MATKARAPORTTI POZNAN PUOLA
17.4.-1.5.2015
DEMOKAM 3 IV-kausi
Marko Hannus Kalajoen ammattiopisto ja Kauko Kurvinen Nivalan ammattiopistosta
17.4
Lähtö ylivieskasta junalla
18.4
Lento Poznaniin
19.4
Tutustumista kaupunkiin
20.4
Vierailimme paikallisessa aiku keskuksessa, missä koulutettiin
hitsaus, metalli, trukki ja sähköasennusten ammattilaisia.
Soveltuisi to vaihto kohteeksi niille aloille.
Olivat asiasta kiinnostuneita tulevaisuudessakin yhteistyöhön.
Tj zbigniew poszyler, Poznan puola.

21.4
Vierailimme tekniikan yliopistossa ja tutustuimme heidän tekniikan puolen yksiköihin. Tekninen tietotaito
meidän tasomme tasalla laboratorio vierailumme havaintojen perusteella. OK kohde

22.4
Kävimme tutustumassa labraopetukseen politechnika poznanska Poznan universsity of technology. Olimme
itc labrassa ja seurasimme opetusta ja kyselimme asioista opettajalta. Samalla kertaa kävimme myös
sähkölabrassa ja ohjaaja kertoili tosi innokkaasti meille heidän opiskelu tavoistaan. Kaikkien labrojen
laitteet oli hankittu eu rahoituksella. Esim omron oli esillä joka paikassa.
Kaikki oppilaat opiskelevat yhden viikon jokaisessa labrassa kun he aloittavat koulun, näin ollen saavat
pienen näkemyksen joka alalta mitä koulussa opetetaan. Opettaja on paikalla labrassa muttei osallistu
harjoituksien tekemiseen tai ohjaamiseen. Paikalla on työelämän edustaja joka potkii oppilaita eteenpäin ja
tarkistaa heidän harjoitus työt. Harvemmin neuvoo oppilaita. Oppilaat joutuvat itse ratkaisemaan
ongelmat. Kuulemma tosi hyvä systeemi, ollut käytössä 1.5 vuotta. To jaksoja ei meidän mallin mukaisesti
ole käytössä.

23.4
Yritys vierailu stofix/ tehtaanjohtaja Teemu Pienihäkkinen
Osoite ul.krzysztafa kolumbo 62-052 komorniki Poznan
Puh +48571339600
Keskusteltiin työssäoppimispaikoista jotka mahdollisia kunnes tehdas saadaan kunnolla tuotanto kuntoon.
Syksyllä 2015
Soveltuu parhaiten rakennuspuolen opiskelijoille ja soveltuvien osin metallin ja sähkön opiskelijoille.

24.4.
Yrityskäynti Stofix
Kävimme läpi syvällisemmin läpi puolan yrityskulttuuria verrattuna Suomessa olevaan. Teemulla on 15
työkokemus eri kansainvälisistä yhtiöistä ympäri maapalloa
Ja puolan yritysmaailmasta 11vuoden. Hän lupautui olemaan yhdyshenkilönä Puolaan/poznaniiin
suuntautuneiden TO-paikkojen tuki/yhdyshenkilönä tarvittaessa.
(Kielitaito suomi, englanti ja puola)

25.4
Menimme junalla sopottiin ja olimme siellä viikonlopun.
Majoitumme hotelli villa Baltiaan ja keskustelimme hotellin henkilökunnan kanssa mahdollisesta
yhteistyöstä, eivät tyrmänneet asiaa suorilta käsin. Jätimme yhteystietomme ja he antoivat omansa.
Www.villabaltica.com

26.4
Gdansk
27.4
Käytiin työstökone yrityksessä vierailulla missä oli myös paikalla kaksi läheisen koulun työssäoppimisen
ohjaajaa Praca dla absoiwenta koululta. Sähköposti osoite koordinaattorille on kariera.zspgrodzisk@wp.pl
jämät oli tosi innokkaita meidän koulustamme ja näillä näkymin torstaina menemme käymään siellä.
Työstökone firman nimi missä käytiin on zaklady mechanicne kazimieruk.
www.kazimieruk.com.pl
Managing director on mr Jaroslaw kramer
Näimme myös tehtaan omistajaa joka esitteli innokkaasti tehdasta ja puhui tosi hyvää englantia.
Mahdollinen työssäoppimispaikka. Tosi vaativa paikka opiskelijoille.

27.4 iltapäivä
Kävimme zespol nimisellä ammattiopistolla ja siellä otti vastaan meidät koko kompleksin päällikkö piotr
stasiak titteli oli wicedyrektor.
Koulu oli tosi läheisissä väleissä wolkkari autotehtaan kanssa ja myöhemmin paikalle tuli koordinaattori
joka oli aivan mielissään meidän vierailusta ja lupasimme laittaa seuraavalla viikolla Tuulan välityksellä
postia meidän koulustamme.
Mahdollinen työssäoppimis paikka meidän koululaisillemme ja opettajille.

28.4 aamupäivä
Kävimme vierailulla isossa logistiikka keskuksessa jonka nimi oli fresh logistics missä meille esitteli yritystä
Aleksandra paszak. E-Mail Aleksandra.paszak@raben-Groupin.com
Yrityksen sivut löytyy www.freshlogistics.com.pl
Soveltuisi logistiikka opiskelijoiden vierailupaikaksi/to-paikaksi.
Alueella sijaitsee muitakin suuria logistiikka kohteita.
Yritys oli hyvä kohde.

28.4 iltapäivä
Saimme erasmus+ 2014-2020 sopimukseen allekirjoitukset.
Kävimme myös yliopistolla kuuntelemassa centrian suomalaisten vieraiden kanssa keskusteluja
tulevaisuudesta ja nykytilanteesta.

29.4 aamupäivä
Kävimme vierailulla zespol szkol lacznoscissa. Meidät otti vastaa jerzy malecki joka oli titteliltään jonkin
sortin johtaja. E-maill maleckij@zsl.poznan.pl
Ammattikoulussa oli linjoja, elektroniikka ja valokuvaus.
Koulun oppilaat olivat kuulemma haluttuja työpaikoille ja koululla oli tosi hyvä maine paikallisissa yrityksissä
vaikkei kyllä koulun ulkoiset puitteet olleetkaan aivan parhaasta päästä. Kyselivät tosi paljon meidän
hommistamme Suomessa ja järjestelmästä.
Olivat tosi innokkaita tulevaisuudessa tekemään yhteistyötä.

29.4 iltapäivä
Kävimme hotelli rzymskissä vierailulla. Hotelli sijaitsee aivan keskustassa.
Meidät otti vastaan grazyna jezowska joka kertoili meille hotellista ja sen toimitavoista. E-maill
pokoje@rzymski.pl
Hotellilla oli kokoajana harjoittelijoita paikallisesta koulusta 4-6kpl.
Hyvä harjoittelupaikka kokkipuolen, hotellivirkailijoiden ja siivouspuolen opiskelijoille

30.4
Poznaniiin kulttuuriin ja kaupunkiin tutustuminen
1.5.
Lento Helsinkiin

