Konferencja „Wspierający Pracodawca w kształceniu zawodowym
na lokalnym rynku pracy”
27 września w auli Biblioteki PWSTiE obyła się kolejna konferencja w ramach
budowania partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego
i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Jarosławskim. Organizatorami wydarzenia byli:
Powiat Jarosławski, Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu, oraz Zespół Szkół
Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących. Konferencja była reakcją na
zgłaszane przez pracodawców potrzeby w zakresie szkolnictwa zawodowego. Głównym
celem było przedstawienie roli i znaczenia pracodawców w kształceniu zawodowym
uczniów kierunków gastronomiczno-hotelarskich oraz przetwórstwa spożywczego oraz
wypracowanie rozwiązań udoskonalających przygotowanie młodzieży do wejścia na
rynek pracy. Rangę konferencji podniosła obecność Pana Tadeusza Chrzana – Starosty
Jarosławskiego, Pani Lucyny Paulo - Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych, Pani Elżbiety Pazyniak - Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu oraz
Pana Augustyna Jędruchów – wizytatora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Zaproszenie organizatorów przyjęło około 23 pracodawców. Jarosławski „Spożywczak”
reprezentowało 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych oraz grupa
100 uczniów. W konferencji uczestniczyli także pracownicy 9 - 12 OHP w Jarosławiu,
Cechu Rzemiosł Różnych w Jarosławiu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
i podstawowych oraz doradcy zawodowi. Nad przebiegiem konferencji czuwała trener
Pani Jadwiga Olszowska-Urban.
Pierwsza część spotkania miała charakter merytoryczny, poruszane były tematy
związane z organizacją praktycznej nauki zawodu
i zdobywaniem doświadczeń
zawodowych przez uczniów:
1. System kwalifikacji zawodowych przedstawiła Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj
Dyrektor ZSSChiO
2. Zasady kształcenia młodocianych pracowników omówił Pan Andrzej Kuca
Komendant 9-12 OHP w Jarosławiu
3. Europejskie metody kształcenia praktycznego na przykładzie dualnego kształcenia
w Niemczech zaprezentowała Pani Lidia Sobczyńska Wicedyrektor ZSSChiO
4. Doświadczenia uczniów związane ze zdobywaniem doświadczeń zawodowych w
zakładach podsumowała Pani Urszula Machaj kierownik szkolenia praktycznego
w ZSSChiO

5. Informacje dotyczące zawodów poszukiwanych przez pracodawców w Powiecie
Jarosławskim przedstawił Pan Jan Wygnaniec Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy
W drugiej, warsztatowej części spotkania pracodawcy, goście, nauczyciele oraz
uczniowie pracowali w 7 grupach szukając rozwiązań w zakresie poprawy jakości
kształcenia zawodowego. Dwie grupy skupiały pracodawców, nauczycieli oraz uczniów
branży hotelarskiej, następne dwie obejmowały branżę gastronomiczną a kolejne dwie
przetwórstwo spożywcze. Praca w grupach była również okazją do rozmów
pracodawców z uczniami i nauczycielami na tematy związane z organizacją oraz
realizacją praktyk zawodowych, staży oraz zajęć praktycznych.
Na zakończenie konferencji przedstawicie każdej z grup prezentowali na forum
wypracowane efekty pracy. Część pomysłów i rozwiązań dotyczyła współpracy szkoły
z zakładami pracy i są to rozwiązania możliwe do realizacji np. wizyty uczniów
i nauczycieli w zakładach pracy, praktyki nauczycieli w zakładach. Zapisane zostały
także potrzeby wymagające rozwiązań systemowych np. większa liczba godzin
kształcenia praktycznego. Organizatorzy ustalili że wnioski ze spotkania zostaną
przesłane do władz oświatowych województwa oraz do Departamentu Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
W przerwie oraz na zakończenie konferencji uczestnicy korzystali bufetu
przygotowanego przez uczniów w pracowniach ZSSChiO oraz Zakład Przetwórstwa
Mięsnego „Szarek”.
Dyrekcja Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących
w Jarosławiu serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi Chrzan Staroście Jarosławskiemu
za inicjatywę organizacji konferencji z udziałem pracodawców, nauczycieli i uczniów.
Do Pana Jana Wygnańca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz
pracowników PUP
kierujemy podziękowania za współpracę w organizacji
przedsięwzięcia.
Dziękujemy Władzom Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej
w Jarosławiu za udostępnienie auli na czas konferencji.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pracodawców reprezentujących hotele,
zakłady gastronomiczne oraz zakłady branży spożywczej, którzy poświecili swój czas
i podjęli temat konferencji.

Dziękujemy Gościom, którzy swoją obecnością uświetnili przedsięwzięcie.
Podziękowania
składamy nauczycielom, pod opieką
których uczniowie
przygotowali menu na konferencję oraz zapewnili profesjonalną obsługę gości
i uczestników. Warto zaznaczyć że po raz kolejny usłyszeliśmy same pozytywne opinie
dotyczące walorów sensorycznych przekąsek, ciasteczek i deserów.
Dziękujemy młodzieży zaangażowanej w przygotowanie bufetu oraz obsługę
kelnerską.
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