Powiat Działdowski i Zespół Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach oraz warsztatach w ramach projektu Lokalne Ośrodki
Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Planowane szkolenia:
1.Warsztaty z języka angielskiego i niemieckiego – celem warsztatów jest nabycie przez uczestników
podstawowych kompetencji językowych. Uczestnicy projektu poznają zwroty i wyrażenia niezbędne
w podstawowej komunikacji w języku angielskim , niemieckim w różnych sytuacjach życiowych,
z którymi mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami
w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego, niemieckiego w mowie oraz
rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.
2. Kursy komputerowe – obsługa MS Word 2016 na poziomie podstawowym, Internet, założenie konta
e-mail, zakładanie kont na portalach społecznościowych, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo
i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem, obsługa i
funkcjonowanie dziennika
elektronicznego w szkole.
3.Obsługa specjalistycznych programów komputerowych m.in CISCO, ECDL, E-OBYWATEL- są one
potwierdzeniem wysokich kwalifikacji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców z branży IT.
4. Warsztaty w zakresie poprawy poziomu zdrowia + dietetyka, czyli co jak jeść, aby czuć się lepiej –
porady dotyczące prawidłowego odżywiania, komponowania posiłków.
5. Rozwijanie umiejętności sportowych: fitness, nordic-walking, taniec.
6.Rozwój inicjatyw obywatelskich i społecznych poprzez uczestnictwo w różnych wydarzeniach
kulturalno-społecznych propagujące rozwój osobisty.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej- szkolenie ma na celu zapoznanie z funkcjonowaniem i
zakładaniem własnej działalności gospodarczej.
8.Warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie i opiekuńcze na temat rozwiązywania konfliktów
rodzic-dziecko, radzenie sobie ze stresem i emocjami, z problemami rozwojowymi dzieci itp.
Wszystkie zajęcia będą przeprowadzone warsztatowo, metodami aktywnymi.
Szkolenia skierowane są do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych
mieszkańców powiatu działdowskiego. W szczególności do osób :
- z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych;
-z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji ( najwyżej
z zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym, zdobytym w zeszłym wieku);
- związanych z rolnictwem;
- nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
- korzystających z pomocy społecznej lub instytucji wsparcia rodziny;
- w wieku 45+.
Osoby zainteresowane szkoleniami są proszone o składanie formularzy zgłoszeniowych wraz
z oświadczeniem do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. ks. Edmunda Domańskiego
w Iłowie-Osadzie.
Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej : www.zszilowo.bho.pl lub w sekretariacie
szkoły.
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