Projekt budżetu województwa opolskiego na 2017 rok
– edukacja (najważniejsze pozycje)
1/ PROGRAM NIWKI – program doskonalenia językowego i metodycznego nauczycieli języka
niemieckiego jako języka obcego, języka mniejszości, uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie
oraz rozwijających wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii
regionów
Około 600 uczestników
Budżet – 175 tys. zł
2/ MAŁE GRANTY DLA UCZELNI – konkurs dla uczelni na projekty naukowo-dydaktyczne dotyczące:
- promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni
- rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości
- wzmacniania wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy
- monitorowania efektów działań promocyjnych oraz ruchu turystycznego w województwie opolskim
Budżet- 50 tys. zł
3/ NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
- nagrody Professor Opoliensis
- Prymus Opolszczyzny
- nagrody dla nauczycieli
- stypendia marszałka
Budżet – 73,4 tys. Zł
4/ PROJEKT „WSPIERAMY NAJLEPSZYCH” w ramach RPO
- 300 stypendiów w każdym roku szkolnym, stypendia 10 x 300 zł dla 300 uczniów
Budżet – 1 mln zł
5/ WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BRANŻACH KLUCZOWYCH DLA REGIONU w ramach
RPO (w partnerstwie z powiatami)
- modernizacja obiektów kształcenia zawodowego i wyposażenie pracowni
Budżet – ponad 29,4 mln zł
6/ REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI - „Sekrety nauki” – 4 projekty w ramach
RPO
Dla uczniów to zajęcia pozalekcyjne, indywidualne wsparcie specjalistyczne, specjalne zajęcia w
miejscach edukacji bezpośredniej (Zaczarowany Świat, Centrum Nauk Przyrodniczych, teatr,
filharmonia, uczelnie wyższe), dla nauczycieli - studia podyplomowe, kursy podnoszące kompetencje,
sieci współpracy i samokształcenia
Uczestnicy: 9.000 uczniów, 500 nauczycieli Aglomeracji Opolskiej
Budżet: ok. 20 mln zł
7/ REGIONALNY ZESPÓŁ PLACÓWEK WSPARCIA EDUKACJI - projekt „Opolskie szkolnictwo
zawodowe bliżej rynku pracy 2” – w ramach RPO

Dla uczniów: staże i praktyki na terenie nowoczesnych - opolskich firm, grupy kreatywnego myślenia
„design-thinking”, specjalistyczne kursy zawodowe i przygotowawcze na studia techniczne, zajęcia
eksperymentalne na terenie laboratoriów Politechniki Opolskiej i Zespołu, system doradztwa
edukacyjno-zawodowego; dla nauczycieli - kursy i szkolenia doskonalące, staże zawodowe na terenie
nowoczesnych firm, dla szkół - wyposażenie w pracownie kształcenia zawodowego według
ukierunkowania branżowego
Uczestnicy: 33 szkoły, 1.000 uczniów, 50 nauczycieli
Budżet: ok. 9 mln zł

