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Podpiotrkowski oddział
grupy Podhoran zamyka
pierwsze półrocze
z dwoma nagrodami. Na
rynku firma zyskała miano
rzetelnego kontrahenta
i dobrego pracodawcy.

czytaj na str.
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Dzieci z województwa łódzkiego uczestniczące
w projekcie „Kolorowa Lokomotywa na zielonym szlaku”
Łódzkiego Domu Kultury
mogły cieszyć się pięknym
początkiem września.

Wyleczyć inteligencję
Podstawową zasadą sukcesu w każdej dziedzinie
jest reguła kompetencji, zgodnie z którą określonymi
działaniami winny zajmować się osoby posiadające
ku temu odpowiednie przygotowania, inaczej mówiąc,
znające się na rzeczy.
czytaj na str.
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W bezpłatnym dodatku:
Bezpieczne dziecko w szkole!
Coraz więcej rodziców, choć nie jest to obowiązkiem,
decyduje się na wykupienie dzieciom ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i nie
chodzi tylko o ochronę w trakcie nauki. Część rezygnuje
z ubezpieczenia grupowego i zawiera indywidualne
umowy.
czytaj na str.
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Efektywna nauka w zabawie

Fot. Villem@n

Rok szkolny 2016/2017
w szkołach publicznych w
Piotrkowie zainaugurowało blisko
11 tysięcy uczniów. Blisko 2,5 tys.
to pierwszoklasiści we wszystkich
typach szkół. Do podstawówek
poszło 4065 uczniów, z czego
421 maluchów rozpoczyna swoją
przygodę ze szkołą.
W gimnazjach w tym roku
szkolnym uczyć się będzie
1948 os. (651 w klasach
pierwszych). Z kolei do szkół
ponadgimnazjalnych pójdzie 4793
uczniów (1333 pierwszoklasistów).
czytaj na str.

Jak cię widzą, tak cię piszą
Zasada ta zaczyna obowiązywać w procesie rekrutacji. Liczba
osób starających się o pracę zależy
w dużej mierze od krążącej opinii o danym pracodawcy. Firmy
zaczynają doceniać rolę działań
z zakresu employer brandingu.
Rynek pracownika
Specjalistyczne analizy potwierdzają, że mamy do czynienia
z rynkiem pracownika. W wielu
dziedzinach pojawia się problem
z kadrą, i to nie tylko tą specjalistyczną.
Osoby posiadające wysokie
kwalifikacje i długoletnie doświadczenie bez względu na sytuację na rynku pracy już od
dłuższego czasu miały możliwość
wpływania na warunki umowy
przygotowywanej przez pracoREKLAMA

dawcę. Teraz wysoka rotacja dotkneła również firmy, w których
nie wymagano doświadczenia czy
specjalistycznej wiedzy. Chętnych
ludzi do pracy na stanowiska
wykonawcze drastycznie ubywa.
Problemy z kadra mają restauracje, firmy kurierskie, sklepy
i małe firmy oferujące niskie wynagrodzenie i brak stałej umowy.
Zmalała też liczba pracowników
sezonowych.
Rynek pracownika może utrzymać się na dłużej. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa maleje
liczba kandydatów do pracy. Według prognoz GUS przez następna
dekadę liczba Polaków w wieku
produkcyjnym zmaleje o milion.
Oferta to nie wszystko
Szukając nowego pracownika trzeba pamiętać, że obecnie

rekrutacja powinna odbywać
się na wielu poziomach. Ważna
jest nie tylko dostępność oferty.
To czy jesteśmy atrakcyjnym
pracodawcą, może zadecydować
o naszym sukcesie.

czytaj na str.
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Poprzez zabawę i zintegrowane działanie, podróżnicze kursy
i warsztaty twórcze w Akademii Twórczego Rozwoju Bystrzak
stwarzają idealne warunki do uczenia się,
czytaj na str.
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Magisterka dla nauczycieli
Istnieje spora grupa nauczycieli, która nie ma
wykształcenia magisterskiego. Do tej pory nauczyciele,
którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, mogli uczyć
w szkołach podstawowych i przedszkolach.   
czytaj na str.
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Ponad 90% zatrudnionych
W ciągu niespełna 3 lat Młodzieżowe Centrum Kariery,
działające przy Centrum Edukacji i Pracy przeprowadziło
18 kursów i szkoleń zawodowych.
czytaj na str.

5

2

Edukacja • Praca
tel. 44 732-66-77, e-mail: redakcja@tt.info.pl

Kolorowa Lokomotywa przedłuża dzieciom wakacje!
Dwa miesiące to za mało! Dzieci z województwa łódzkiego uczestniczące w projekcie „Kolorowa Lokomotywa na zielonym szlaku” Łódzkiego Domu Kultury mogły
cieszyć się pięknym początkiem września podczas plenerowych warsztatów i zajęć
edukacyjnych.
W piątek 9 września grupa
młodych artystów z Sieradza
poznawała tajniki fotografii,
malarstwa i tworzenia gobelinów w Gm inno-Pa rkowym
Centr um Kultur y i Ekologii
w Plichtowie, znajdującym się
na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Spotkanie było szczególne,
jako że pracy i zabawom dzieci
towarzyszył marszałek województwa łódzkiego – Witold
Stępień, który jest honorowym
patronem projektu, dyrektor
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Hieronim Andrzejewski oraz

d y r e k t o r Ł ó d z k iego D o m u
Kultury Jacek Sokalski.
Dopisały pogoda, wena i dobry
humor!
Projekt „Kolorowa Lokomotywa” jest współfinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej
w Łodzi.

Marszałek województwa łódzkiego Witold
S t ę p i e ń i d y r e k to r
Łódzkiego Domu Kultury Jacek Sokalski
Materiały ŁDK

Bezpieczne dziecko
w szkole!
Coraz więcej rodziców, choć
nie jest to obowiązkiem, decyduje
się na wykupienie dzieciom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i nie
chodzi tylko o ochronę w trakcie
nauki. Część rezygnuje z ubezpieczenia grupowego i zawiera
indywidualne umowy.
U bezpieczen ie, choć po wszechnie nazywane jest ubezpieczeniem szkolnym, zapewnia
ochronę niezależnie od tego, czy
dziecko przebywa w szkole, jest
na wycieczce, czy spędza wolny
czas. Decydując sie jednak na podpisanie umowy, należy pamiętać
o kilku ważnych rzeczach:
1. Wybierz odpowiedni zakres.Dobierz polisę do zakresu
zainteresowań twojego dziecka.
Innej ochrony potrzebuje fan
gier, spędzający wolny czas przed
ekranem komputera, innej dziecko
uczęszczające na pozalekcyjne zajęcia sportowe jak np. piłka nożna,
sporty walki, łyżwiarstwo, jazda
konna, lekkoatletyka, pływanie,
tańce.

