Rozwój kształcenia zawodowego determinantą
poprawy warunków rozwoju gospodarczego powiatu
Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu „Doposażenie bazy
dydaktycznej Powiatowego Centrum
Kształcenia Praktycznego w Prudniku”.
Był to drugi etap zakończonego w
2009 r. projektu „Modernizacja bazy
dydaktycznej placówek kształcenia
ustawicznego i praktycznego Powiatu
Prudnickiego”. Realizacja projektu
przyczyniła się do znacznej poprawy
warunków kształcenia zawodowego
na poziomie ponadgimnazjalnym i
policealnym, co niewątpliwie wpłynie
na zwiększenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz dostosowanie
umiejętności mieszkańców regionu do
potrzeb rynku pracy. Zmieniające się
wymagania pracodawców wymuszają
dynamiczną reakcję władz powiatu
oraz dyrekcji placówek prowadzących
kształcenie zawodowe w taki sposób,

aby absolwenci tych placówek wyposażeni byli w umiejętności aktualnie poszukiwane przez pracodawców. Unowocześnienie bazy dydaktycznej służącej kształceniu praktycznemu oraz umożliwienie
uczniom dostępu do nowoczesnych
technologii, z którymi absolwent będzie
miał do czynienia w zakładach pracy lub
w swojej firmie wpłynie na poprawę warunków rozwoju gospodarczego regionu
oraz obniżenie liczby bezrobotnych w
naszym powiecie. W ramach projektu
zakupiono sprzęt i wyposażenie do 6
specjalistycznych pracowni oraz do 1 sali
wykładowej, m.in. sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem biurowym i
specjalistycznym, projektory multimedialne, tablice interaktywne oraz wyposażenie specjalistyczne takie jak m.in.
symulatory nauki jazdy samochodem,
symulator szkoleniowy do obsługi i programowania sterowań obrabiarek oraz
tokarki i wyposażenie spawalni. Ponadto
zakupiono meble do sal dydaktycznych.
Dzięki pozyskanym środkom nastąpi rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości prowadzonych dotychczas
w placówce zajęć dydaktycznych m.in. w
pracowni handlowej, komputerowej, mechaników samochodowych, tokarni oraz
w spawalni. W nowo powstałej pracowni
komputerowej, wyposażonej w sprzęt
CISCO, odbywać się będzie kurs IT Essentials: PC Hardware i Software w ramach
Akademii CISCO, który pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych
technikom komputerowym oraz osobom
rozpoczynającym pracę w obszarze IT.

Powiatowe Centrum Kształcenia
Praktycznego w Prudniku planuje
realizację nieodpłatnych kursów
kwalifikacyjnych w zawodzie technik
handlowiec, technik informatyk i
technik mechanik. Uczestnicy kursów,
którzy posiadają poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu i
zdadzą egzamin z zakresu wszystkich
kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie, uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Ponadto PCKP w Prudniku oferuje
realizację kursów spawania, operatorów wózków widłowych, kroju i szycia,
sprzedawców i obsługi kas fiskalnych
oraz komputerowych i obsługi konkretnych programów komputerowych.
Projekt był realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2007-2013.
Wa r to ś ć p ro j e k t u w y n i o s ł a
454250,21 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 386112,67 zł. Wkład własny Powiatu Prudnickiego wniósł 68137,54 zł.
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