W dniu 5 grudnia br. odbyła
się trzecia edycja „Giełdy insty
tucji szkolących i szkół wy
ższych", równolegle odbyła się
konferencja realizowana w ra
mach partnerstwa lokalnego
pn. „Edukacja - Dialog - Satys
fakcja". Organizatorem był Wo
jewódzki Urząd Pracy w War
szawie filia w Płocku, partne
rem - Stowarzyszenie Czas Ko
biety, oraz partnerami wspiera
jącymi - Biura Karier: Państwo
wej Wyższej Szkoły Zawodo
wej, Szkoły Wyższej im. P.
Włodkowica w Płocku, a także
płocka filia Politechniki War
szawskiej. Przybyłych powitał
Marszałek Województwa Ma
zowieckiego Adam Struzik, pa
tron przedsięwzięcia.
Patronat medialny sprawowa
li: Tygodnik Płocki, Portal Płock,
Multi TV, Katolickie Radio Płock.
W holu Orlen Areny ofertę
przedstawiły 43 instytucje szko
leniowe zarejestrowane w Reje
strze Instytucji Szkolących pro
wadzonym przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Warszawie. Nie
zabrakło też urzędów pracy, któ
re przedstawiały ofertę szkole
niową dla osób bezrobotnych.
Stoiska odwiedzili uczniowie,
studenci, nauczyciele, doradcy
zawodowi. Atrakcją Giełdy była
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loteria z cennymi nagrodami. tań przez studentów lokalnych
Sponsorami 16 nagród były na uczelni oraz wymiany poglą
stępujące instytucje: Zakład Do dów nt. przyszłości edukacji.
skonalenia Zawodowego w Płoc Podobnie było podczas prelekcji
ku, AP Edukacja Centrum Szkole Iwony Majewskiej-Opiełki, psy
niowe w Płocku, YLC Centrum Ję cholog, trenerki rozwoju osobi
stego, twórczyni Akademii Sku
zyków Obcych oraz AVON.
Podczas towarzyszącej gieł tecznego Działania. „Sukces ka
dzie konferencji prezentację żdego przedsięwzięcia zależy
modelu edukacji przyszłości od ludzi. I nie ma zmiłuj, tu się
w kontekście tradycyjnego sys nic nie zmieniło przez wieki"
temu oświaty przedstawił Wi - zaznaczyła. - Rezerwy psy
told Kołodziejczyk, twórca Col chologiczne są w Polsce wciąż
legium Futurum, redaktor pi o wiele większe niż technolo
sma liderów „Edukacja i Dia giczne. Dzieci, uczniowie, mają
log". Na zakończenie wystąpie za dużo zajęć pozalekcyjnych.
nia zadawanych było wiele py Nie mają czasu ponudzić się, po

ustawiać swoje życiowe klocki,
zastanowić, kim są? Młodzi są
jak gąsienice. Trzeba im pomóc
stać się motylami. Ludzkość jest
na etapie „wiedza", a powinna
przejść do „mądrości", gdzie
wiedzę łączy się z pewnym osą
dem moralnym. Pani Iwona Majewska-Opiełka mówiła też o ro
li lidera. Wyjaśniła pochodzenie
słowa lider czyli człowiek, który
przeprowadzał innych przez ba
gna, cieszył się więc ogromnym
zaufaniem. Po przerwie kawo
wej większość gości wróciła na
spotkanie z Radosławem Brzóz
ką - płocczaninem, znanym pre
zenterem telewizyjnym, który
zaczynał w radiu w naszym
mieście już 15 lat temu. Pan Ra
dek ukończył płockie III LO im.
M. Dąbrowskiej w Płocku. Pod
czas wystąpienia pana Radka
doszło do miłego spotkania
z dyrektorem III LO, które wią
zało sie ze wspomnieniami
z okresu szkolnego. - „gdzie te
raz znajduje się hala, ćwiczyli
śmy rzuty granatem na przy
sposobieniu obronnym" - śmiał
się prezenter i witał z dyrekto
rem liceum.
Zwracał też uwagę, że w USA
uczelnie przykładają wielką wa
gę do budowania sieci powią
zań między absolwentami i stu

dentami, co przynosi wymierne
korzyści. Przekonywał ponadto,
że praca po znajomości nie jest
niczym złym, jeżeli nie zmienia
się w nepotyzm.
Wychodzące osoby z budynku
Orlen Arena nie ukrywały zado
wolenia z uczestnictwa w konfe
rencji i poszerzenia wiedzy nt.
bazy ofert szkoleń oferowanych
przez lokalne instytucje szkolą
ce. Prelegenci zaś podkreślali
dojrzałość młodzieży, która
uczestniczyła w prezentacjach.
Podkreślali fakt, iż rzadko się
zdarza, że młodzież jest tak za
interesowana, aktywna i zadaje
tak dużo pytań po wystąpie
niach. Należą się tu podziękowa
nia dla osób prowadzących Biu
ra Karier, które wcześniej przy
gotowywały młodzież do odbio
ru prezentowanych treści. Osią
gnięte zostały więc zamierzone
cele dotyczące popularyzowania
wiedzy i dobrych praktyk oraz
idei kształcenia przez całe życie.
Cele te mogły być osiągnięte po
przez zbudowanie efektywnych
partnerstw lokalnych.
Konferencji towarzyszyła wy
stawa prac malarskich Marcina
Alana Jelca. Szczególnie zachwy
cił obraz, który został stworzony
specjalnie na tę okoliczność „Si
łowanie się z losem".
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