2. Przemyśl czy wybrać ubezpieczenie grupowe czy indywidualne.
Zanim podpiszesz, zapoznaj się
z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Informacja o kwocie,
jaką należy wpłacić to za mało.
Zawierając sam umowę masz większe prawo wyboru i w przypadku
wniosku o wypłatę odszkodowania, nie potrzebujesz instytucji
pośredeniczącej. Ubezpieczenie
NNW oferowane przez szkołę
jest zawsze atrakcyjne cenowo.
Placówka edukacyjna z racji m.
in. dużej ilości ubezpieczonych
uczniów, otrzymuje wyjątkowo
niską wysokość składki. Niestety
najczęściej oznacza to również
niskie sumy ubezpieczenia oraz
wąski zakres ochrony.
3. Przystepując do ubezpieczenia
nie powinieneś wybierać pierwszeej
trafiającej się oferty. Poświęć chwilę
i wybierz najlepsze rozwiązanie –
takie, które spełni twoje oczekiwanie i zabezpieczy potrzeby twojego
dziecka.
4. Przeanalizuj sumę ubezpieczenia – wpływa co prawda na cenę

polisy, jednak decyduje o wysokości
świadczenia. Pytaj agenta o konkretne przykłady. Niska kwota to
niskie odszkodowanie.
5. Przeczytaj zakres ubezpieczenia – czyli listę zdarzeń, za które
zostanie wypłacone świadczenie. Zapoznaj się dobrze z wykluczeniami,
w których nie możesz liczyć na wypłatę
z polisy. W przypadku ubezpieczeń
dla dzieci i młodzieży może to być np.
wyczynowe uprawianie sportu.
Cena najczęściej jest proporcjonalna do jakości ubezpieczenia,
dlatego, jeśli masz do wyboru kilku
pakietów, to wybierz ten pełniejszy,
to inwestycja w bezpieczeństwo twojej
pociechy.
Pamiętaj, że choć najczęściej
umowy są zawierane we wrześniu,
to zakupu polisy możesz dokonać
w każdym czasie. Większość ubezpieczycieli daje też mozliwość zawarcia umowy przez internet. Jeżeli
masz już jakieś ubezpieczenie i jesteś zadowolony z obsługi, to zapytaj
o ofertę swojego agenta. Wielu
z nich dysponuje szerokim wachlarzem ubezpieczeń.

Wydawca: Wydawnictwo „ELTOM”, ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. Redakcja - ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. Telefon: (44) 732 66 77. Redaktor naczelny: Beata HołubowiczStachaczyk. Redaguje zespół. Nakład: 10000 egzemplarzy. Druk: Polska Presse Sp. z o.o., Łódź. ISSN 1427-9096. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w powierzonych tekstach. Dział Reklamy
i Ogłoszeń - tel. (44) 732 37 02, e-mail: reklama@strefa.fm. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Dodatek rozprowadzany jest bezpłatnie oraz jako wkładka do głównego wydania gazety.
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Wyryj te słowa w swojej pamięci - efektywniej uczysz się podczas zabawy – co zrobić, aby nauka nie była nudna, aby fascynowała i sprawiała, że zwykłe popołudnie zmieni się w magiczną przygodę?

Efektywniej uczysz się podczas zabawy

Poprzez zabawę i zintegrowane działanie, podróżnicze kursy
i warsztaty twórcze w Akademii
Twórczego Rozwoju Bystrzak
stwarzają idealne warunki do
uczenia się. Celem jej twórców
jest bowiem, aby dzieci polubiły
myślenie i nie bały się wyzwań,
aby dobrze się przy tym bawiły
oraz budowały w sobie wiarę we
własne możliwości.
Przez cały rok, uczestnicząc
w zajęciach raz w tygodniu, poprze zabawę, dzieci uczą się technik pamięciowych, rysują mapy
myślowe, nabywają i usprawniają
umiejętność czytania, wspólnie
z trenerami wykonują eksperymenty i doświadczenia naukowe,
ćwiczą koncentrację, kreatywność,
autoprezentację oraz asertywność.
Wśród metod wykorzystywanych w Akademii jest m.in.
kinezjologia edukacyjna oraz
elementy ruchu rozwijającego
Weroniki Sherborne, które uczą
współdziałania w grupie i empatii.
Podczas zajęć wykorzystywane
są również elementy arteterapii,
przyczyniające się do pokonywania lęków oraz wzmacniania wiary
we własne siły. Zabawy rozluźniająco-relaksacyjne zmniejszają
poziom stresu, natomiast rysowanie map myślowych ma na celu
nauczenie dzieci notowania nielinarnego, które ułatwia zapamiętanie tekstu. Ćwiczenia darmowe
podnoszą poziom autoprezentacji
i asertywności.
Do dzieci wieku od 1,5 do 3

lat skierowane są zajęcia Bajkowa Przygoda. W trakcie zabawy
maluchy poznają najpiękniejsze
baśnie i bajki, nabywają przy tym
umiejętność pracy zespołowej
i integracji grupowej, usprawniają

które przyczyniają się do lepszej
adaptacji w przedszkolu. Kolorowy Świat to zajęcia, podczas
których wprowadzana jest metoda
czytania wielozmysłowego.
Tajemnicza Planeta to kurs dla

wadzane są wielozmysłowe techniki pamięciowe, nauka czytania
oraz rysowanie map myślowych.
Poprzez zabawę dzieci ćwiczą
samodzielność w działaniu, spostrzegawczość, wyobraźnię i my-

motorykę małą i dużą, rozwijają
umiejętności językowe oraz kreatywność. Zabawie towarzyszy
ruch i muzyka.
Kolorowy Świat to kurs dla
dzieci 3-letnich, które podróżują przez zaczarowane miejsca
z bajek. Podczas zajęć doskonalą
one kontakty z rówieśnikami
i nabywają nowe umiejętności,

dzieci 4- i 5-letnich. W wędrówce
po Polsce dzieci poznają historie
i legendy związane z niezwykłymi
miejscami. Ciekawość otaczającym światem rozwijają poprzez
eksperymenty i sztuczki magiczne. Podczas zajęć uczestnicy
kursu tworzą swoją własną księgę
magii oraz uczą się szyfrowania
tajemniczych wiadomości. Wpro-

ślenie twórcze, komunikatywność,
wyrażanie własnych poglądów,
pamięć i koncentrację oraz współdziałanie w grupie.
Wędrówka po świecie to tematyka kursu dla dzieci 6-letnich
(Kraina Przygód). Uczestnicy
kursu podróżują po pustyni, śnieżnej krainie, lecą w kosmos. Przez
cały rok dzieci ćwiczą i nabywają
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Nauczyciel muzyki Janusz Walter
zaprasza na indywidualną naukę gry na gitarze: klasycznej,
akustycznej, elektrycznej, basowej i instrumentach
elektronicznych

