Spojrzenie na edukację i pracę
W dniach 9 i 13 kwietnia w szkołach ogólnokształcących Powiatu
Mikołowskiego odbyły się konferencje pn.: „Edukacja i praca – globalnie,
regionalnie, lokalnie”, zorganizowane w ramach projektu „Nowoczesne Liceum
II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego".
Podczas konferencji, w których licznie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i
zaproszeni goście, omówione zostały korzyści projektu w szkołach. Swoje
prezentacje na ten temat przygotowały i przedstawiły specjalistki ds. rekrutacji z
poszczególnych szkół. Następnie aktualne trendy i tendencje na rynku pracy
przybliżył doradca zawodowy, a w kolejnym bloku konferencji kobieta
przedsiębiorca omówiła szkodliwość stereotypowego podejścia do zawodów w
odniesieniu do przebiegu kariery zawodowej.
Po zakończeniu teoretycznej części spotkania młodzież szkół przedstawiła
program artystyczny pn. „Nowoczesne liceum”, gdzie zaprezentowała
praktycznie wiedzę pozyskaną między innymi podczas zajęć projektowych w
formie skeczy czy też piosenek śpiewanych w językach obcych.
Słowo podsumowania i podziękowania do zebranych, szczególnie do
uczestniczek i uczestników projektu, skierowała również koordynator projektu
Aleksandra Łataś - Makuch.
Projekt obejmował trzy moduły: zajęcia z kompetencji kluczowych, program
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz innowacyjny program doradztwa
zawodowego. Okres trwania projektu został wydłużony o cztery miesiące i

ostateczny okres realizacji projektu to 1 sierpnia 2013 r. - 30 kwietnia 2015 r.
Dzięki

temu

zajęcia

z

kompetencji

kluczowych

ukończyło

570

uczennic/uczniów zamiast 495. Tym samym przedłużenie okresu realizacji
projektu do dnia 30.04.2015 umożliwiło przeprowadzenie dodatkowych 425
godzin zajęć z kompetencji kluczowych, dzięki czemu pełniej zrealizowany
został cel główny projektu tj. zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych
uczniów/uczennic szkół ogólnych poprzez wzrost kompetencji kluczowych
wśród min. 60% uczestników projektu.
Uczestników projektu objęto również zajęciami z pedagogiem szkolnym oraz
Programem Przeciwko Patologiom Społecznym.
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Zawodowego. 495 uczniów i uczennic wzięło udział w warsztatach pn.
Innowacyjn@ Szkoł@. Głównym jego celem było ukierunkowanie uczestników
zajęć pod kątem dalszego kształcenia oraz pomoc w dokonaniu wyborów
edukacyjnych i zawodowych, zgodnych z predyspozycjami danej osoby oraz z
potrzebami rynku pracy. Młodzież miała również możliwość indywidualnych
konsultacji z doradcą zawodowym.
Należy podkreślić, że w trakcie realizowanych zajęć miały zastosowanie
nowe technologie, które dotychczas nie były w tak szerokim zakresie
wykorzystywane w szkołach Powiatu Mikołowskiego. Były to przykładowo
piloty do głosowania na podczerwień, platforma e-learningowa oraz
multimedialny sprzęt dotykowy.

