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Projekt,, Deneb" realizowany jest przez f irmq

Landster wraz z Katowickq Specjalnq Strefq
Ekonomicznq w ramach klastra Silesia
Automotive. - Cieszy nas, ze pracodawcy
podeszli bardzo rzetelnie i chqtnie do tematu
I

nteligentnego KsZalcenia Dualnego,

umozliwiajqc mlodziezy zdobycie
do6wiadczenia orazwiedzy
praktycznej - mowi Katarzyna Konarska
z Landster Business Development Center,

autorka projektu K2.
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w polowie zadania

-

m6wi, Stqd apel

do dyrekcji szkol zawodowych
Sq mtodzi, ale choc niedo6wiadczeni, majq
duzq wiedzq i sq petni enluzjazmu oraz

chqci do zdobywania nowych umiejqtno6ci.
Teraz maj4 takE szansQ - odbyryvajA praktyki
m.in.

wtakich firmach jak: ASD System,

X DEFT, JBR Rogowiec, Cooper Standard
czy Refocus Media. Co potrafiq?
Roman Stylok jest wspottworcq kamizelki
dla niewidomych pod nazwq,,Nietoperz",
kt6ra zdobyla juz wiele nagrod

iqdzynarodowych konku rsach
innowacji. Ostatnia nagroda to zloty medal
na konkursie BIS w Londynie. Ponadto
Roman potraf i zainstalowac
i skonf igurowa6 ustugi serwerowe, Rafat
Schmidt jest webmasterem, wizualizuje
projekty, projektuje ntedejsy, szablony
CMS, KrzysZof Wrana i Mateusz Szalbla
potraf iq konf g urowa6 ustu gi serwerowe
Windows 2OOBR2 oraz serwisowai sprzgt
kom puterowy. Podobn ie Grzegorz
Sztwiefi nia, Mateusz Skowronek, Michat
Radomski czy Marcin Slabofr, Z kolei
Robert Rataj i Maciej Pytel doskonale sobie
radza,z projektowaniem i budowq robotow
LEGO, Praktyki w bielskich firmach to dla
nich szansa na zdobycie nowych
umiejgtno6ci oraz poznanie Srodowiska
pracy, Jak wynika z relacji uczni6w - taka
forma,,nauki" bardzo im odpowiada,
na
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Raf at Sch m idt, klory r ozpoczql praktyki
wfirmie Refocus lVedia, nie kryje
zadowolenia. - Wfirmie panuje bardzo mita,
lulna atmosfera. I co najwazniejsze - juz

pierwszego dnia dostalem swoje pierwsze
zadanie: przygotowanie szablonu

emailowego

-

mowi, Rowniez Katarzyna
Khanna, wla6cicielka firmy jest zadowolona
zRafala. - Moi pracownicy w studio bardzo

go chwalili, Wyglqda na to, ze jest

- mowi,
Na razie praktykanci odbywajq praktykiprzez
osiem tygodni, po trzy godziny w ciqgu dnia.
obiecujqcym web developerem

Bywa, ze to za malo, KrzysZof Wrana, ktory

rozpoczSprakVki wfirmie ASD System wraz
z Marcinem Staboniem, tak wspomina swoj

pierwszy dzieh . - Zapozndem siq jak dziata
sprzqt i jak go posklada6 od podstaw.
Razem z Marcinem dostaliSmy dodozenia

jeden z automatow - m6wi, - Zadania
jednak nie dokoiczyliSmy z powodu braku
czasu - dodaje. Zdaniem Damiana M.,
pracownika firmy Cooper Standard,
praktykanci zyskaliby o wiele wiqcej, gdyby
praktyki byly bardziej intensywne itrwaly np.
przez cAery Iygodnie, ale praktykanci

przychodziliby do f irmy na sze6c, anielrzy
godziny dziennie. - Problem z tak kr6tkimi
praktykami polega na tym, 2e zanim mlodzi
siq dobrze ,,rozkrqcq", to juz musz4 koiczy6

o wyznaczenie dluzszego czasu na zajqcia

praktyczne.

ONI NIB PARZ,{KAWY
Dziqki praktykom, ktore odbywajq siq
w ramach programu ,,Deneb", mlodzi

ludzie majq szanse dowiedziec siq, jak
wyglqda prawdziwa praca - dostajq
powazne, odpowiedzialne zadania
do wykonania. - Zalqcia praktyczne
w firmie Cooper Standard ruszyly ju2

pierwszego dnia petnq parq - mowi Michat
Radomski, praktykant z jastrzqbskiego
technikum. - Konfiguracja drukarek,
instalacja system6w, wymiana dysk6w jest
tam na porz4dku dziennym. Jestem
zadowolony z praktyk w tej
firmie - podkre6la. Zdobywanie
doSwiadczenia jeszcze w trakcie nauki, jest
wysoko cenione przez pracodawc6w,
kto rzy czqsto nar zekaja,
na niedopasowanie kompetencyjne
mtodych. Natomiast dla uczniow, klorzy ju2
wkrotce bqdq na starcie kariery, to duzy
atut w staraniu siq o pracq - Po tak
udanym poczqtku, mamy nadziejq, iz
kolejne firmy bqdq angazowac sig w ten
projekt - podsumowuje Kalarzyna
Konarska. o