Więcej informacji:
663-325-335
REKLAMA

w zabawie pewność siebie, kreatywność i wyobraźnię, koncentrację i spostrzegawczość,
samodzielność, asertywność,
wiarę we własne możliwości.
Wehikuł Czasu to zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7 i 8
lat, biorą one udział w skonstruowanej grze przygodowej, której
celem jest odnalezienie tajemnej
księgi skradzionej przez Mormentora. Uczestnicy “zwiedzają”
różne zakątki naszej planety. Na
każdym etapie “podróży” dzieci
stają przed trudną zagadką naukową, którą rozwiązują za pomocą
różnych materiałów. W ten sposób zdobywają wiedzę nie tylko
z zakresu geografii, ale także
fizyki, chemii oraz biologii.
Tworzą mapy myślowe, poznają
techniki pamięciowe, opracowują indywidualny styl uczenia,
likwidują stres szkolny, uczą się
rozwiązywania i tworzenia łamigłówek umysłowych, rozwijają
kreatywność, twórcze i logiczne
myślenie oraz pamięć, uczą się
rozpoznawać swoje dobre strony i umiejętnie je wykorzystać,
a także uczą się wykorzystywać
potęgę swojego umysłu.
Dzie ci 9- i 10 -let n ie to
uczestnicy kursu Drużyna Wynalazców. Przez rok dzieci biorą udział w grze przygodowej,
która ma na celu zwiedzanie
różnych zakątków naszej planety. Podróżują tajemniczym
wehikułem, przenosząc się
w cz a sie i w p r z e st r z en i.

W ten sposób podnoszą sprawność zapamiętywania i myślenia, opracowują indywidualny
styl uczenia, rozwijają zainteresowanie chemią, fizyką, geografią i biologią, zwiększają
potencjał intelektualny.
Kurs dla dzieci 11- i 12-letnich to Odkrywcy Wiedzy. Ta
zaskakująca przygoda pozwala
dzieciom rozwijać wyobraźnię,
twórcze i logiczne myślenie, pomysłowość i spostrzegawczość.
Poprawiają swoje tempo czytania i tworzą efektywne notatki
w postaci map pamięciowych,
uczą się określać cel, obniżają
poziom stresu i odkrywają swój
potencjał.
Bystrzak to również warsztaty kulinarne dla dzieci. Na
zajęciach dzieci dowiedzą się
jak przyrządza się różne potrawy
z całego świata oraz poznają
zasady zdrowego odżywiania. To
także okazja do poznania nowych
przypraw, smaków, zapachów oraz
zasad bezpieczeństwa i dobrych
manier przy stole.
W Akademii odbywają się
również zajęcia plastyczne. Na
każdym spotkaniu w wesołej
zabawie realizowane są różne
aspekty twórcze. Twórcy piotrkowskiej Akademii zdradzają,
że dzieci będą tworzyć ozdoby
z makaronu, zwijać świece, dekorować decoupage breloki i kolczyki, dekorować szkło, tworzyć
rzeźby, budować miasto z kartonu,
malować na drewnie.
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Wpływ muzyki na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Muzyka, jako ważna dziedzina wychowania przez sztukę, stanowi istotny
czynnik rozwoju osobowości dziecka. Częsty kontakt dzieci z muzyką
wywiera wpływ na osobowość dziecka, przyczynia się do kształtowania
jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego świata.
Muzyka jest bardzo ważnym
elementem w pracy z dziećmi
i pełni wiele funkcji:
uczy – pozwala zrozumieć
otaczający nas świat,
bawi – dostarcza dziecku
wiele radości i uciechy podczas
tańca oraz w czasie innego jej
wykorzystania,
rozwija – dziecko w trakcie
zabaw muzycznych zaczyna rozumieć, że coś jest rytmiczne;
że muzyka może być głośna lub
cicha i można ją przedstawić
ruchem,
wychowuje – pozwala dziecku zrozumieć świat wartości społeczno – moralnych, wspomaga
rozwój emocjonalny – dziecko
dzięki muzyce może wyrazić
swoje pragnienia, uczucia i wyobrażenia,
wpływa na ogólny stan
dziecka – w czasie zabaw mu-

zyczno-ruchowych następuje
rozwój mięśni, poprawa postawy
i pracy serca, wzmocnienie układu nerwowego, dzieci uczą się
płynnego i elastycznego ruchu.
Wyc h owa n i e m u z yc z n e
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej powinno opierać się
na różnych formach aktywności,
m.in. na takich, jak:
śpiew – kształci słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną,
rozwija aparat głosowy, uwagę,
wyobraźnię, dostarcza wiedzy
o świecie, sprzyja rozwojowi
prawidłowej wymowy,
słuchanie muzyki - kształcenie zdolności percepcyjnych ma
ogromne znaczenie dla rozwoju mowy i myślenia; głównym
zadaniem kontaktów dziecka
z muzyką, jakie spełnić ma przedszkole jest obudzenie uwagi słuchowej, przygotowanie dziecka

do słuchania i stworzenie ku temu
najlepszych warunków,
ruch przy muzyce – jest to
gimnastyka ciała, która poprawia
krążenie, dotlenia organizm, stanowi źródło radości i odprężenia;
wyrabia zdolności koncentracji
i uwagi, kształci szybką orientacją, refleks, pobudza aktywność
i rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię i pamięć,
gra na instrumentach – nauka ta sprawia dzieciom radość,
zadowolenie, rozwija muzykalność, zdolności estetycznego
i emocjonalnego przeżywania
muzyki,
tworzenie prostych melodii –
wszelkiego rodzaju improwizacje
wpływają na aktywność twórczą
dziecka.
Każda z tych form kształci
inne umiejętności, a różnorodność
form urozmaica zajęcia, pobudza

zainteresowania i aktywność
dziecka. Częsty kontakt dziecka z muzyką przyczynia się do
kształtowania jego emocjonalnego i poznawczego stosunku do otaczającego go świata.
Grupowe uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia,
przeciwdziała uczuciu samotno-

ści i sprzyja przyswajaniu form
współdziałania. W zakresie wychowania umysłowego kontakt
z muzyką rozwija wrażliwość
zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi,
wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz rozwija
inwencję twórczą.

Muzyka powinna pojawiać się
każdego dnia w pracy nauczyciela,
a zajęcia muzyczne powinny być dla
dzieci źródłem radości, dawać odprężenie oraz ożywiać prace umysłu.
Obcowanie z muzyką rozładowuje
napięcie emocjonalne, niepokoje lęki
u dzieci, zatem muzyka ma również
działanie terapeutyczne.

