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już KilKanaŚciE
firm
REALIZUJE PROGRAM K2
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szkoły zawodowe. W części mogą być za to odpowiedzialne podstawy programowe. Dlatego na stronie internetowej MEN powiesimy ankiety dotyczące każdego zawodu – mówiła minister edukacji. – Sprawdźcie je i weźcie udział w naszych konsultacjach. Bardzo nam na nich
zależy. Im więcej pracodawców wyrazi swoją opinię, tym
więcej będziemy wiedzieć – apelowała tuż przed rozpoczęciem konsultacji Joanna Kluzik-Rostkowska.
Do współpracy przy tych działaniach zapraszamy nie tylko firmy działające na terenie Katowickiej Specjalnej
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Strefy Ekonomicznej lecz także pozostałych pracodawców działających poza strefą.
Koordynatorzy Centrum Pracy i Staży K2 błyskawicznie
zareagowali również na wciąż pogarszającą się sytuację
w górnictwie, zapraszając do udziału w programie absolwentów szkół górniczych, którzy chcieliby poszerzyć
swoje kwalifikacje zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców. Kursy koordynowane przez Program K2 są
bezpłatne i dają możliwość nabycia praktycznych umiejętności oraz zdobycia nowego zawodu.
Co będzie się działo w ramach Programu K2 w ciągu
najbliższych miesięcy?
Uczniowie wrócą do szkół i niezbędne będzie przygotowanie dla nich atrakcyjnych programów praktyk, poprzez uruchomienie praktycznej nauki zawodu u pracodawców we współpracy z wybranymi szkołami
i Centrami Kształcenia Praktycznego
i CKZiU oraz eksperymentalnych programów nauczania.
Więcej informacji można uzyskać
pisząc na adres k2@landster.pl
lub dzwoniąc pod numer
tel. 602 644 455. l

trwają intEnSywnE pracE nad rEalizacją programu K2, Który –
przypomnijmy – ma na cElu doStoSowaniE ofErty SzKół
ponadgimnazjalnych i cEntrów KSztałcEnia do potrzEb rynKu
pracy, a taKżE Standaryzację StanowiSK pracy. od maja działa
cEntrum pracy i Staży K2, KtórEgo cElEm jESt aloKowaniE
abSolwEntów do pracodawców w cElu nabycia u nich wymaganEgo
doŚwiadczEnia zawodowEgo i zdobycia przEz nich StałEgo
zatrudniEnia. w baziE K2 znajdujE Się już KilKuSEt abSolwEntów
zaintErESowanych Stażami, z dnia na dziEń przybywa równiEż firm,
KtórE włączają Się w rEalizację programu

T

ak pokaźna baza absolwentów zebrana została podczas kilkunastu spotkań koordynatorów
Programu z kończącymi edukację uczniami
szkół zawodowych i techników. Pracownicy firmy Landster, pod której skrzydłami rozwija się program,
odwiedzili m.in. szkoły w Gliwicach, Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Jastrzębiu, Cieszynie, Żywcu i Chorzowie. Podczas spotkań ankietowali absolwentów, uzyskując odpowiedzi
na pytania dotyczące m.in. uzyskanego zawodu czy też
akceptowanego czasu dotarcia do miejsca pracy. Jak
się okazuje, zdecydowana większość absolwentów, którzy zapisali się do Programu K2, a więc takich, którzy wykazali zainteresowanie stażami, to osoby z wykształceniem o profilu technicznym.
Wśród nich są również elektrycy. Dobrze się składa, ponieważ jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów. Dla elektryków nie brakuje ofert staży. Taki wniosek
można wysnuć, przeglądając propozycje, które zostały
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złożone przez firmy działające m.in. w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tych ofert od końca
roku szkolnego jest już kilkanaście. Do udziału w stażach zapraszają m.in. zakłady działające na terenie Gliwic, Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic.
Wszystkie propozycje znaleźć można na facebookowym
fanpage’u Programu K2, dostępnym pod adresem:
www.facebook.com/centrumstazyK2. Co ciekawe, pojawiły się tam również pierwsze oferty pracy.
Oprócz koordynowania programów stażowych, twórcy
K2 zaangażowali się również w proces standaryzacji
stanowisk pracy, zbierając przy tej okazji uwagi dotyczące podstaw programowych dla szkół zawodowych
i techników. Warto przypomnieć, że w lipcu Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konsultacje w tej
sprawie. Swoją opinię na temat podstaw programowych można wyrazić za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.opinie.koweziu.edu.pl.
– Pracodawcy nie są zadowoleni z tego, co proponują
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