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Warsztaty w Gdańsku z Leroy Merlin
Na współpracy B2B zyskują uczniowie
szkół technicznych i branżowych!
Zainicjowana na początku 2020 r.
współpraca Przemysłowej Akademii
Rozwoju z Leroy Merlin powiększyła się
o kolejną szkołę – Zespół Szkół Morskich
im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte
w Gdańsku.
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4 marcu 2020 r. uczniowie trzeciej i czwartej klasy technikum,
kształcący się w zawodzie technik logistyk, spotkali się
z przedstawicielami Leroy Merlin i PAR. Nadrzędnym celem spotkań
było wypracowanie nowoczesnego modelu współpracy zawodowej
przedsiębiorców ze szkołami technicznymi i branżowymi.

„Ambasador Młodego
Przemysłu” na Powiatowym
Forum Dyrektorów Placówek
Oświatowych

Każde spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej
części, pani Katarzyna Góźdź – Lider Koordynator ds. Rekrutacji,
omówiła profil działalności Leroy Merlin (LM). Druga część
obejmowała warsztaty z kreatywnego myślenia w oparciu o metodę
design thinking. Zadaniem uczniów było opracowanie "instrukcji
dla kandydatów ubiegających się o swoją pierwszą pracę w LM".
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Uczniowie zostali przeprowadzeni przez proces
design thinking rozpoczynający się od empatii,
następnie zdefiniowali problemy z którymi
borykają się młode osoby rozpoczynające swoją
karierę zawodową, w ramach burzy mózgów
wygenerowali liczne pomysłu i rozwiązania jak
te problemy rozwiązać, a następnie
zaprojektowali i wykonali prototypy instrukcji.
Jeden członek zespołu na forum całej klasy
prezentował wypracowane rozwiązanie.
Uczniowie dali się “ponieść wodzy fantazji”.
Zaprojektowali instrukcje w formie plakatów,
książeczek, map... ścigali się między sobą pod
kątem bardziej nieszablonowych rozwiązań.
Ostatnim elementem spotkania było testowanie
przez uczniów aplikacji rozwoj.mlody-przemysl.pl ,
dzięki której zyskali dostęp do dedykowanych
treści rozwijających kompetencje zawodowe
z zakresu logistyki na przykładzie funkcjonowania
Leroy Merlin. Wykorzystując aplikację
rozwoj.mlody-przemysl.pl uczniowie mogli
również ocenić całe spotkanie. Ku zadowoleniu
przedstawicieli PAR i LM, oraz samej Dyrekcji,
uczniowie bardzo docenili charakter warsztatów
oraz ofertę pracy w firmie Leroy Merlin. Zaznaczyli,
że z niecierpliwością czekają na kolejne spotkanie.
Rozwój.Młody-Przemysł.pl
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"Szkoła jutra - dobre relacje, edukacja językowa,
kreatywne metody pracy”
"Szkoła jutra-dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne
metody pracy” czyli tegoroczne hasło przewodnie ogólnopolskiej
konferencji naukowej zorganizowanej w ramach Targów
Edukacyjnych Poznań 2020.
W dniach 6-8 marca 2020 r. w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod Patronatem
Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka "Szkoła jutra-dobre relacje,
edukacja językowa, kreatywne metody pracy”, której organizatorami byli Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
oraz Centrum Bilingualism Matters oddział w Poznaniu.
Konferencja przeznaczona była dla dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów, psychologów,
rodziców oraz osób aktywnie wspierających uczniów w procesie edukacji. Nie mogło na niej zabraknąć także
przedstawicieli Przemysłowej Akademii Rozwoju, którzy na co dzień wspierają swoich podopiecznych
w ramach programu „Kadry dla przemysłu”. Przedstawiciele PAR w trakcie trzech intensywnych dni
konferencji wzięli udział w licznych warsztatach, prezentacjach, wykładach plenarnych skupiających się
na dwóch obszarach: nowoczesne metody nauczania oraz dobre relacji.
Konferencja "Szkoła jutra-dobre relacje, edukacja językowa, kreatywne metody pracy” zainspirowała
przedstawicieli PAR do wprowadzenia innowacyjnych metod i narzędzi zwiększających efektywność procesu
nauczania w swoich działaniach.