Edyta Woźniak
instruktor zajęć muzyczno-ruchowych i wokalnych
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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Studia magisterskie dla nauczycieli
Istnieje spora grupa nauczycieli, która nie ma wykształcenia magisterskiego. Do tej pory
nauczyciele, którzy ukończyli
studia pierwszego stopnia, mogli
uczyć w szkołach podstawowych
i przedszkolach.   
We d ł ug M E N- owsk iego
projek t u rozporządzen ia,
k tóre m ia ło wejść w życie
z dniem 1 września nauczyciele
i wychowawcy zatrudnieni
w szkołach i przedszkolach będą musieli
legitymować się
dyplomem ukończenia studiów
magisterskich
oraz mieć
pr z ygoto wa n i e p e dagogiczne.
Analogiczne
rozwiązania
wprowadzone z o st a n ą
dla nauczycieli języków
obcych.
W przepisach
przejściowych zawarto, że osoby, które
ukończyły studia pierwszego stopnia według nowych standardów, czyli tych
dotyczących przygotowania do
wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach
podstawowych, zachowują kwalifikacje do nauczania w tych
placówkach do 31 sierpnia 2020 r.
Po tym okresie konieczne będzie
posiadanie kwalifikacji na pozioREKLAMA

mie studiów magisterskich. Co
prawda projekt do rozpoczęcia
obecnego roku szkolnego ostatecznie nie przeszedł całej drogi
legislacyjnej, ale warto śledzić
sytuację na bieżąco i już teraz
zadbać o uzupełnienie wykształcenia. Na wypadek, gdyby od
przyszłego
roku ponow-

nie próbowano wdrożyć rozporządzenie.
Nie da się zresztą oprzeć
wrażeniu, że model boloński –
a więc trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie
– jest znacznie wygodniejszy

niż jednolity, pięcioletni tok
nauczania. Student ma wówczas możliwość ukończenia
kierunku w danym zawodzie,
a potem na zupełnie innej uczelni
może realizować się na zupełnie
innej płaszczyźnie specjalizacji,
co daje mu nowe możliwości, bo
daje mu więcej możliwości na
trudnym rynku pracy. To wszechstronne i elastyczne - mówi Renata Kantorska, koordynator
ds. studiów Punktu Konsultacyjno-Rekrutacyjnego Wyższej Szkoły
Edukacji Zdrowotnej
i Nauk Społecznych
w Łodzi.
Nauczyciele
z P iot rkowa
i okolic mają możliwość ubiegania
się o przyjęcie
na takie studia
w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, co
jest zgodne z ustawą
Prawo o szkolnictwie wyższym. Dotyczy to tylko nauczycieli,
którzy posiadają tytuł
z awo d ow y, l i c e n c j a t a
i co najmniej 3 lata doświadczenia po ukończeniu licencjatu
- jest to więc opcja dla czynnych
zawodowo nauczycieli.
Są to studia prowadzone
w systemie e-learningowym. Bierzemy pod uwagę, że czynni
zawodowe nauczyciele nie mają
czasu, by dojeżdżać na zajęcia,
stąd oferta prowadzenia zajęć

na odległość – mówi Kantorska.
- Umożliwiamy nauczycielom,
zgodnie z przepisami, rozliczenie
roczne, czyli możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów
w trybie rocznym, co stanowi
spore ułatwienie.

Więcej informacji dotyczących zarówno
możliwości uzupełnienia wykształcenia, jak
i samych kierunków można uzyskać w Domu
Nauczyciela w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Sienkiewicza 16, tel. 784008142 lub znaleźć
na stronie www.studiujwpiotrkowie.pl.

Artykuł sponsorowany

Ponad 90% zatrudnionych po kursach
W ciągu niespełna 3 lat Młodzieżowe Centrum Kariery, działające przy Centrum Edukacji
i Pracy OHP w Piotrkowie przeprowadziło 18 kursów i szkoleń
zawodowych, w których wzięło
dział 180 osób w wieku 18-25 lat.
Efektywność zatrudnienia po kursach wśród absolwentów MCK
wyniosła ponad 90%. Ponadto
Młodzieżowe Centrum Kariery
prowadzi usługi poradnictwa
i informacji zawodowej.
Działające od drugiej połowy
2013 roku przy Centrum Edukacji i Pracy OHP w Piotrkowie
Młodzieżowe Centrum Kariery,
w ciągu niespełna 3 lat, w ramach
aktywizacji zawodowej, ekonomicznej i społecznej młodzieży
przeprowadziło 18 nieodpłatnych
kursów i szkoleń zawodowych,
w których wzięło udział 180 osób
w wieku 18-25 lat. Jak łatwo
obliczyć w każdym z kursów
uczestniczyło po 10 osób. Były
to głównie osoby z Piotrkowa
i okolic, bezrobotne i nie kontynuujące nauki. Kursy odbywały
się w ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy”
i rezultatów utrzymania projektu.
We wspomnianym okresie
najczęściej realizowanym kursem
był kurs magazynier-operator
wózków jezdniowych, którego
odbyło się aż 5 edycji. Po 3 edycje miały kursy spawacz metodą
MAG, kasjer-sprzedawca-fakturzysta, technolog robót wykoń-

czeniowych w budownictwie oraz
po jednej edycji kursy: brukarz,
stolarz budowlany, fotowoltaika
i opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.
Łącznie przeprowadzono 8 rodzajów kursów. W zależności od
ich rodzajów zajęcia obejmowały
od 120 do 220 godzin i trwały od
trzech do czterech tygodni. Każdy
z kursów kończył się egzaminem
wewnętrznym, dodatkowo kurs
spawacza metodą MAG skończył
się egzaminem zewnętrznym
przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, kurs
magazynier-operator wózków
jezdniowych kończył się egzaminem przed komisją z Urzędu
Nadzoru Technicznego natomiast
beneficjenci kursu fotowoltaika
po zdanym egzaminie otrzymali

świadectwo kwalifikacyjne „E”
uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji
i sieci na stanowiskach eksploatacji.
Młodzież po tych egzaminach
otrzymała dokumenty, między
innymi legitymacje i książeczki
spawacza.
Efektywność zatrudnienia po
kursach, co jest monitorowane
przez MCK, wyniosła ponad
90%.
Osoby zainteresowane kursami, ewentualnie doradztwem
zawodowym mogą się zgłaszać
do siedziby Młodzieżowego
Centrum Kariery OHP przy
ulicy Konarskiego 2 w Piotrkowie, informacje również pod nr:
665 277 844.
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Podhoran Polska Sp. z o.o. Gazelą Biznesu i Diamentem
Forbes w naszym regionie
Podpiotrkowski oddział grupy
Podhoran zamyka pierwsze półrocze z dwoma prestiżowymi nagrodami na swoim koncie. Na rynku
firma zyskała miano rzetelnego
kontrahenta i dobrego pracodawcy.
Firma otrzymała nagrody
w dwóch ogólnopolskich konkursach. Pierwsza z nich to „Gazela
Biznesu“ za najdynamiczniej
rozwijające się przedsiębiorstwo
w województwie łódzkim, druga
- „Diamant Forbes“ za zwiększenie wartości przedsiębiorstwa
w ostatnich 3 latach, notując blisko
70% przyrost wartości.
Grupa Podhoran to międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, naprawą oraz
obrotem paletami drewnianymi
w całej południowo-wshodniej
Europie. Spółka Matka Podhoran Cernikov ma swoją siedzibę
w Czechach.
Oddział „Podhoran Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Ignacowie
(powiat piotrkowski) powstał
w 2009 roku i bardzo dynamicznie się rozwija. Przychody roczne
szacowane są na poziomie 25
milionów zł. Oddział zatrudnia
około 40 pracowników i dostarcza klientom ponad 1 mln palet
rocznie.
Aktualnie firma realizuje
swoje plany inwestycyjne oraz
rozbudowę zakładu, z czym wiąże się stały wzrost zatrudnienia
REKLAMA

