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Spotkanie warsztatowe w ramach Głubczyckiego
Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
społeczno – gospodarczego i tworzenia miejsc
pracy w powiecie głubczyckim.
W dniu 7 marca 2018r. w sali „Pod Aniołem" głubczyckiego ratusza odbyło się
spotkanie w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia
społeczno – gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głubczyckim".
Tradycyjnie na rozpoczęciu warsztatów nie mogło zabraknąć akcentu artystycznego –
tym razem przed zebranymi wystąpił zespół wokalny Szkoły Podstawowej z
Bogdanowic. Dwie solistyki wraz 12-to osobowym chórkiem wprowadziły nas w świat
muzyki filmowej oraz twórczości Anny German. Następnie oficjalnego rozpoczęcia
warsztatów dokonała Danuta Frączek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Było to już XV spotkanie warsztatowe, którego głównym tematem była aktywna rola
pracodawcy wspierającego kształcenie zawodowe na lokalnym rynku pracy. Na
warsztatach zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia oraz oczekiwania uczniów
dotyczące realizacji praktyk zawodowych.
Temat kształcenia zawodowego poruszył w swojej prezentacji Jan Łata –
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, który omówił zagadnienia
związane z programem nauczania realizowanym w ZSM oraz przedstawił projekty, w
których uczestniczą uczniowie szkoły. Do poruszanego tematu nawiązał w swoim
wystąpieniu Józef Kamiński – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Głubczycach, który
przedstawił narastający problem występującego braku uczniów w określonych
zawodach a w konsekwencji prowadzący do ich zanikania z lokalnego rynku pracy.
Kolejnymi prelegentami były: Ksenia Domerecka oraz Mirella Rybeczka-Kuźnik
reprezentujące Głubczycką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy. Panie przedstawiły
zasady funkcjonowania OHP oraz realizowane przez jednostkę kształcenie zawodowe
na terenie powiatu.
Kształcenie zawodowe, koordynacja i współpraca z pracodawcami – prezentację
pod takim tytułem przedstawił delegowany pracownik Opolskiego Kuratora Oświaty
Jacek Łukaszczyk – z-ca Koordynatora ds. Kształcenia Zawodowego.
Podczas warsztatów zostały przedstawione i omówione wyniki badania
ankietowego przeprowadzonego pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu głubczyckiego. Badanie dotyczyło doświadczeń posiadanych przez uczniów

oraz ich preferencji w zakresie praktycznej nauki zawodu. Wyniki omówiła Karolina
Droździel - Doradca Zawodowy, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy. Kolejnym
prelegentem była Małgorzata Kulesza – Doradca Instytucjonalny, która przedstawiła
prezentację dotyczącą najczęściej poszukiwanych pracowników z terenu powiatu
głubczyckiego na podstawie analizy ofert pracy składanych przez pracodawców w roku
2017.
Jako ostatni swoją prelekcję, dotyczącą zawodów nadwyżkowych oraz
deficytowych przedstawił Krzysztof Duraj – pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Opolu.
Na zakończenie moderator spotkania warsztatowego Jadwiga Olszowska- Urban
zaprosiła uczestników do wspólnej pracy warsztatowej, która dotyczyła postrzegania
wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowisk pracodawców oraz uczniów.
Organizatorem oraz koordynatorem XV warsztatów był Powiatowy Urząd Pracy w
Głubczycach. W spotkaniu wzięło udział 110 osób, które reprezentowały środowiska
pracodawców, lokalnych zakładów pracy, szkół, instytucji zawodowo zajmujących się
rynkiem pracy oraz władze samorządowe gmin i powiatu
XV spotkanie warsztatowe w ramach Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego
podsumowała i zakończyła Dyrektor PUP Danuta Frączek.

