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Informacja o warsztatach w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
W dniu 1 marca br. w Departamencie Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji
Narodowej odbyły się warsztaty, których celem było
określenie ram dla modelu współpracy szkół
kształcących w zawodach z przedsiębiorcami.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projekt
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Spotkanie otworzyła dyrektor
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ewa Konikowska – Kruk. Zebranych przywitał
również podsekretarz stanu w MEN Zbigniew
Włodkowski. Zajęcia odbywały się w dwóch
zespołach roboczych, każdy złożony z przedstawicieli
ministerstw, przedsiębiorców (organizacji przedsiębiorców, stowarzyszeń) samorządów. Zadaniem
zespołów było wskazanie i usystematyzowanie
problemów (barier) współpracy oraz wypracowanie
propozycji ich rozwiązań. Z utworzonej listy
problemów zostały wybrane najważniejsze, które będą
miały wpływ na skuteczne wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym, a w
szczególności: włączenie się pracodawców w proces
kształcenia zawodowego, udział w przeprowadzeniu
egzaminów zawodowych oraz praktyk nauczycieli
u pracodawców oraz zbudowanie założeń dla „modelu
współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi”,
jako wzoru dla zbudowania modelu systemowego.
Powołano zespół dla przygotowania opracowania
i realizacji wybranych tematów. Stowarzyszenie
Elektryków Polskich reprezentowali prezes Oddziału
Radomskiego SEP Kol. Jacek Szydłowski oraz
kierownik Działu Naukowo-Technicznego Biura SEP
Anna Wójcikowska
Kol. Anna Wójcikowska.

Tytuły „Złotego Inżyniera” 2010 przyznane
Wczoraj, 2 marca br. w Sali A Domu Technika NOT
w Warszawie odbyła się miła uroczystość przyznania
tytułów ZŁOTEGO INŻYNIERA 2010. Uroczystość
otworzyła Prezes FSNT NOT Kol. Ewa MańkiewiczCudny, witając liczne grono Laureatów i zaproszonych
Gości. Sala obrad była wypełniona uczestnikami
uroczystości „po brzegi”. Prezesa SEP reprezentował
Kol. Henryk Gładyś - dyrektor BSiA SEP, udział
wzięli także m.in. Kol. kol.: Janusz Drużycki,
Wojciech Kocańda, Andrzej Krawulski i Ryszard
Marcińczak. Laureatem „Diamentowego Inżyniera”
został Jan Jabłkowski - dyrektor PIAP w Warszawie.

fot. Ewa Materska

Z ostatniej chwili
Wiceprezes SEP Kol. Jerzy Szastałło uczestniczył
wczoraj w zebraniu Sejmowej Podkomisji ds.
Energetyki. Ustalono, że uwagi SEP do artykułu nr
54 prawa energetycznego będą przekazane e-mailem
do dnia 4 marca br. włącznie do Ministerstwa
Gospodarki.
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