oraz zapotrzebowanie na kapitał
ludzki. Misją firmy Podhoran
jest dostarczanie najwyższej jakości produktów w odpowiednim
miejscu i czasie oraz zapewnianie poczucia bezpieczeństwa
zarówno klientom, dostawcom,
jak i pracownikom.
- Angażujemy się w imprezy
kulturalne oraz wspieramy drużynę piłkarską. Palety wyprodukowane właśnie w Ignacowie
zostały dostarczone do budowy
Koloseum na jednym z największych festiwa li muzycznych
w Eu ropie SZ IGET F E ST IWAL na Węgrzech. Rozumiemy potrzeby naszych klientów
i w elastyczny sposób staramy się do nich dopasowywać.
Branża producentów palet jest
niezwykle konkurencyjna i żeby
wyróżnić się na rynku, potrzeba
czegoś więcej niż tylko dobrego
produktu. W dzisiejszych czasach personalizacji, do potrzeb
dostosowuje się również palety
oraz usługi z nimi związane.
Paleta jest produktem standaryzowanym w kategorii opakowań,
jednak dla naszych klientów
w większości stanowi problem
w logistyce i rozliczaniu sald
z dostawcami. Dlatego staramy
się te problemy brać na siebie
i dla naszych klientów rozwiązywać poprzez kompleksowe
zaopatrzenie oraz obsługę ser-

wisową – mówi Łukasz Marcinkowski, członek Zarządu firmy.
Firma Podhoran po stronie
dostawców współpracuje także
z wieloma lokalnymi tartakami,
które dostarczają nam surowca
do produkcji pa let. - Ma to
wpływ nie tylko na bezpośrednie
zatrudnienie w naszej firmie, ale
także u naszych partnerów w regionie. Są dla nas tak samo ważni
jak klienci. Staramy się kreować
solidny i uczciwy biznes oparty
na zaufaniu oraz korzyściach po
obu stronach. Tego typu relacje
w biznesie są bardzo ważne.
Także w relacjach pracodawca
- pracownik. My zdajemy sobie
sprawę z tego, jak ważna jest kultura w biznesie i tylko dzięki niej
firma może dalej się rozwijać
i promować dobrą markę i dobry
produkt – dodaje Marcinkowski.
Grupę Podhoran tworzy międzynarodowy, wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników.
Integracja działów oraz międzynarodowego systemu zarządzania
przyczynia się do aktualnego
sukcesu polskiego oddziału. - Naszym celem jest dalszy rozwój
w regionie oraz eksploracja
lokalnego rynku potrzebującego naszych palet. Inwestujemy
w linie technologiczne do produkcji oraz stale ulepszamy
systemy związane z poprawą
jakości pracy w naszej firmie

Tegoroczna Gala wręczenia Diamentów Forbes w Łodzi. Od lewej
Łukasz Marcinkowski - członek Zarządu, Tomasz Vojtech - prezes
Zarządu, Marcin Hejniak - kierownik Działu Zaopatrzenia.
oraz wytwarzanych produktów.
Stale inwestujemy także w rozwój naszego personelu, bo to
właśnie dzięki niemu udało nam
się w tak krótkim czasie zajść
tak daleko. Mam nadzieję że to
dopiero początek naszej drogi
– podsumowuje Marcinkowski.

www.podhoran.pl
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Studia podyplomowe dla nauczycieli
- Cały nacisk kształcenia nauczycieli jest obecnie skierowany na uczelnie wyższe w formie
studiów podyplomowych – mówi
Rafał Kosmulski, dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych

kształcić. Zlikwidowano wiele
kursów kwalifikacyjnych, które
do tej chwili były prowadzone
przez ośrod k i doskona len ia
nauczycieli, a teraz prowadzą
tylko cztery kursy. To przerzuca

ków adresujemy w szczególności do wszystkich nauczycieli
z placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. W tym
zakresie organizacji studiów
podyplomowych współpracujemy ze Związkiem
Nauczycielst wa
Polskiego przy ul.
Sienkiewicza 16. Corocznie, od 4-5 lat,
w naszym mieście
studia podyplomowe
kończy około 200
nauczycieli. Mamy
35 kierunków podnoszących kwalifikacje nauczycieli.
Które z nich cieszą się największą
popularnością?

Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie,
która we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
w Piotrkowie Tr ybunalsk im
organizuje studia podyplomowe
w Domu Nauczyciela przy ul.
Sienkiewicza 16.
Zgadza się Pan z tym, że
sytuacja nauczycieli na rynku
pracy jest trudna?
Nauczyciele to gr upa zawodowa, która zmuszona jest
do stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji. Ciągłe reformy
i zmiany, które dostosowują
rynek edukacyjny, powodują,
że nauczyciele stale muszą się

cały nacisk i siłę kształcenia na
uczelnie wyższe w formie studiów podyplomowych.
Te cztery kursy oferowane
przez ośrodki doskonalenia
nauczycieli skierowane są dla
wszystkich?
Tylko dla nauczycieli czynnych zawodowych. Z kolei oferta uczelni wyższych, w tym
nasza jest skierowana nie tylko do nauczycieli, ale także do
absolwentów szkół wyższych
z tytułami licencjata, magistra
lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów i zdobyć dodatkowe
kwalifikacje. Jednak większość
oferowanych przez nas kierun-

Gdzie wszyscy zainteresowani poszerzeniem kwalifikacji
mogą uzyskać dodatkowe informacje?
W siedzibie ZNP przy Sienkiewicza 16 oraz pod nr tel.
790790316 a także na stronie www.studiapodyplomowe.info
REKLAMA

AUTOREKLAMA

O d l a t ol ig o frenopedagogika,
terapia pedagogiczna, a w ostatnim
ok resie zauważalny jest wzrost
tendencji wybor u
studiów związanych
z pracą z dziećmi
z autyzmem – niestety, coraz częściej
d iag nozowa ny m
u dzieci. Niezmienną popula r nością
cieszą się oczywiście edukacja
wczesnoszkolna i pedagogiczna,
wczesne nauczanie języka obcego,
rewalidacja, pedagogika specjalna. Jest coraz więcej potrzeb
pracy logopedycznej z dziećmi
– tak więc i logopedia cieszy
się sporym zainteresowaniem.
Współpraca z ZNP w Piotrkowie
umożliwia podjęcie nauczycielom
z Piot rkowa i okolic nauk i
w warszawskiej uczelni, ale na
terenie naszego miasta. Nie ma
konieczności dojeżdżania do
stolicy. Zajęcia odbywają się
w Domu Nauczyciela przy Sienkiewicza 16, w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie
(sobota/niedziela). A uzyskują
przy tym dyplom warszawskiej
uczelni!
REKLAMA

