nasze sprawy
4
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się do wymogów rynkowych
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Ziemia Piotrkowska

p

powiat

omocni w tym mają być
przedstawiciele
władz
samorządowych oraz instytucji, które z uwagi na realizowane
zadania, wpisują się w działania
dydaktyczne Katedry Bezpieczeństwa Narodowego wydziału Nauk
Społecznych piotrkowskiej filii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

To właśnie tam zorganizowano spotkanie, w czasie którego akcentowano
konieczność głębokiej korekty, w
zakresie formuły odbywania praktyk
zawodowych przez studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe,
nieodzowność kształtowania kompetencji miękkich (ang. soft skills), w
większym, niż dotychczas wymiarze
godzinowym oraz potrzebę wprowadzenia nowych treści i przedmiotów
do obowiązującego programu i planu
studiów, które w lepszym, niż dotychczas zakresie, będą przygotowywały
studentów do aktywności na współczesnym rynku pracy.
Uczestniczący w spotkaniu dr hab.
inż. Jan Zych, prof. UJK, przedstawił
rzetelną analizę aktualnych problemów organizacyjnych, technicznych
i mentalnych, zakłócających proces
kształcenia. Jak zauważył, nieuwzględnienie realiów otoczenia
zewnętrznego w wymiarze regionalnym, jak również w kontekście nadchodzących zasadniczych zmian w
polskim szkolnictwie wyższym,
będzie skutkować kurczeniem się

zdolności Filii do uczestnictwa w
synergicznej interakcji z interesariuszami.
Głos w dyskusji zabrał również wicestarosta powiatu piotrkowskiego dr
piotr wojtysiak, który przedstawił
obraz rynku pracy w powiecie, w tym
elementy mające kluczowe znaczenie
dla jego obecnego kształtu: problem

migracji, wskaźniki przyrostu naturalnego, nisze branżowe, deficyt
fachowców, wpływ uczelni prywatnych i innych podmiotów komercyjnych na rynek pracy. Wicestarosta
wskazał na mało skuteczną formułę
współpracy administracji, z tak ważnym w regionie ośrodkiem naukowym, jakim jest UJK, w szczególno-

Dodatkowe środki na szkolne gabinety

powiat

Cztery powiatowe placówki oświatowe w wolborzu, Szydłowie, Bujnach i w Sulejowie, otrzymały po 6,5 tysiąca
złotych, na zakup niezbędnego sprzętu do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Stosowne porozumienie podpisał samorząd powiatu
piotrkowskiego z wojewodą łódzkim, który przekazał
środki na ten cel do budżetu powiatu. Zarząd Powiatu
zobowiązał dyrektorów wspomnianych szkół, aby
dokonali potrzebnych zamówień, z myślą o jak najlepszym zabezpieczeniu gabinetów w urządzenia i pomoce, które posłużą do promocji zdrowia wśród młodzieży.

ści z Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego. - Dzisiejsza dynamika
współpracy z trudem nadąża za warstwą deklaratywną, podczas gdy
dynamika rynku pracy ewidentnie
jest progresywna - zaznaczył.
Wnioski ze spotkania, w którym
uczestniczyli również komendant
piotrkowskiej policji Krzysztof

Mikułowski, Marek Domański kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony w Urzędzie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego i Cezary
Fórmaniak, autor programów
kształcenia dorosłych w dziedzinie
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zebrała moderator dr hab.
Nina Stępnicka, prof. UJK.

Ćwiczyć będą dla zdrowia
w Akademiach

powiat

przez ponad 1500 godzin, od kwietnia do grudnia, dwa, a nawet trzy razy w
tygodniu, blisko 400 mieszkańców powiatu piotrkowskiego, wybrało
aktywność fizyczną, aby świadomie dbać o swoje zdrowie.

Wszyscy uczestnicy, finansowanych przez powiat piotrkowski, 12 Akademii
Ruchu, z przekonaniem mówią, że są uzależnieni od zajęć sportowo-rekreacyjnych. Ta opinia była wystarczająca, by samorząd powiatu piotrkowskiego
ponownie ogłosił konkurs na kontynuację działań w Akademiach Ruchu.
Ich historia, choć niedługa, bo sięga 2016 roku, wiąże się z jedną z form promowania zdrowego stylu życia, którą realizowano w ramach projektu profilaktyki
zdrowotnej "Twoje serce, Twoim życiem".
Po sukcesie organizacyjnym i profilaktycznym, w 12 najaktywniejszych Akademiach, prowadzenia zajęć podjęli się, wybrani w konkursie, instruktorzy
dwóch Stowarzyszeń (Droga do zdrowia i For You). Dotychczasowi i nowi
bywalcy Akademii mieli do wyboru marsze z kijkami, czyli nordic walking,
aerobik, work out, pilates czy ćwiczenia relaksujące. Z budżetu powiatu zabezpieczono na ten cel prawie 80 tysięcy złotych. W tym roku, kwotę na realizację
zadania zwiększono do 100 tysięcy, a dobra wiadomość jest taka, że zajęcia, dla
uzależnionych od aktywności uczestników, ruszają już w marcu.

