ cykl trwaj¹cy 145 godzin (w
tym a¿ 120 godzin zajêæ praktycz-
nych), natomiast pozostali � 120 go-
dzin. I wszyscy przyst¹pili do egza-
minu. Co istotne � zdaj¹cych ocenia-
³a zewnêtrzna komisja egzaminacyj-

na (egzaminy by³y przecie¿ pañstwo-
we, zgodne z miêdzynarodowymi
standardami). A jakie uzyskali wyni-
ki? Najkrócej rzecz ujmuj¹c: bardzo
dobre!  Z 40 uczniów przystêpuj¹-
cych do egzaminu z zakresu spawa-
nia metod¹ MAG zdali wszyscy.
Zda³a równie¿ ca³a trzydziestka przy-
stêpuj¹cych do egzaminu z zakresu
eksploatacji sieci, urz¹dzeñ i instala-
cji elektrycznych. Natomiast z 15
uczniów przystêpuj¹cych do egza-
minu z jêzyka niemieckiego zawodo-
wego, zda³o 12 (troje, którzy oblali -
mog¹ przyst¹piæ do egzaminu po raz
wtóry, ale ju¿ we w³asnym zakresie).
Ca³kowita zdawalno�æ wynios³a
96,47%.  Gratulujemy!!!  Podkre�l-
my jeszcze raz: wszyscy, którzy
pomy�lnie przeszli cykl szkoleñ i
zdali egzaminy otrzymali potwierdze-
nie zdobytych kwalifikacji w postaci
certyfikatu uznawanego w ca³ej Unii
Europejskiej. Wiêkszo�æ zamierza
natychmiast wypróbowaæ jego rze-
czywist¹ �wagê� - w czasie wakacji
zamierzaj¹ pracowaæ na zachodzie
Europy.

Czy Powiat Strzelecki zdecydu-
je siê na powtórzenie projektu? Za-
pewne tak (i to z szerszym wachla-
rzem szkoleñ wraz z praktyk¹), bo
wyniki pierwszego s¹ bardzo zachê-
caj¹ce. Wtedy równie¿ otworzy siê
mo¿liwo�æ spe³nienia swoich ambicji
przez tych, którzy zg³osili siê do
pierwszego projektu i nie zostali
przyjêci z braku miejsc.

¯yczymy naszym obecnym i
przysz³ym beneficjentom udanego
startu w ¿ycie zawodowe.

Agnieszka Wodarz

 Sandra Willim (skoñczy³a Technikum organi-
zacji us³ug gastronomicznych w ZSZ nr 1), która
pomy�lnie ukoñczy³a kurs jêzyka niemieckiego
zawodowego, ocenia go bardzo pozytywnie. Pod
wzglêdem organizacyjnym: - kurs by³, mo¿na po-
wiedzieæ, dopiêty na ostatni guzik. Nauczyciele i
opiekunowie stanêli na wysoko�ci zadania i pod-
czas trwania kursu nie wypad³y ani jedne zajêcia,
nawet podczas ferii.
Pod wzglêdem merytorycznym: - Kurs by³
�wietn¹ okazj¹, by poznaæ jêzyk od strony u¿y-
teczno�ci zawodowej. Szkoda tylko, ¿e ograni-
czy³ siê do jednego jêzyka: moim zdaniem dobrze

by³oby poszerzyæ go w przysz³o�ci o jêzyk angielski i francuski, bo wielu
uczniów zapewne zechce, podobnie jak ja kontynuowaæ edukacjê w wyuczo-
nym zawodzie - na studiach o kierunku hotelarstwo i gastronomia.