REKLAMA
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Międzynarodowa matura w Piotrkowie. Is it possible?
Ma Kalisz, Leszno, Tarnów, ma też Płock. My nie mamy. Dlaczego? - pyta radny Piotrkowa
Grzegorz Lorek. Chodzi o międzynarodową maturę.
Międzynarodową maturę można zdawać w ponad 30 polskich
miastach. W Piotrkowie Trybunalskim nie ma takiej możliwości.
Jeszcze. - Chciałbym zachęcić
władze miasta do stworzenia naszej młodzieży takiej możliwości.
Dziś piotrkowianie, którzy chcą
zdawać międzynarodową maturę,
jeżdżą do szkól w Łodzi - mówił
radny podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed I LO
w Piotrkowie.
Poza chęcią zgłoszenia się
do międzynarodowego programu, samorząd musiałby stworzyć
bazę dydaktyczną, którą wg radnego - już posiadamy. - Mamy
szkoły, mamy nauczycieli, więc
to nie wymagałoby nakładu dużych środków - twierdzi Lorek.
- W ostatnich dwóch latach edukacji
w liceum uczniowie realizowaliby
program matury międzynarodowej
– poza językiem ojczystym, język
angielski byłby nie tylko jednym

z przedmiotów, ale również językiem wykładowym. Otwiera
to niesamowite perspektywy
w przyszłości, nie tylko jeśli chodzi o dostanie się na nasze polskie
uczelnie, ale również międzynarodowe. Daje to także możliwości
wymiany między uczelniami.
Przygotowując się do dzisiejszej
konferencji zapoznałem się z ofertą jednego ze stowarzyszeń, które
proponuje stypendia w 30 krajach
(Niemcy, Holandia, Indie, Chiny),
stypendia 100-procentowe zagwarantowane są dla absolwentów
z maturą międzynarodową. Już
dziś wielu piotrkowian zdaje taką
maturę, bo właśnie stąd wzięła się
ta konferencja prasowa. Jak to robią? Jadą do Łodzi, bo taką maturę
można zdawać w dwóch łódzkich
szkołach ponadgimnazjalnych.
Radny Piotrkowa zamierza
złożyć do władz miasta oficjalnie
pismo w tej sprawie, ale nie wyklucza również zorganizowania

akcji zbierania podpisów na ulicach
miasta. - Chyba jestem człowiekiem
zbyt malej wiary, po prostu nie wierzę, by urzędnicy miasta podchwycili ten temat - mówi. - Ostatnio
usłyszałem od jednego z naszych
urzędników: znajdź mi nauczycieli,
to zastanowimy się nad problemem.
Nie zgadzam się z opinią, że w Piotrkowie nie ma nauczycieli. Uważam,
że mamy kadrę, trzeba po prostu
stworzyć pewne możliwości.
Przed nami reforma całego systemu oświaty. Zmieni się podstawa
programowa, nie wiadomo czy
przetrwają gimnazja, nie wiadomo ile lat będzie trwała edukacja
w liceum. Dlatego rozważania nad
wprowadzeniem w Piotrkowie
międzynarodowej matury można
w ogóle rozpocząć dopiero wtedy,
kiedy poznamy odpowiedzi na
pytania o przyszły kształt systemu
edukacji – komentuje Jarosław Bąkowicz, przedstawiciel Urzędu Miasta w Piotrkowie.
/as

1 września... za 10 miesięcy wakacje

R o k s z k o l ny 2 016 / 2 017
w szkołach publicznych w Piotrkowie zainaugurowało blisko 11
tysięcy uczniów. Blisko 2,5 tys.
to pierwszoklasiści we wszystkich typach szkół. Do podstawówek poszło 4065 uczniów,
z czego 421 maluchów rozpoczyna swoją przygodę ze szkołą.
W gimnazjach w tym roku szkolnym uczyć się będzie 1948 os.
(651 w klasach pierwszych).
Z kolei do szkół ponadgimnazjalnych pójdzie 4793 uczniów (1333
pierwszoklasistów).
W piotrkowskich placówkach
oświatowych większych zmian
nie będzie - zapowiedział na
antenie radia kierownik Referatu
Edukacji. Zmiany dotkną uczniów
i nauczycieli dopiero w kolejnym
roku szkolnym. Wszystko wskazuje na to, że gimnazja w Polsce
zostaną „wygaszone”, co z budynkami, czy będą stały puste? - Niekoniecznie - mówił w Strefie FM
Radosław Kaczmarek, kierownik
Referatu Edukacji w piotrkowskim
magistracie. - Z zapowiedzi Mi-

nisterstwa wynika, że będziemy
mieć tzw. okres przejściowy, a to
oznacza, że VII i VII klasy będą
mogły kształcić się w budynkach
gimnazjalnych.
Według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji gimnazja będą
wygaszane, wróci 8-klasowa
szkoła podstawowa, a w liceum
uczniowie będą spędzać 4, a nie
jak teraz 3 lata. - Przed każdym
rokiem szkolnym są jakieś wyzwania, przed tym również – powiedział nam 1 września Dariusz
Tokarski, dyrektor Gimnazjum
nr 4 (ul. Próchnika). - Zawsze
zmiany w oświacie rodzą pewne niepokoje. My nauczyciele
jednak potrafimy stawić czoła
wszystkim wyzwaniom. Poczekajmy na decyzje pani minister,
w najbliższym czasie mają się
odbyć konferencje, podczas których i my, i uczniowie, i rodzice
przekonamy się, jak i będzie
kształt oświaty w najbliższym
czasie.
Co słychać w szkołach naszego powiatu? W pięciu szkołach

prowadzonych przez Starostwo
naukę rozpocznie dziś ponad 1900
uczniów. Wśród nich jest prawie
683 pierwszoklasistów, którzy
aż w 97 procentach zdecydowali

się na kształcenie zawodowe.
Najwięcej uczniów - ponad 500
- będzie miał w swoich murach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wolborzu.

Nowy plan lekcji, podręczniki, piórniki, zajęcia
dodatkowe… Ten dzień musiał nadejść. Uczniowie
wrócili do szkół.

Na zdjęciach rozpoczęcie roku szkolnego
w Gimnazjum nr 4.
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Zainspiruj się z nami językiem angielskim
Jesteśmy placówką, która specjalizuje się w nauczaniu wyłącznie języka angielskiego, dlatego
naszym priorytetem jest nauczenie
cię swobodnej komunikacji właśnie w tym języku. Prowadzimy
zajęcia indywidualnie, w parach,
w kameralnych grupach (do 4
osób) i online.
Centrum Języka Angielskiego
Inspiring English mieszczące się
w Piotrkow ie Tr ybuna lsk i m
przy ul.
Prusa 2/38
(obok Szkoły Podstawowej nr 12)
zaprasza na
naukę języka a ngielskiego.
W indywidualnym
sposobie nauczania lektor poświęca
uczniowi
maksimum
czasu, co umożliwia uzyskanie
szybkich postępów w nauce. Cała
godzina lekcyjna daje możliwość
konwersacji z lektorem. Naszym
atutem są naprawdę małe grupy
językowe (2-4 osoby). W takich
grupach jest zdecydowanie wyższy poziom nauczania języka
obcego, jak i większa aktywność
uczestników w zajęciach. Oprócz
konwersacji z lektorem, możliwa
jest interakcja pomiędzy ucznia-