Projekt „Ambasador Młodego Przemysłu” na Powiatowym Forum
Dyrektorów Placówek Oświatowych
11 marca odbyło się V Powiatowe Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych zorganizowane przez Starostę
Powiatu Żyrardowskiego Beatę Sznajder i Dyrektor Wydziału Oświaty Barbarę Smolarek, na którym
przedstawiciel Przemysłowej Akademii Rozwoju - Krzysztof Tomaszewski, zaprezentował projekt „Ambasador
Młodego Przemysłu”. Głównym celem projektu jest ułatwienie uczniom szkół podstawowych decyzji
dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia, promując kształcenie zawodowe. „Ambasador Młodego Przemysłu”
został skutecznie zrealizowany w 2019 r. w Częstochowie, a jego bezpośrednim efektem był wzrost
zainteresowania kierunkami technicznymi i branżowymi o 5% w odniesieniu do roku poprzedniego.
Następnie Krzysztof Tomaszewski odniósł się do innego projektu dotyczącego "Nowoczesna współpraca
szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami". Jest to projekt realizowany również przez Przemysłową
Akademię Rozwoju we współpracy ze Starostwem. Wychodzi on naprzeciw, zarówno przedsiębiorcom,
jak i młodym osobom będącym o krok przed podjęciem decyzji związanej z rozwojem zawodowym, aby
wspólnie wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie dla każdej ze stron. Celem projektu jest zwiększenie
zainteresowania wśród uczniów do kształcenia w zawodach technicznych, konsekwencją czego byłoby
przygotowanie wyszkolonej kadry zawodowej dla pracodawców. Projekt ten obecnie wdrażany jest w Zespole
Szkół Nr 1 w Żyrardowie, a w przyszłości będzie też realizowany w pozostałych szkołach zawodowych
prowadzonych przez powiat.

CZYTAJ WIĘCEJ...
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Zdalna, zawodowa współpraca
przedsiębiorców ze szkołami technicznymi
i branżowymi
Agencja Rozwoju Przemysłu i Przemysłowa Akademia Rozwoju szybko
reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację w szkolnictwie
technicznym i branżowym. Uczniowie techników i szkół branżowych
od 15 marca 2020 r. zmuszeni są do samodzielnej zdalnej nauki z domu.
O ile przedmioty ogólnokształcące mają dobrze rozbudowane
e-repozytoria i biblioteki wiedzy, to przedmioty zawodowe są niestety
potraktowane po macoszemu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, jednocześnie wpisując się w program Kadry dla przemysłu, PAR
postanowiła przeprowadzić serię webinarów, których gośćmi będą praktycy z przemysłu. Tematyka spotkań
online to między innymi zagadnienia związane z produkcją w danym zakładzie, wymaganiami jakie stawiają
kandydatom ubiegającym się o prac, jak również serie Q&A w tematach, które są interesujące dla uczniów.
PAR jako pierwsza firma na rynku otwarcie wspiera przedsiębiorców realizujących program Kadry dla
przemysłu, szkoły i uczniów, aby ten czas domowej kwarantanny wykorzystać w efektywny sposób rozwijając
nie tylko umiejętności zawodowe, ale również utrzymując kontakt z pracodawcami, dla których uczeń
postrzegany jest jako przyszły pracownik.

WEBINARY jako narzędzie pomocne w utrzymaniu relacji
z uczniami - case study

Warszawskie Zakłady Mechaniczne WUZETEM to pierwsza spółka z grupy ARP,
która zdecydowała się wesprzeć uczniów
w tych trudnych chwilach.
Pracownicy PAR oraz WUZETEM,
niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu
o zamknięciu szkół, podjęli działania
ukierunkowane na podtrzymanie kontaktu
i dobrych relacji ze szkołami i uczniami.
Pierwszy webinar dedykowano uczniom Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Teresinie, a odbył się on 16 marca 2020 r. Uczniowie uczestnicząc w webinarze na żywo,
zostali zapoznani ze specyfiką działalności spółki, stanowiskami pracy oraz przeszli pierwsze szkolenie
z zarządzania jakością i ryzykiem w przedsiębiorstwie. Elementem komplementarnym do webinariów,
wykorzystanym do zaktywizowania uczniów jest platforma e-learningowa Młody-Przemysł, która jest
komplementarnym narzędziem do zbierania i analizy danych dotyczących prowadzonych działań. Uczniowie
korzystając ze smartphone czy też komputera, rozwiązują e-zadania dotyczące webinarów oraz materiałów
przekazanych od firmy czy nauczycieli. Wyniki z zadań stanowić będą podstawę do wystawienia ocen
uczniom po powrocie do normalnego trybu nauki.
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WUZETEM – kontakt z uczniami online
to podstawa
26 marca 2020 roku został przeprowadzony kolejny webinar zorganizowany przez Przemysłową Akademię
Rozwoju oraz Warszawskie Zakłady Mechaniczne - WUZETEM. Zgodnie z założeniami pierwszego webinaru
rozpoczęto cykl spotkań online ze specjalistami WUZETEM. Uczniowie mogli wziąć udział w tym webinarze
dzięki platformie komunikacyjno-elearningowej rozwoj.mlody-przemysl.pl jak również transmisji odbywającej
się równolegle na Facebook’u w grupie „Młody WUZETEM”. Grupa ta powstała z myślą o uczniach, aby
pokazać im czym zajmuje się firma WUZETEM i czego oczekuje od swoich przyszłych pracowników.
Podczas spotkania online Kierownik ds. zarządzania jakością i ryzykiem przedstawił uczniom Zespołu Szkół
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie czym zajmuje się dział jakości
w przedsiębiorstwie WUZETEM. W interesujący sposób opowiedział czym jest sama jakość i jakie działania
muszą zostać wykonane, aby uzyskać produkt końcowy o założonych parametrach. Uczniowie dzięki temu
spotkaniu mogli dowiedzieć się jak wielu specjalistów wchodzi w skład działu jakości. Kierownik zwrócił
uwagę na kluczowe umiejętności, takie jak czytanie i rozumienie rysunku technicznego, które powinien
posiadać między innymi metrolog czy inżynier jakości. To było bardzo merytoryczne spotkanie. Specjaliści
z PAR odpowiadając na wskazany przez Kierownik ds. zarządzania jakością i ryzykiem obszar umiejętności
szczególnie istotnych z punktu widzenia charakteru zakładu, przekazali uczniom w formie kursów
e-learningowych, również wykorzystując w tym celu platformę komunikacyjno-e-learningowej rozwoj.mlodyprzemysl.pl , materiały dotyczące rysunku technicznego. Dzięki temu uczniowie w dowolnym czasie mają
dostęp do materiałów poszerzających ich wiedzę z rysunku technicznego. Co więcej, webinary również
umieszczone są w platformę komunikacyjno-e-learningowej rozwoj.mlody-przemysl.pl , więc nawet jeśli
któryś uczeń nie miał możliwości uczestniczyć w webinarze na żywo, w każdym momencie ma do niego
dostęp.

