Raport z wymiany doświadczeń w ramach projektu partnerskiego
Leonardo da Vinci „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”
21 – 25.03.2011r., Polska, Katowice
W okresie od 21 – 25.03.2011r. została zorganizowana piąta, ostatnia wizyta grupy
partnerskiej projektu, pt. „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”,
realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci. Instytucją goszczącą był koordynator
projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. W wizycie wzięli udział przedstawiciele
instytucji partnerskich: Heinrich Vetter Forschungsinstitut e. V. fur Arbeit und Bildung
in der Metropolregion Rhein-Neckar - Instytut Badań ds. Pracy i Edukacji zlokalizowany
na Uniwersytecie Studiów Rynku Pracy – Niemcy; Sociedad Desarrollo de Santa Cruz de
Tenerife - Agencja ds. Rozwoju Lokalnego– Hiszpania; Mission Locale pour l’emploi des
jeunes - Misja Lokalna działająca na rzecz zatrudnienia młodzieży – Francja; Le Forem –
Waloński Urząd ds. Szkolenia Zawodowego i Zatrudnienia - Belgia. W trakcie pierwszego,
poniedziałkowego spotkania uczestnicy projektu mieli okazję pozyskać informacje nt.
aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy, realizowanych przez nasz Urząd projektach
finansowanych ze środków zarówno krajowych, jak i europejskich, a także w jaki sposób są
organizowane, koordynowane oraz świadczone usługi poradnictwa i informacji zawodowej.
Natomiast prezentację dotyczącą systemu edukacji w Polsce przedstawił dyrektor Wydziału
Strategii Edukacyjnej Śląskiego Kuratorium Oświaty – Pan Andrzej Rafa. W kolejnych
dniach uczestnicy odwiedzili następujące instytucje z obszaru województwa śląskiego, które
zajmują się działaniami z zakresu kształcenia ustawicznego:
Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, Centrum Kształcenia Praktycznego i
Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (zwiedzanie Regionalnego Centrum
Szkoleniowego TOYOTA, pracowni fryzjersko-kosmetycznej, sprzedaży detalicznej,
krawieckiej, pracowni mechatronicznej, wizyta w warsztacie gastronomicznym), Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu (zwiedzanie warsztatów gdzie
odbywają się szkolenia w następujących zawodach: mechanik i technik pojazdów
samochodowych, mechanik, blacharz, monter izolacji budowlanych), Izba Rzemieślnicza
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Zakład Doskonalenia
Zawodowego (zwiedzanie bazy dydaktycznej m.in.: pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej,
masażu, komputerowej, w tym laboratorium Akademii Lokalnej CISCO, pracowni instalacji
solarnych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Krajowego Centrum Szkolenia Spawaczy,
bazy dydaktycznej: poligon budowlany, pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
spawalni), Akademia Techniczno-Humanistyczna z Bielsko-Białej, Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży OHP w Bielsku – Białej.
25 marca 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Na konferencji
przedstawiono ogólne założenia projektu partnerskiego: kraje partnerskie, cele, działania,
rezultaty. Zgodnie z ustaleniami grupy partnerskiej reprezentanci z Niemiec, Francji, Belgii
oraz Hiszpanii przedstawili na konferencji przykłady dobrych praktyk z zakresu kształcenia
ustawicznego. Zawartość merytoryczna prezentacji zostanie przedstawiona w przewodniku
dobrych praktyk, który aktualnie jest opracowywany przez grupę partnerską. Ponadto
przedstawione zostały również rodzime praktyki w omawianym zakresie: działania
realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, projekt „Kompetencje
na miarę potrzeb” realizowany przez WUP w Katowicach.

