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Di da sko to li der
kształ ce nia usta wicz ne go

r BHP Szko le nia z za kre su
BHP i PPOŻ. pod sta wo we
jak i okre so we.

r Kie row ca lub kon ser wa tor
wóz ków jez dnio wych z
upraw nie nia mi Do zo ru
Tech nicz ne go

r Kurs szko le nia na kie row -
ców wóz ków aku mu la to ro -
wych i spa li no wych ma
przy go to wać słu cha czy do
sa mo dziel ne go kie ro wa nia
i ob słu gi wa nia wóz ków
na pę dza nych w trans por -
cie we wnątrz za kła do wym.

r Elek try ków do 1 kV i po -
wy żej. 
Przy go to wa nie uczest ni -

ków do wy ko ny wa nia za wo -
du elek tryk do 1kV w za kre -
sie ob słu gi in sta la cji, oświe -
tle nia i urzą dzeń na pę do -
wych do 5,5 KW.
r Pa lacz cen tral ne go ogrze -

wa nia - ko tłów ga zo wych,
ole jo wych i wę glo wych. 
Przy go to wa nie uczest ni -

ków do eg za mi nu kwa li fi ka -
cyj ne go na upraw nie nia ,,E’’
i ,,D”.

r Drwal - ope ra tor pi lar ki
Przy go to wa nie uczest ni -

ków do wy ko ny wa nia za wo -
du drwal - ope ra tor pi lar ki.
r Ma ga zy nier - sprze daw ca

Przy go to wa nie uczest ni -
ków do wy ko ny wa nia za wo -
du ma ga zy nie ra.
r Pe da go gicz ny dla in struk -

to rów prak tycz nej na uki
za wo du
Szko le nie skie ro wa ne jest

dla mi strzów rze mio sła
chcą cych przy jąć do za kła du
ucznia.

r Pod staw księ go wo ści
Przy go to wa nie uczest ni -

ków do pro wa dze nia księ go -
wo ści w ma łych i śred nich
fir mach. 
r Ob słu gi kom pu te ra

Przy go to wa nie uczest ni -
ków do prak tycz ne go ko rzy -
sta nia z kom pu te ra w co -
dzien nej pra cy.
r Ję zy ków ob cych

Na by cie przez uczest ni -
ków kur su umie jęt no ści
umoż li wia ją cych ko mu ni ka -
cje przy po mo cy ję zy ka nie -

miec kie go lub an giel skie go,
w sy tu acjach dnia co dzien -
ne go. 
r Wy cho waw ców pla có wek

wy po czyn ku dla dzie ci i
mło dzie ży

Kurs dla wy cho waw ców
pla có wek wy po czyn ku
dzie ci i mło dzie ży przy go -
to wu ją cy do peł nie nia ro li
wy cho waw cy dzie ci, mło -
dzie ży w cza sie ich wy po -
czyn ku na ko lo niach i obo -
zach.

Za ję cia pro wa dzo ne są
me to dą:
r wy kła du 
r po ga dan ki
r dys ku sji 
r po ka zu 
r za jęć prak tycz nych

Di da sko jest nie pu blicz ną
pla ców ką kształ ce nia usta -
wicz ne go do ro słych. Na ryn -
ku edu ka cyj nym funk cjo nu -
je my już 15 lat. Na sza ofer ta
obej mu je or ga ni zo wa nie
kształ ce nia w for mach po -
zasz kol nych. Są to kur sy
ogól ne np.: kom pu te ro we, ję -
zy ków ob cych i za wo do we
np.: ope ra tor wóz ków jez -
dnio wych, elek try ków, opie -
kun osób star szych , pa la czy
CO, ku char ski i in ne.

Na po trze by za kła dów pra -
cy, in sty tu cji  ad mi ni stra cji
pu blicz nej, firm re ali zu je my
krót sze for my, czy li szko le -
nia np.: z za kre su BHP i
ppoż, pierw szej po mo cy
przed le kar skiej i in ne. Co ro -
ku z na szej ofer ty ko rzy sta
ok. 1000 - 1500 osób na kur -
sach i szko le niach.

Szko ły Di da sko to Li ceum
Ogól no kształ cą ce dla Do ro -
słych na pod bu do wie Za sad -
ni czej Szko ły Za wo do wej - 2

let nie, Li ceum Ogól no kształ -
cą ce dla Do ro słych na pod bu -
do wie Gim na zjum - 3 let nie
oraz Po li ce al na Szko ła Za wo -
do wa - kształ cą ca w róż nych
za wo dach. Od po cząt ku na -
szej dzia łal no ści wy cho dzi -
my na prze ciw po trze bom
ryn ku pra cy i za po trze bo wa -
niem firm na szko le nia.

Kie run ki kształ ce nia w Po -
li ce al nej Szko le Za wo do wej
tak że do pa so wu je my do
zmie nia ją cych się prze pi sów
do ty czą cych kwa li fi ka cji
pra cow ni ków  i po trzeb do -
ro słych miesz kań ców na sze -
go re gio nu.

Ka dra dy dak tycz na cią gle
się po więk sza. Za czy na li śmy
w 1996r. od za trud nie nia kil -
ku osób. Ak tu al nie w szko -
łach pra cu je 25 na uczy cie li i
wy kła dow ców. Na to miast na
kur sach ta licz ba jest zmien -
na i za le ży od ilo ści szko leń.

Na uczy cie le -wy kła dow cy
ma ją do świad cze nie w pra cy

za wo do wej i wy so kie kwa li fi -
ka cje. W więk szo ści są to na -
uczy cie le dy plo mo wa ni  i spe -
cja li ści z wą skich dzie dzin..

Dys po nu je my bar dzo do -
brą ba zą dy dak tycz ną , po -
mo ca mi dy dak tycz ny mi,
pra cow nią kom pu te ro wą,
sprzę tem mul ti me dial nym.
Każ dy kto tra fi do Di da sko
mo że li czyć na na sze wspar -
cie i po moc w wy bo rze dla
sie bie naj lep szej ofer ty

Re ali zo wa li śmy pro jek ty
unij ne m.in.: 

„Kur sy za wo do we - szan -
są na za trud nie nie po za rol -
nic twem”, „Szko le nia za wo -
do we dro gą do awan su”

Je ste śmy tak że pod wy ko -
naw ca mi w pro jek tach z EFS
re ali zu jąc szko le nia dla Pań -
stwo wych Urzę dów Pra cy,
Wo je wódz kiej Ko men dy
OHP w Zie lo nej Gó rze oraz
ośrod ków po mo cy spo łecz -
nej i po wia to we go cen trum
po mo cy ro dzi nie.

Za kład Usług Szko le nio wych DI DA SKO or ga ni zu je kur sy z za kre su:
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