Podobnie pozytywnie ocenia cykl zajêæ Ka-
mil Tomanek (dzi� absolwent Technikum Za-
wodowe przy Spo³eczno-O�wiatowym Stowa-
rzyszeniu Menad¿erów w  Strzelcach Opol-
skich), który skoñczy³ kurs spawania metod¹
MAG. Organizacyjnie � wszystko by³o super.
Merytorycznie � podobnie. Bardzo go cieszy, ¿e
móg³ w ten sposób podwy¿szyæ swoje kwalifi-
kacje, w dodatku potwierdzone oficjalnie ze-
wnêtrznym egzaminem i stosownym certyfika-
tem. Ale... certyfikat, nawet miêdzynarodowy,
nie zagwarantuje, ¿e zdobêdzie siê pracê w za-
wodzie, choæ ofert dla spawaczy, zw³aszcza z
uprawnieniami MAG nie brakuje. Tyle tylko, ¿e pracodawcy ¿¹daj¹ do�wiad-
czenia. A tego bezpo�rednio po szkole nie ma nikt, i trudno by by³o inaczej. Tak
wiêc na razie skorzysta z tej oferty pracy, któr¹ ma, chocia¿ wcale nie jest ona
zwi¹zana z wyuczonym zawodem. Ale gdyby kto� szuka³ spawacza z upraw-
nieniami, choæ bez do�wiadczenia � to zg³asza swoj¹ kandydaturê.

W ocenie absolwentów

Odk¹d wprowadzono egzaminy
koñcz¹ce gimnazjum - czê�æ matema-
tyczno-przyrodnicza  sprawia³a
uczniom wiêcej trudno�ci, a i wyniki
by³y s³absze ni¿ w czê�ci humani-
stycznej. Tak by³o i w tym roku
uczniowie: z Opolszczyzny uzyska-
li �rednio 25,4 pkt (w kraju - 26 pkt.).
Lepiej wypadli gimnazjali�ci z Opo-
la, których �redni wynik to 29,7 pkt.
Co w tej czê�ci egzaminu sprawi³o
uczniom trudno�ci? Na pewno nie
�wyszukiwanie i stosowanie informa-
cji� (�redni wynik to 8,22 pkt na 12
mo¿liwych). S³abiej uczniowie wie-
dzê potrafi¹ wykorzystaæ w prakty-
ce: �rednia krajowa to 7,74 pkt na 15
mo¿liwych), natomiast gimnazjali�ci
nie umiej¹ analizowaæ faktów i zna-
le�æ pomiêdzy nimi zale¿no�ci �przy-
czynowo-skutkowych, funkcjonal-
nych, przestrzennych i czasowych�
- �redni wynik w kraju to 7,22 pkt na
15 mo¿liwych.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach uczniowie miejskich gimnazjów
uzyskali nieco wiêcej punktów na eg-
zaminie ni¿ gimnazjali�ci ze szkó³
usytuowanych na wsi.

A jak egzamin gimnazjalny 2009
wypad³ w naszym powiecie? Prze-
strzegano mnie przed tworzeniem
rankingu szkó³ wed³ug wyników eg-
zaminu.
- Najwa¿niejsze, czy szko³a obser-
wuje rozwój uczniów w ci¹gu nauki
gimnazjum. Je�li wiêkszo�æ przycho-
dz¹cych do pierwszej klasy gimna-
zjalnej ma oceny s³abe, a szko³ê
koñcz¹ ze znacznie wy¿szymi � to
jest to dla nas wa¿niejsze, ni¿ miejsce
w rankingu gimnazjów � mówi Lilia-
na Smaga z Gminnego Zarz¹du O�wia-
ty i Wychowania w Strzelcach Opol-
skich. - W dodatku ka¿da dziesi¹ta
punktu budzi ogromne emocje. I to
zupe³nie niepotrzebnie.

Poniewa¿ taki pogl¹d podziela
wiêcej osób, podajemy tylko wyniki

W czo³ówce  województwa

tegorocznego egzaminu w strzeleckim
Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi (dla ZSO organem prowa-
dz¹cym jest powiat Strzelecki). I trze-
ba przyznaæ: jest siê czym pochwa-
liæ, bo znacznie przewy¿szaj¹ �red-
ni¹ nie tylko krajow¹, ale i woje-
wódzk¹. W czê�ci humanistycznej
�rednia wynios³a 39,7 pkt., w czê�ci
matematyczno-przyrodniczej 39,0
pkt., natomiast �rednia z jêzyka an-
gielskiego (tylko jedna osoba zdawa-
³a jêzyk niemiecki!) by³a jeszcze
wy¿sza: wynios³a 45,5 punktów (na
50 mo¿liwych i przy �redniej w kra-
ju 30,63 pkt.).