Zdalne nauczanie – szkolenie wprowadzające
Rozwój.Młody-Przemysł.pl

25 marca 2020 r. Przemysłowa Akademia
Rozwoju przeprowadziła webinar dedykowany
wszystkim uczniom posiadającym konto
na platformie rozwoj.mlody-przemysl.pl .
Tematem webinaru było szkolenie online
z zakresu obsługi i poruszania się w platformie.

Podczas szkolenia specjaliści z PAR wytłumaczyli krok po kroku obsługę oraz możliwości platformy.
Zaprezentowano aktualne kursy i quizy, do których wszyscy uczniowie mają bezpłatny dostęp. Ponadto
uczniowie dowiedzieli się w jakiś sposób mogą pobrać i skonfigurować również wersję mobilną aplikację.
To bardzo ważne, aby uczniowie mieli dostęp do narzędzi edukacyjnych nie tylko poprzez komputer,
ale również smartphone. Szkolenie dostępne jest również w platformie e-learningowej więc w momencie
pojawienia się jakichkolwiek problemów można do niego wrócić i ponownie je obejrzeć.
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Nadchodzące wydarzenia

Kadry Przyszłości – Kadry dla Przemysłu

W związku z epidemią koronawirusa zmianie uległa data konferencji Kadry Przyszłości – Kadry dla
Przemysłu. Konferencja została przesunięta na W dniach 28-29.05.2020 r. Konferencja odbędzie się
w Centrum Olimpijskim w Warszawie
Agencja Rozwoju Przemysłu od prawie dwóch lat prowadzi program Kadry dla przemysłu w ramach, którego
stara się w sposób kompleksowy wspomagać swoje spółki na lokalnych rynkach pracy. W skali kraju
potrzebne są jednak bardziej złożone działania, dlatego Agencja organizuje konferencję Kadry Przyszłości –
Kadry dla Przemysłu, podczas której przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz instytucji publicznych będą
mogli wspólnie wymieniać doświadczenia i omawiać rozwiązania, mogące stanowić odpowiedź na
wyzwanie, jakim jest zapewnienie odpowiednich kadr dla gospodarki Polski.
Tematy, które zostaną poruszone podczas spotkania to m.in.:

Obszary o największych brakach kadrowych i sposoby zaradzenia ich problemom,
Dostosowanie procesu kształcenia zawodowego do wymogów gospodarki przyszłości ,
Sposoby doskonalenia współpracy pomiędzy nauką a przemysłem przy wsparciu instytucji państwa,
Rola funduszy unijnych w kształceniu kadr dla przemysłu,
Perspektywiczne kierunki rozwoju kształcenia zawodowego,
Rola doktoratów wdrożeniowych w rozwoju technologicznym przemysłu.

W konferencji wezmą udział eksperci reprezentujący instytucje rozwoju gospodarki z czołowych państw
europejskich, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznego wspierania
nowoczesnego przemysłu w swoich krajach.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Niech więta Wielkanocne przyniosą Pa stwu wiosenną
rado i szczę cie.
Niech w Pa stwa sercach nie zabraknie wiary, nadziei i miło ci.

Wesołego Alleluja!
ZESPÓŁ PRZEMYSŁOWEJ AKADEMII ROZWOJU
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