SZKOŁY SZANS W DIDASKO
Wychodzimy naprzeciw
potrzebom
Rozmowa z DOROTĄ MITELĄ Dyrektorem Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Dorosłych „ Didasko”
- Jaki jest cel projektu realizowanego przez waszą
placówkę?
- Projekt „Szkoły szans w
Didasko” realizowany jest w
ramach priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach . Działanie 9.3 Upowszechnienie
formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych POKL 2007-2013.
Celem tego działania jest
zwiększenie uczestnictwa
osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach
szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika działającego na sytuację na rynku
pracy. Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa poprzez zwiększenie w okresie 24 miesięcy
uczestnictwa 110 osób dorosłych z terenu woj. lubuskiego w szkolnych formach
kształcenia ustawicznego.
Umożliwienie mieszkańcom
regionu uzupełnienia edukacji i podwyższenia kwalifikacji w profilu ogólnym i zawodowym.
Zwiększenie
udziału kobiet w Kształceniu
Ustawicznym poprzez zastosowanie m.in. elastycznych
form nauczania (e-learning).

nie (nie muszą mieć matury),
w szkole policealnej kształcącej w zawodach: Asystent
osoby
niepełnosprawnej,
Technik bezpieczeństwa i
higieny pracy, Technik informatyk. Wybór grupy docelowej i przyporządkowanie uczestnictwa do poszczególnych szkół związany jest
z przepisami dotyczącymi
systemu edukacji i realizacji
programu MEN dla szkół publicznych. Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej
co daje możliwość uczestnikom połączenia pracy zawodowej i obowiązków rodzinnych z nauką.
- Czy projekt jest już realizowany?
- Rozpoczęliśmy realizację od początku września i
będziemy go realizować do
końca sierpnia 2013.

Objęcie uczestników projektu formami ustawicznego
kształcenia dostosowanego
do potrzeb rynku pracy.

zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy oraz
zmniejszyć ryzyko jej utraty.
Grupę docelową stanowi 110
osób w tym 46 mężczyzn i
- Do kogo konkretnie jest 64 kobiet w wieku od 25 do
on skierowany ?
64 lat oraz osoby nie uczące
- Projektem objęte zostaną się w wieku od 18 do 24 lat,
osoby bezrobotne i pracują- zamieszkałych na terenie
ce, które zarówno chcą woj. lubuskiego, które z wła-

Rekrutacja do projektu
Realizowany przez nas
projekt pt. Szkoły szans w
Didasko obejmuje swym zasięgiem całe województwo
lubuskie, osoby zainteresowane wzięciem udziału w
projekcie muszą spełnić następujące kryteria:

r osoby uczestniczące w
projekcie muszą być mieszkańcami województwa lubuskiego
r kolejność zgłoszeń
Osoby
zainteresowane
wzięciem udziału w projekcie są zobowiązane dostarczyć do siedziby Didasko
r posiadanie ukończonej za- dokumenty aplikacyjne czyli
sadniczej szkoły zawodowej świadectwa
ukończenia
- dla Uzupełniającego liceum szkoły, dwa zdjęcia oraz doogólnokształcącego
wód osobisty do wglądu.
r posiadanie wykształcenia
Wszystkich chętnych zaśredniego - dla szkół police- praszamy do odwiedzenia
alnych
naszej strony internetowej

www.didasko.swiebodzin.pl
lub siedziby placówki Didasko która mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej
nr 6 w Świebodzinie na
Osiedlu Łużyckim 28. wszelkich informacji związanych
z projektem oraz jego rekrutacją udzielamy telefonicznie pod numerem telefonu
68 475 64 65 - biuro projektu
lub 601 576 566 - koordynator projektu lub pod adresem:

e-mail: biuro_didasko@wp.pl
lub Didasko@poczta.fm

najmowanych salach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie. Didasko dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem lokalowym: estetycznymi dobrze
oświetlonymi salami w tym
nowoczesną pracownią komputerową.
Nauka będzie
prowadzona w formie zaocznej, średnio zajęcia odbywać
się będą co dwa tygodnie w
soboty i w niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00.
Wszystkim
uczestnikom
projektu zostanie zapewnione ubezpieczenie, podręczniki, niezbędne pomoce dydaktyczne oraz poczęstunek.

- Czy osoby które brały
udział w innych realizowanych przez „Didasko” projektach będą mogły uczestniczyć w tym projekcie?
- Dwa lata temu realizowaliśmy projekt „Kursy za- Rekrutacja tym samym wodowe - szansą na zatrudzostała rozpoczęta?
nienie poza rolnictwem” z
- Tak. Po jej zakończeniu ZPORR. Aktualnie dobiega
snej inicjatywy chcą uzupeł- rozpoczniemy zajęcia eduka- końca realizacja projektu
nić swoje wykształcenie oraz cyjne we wszystkich zapla- „Szkolenia zawodowe drogą
zdobyć nowy zawód. W pro- nowanych oddziałach. Za- do awansu ”, który trwa od
jekcie weźmie udział 50 ab- praszamy wszystkich chęt- 01.09.2009 do 30.10.2011.
solwentów
zasadniczych nych!!!
Uczestnicy poprzednich proszkół zawodowych które
jektów oczywiście będą mouczyć się będą w uzupełnia- Jak będą prowadzone gli brać udział w projekcie
jącym liceum ogólnokształ- zajęcia?
„Szkoły szans w Didasko”.
cącym oraz 60 osób które po- Zajęcia w ramach projeksiadają wykształcenie śred- tu prowadzone będą w wy- Dziękuję za rozmowę.

