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SZKOŁA SZANS W DIDASKO

czwartek 22 września 2011

Didasko to lider
kształcenia ustawicznego
Didasko jest niepubliczną
placówką kształcenia ustawicznego dorosłych. Na rynku edukacyjnym funkcjonujemy już 15 lat. Nasza oferta
obejmuje
organizowanie
kształcenia w formach pozaszkolnych. Są to kursy
ogólne np.: komputerowe, języków obcych i zawodowe
np.: operator wózków jezdniowych, elektryków, opiekun osób starszych , palaczy
CO, kucharski i inne.
Na potrzeby zakładów pracy, instytucji administracji
publicznej, firm realizujemy
krótsze formy, czyli szkolenia np.: z zakresu BHP i
ppoż, pierwszej pomocy
przedlekarskiej i inne. Co roku z naszej oferty korzysta
ok. 1000 - 1500 osób na kursach i szkoleniach.
Szkoły Didasko to Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 2 Podczas zajęć kursanci pomagają sobie. Nawet komputer nie sprawia wtedy problemów.

letnie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie Gimnazjum - 3 letnie
oraz Policealna Szkoła Zawodowa - kształcąca w różnych
zawodach. Od początku naszej działalności wychodzimy naprzeciw potrzebom
rynku pracy i zapotrzebowaniem firm na szkolenia.
Kierunki kształcenia w Policealnej Szkole Zawodowej
także dopasowujemy do
zmieniających się przepisów
dotyczących
kwalifikacji
pracowników i potrzeb dorosłych mieszkańców naszego regionu.
Kadra dydaktyczna ciągle
się powiększa. Zaczynaliśmy
w 1996r. od zatrudnienia kilku osób. Aktualnie w szkołach pracuje 25 nauczycieli i
wykładowców. Natomiast na
kursach ta liczba jest zmienna i zależy od ilości szkoleń.
Nauczyciele-wykładowcy
mają doświadczenie w pracy

zawodowej i wysokie kwalifikacje. W większości są to nauczyciele dyplomowani i specjaliści z wąskich dziedzin..
Dysponujemy bardzo dobrą bazą dydaktyczną , pomocami
dydaktycznymi,
pracownią komputerową,
sprzętem multimedialnym.
Każdy kto trafi do Didasko
może liczyć na nasze wsparcie i pomoc w wyborze dla
siebie najlepszej oferty
Realizowaliśmy projekty
unijne m.in.:
„Kursy zawodowe - szansą na zatrudnienie poza rolnictwem”, „Szkolenia zawodowe drogą do awansu”
Jesteśmy także podwykonawcami w projektach z EFS
realizując szkolenia dla Państwowych Urzędów Pracy,
Wojewódzkiej
Komendy
OHP w Zielonej Górze oraz
ośrodków pomocy społecznej i powiatowego centrum
pomocy rodzinie.

Zakład Usług Szkoleniowych DIDASKO organizuje kursy z zakresu:
r BHP Szkolenia z zakresu
BHP i PPOŻ. podstawowe
jak i okresowe.
r Kierowca lub konserwator
wózków jezdniowych z
uprawnieniami
Dozoru
Technicznego
r Kurs szkolenia na kierowców wózków akumulatorowych i spalinowych ma
przygotować słuchaczy do
samodzielnego kierowania
i obsługiwania wózków
napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym.

r Elektryków do 1 kV i powyżej.
Przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu elektryk do 1kV w zakresie obsługi instalacji, oświetlenia i urządzeń napędowych do 5,5 KW.
r Palacz centralnego ogrzewania - kotłów gazowych,
olejowych i węglowych.
Przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia ,,E’’
i ,,D”.

r Drwal - operator pilarki
Przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu drwal - operator pilarki.
r Magazynier - sprzedawca
Przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu magazyniera.
r Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu
Szkolenie skierowane jest
dla mistrzów rzemiosła
chcących przyjąć do zakładu
ucznia.

r Podstaw księgowości
Przygotowanie uczestników do prowadzenia księgowości w małych i średnich
firmach.
r Obsługi komputera
Przygotowanie uczestników do praktycznego korzystania z komputera w codziennej pracy.
r Języków obcych
Nabycie przez uczestników kursu umiejętności
umożliwiających komunikacje przy pomocy języka nie-

mieckiego lub angielskiego,
w sytuacjach dnia codziennego.
r Wychowawców placówek
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży

Zajęcia prowadzone są
metodą:
r wykładu
r pogadanki
r dyskusji
r pokazu
r zajęć praktycznych

Kurs dla wychowawców
pla có wek
wy po czyn ku
dzieci i młodzieży przygotowujący do pełnienia roli
wychowawcy dzieci, młodzieży w czasie ich wypoczynku na koloniach i obozach.
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