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W tym numerze:
Zawodowa przyszłość zaczyna
się u Nas – ZS TERSIN

W dobie utrudnień generowanych przez koronawirusa cierpi wiele
obszarów gospodarki, w tym obszar edukacji zawodowej oraz
promocji oferty kształcenia szkół ponadpodstawowych.
Dotychczasowe modele promocyjne opierały się na wizytach
przedstawicieli szkół ponadpodstawowych w szkołach
podstawowych czy na promocjach szkół w ramach dni otwartych
placówek.
Tegoroczna promocja szkół w związku z obostrzeniami wynikającymi
z zagrożenia epidemicznego COVID-19 nie może zostać
przeprowadzona w dotychczasowych standardach.
- Poszukując alternatywy na rozwiązanie problemu Zespół Szkół im.
Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego wspólnie
z Przemysłową Akademią Rozwoju, która wdraża i rozwija program
Agencji Rozwoju Przemysłu #KadryDlaPrzemysłu opracowali
unikatowe e-rozwiązanie pozwalające promować ofertę edukacyjną
szkoły oraz kształcenie techniczne i branżowe we wszystkich
szkołach podstawowych powiatu Sochaczewskiego w jednym
czasie – mówi Ewa Odolczyk, dyrektor szkoły w Teresinie – Z jednej
strony chcemy zaprezentować uczniom ofertę kształcenia szkoły
w Teresinie, z drugiej przedstawić symulacje ścieżki rozwoju kariery
zawodowej przy współpracy z Przedsiębiorcami współpracującymi
ze szkołą w ramach staży i praktyk.

Wraz z początkiem maja rodzice oraz uczniowie szkół podstawowych,
stojący przed wyborem szkoły ponadpodstawowej, mieli możliwość
wzięcia udziału w pilotażowym e-wydarzeniu „Zawodowa przyszłość
zaczyna się u nas – ZS TERSIN”. W ramach pilotażu przeprowadzono
serię webinarów z przedsiębiorcami, którzy opowiedzieli na jaką
pracę mogą liczyć uczniowie po ukończeniu szkoły w danym
kierunku.
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Przedsiębiorcy wskazali omówili również jak będą wyglądały praktyki i staże, jeśli uczniowie zdecydują się
na dalsze kształcenia w jednym z kierunków kształcenia proponowanych przez Zespół Szkół im. Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie. Dodatkowo, uczniowie i uczennice, otrzymali dostęp
do webinarów oraz do platformy elearningowej Młody-Przemysł, gdzie czekała na nich szczegółowa oferta
kształcenia, opisy kierunków oraz wspomniane webinary z 11 Przedsiębiorcami takimi jak LOT AMS, KOLEJE
MAZOWIECKIE, ZWIĄZEK MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH, A&B TORNERIA, BENEPOL,
C.H. ROBINSON, WUZETEM, MFO, LOREAL, POLSKIE MŁYNY, DAWTONA. Eksperci z branży opowiedzieli
o specyfice branży, w której działają, zawodach pojawiających się w ich spółkach, o benefitach i przywilejach,
na które mogą liczyć uczniowie po zakończeniu szkoły w danym kierunku.
Co zrobić aby dołączyć do e-wydarzenia? Na to pytanie odpowiada Kamil Kamiński, Project Manager
z Przemysłowej Akademii Rozwoju.
- Aby dołączyć do e-wydarzenia wystarczy odszukać na facebook’u grupę o nazwie „ZAWODOWA
PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! – ZS TERESIN”. To tutaj znajdują się wszystkie informacje dotyczące grupy
współpracujących ze szkołą przedsiębiorców, oferty kształcenia oraz instrukcję logowania i obsługi platformy
do edukacji zawodowej i promocji szkolnictwa technicznego oraz branżowego www.mlody-przemysl.pl.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z informacjami – wyjaśnia – Zespół Szkół w Teresinie jest jedną
z czołowych placówek oświatowych w Polsce, z którą łączy nas bardzo dynamiczna i rozwojowa współpraca.
Przedsiębiorcom zależy na dobrze wykwalifikowanej kadrze pracowników, a kształcenie w teresińskiej szkole
i jej oferta edukacyjna, oraz podejście tutejszej społeczności na czele z dyrekcją szkoły bardzo sprzyja takim
oczekiwaniom i ułatwia optymistycznie patrzeć w zawodową przyszłość – podkreśla Kamil Kamiński.
Więcej informacji o projekcie:
www.zsteresin.powiatsochaczew.pl
www.mlody-przemysl.pl
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Webinary z Kadrami dla Przemysłu
#1# Webinar z Ewą Odolczyk, Dyrektor
Zespołu Szkół im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Teresinie
– O szkole, ofercie edukacyjnej,
współpracy zawodowej
z przedsiębiorcami.

#2# Webinar z Marcin Bartkowskim,
Dyrektorem Autoryzowanego Serwisu
samochodów osobowych
i dostawczych Volkswagen Benepol
- o zawodzie mechanika
samochodowego i pracy w całej
branży motoryzacyjnej

#3# Webinar z Kamilem Zwolińskim,
Mistrzem, Koordynatorem Sekcji
Napraw i Eksploatacji Taboru
Sochaczew - o pracy
elektroenergetyka transportu
szynowego w spółce Koleje
Mazowieckie

#4# Webinar z Dariuszem Przytułą,
Wiceprezesem Zarządu Polskie Młyny
SA - o szerokim procesie
produkcyjnym w spółce oraz
praktycznej nauce zawodu w kierunku
technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki
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#5# Webinar z Damianem Śmigielskim,
z LOT AMS - o pracy mechanika
lotniczego i procesie kształcenia w
zawodzie technik mechanik lotniczy

#6# Webinar z Łukaszem Małodobrym
i Michałem Odolczykiem, C.H.
Robinson - o branży logistycznej i
pracy w zawodzie logistyka

JSW Szkolnictwo i Górnictwo dla branży ochrony
i bezpieczeństwa osób i mienia
Przemysłowa Akademia Rozwoju sp. z o.o. wspólnie z JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. przystąpiły
do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - Kształcenie i szkolenie
zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowanie pracodawców
w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk oraz modelowych
programów praktycznej nauki zawodu dla uczniów w obszarze branży ochrony i bezpieczeństwa osób
i mienia - 3 zawody, w okresie 02.11.2020 - 30.04.2022 r.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów pośrednich - opracowanie
modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu:
1. Technik pożarnictwa,
2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Technik ochrony fizycznej osób i mienia.
W projekcie zostaną opracowane modele uwzględniające dwa warianty realizacji kształcenia praktycznego:
szkoła - czk - pracodawca (z wyłączeniem Technika pożarnictwa);
szkoła - pracodawca.
Projekt swoim zasięgiem obejmie całą Polskę.
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