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Uczymy w Nowej Soli zawodów na zamówienie
firm
Dagmara Dobosz, 0 68 324 88 71, ddobosz@gazetalubuska.pl
Absolwenci "Elektryka” mają większe niż kiedykolwiek wcześniej szanse na znalezienie dobrej pracy w
wyuczonym zawodzie. Władze szkoły nawiązały współpracę z dwiema zielonogórskimi firmami, dla których
kształcą przyszłych pracowników.

zamów reklamę »
baza firm

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 "Elektryk” jest znany z tego, że
ciągle dzieje się tu coś nowego i nietypowego. Nie inaczej jest i tym
razem.
Od września br. ruszyły dwa innowacyjne rozwiązania programowe.
Pierwsze to klasa patronacka w zaocznej Szkole Policealnej dla
Dorosłych, w której będą się kształcić przyszli pracownicy firmy Mazel
M.H. Mazurkiewicz. Przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę w Zielonej
Górze, ale buduje też swój zakład na terenie nowosolskiej strefy
przemysłowej.

- Nasza klasa patronacka jest chyba jedyna w
województwie - mówi Mieczysław Tomasiewicz
(fot. Paweł Janczaruk)

Natomiast drugą nowinką jest specjalizacja chłodnictwo i klimatyzacja w
ostatniej klasie technikum dziennego. Absolwenci szykują się tam do
pracy w firmie Iglotechnik, pochodzącej również z Zielonej Góry.
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- Nasza klasa patronacka jest chyba jedyna w województwie. Spotkałem się tylko z podobnymi przedsięwzięciami w Poznaniu
czy Warszawie - mówi Mieczysław Tomasiewicz, kierownik laboratorium w ZSP 1 odpowiadający za szkolenie zawodowe
uczniów.
Kształcenie będzie się odbywać przy wykorzystaniu bazy technicznej i przy współudziale kadry inżynieryjnej zielonogórskiego
zakładu.
- Wiedzieliśmy, że firma Mazel prężnie się rozwija i będzie potrzebować pracowników. Dzięki Krzysztofowi Marcińcowi,
sekretarzowi urzędu miasta, umówiliśmy się na spotkanie z prezesem zakładu - opowiada o początkach współpracy Grzegorz
Königsberg, dyrektor szkoły. W wyniku zdobytej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji absolwenci technikum elektrycznego będą
doskonale przygotowani do podjęcia pracy w firmie, która wykonuje kompleksowe zadania z dziedziny energetyki. Naukę
rozpoczęło 23 słuchaczy szkoły zaocznej. Czas trwania nauki: 4 semestry.
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- Pierwszy rok to głównie wyrównanie różnic kształceniowych, ponieważ słuchacze to absolwenci różnych szkół. Na zajęciach
teoria będzie się przeplatała z praktyką. W drugim roku będą już konkretne moduły zawodowe oraz czterotygodniowa praktyka
na terenie firmy - wyjaśnia M. Tomasiewicz.
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Nauka w klasie patronackiej zakończy się przystąpieniem słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Firma zastrzegła, że do pracy przyjmie tylko najlepszych absolwentów.
- To dobry sposób na motywację słuchaczy. Wiedzą, że muszą się przyłożyć - mówi dyrektor. Cieszy się, że znalazła się firma,
która chce uczestniczyć w procesie kształcenia. Jeżeli ktoś nie dostanie się do właśnie tego zakładu, wtedy ze zdobytymi
kwalifikacjami nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy w innym.
Również zielonogórska firma Iglotechnik nawiązała współpracę z "Elektrykiem” i tak narodziła się druga innowacja
pedagogiczna, czyli specjalizacja chłodnictwo i klimatyzacja w ostatniej klasie czteroletniego technikum dziennego.
- Przedstawiciele firmy twierdzą, że na rynku brakuje takich specjalistów i że muszą doszkalać techników elektryków. A teraz
nasi absolwenci będą od razu przygotowani do pracy przy systemach wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych. Mają
specjalistyczne zajęcia pięć godzin w tygodniu - tłumaczy M. Tomasiewicz. 13 uczniów będzie szkolić się w pracowni
wyposażonej w sprzęt z firmy.
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