mi. Natomiast dla wszystkich
cierpiących na brak czasu i nie
mających siły na dojazdy, proponujemy lekcje online.
Jeśli jesteś zmęczony ciągłym
powtarzaniem zasad gramatycznych i chciałbyś w końcu zacząć
mówić po angielsku konwersacje
językowe są skierowane właśnie
do ciebie. Ścieżki dźwiękowe
i aplikacje multimedialne dają

możliwość słuchania poprawnego
angielskiego, co oprócz kompetencji lektora, wspomaga także
szybsze oswajanie się z językiem
obcym. Wiele razy spotykamy się
z sytuacją, kiedy rodzice z braku
czasu lub znajomości angielskiego,
nie potrafią pomóc swoim dzieciom w przygotowaniach do zajęć
szkolnych. My wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Bieżące przygotowywania do lekcji

w szkole, nadrabianie zaległości
językowych, przygotowywania
do konkursów, olimpiad, matur
i egzaminów szkolnych – nie ma
dla nas wyzwania nie do pokonania. Sprawimy, że z większym
zaangażowaniem będziesz uczestniczył w zajęciach szkolnych.
Dla dzieci nauka jest połączona
z zabawą, dzięki czemu szybciej
zapamiętują i utrwalają nowe słowa i zwroty.
Wiemy, ż e
nauczanie
d z ie ci w ymaga nie
tylko wiedzy
i doświa dczen ia, a le
także stosowa n ia różnych technik
nauczania
oraz ciekawych materiałów. Jeśli
jesteś osobą
dorosłą, która w pracy
musi używać
języka angielskiego, czy to w korespondencji mailowej, telefonicznej
lub „face to face”, a masz z tym
problem lub chciałbyś pogłębić
swoje umiejętności, kurs angielski
w pracy jest odpowiedni dla ciebie. Dla bardziej wymagających
proponujemy kursy Business
English, Legal English gdzie
uczymy specjalistycznego słownictwa z danych dziedzin lub
przygotowania do egzaminów

Jak Cię widzą, tak Cię piszą
dokończenie ze str.

1

Wielkośc wynagrodzenia wpływa na dezycje, ale nie tylko. Portal
praca.pl zapytał swoich użytkowników co jest dla nich ważne przy
wyborze pracodawcy.
Wybierając ofertę kandydaci
kierują się przede wszystkim
rodzajem zatrudnienia. 66% kobiet i 55% mężczyzn przyznaje,
że najważniejsza jest możliwość
zatrudnienia na umowę o pracę,

prawie tak samo ważna jest stabilna pozycja rynkowa pracodawcy.
37% kandydatów biorących
udział w ankiecie jest skłonnych
przyjąć ofertę pracy z niższym
wynagrodzeniem od firmy z silną
marką. Badanie pokazało, że kandydaci chętnie wysyłają dokumenty aplikacyjne do firmy, w której
chcieliby pracować, mimo, że ta
akurat nie posiada interesujących
ich ofert pracy. Potwierdziło to
76% ankietowanych kobiet i 68%
mężczyzn.

Niestandardowe działania
Co raz częściej firmy zaczynają sięgać po inne narzędzia
budowania swojej marki. Artykuły o sukcesach pojawiają się
już nie tylko w prasie branżowej.
Menagerowie dbają by informacje
o sukcesach ich firmy pojawiały
się w mediach i na portalach społecznościowych. Historię marki
budują przez Storytelling. Zmienia się również sposób komunikowania wewnątrz firm. Pracownik
staje się nośnikiem jakości marki.

FCE, CAE, CPE, IELTS.
Nasza oferta pokazuje, że
Inspiring English jest otwarte
na potrzeby uczestników zajęć.
L ekcje nie są schematyczne
i szablonowe, prowadzimy zajęcia w elastyczny sposób. Nie
musisz k upować pod ręczn ików, zapewniamy wszystk ie
materiały. Zapisy na zajęcia
prowadzimy przez cały rok. Nie
pobieramy opłat rocznych czy
semestralnych. U nas za naukę
płacisz za każdą lekcję lub za
miesiąc z góry. Sam wybierasz,
który sposób płatności bardziej

ci odpowiada. Na pier wszej
lekcji uczniowie przechodzą
przez krótką diagnozę, dzięki
k tórej możemy ok reś l ić ich
poziom. Jeśli jesteś świadomy
swoich słabych i mocnych stron
nasi lektorzy położą szczególny
nacisk na tę umiejętność językową, którą chcesz poprawić.
Jeśli nie masz pojęcia na jakim
etapie językowym jesteś, wskażemy ci właściwą drogę. Doświadczeni i wykwalifikowani
nauczyciele, są gwarancją tego,
że nauka jest owocna. Dodatkowo, przyjacielska atmosfera i

dobrze wyposażone sale lekcyjne
w podręczniki, książki, czasopisma językowe, materiały multimedialne, ścieżki dźwiękowe
wspomagają nauczanie języka
obcego. W każdej sali lekcyjnej
znajduje się także tablica interaktywna, która zabiera uczestników zajęć w emocjonującą
przygodę językową.
Czekamy na ciebie w Inspiring
English. Zadzwoń i zapisz się
już dziś.
Nie jesteśmy od wszystkiego
jesteśmy najlepsi z angielskiego!

REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 27,
e-mail:lopi@praca.gov.pl www.puppiotrkow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne, realizowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 projekt: „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy
w powiecie piotrkowskim i mieście Piotrkowie Trybunalskim (II)”, w zakresie:
• Szkolenie komputerowe ECDL PTI Standard;
• Szkolenia spawalnicze;
• Operator koparko-ładowarki kl. III lub koparki jednonaczyniowej kl. III
• Kierowca wózków jezdniowych;
• Uprawnienia SEP
• Pilarz – drwal
Koszty szkolenia i niezbędnych badań pokrywa urząd pracy.
Osoby bezrobotne skierowane na szkolenie otrzymują stypendium szkoleniowe.
Zapraszamy zainteresowane osoby bezrobotne po 30 roku życia do składania
wniosków w siedzibie PUP, w terminie do 16.09.2016r.
Bliższych informacji udzielają doradcy klienta w pok. 6,9,11,14
oraz specjaliści ds. rozwoju zawodowego w pok. 28, Tel. 044 647 10 81, wew.
151,152,169
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Wyleczyć inteligencję
Po d st awową z a sa d ą su kcesu w każdej dziedzinie jest
reguła kompetencji, zgodnie
z którą określonymi działaniami winny zajmować się osoby
posiadające ku temu odpowiedn ie pr z ygot owa n ie, i na cz ej
mówiąc, znające się na rzeczy.
Nieco na opak, ale w zamian
z właściwym sobie wdziękiem,
zasadę kompetencji realizowała
miniona epoka, która wychowała
pokolenia socrealistów, a o której
z sarkazmem pisał bodajże Staszek Staszewski, że oto „…rosną
w Polsce domy z czerwoniutkiej
cegły, domy stawia piekarz, bo
w tej sztuce biegły, handel zagraniczny rozwijają zduni, znają
koniunktury z gawędy babuni...”.
Lata minęły, epoki się zmieniły,
upadło kilka murów po drodze,
odchowało nam się pokolenie,
które z myślą dialektyczną podobno nie ma nic wspólnego,
a tymczasem przywołana wcześniej metoda jest dalej żywa
w społeczeństwie i ma się chyba
jak najlepiej.
Gdyby zaskoczony Czytelnik
w tym miejscu zażądał dowodu,
niech nam za przykład wystarczy
nasz rodzimy system oświaty,
który zgodnie z metodą kompetencji zajmuję się od dłuższego
już czasu nie byle czym, a mianowicie leczeniem. Nadto leczeniem nie byle czego, ale tego,
co w zasadzie - jeśli pominąć
urodę i wagę portfela - wydaje
się w życiu najistotniejsze, to
jest inteligencji. Okazuje się
bowiem, że wcześnie wykryta
inteligencja jest uleczalna, jak
chciał zresztą Krzysztof Mętrak,
przedwcześnie zmarły krytyk
literacki, a przede wszystkim
jeden z ciekawszych polskich poetów ostatniego półwiecza, który
jako pierwszy dostrzegł ten nie
dla wszystkich oczywisty fakt.
Tymczasem nasze polskie
szkoły mają na tym polu niemałe
osiągnięcia i to często dzięki
rozwiązaniom stosunkowo prostym, aczkolwiek dla odmiany
przychodzącym zwykle za cenę
raczej dużego nakładu sił i środków i to, zarówno tych ze strony
szkoły, jak również ze strony
ucznia i jego środowiska rodzinnego. Pomiędzy wspomnianymi
wyżej prostymi rozwiązaniami
lokuje się niepostrzeżenie, choćby dominujący od dłuższego
czasu w polskim szkolnictwie,
model oceny według jedynie
właściwego klucza, czego następstwem pozostaje z kolei taki
sam model edukacji, realizowanej nie w intencji poszerzania
horyzontów, zdobywania wiedzy
czy może nawet erudycji, ale
w jedynie słusznym celu wypracowania niezbędnej przecież
w dorosłym życiu umiejętności
odpowiedzi na pytanie tak, aby
owa odpowiedź była zgodna
z kluczem, który ułożył egzaminator rezydujący, w gdzieś daleko w wielkim mieście. Pytanie,
które notabene padnie zresztą
być może raz w życiu, podczas
jednego z tak zwanych egzaminów zewnętrznych. Ostatecznie
więc wydaje się, że produkujemy
w naszych placówkach oświatowych raczej ludzi sprytnych albo,

jak kto woli, cwanych, to znaczy
takich, którzy niekoniecznie
dysponują wiedzą i stosownym
do niej wglądem w problem, ale
w zamian są zdolni odgadywać
intencję autorów testów, czyli de
facto zdolni są posługiwać się
odpowiednim, własnym zasobem
społecznym. Mamy więc rodzaj
gry towarzyskiej w zgadywanie
w miejsce autentycznego intelektu, którego pierwsze przejawy
nasz system edukacji sprawnie
leczy już na wczesnych etapach
rozwojowych i edukacyjnych.
Czym że bowiem i n nym n i ż
leczeniem naszych dzieci z inteligencji jest korzystanie z tak
zwa nych br yków/opracowa ń
literack ich lektur/zawierających najbardziej uproszczoną
pseudoanalizę dzieła, czymże
innym jest bezmyślne wbijanie
do dziecięcych głów algorytmów
na rozwiązanie zadań według
wzoru bez zrozumienia istoty
problemu, czymże wreszcie, jak
nie leczeniem inteligencji jest
choćby niezdrowa koncentracja
na nauce tego, co praktyczne
i potrzebne w życiu. Uczymy
więc nasze dzieci tańca i języków
obcych zamiast filozofii i poetyki i naiwnie dziwimy się, kiedy
dorosną, że brakuje im sensu
życia, że są powierzchowne
i zwracają nadmierną uwagę na
formę, pomijając treść. Wreszcie
dziwimy się, że znają pięć języków, a jednak nikt ich nie chce
dostrzec i jakoś kariery zrobić
nie mogą. Możliwe, że biedne te
nasze dzieciny po prostu w tych
pięciu językach w zasadzie nie
mają nic do powiedzenia.
Na drugim niejako biegunie
naszych rozważań leży chyba
postawa równie często spotykana
i równie jak pierwsza szkodliwa.
Postawa ta sprowadza się do
przekonania, że dzieciaki nasze
powinny uczyć się jak najwięcej, a dałby Bóg, aby uczyły
się i nauczyły wszyst k iego.
Ostatnim bodaj człowiekiem,
o którym mówiono, że wiedział
wszystko był Gottfried Leibniz,
później niestety nasza wiedza
o świecie stała się zbyt skomplikowana i obszerna, dzięki
czemu erudytów, którzy wiedzieliby wszystko o wszystkim
już na tym łez padole nie sposób
spotkać. W zamian znajdujemy
tych, o których niekiedy żartobliwie mawia się, że wiedzą nic
o wszystk im, to znaczy
w każdej dziedzinie liznęli tego
i owego po trosze, ale właściwie niczego nie znają dobrze.
Sprzyja temu przeładowa ny
system edukacji i, jakkolwiek
piszący te słowa życzyłby sobie
wokół siebie ludzi o możliwie
najszerszych horyzontach, to
jedna k jest zmuszony przyz nać, ż e w nasz y m świe cie
konieczna jest specjalizacja.
Nie w ysyłajmy wię c nasze go dziecka na korepetycje ze
w s z y s t k i c h p r z e d m i o t ó w,
a dodatkowo na kółko szachowe
i kurs szydełkowania. Zadbajmy
o to, co ukochała jego dusza,
w czym jest naprawdę dobre
i u k ier u n k ujmy jego edukację t a k , aby pomóc mu
zrealizować się w tej niszy,

Michał Szulc
psycholog

fot. Villem@n

dla której nasze dziecko
przyszło na ten świat. Możl iwe, ż e d z ię k i temu da my
światu znamienitego naukowca , l it erat a cz y moż e t yl ko
pr est id ig it ator a , w k a ż dy m
j e d n a k p r z y p a d k u o c a l i my
nasze dziecko przed depresją
z wyczer pania, per fekcjonizmem i kilkoma innymi brzydk imi przypadłościami, jak ie
generuje nasz styl edukacyjny
i wychowawczy.
Leczmy więc inteligencję.

Leczmy ją z uporem i konsekwencją godnej sprawy, jaką jest
przyszłość naszych dzieci.
Leczmy inteligencję tych,
którzy są i będą odpowiedzialni
za wzorce edukacyjne, programy
oświatowe, projekty naukowe
i wszelkie inne rozwiązania merytoryczne i systemowe.
Leczmy wreszcie inteligencję
własną, abyśmy potrafili celnie
ocenić potrzeby naszych dzieci
i zapewnić im to, czego naprawdę
potrzebują.

REKLAMA

GABINET
PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ SZULC
świadczy konsultacje psychologiczne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
w przychodni „Neuromed”, ul. Dmowskiego 30 B,
zapisy - tel. 668 318 478
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