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Kronika Zwi¹zkowa

Warszawska Konferencja
Projektów Leonardo da Vinci
W dniach 7-10 lutego 2007 w Warszawie w siedzibie Zarz¹du Krajowego
ZZ Budowlani odby³a siê Konferencja
techniczna dwóch projektów pilota¿owych Leonardo da Vinci. Nasz Zwi¹zek
jest uczestnikiem obydwu projektów i z tego
tytu³u podj¹³ siê organizacji spotkania partnerów reprezentuj¹cych instytucje szkoleniowe i konsultingowe z Francji, W³och,
Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji,
Szwajcarii i Belgii.
Projekt COPILOTE, koordynowany
przez francusk¹ sieæ edukacji zawodowej
w budownictwie CCCA-BTP, powiêcony
jest problematyce tutoringu w firmach budowlanych i skoncentrowany na kwalifikacjach instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiêbiorstwie, na ich przygotowaniu pedagogicznym i porównywalnoci wymogów stawianych im w ró¿nych krajach europejskich.
Projekt Q-CASE koordynowany przez w³osk¹ Scuola
Edile di Perugia dotyczy kryteriów jakoci europejskich
miêdzynarodowych budów szkoleniowych i ma m.in. na
celu wypromowanie tej formy kszta³cenia m³odych budowlanych.
Uczestników konferencji powita³ Wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zku Ireneusz Godzio³ko dokonuj¹c krótkiej prezentacji dzia³alnoci Zwi¹zku. ZZ Budowlani w pracach
konferencji reprezentowali; Jakub Wydra, Tomasz
Czaba³a i Jakub Kus.
W trakcie trzech dni konferencji uczestnicy omówili dotychczasowe prace, uzgodnili realizacjê kolejnych faz obydwu projektów a tak¿e zwiedzili warszawski Pa³ac Kultury i
Nauki z profesjonalnym przewodnikiem omawiaj¹cym detale architektoniczne tego zabytku realnego socjalizmu.

Partnerami projektów s¹ instytucje i organizacje dzia³aj¹ce od ponad 10 lat w europejskiej sieci edukacyjnej
REFORME. ZZ Budowlani wspó³pracuje z t¹ sieci¹
praktycznie od pocz¹tku  st¹d zaproszenie do realizacji wspólnych projektów Leonardo da Vinci. Budowlani
od lat s¹ zaanga¿owani w problematykê zwi¹zan¹ z edukacj¹ zawodow¹ w budownictwie, wspó³pracuj¹ ze szko³ami budowlanymi i innymi instytucjami sektora kszta³cenia i szkolenia.
W czêci oficjalnej warszawskiej konferencji wziêli
udzia³: Dyrektor Departamentu Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego MEN Zofia Stypiñska, Kierownik Wydzia³u Kszta³cenia Zawodowego Krajowego Orodka
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Witold
Woniak, Przedstawiciel Krajowej Agencji Leonardo da
Vinci Arkadiusz Zieliñski, Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomoci Waldemar Mazan, Dyrektor
Dzia³u Edukacji i Szkolenia Zwi¹zku Rzemios³a Polskiego Maciej Prószyñski i Anna P³onka (ZRP), ekspert
Micha³ Butkiewicz (Edukacja i Praca).
Koordynatorzy projektów Marek Lawinski
(COPILOTE) i Fabio Cardarelli (Q-CASE)
oraz reprezentanci partnerów projektów wysoko ocenili poziom organizacji konferencji.
Sekretarz Zwi¹zku Jakub Kus koordynuj¹cy udzia³ Budowlanych w obydwu projektach ¿egnaj¹c goci wyrazi³ nadziejê, ¿e obydwa pilota¿e przyczyni¹ siê do wiêkszego
zaanga¿owania partnerów spo³ecznych w
Polsce w kwestie edukacji zawodowej w budownictwie i bêd¹ stanowi³y wk³ad w uzdrowienie systemu kszta³cenia zawodowego w
naszym sektorze.

