ZOrganizowani NA Starcie
ZONAS

Projekt pt.: „Zwiększenie potencjału dzieci na przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych
i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP(uczenie się przez całe życie)” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr projektu: POWR.03.01.00-00-U122/17
dr Marta Niciejewska (adiunkt) - koordynator ds. współpracy z przedstawicielami szkół, trener,
4.
dr hab. inż. Robert Ulewicz (prof PCz) - koordynator strategiczny ds.
zawartości merytorycznych i jakości, trener,
5.
dr inż. Tomasz Turek (adiunkt) - koordynator ds. IT, trener.
Celem główny projektu jest: nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i
innowacyjności uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat.
W projekcie weźmie udział 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn), głównie mieszkańców wsi. Uczestnikami mogą być także osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Zakres realizacji III misji jako forum aktywności społecznej zostanie
zrealizowany w postaci innowacyjnych warsztatów z zakresu kompetencji
organizacyjnych i środowiska pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji pracy, planowania przestrzeni w środowisku pracy, w tym
metody 5S, bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby w przyszłości uczestnikom projektu łatwiej było odnaleźć się na rynku pracy i szybciej zaaklimatyzować się w zespole pracowniczym. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją SOWARD Kolorowa Edukacja.
Warsztaty mają rozbudzić w uczestnikach projektu ciekawość poznawczą, propagować kulturę innowacyjności, inspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowania i pasji, zapoznać ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.
Warsztaty odbywają się zarówno na terenie Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, jak i na terenie poszczególnych szkół, z których
pochodzą zrekrutowani Uczestnicy.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER
poprzez rozwój oferty WZ PCz w zakresie realizacji III misji przez wykorzystanie potencjału dydaktycznego WZ PCz, mającej na celu wspieranie
wśród dzieci rozwoju kluczowych kompetencji.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 7 zadań:
1.
I Forum dla dzieci „Zorganizowani na starcie”.
2.
Zajęcia dla uczniów w semestrze zimowym 2018/2019 – Poziom 1.
3.
Zajęcia dla uczniów w semestrze zimowym 2018/2019 – Poziom 2.
4.
Zajęcia dla uczniów w semestrze letnim 2018/2019 – Poziom 3.
5.
Zajęcia praktyczne w semestrze letnim 2018/2019 – gry terenowe –
Poziom 4.
6.
II Forum dla dzieci.
7.
Konferencja dla rodziców.
Pierwsze spotkanie z Uczestnikami projektu zorganizowano w formie
I Forum dla dzieci „Zorganizowani na starcie”. Spotkanie to odbyło się
7 grudnia 2018 roku w Auli Wydziału Zarządzania, czyli dzień po Mikołajkach. Spotkanie prowadziła dr inż. Dorota Klimecka-Tatar (kierownik
projektu) przy współudziale wszystkich wykonawców i wolontariuszy. Aby
Uczestnicy mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, złożyli oni w obecności Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych dr hab. Agaty Mesjasz-Lech,
prof. PCz uroczystą przysięgę.
W czasie tego spotkania uczestnicy razem z dr hab. inż. Robertem
Ulewiczem, prof. PCz zdefiniowali jakość, a następnie dr Marta Niciejewska opowiedziała o tym, jak wygodnie i bezpiecznie pracować przy komputerze. Następnie porozmawiali z dr inż. Tomaszem Turkiem o bezpieczeństwie pracy w chmurze oraz Internecie. W dalszej kolejności dr inż.
Manuela Ingaldi wprowadziła uczestników w meandry metody 5S, a dr inż.
Dorota Klimecka-Tatar pokazała, jak za pomocą metody 5Why zidentyfikować elementy przeszkadzające w nauce. W czasie Forum uczestnicy brali
udział w licznych quizach i konkurach. Każdy z uczestników, bez względu
na to, kto wygrał, wyszedł z nagrodą.
3.

Uczelnie wyższe to nie tylko zajęcia dla typowych studentów. Oferta
przygotowana przez takie jednostki obejmuje zajęcia także dla innych grup
wiekowych. Na przykład w Politechnice Częstochowskiej działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który skierowany jest do osób starszych. Ale uczelnia
ta organizuje również wiele spotkań skierowanych do dzieci i młodzieży,
którzy chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach organizowanych na
terenie naszej uczelni.
Jedną z ofert Politechniki Częstochowskiej dla najmłodszych jest projekt ZOrganizowani NA Starcie (ZONAS). Uczestniczą w nim dzieci z klas
5-7 z kilku szkół z Częstochowy i okolic. W ramach projektu dzieciuczestnicy spotykają się z wykładowcami na terenie Politechniki Częstochowskiej oraz swoich szkół, biorą udział w wykładach i warsztatach
z zakresu kształtowania środowiska i ich przygotowania w przyszłości
pracy zawodowej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowanie, co miał
efekt w szybko zakończonej rekrutacji i pytaniach o kolejne projekty
o podobnym charakterze. Uczestnicy, którym udało się zakwalifikować, są
już po pierwszych spotkaniach z pracownikami Politechniki Częstochowskiej i po pierwszych warsztatach zorganizowanych na terenie uczelni. Już
pytają o kolejne spotkania i ich tematykę.
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (WZ PCz) uczestniczy w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Wydział
nasz uzyskał finansowanie na projekt pt. „Zwiększenie potencjału dzieci na
przyszłym rynku pracy, w odniesieniu do kompetencji organizacyjnych
i kształtowania środowiska pracy, w myśl idei Lifelong Learning LLP
(uczenie się przez całe życie)” w ramach ww. programu. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2018-31.03.2020. Jego wartość całkowita wynosi
347 816,41 PLN, z czego 293 139,67 PLN to dofinansowanie z UE. Wykonawcami projektu ze strony WZ PCz są:
1.
dr inż. Dorota Klimecka-Tatar (adiunkt) - główny koordynator projektu, trener,
2.
dr inż. Manuela Ingaldi (adiunkt) - koordynator ds. organizacyjnych,
trener,

Manuela Ingaldi
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa,
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
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