Jan Wróblewski, dyrektor ZSO,
zapytany o uczniowskie opinie na te-
mat samego egzaminu, jak i jego oce-
ny, mówi, ¿e jak zwykle opinie by³y
podzielone: egzamin dla jednych by³
trudny, dla innych. Niezale¿nie jed-
nak od tych subiektywnych odczuæ
wiêkszo�æ �jego� gimnazjalistów
spodziewa³a siê, efekty bêd¹ gorsze,
ni¿ okaza³y siê w rzeczywisto�ci. To
oczywi�cie cieszy, ale wiêksze po-
wody do zadowolenia daje fakt �
mówi dyrektor Wróblewski � ¿e szko-
³a utrzymuje siê na sta³ym wysokim
poziomie, a tym samym plasuje siê
w czo³ówce szkó³ Opolszczyzny
pod wzglêdem osi¹ganych wyników.
To oczywi�cie liczy siê przy rekru-
tacji do wybranej szko³y: w  regula-
minie dla Opolszczyzny ustalono, ¿e
na 200 punktów, które mo¿na uzy-
skaæ, 75 mo¿na zdobyæ za �wiadec-
two ukoñczenia gimnazjum, 25 za
aktywno�æ (np. za udzia³ w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych,
ale tak¿e za wolontariat czy pracê
spo³eczn¹), natomiast drugie 100 �
za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Czyli liczy siê to, co widnieje na dru-
gim dokumencie, z którym uczeñ
opuszcza mury gimnazjów (w³a�nie
wyniki egzaminu).

M. Górka
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9 czerwca to okazja, aby przypomnieæ sobie o starych przyjacio³ach,
wyci¹gn¹æ rêkê do kogo�, kto byæ mo¿e czeka na to, by znale�æ bratni¹
duszê.

W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, dziêki pomys³owo�ci grupy ,,Patrz
i zmieniaj� realizuj¹cej miêdzynarodowy projekt og³oszony przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej, 9 czerwca up³yn¹³ w atmosferze wzajemnych ¿yczeñ
i pozdrowieñ.

Uczniowie wymy�lili sposób, jak w niepretensjonal-
ny i pozbawiony patosu sposób mówiæ o uczuciu, które
jest jednym z najwa¿niejszych w ¿yciu. Zorganizowana
przez nich poczta z pozdrowieniami dla przyjació³ ujaw-
ni³a, ¿e m³odzie¿ potrafi wyraziæ swoje emocje    w otwar-
ty i bezpo�redni sposób. Na dwóch wielkich tablicach
zawis³o prawie 400 kartek         z ¿yczeniami, pozdrowie-
niami, s³owami serdeczno�ci i z³otymi my�lami. W wiêk-
szo�ci by³y to kartki tylko z imieniem nadawcy i zabaw-
nym rysunkiem lub bardzo lakonicznym wyrazem przy-
ja�ni, ale we wszystkich przypadkach przekaz by³ czy-
telny: m³odzi ludzie chc¹ wyra¿aæ swoje sympatie, co
wiêcej, chc¹ tez wiedzieæ, ¿e s¹ dla kogo� wa¿ni. Na prze-
rwach wiele osób d³ugo szuka³o nie tylko swoich, ale i
skierowanych do siebie s³ów, bowiem kartki celowo wy-
wieszane by³y chaotycznie. Mi³e by³o to, ¿e ciep³e s³o-
wa p³ynê³y i do uczniów, i do nauczycieli.

Stary aforyzm stwierdza, ¿e ,,wiêkszo�æ ludzi chcia-
³aby mieæ takich przyjació³, jakimi sami byæ nie mog¹�,

¯yczenia na Dzieñ Przyjació³
jednak popularno�æ akcji z okazji
szczególnego dnia 9 czerwca poka-
za³a, ¿e nie zawsze antyczne maksy-
my musz¹ byæ jedyn¹, niepodwa-
¿aln¹ prawd¹.

Dorota Maækula

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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