Sprawozdanie z realizacji programu "Słowa mają moc"
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu jest jedną z 13 szkół realizujących projekt "Słowa mają mocwyrównywanie szans edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych poprzez podnoszenie kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy".
Projekt ten realizowany jest przez Gminę Wrocław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego od 1.10.2017 do 31.05.2019 i składa się z dwóch edycji. Do każdej z nich
przystąpi po 15 uczniów z naszej szkoły. Każda grupa otrzyma 21 godzin warsztatów, prowadzonych
przez zespół trenerów z Pracowni Rozwoju, 2 godziny doradztwa specjalisty ds. wsparcia
merytorycznego dla jednego ucznia, uczestnictwo w spotkaniu z innowatorem oraz udział w gali projektu.
Uczniowie (podczas siedmiu warsztatów) poszerzali swoje kompetencje w następujących tematach:
-Czy stres może być naszym sprzymierzeńcem? Emocje a motywacja.
-Sztuka porozumiewania, czyli co sprzyja, a co przeszkadza w efektywnej komunikacji.
-Autoprezentacja jako mina nie maska- skuteczne budowanie własnego wizerunku.
-Kij spróchniał a marchewka spleśniała- jak wzbudzić w uczniach motywację do działania.
-Biała perswazja jako narzędzie kształtowania postaw.
W ramach projektu odbyło się w kwietniu br. spotkanie z wiceprezes Fundacji "Dom Pokoju".
Przeprowadziła ona z grupą ponad 60 osób z naszej szkoły zajęcia, których celem było przybliżenie
młodzieży tematyki innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia. W następnej części uczniowie
mogli wypowiedzieć się na temat sposobów sprzyjajacych innowacyjności, metod projektowych, pracy w
grupie i jej zalet. Tematem spotkania były innowacje wprowadzane w logistyce. Prowadząca
opowiedziała także o zrealizowanym na Nadodrzu projekcie mającym na celu odmienienie dzielnicy
zarówno przez działania rewitalizacyjne jak i tworzenie wspólnych akcji łączących lokalnych
przedsiębiorców. Na koniec uczniom przybliżono różne działania, dzięki którym można uzyskać środki
na realizację własnych, ciekawych pomysłów. Prowadząca mówiła tu chociażby o Mikrograntach, które
adresowane są do pełnoletnich osób fizycznych, organizacji pozarządowych i nieformalnych grup
młodzieżowych, zachęcając do podejmowania prób uzyskania dofinansowania swoich projektów właśnie
w taki sposób.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez
podnoszenie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli,
prowadzone były warsztaty, spotkania i inne aktywności mające na celu podniesienie kompetencji
miękkich – poszerzenie horyzontów, rozwój kreatywności, współpraca w zespole, a w konsekwencji
wzrost poczucia pewności siebie. W trakcie warsztatów uczniowie wspierani przez nauczycieli i trenerów
wypracowywali innowacyjne pomysły podnoszące jakość życia wrocławian. Pracując w małych
zespołach stworzyli prezentację, którą przedstawili podczas międzyszkolnej gali finałowej w dniu 6
czerwca br., na której odbył się również panel dyskusyjny z przedstawicielami sektora publicznego i
prywatnego dotyczący przedsiębiorczości i rynku pracy.
Uczennice klasy drugiej zaprezentowały przygotowany przez grupę podczas zajęć z trenerami projekt
pod
nazwą
"Lekcja
:
Jak
żyć?".
Zakładał on poszerzanie wiedzy i wspieranie młodych ludzi w umiejętnym rozwiązywaniu problemów
życia codziennego. Zakres tematów podejmowanych na zajęciach zależałby od propozycji i potrzeb
uczniów. To przecież młodzi ludzie wiedzą najlepiej, czego potrzebują, czego są ciekawi, z kim chcą
porozmawiać o swoich problemach. Zajęcia mieliby prowadzić zapraszani w ramach projektu do szkół
specjaliści np. psychologowie, lekarze, naukowcy czy osoby znane z osiągnięcia sukcesu w różnych
dziedzinach życia. To ich młodzież mogłaby zapytać o wskazówki, wspólnie poszukiwałaby odpowiedzi
na problemy współczesnego świata, które różnią się od problemów i zagrożeń aktualnych jeszcze 10 lat
temu.
Uczniowie po wykonaniu zadań na platformie moodle, rozwiązniu testu podsumowującego zdobyte
wiadomości i ewaluacji programu otrzymali certyfikaty ukończenia programu.
Otrzymaliśmy doposażenie dla nazsej szkoły:
-1 rzutnik multimedialny,
-1 kamerę wideo,
-przenośny sprzęt nagłośnieniowy.
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