
Szkoła zawodowa? 
Tak - ale jaka? 

 

Model współpracy  
szkoły zawodowej                     
z firmami z otoczenia  
społeczno-gospodarczego 



  Oczekiwania 
rynku pracy  
na wysoko 

wykształcone 
kadry  

w zakresie 
kwalifikacji 

zawodowych 
a rzeczywistość  



  
 PROFESOROWIE OŚWIATY  

 

TRENERZY - specjaliści wielu dyscyplin sportu 

CONGRATULATION FOR ALL 

DOBRZE WYKSZTAŁCENI i PRZYJAŹNI DLA  UCZNIÓW 

Kompetencje „idealnego” absolwenta 
 

Efektywna komunikacja  
Otwartość na uczenie się i stały rozwój  

Aktywność i zaangażowanie w pracy  
Elastyczność i zdolność do adaptacji  

Umiejętność pracy w zespole   
Znajomość języków obcych  

 
Dążenie do osiągania rezultatów  

Umiejętność formułowania i rozwiązywania 
problemów  

Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych  
Przedsiębiorczość  

Umiejętności analityczne  
Wiedza branżowa 

Otwartość i motywacja do nauki potrzebnych 
umiejętności zawodowych 

  



Narzędzia zastosowane w procesie 

nauczania przedmiotów zawodowych, 

które zwiększają szanse procesu 

nauczania ukierunkowanego na 

potrzeby rynku pracy oczekiwanych  

przez pracodawców. 



Naprawdę warto: KONKURSY i OLIMPIADY 

 

ŚWIATOWE TARGI WYNALAZCZOŚCI 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH 

KONKURS „MŁODY INNOWATOR”  

Konkurs IT OPEN JUNIOR 

 

 



 

 

 

 

Wsparcie uczniów w przygotowaniach do udziału  

w konkursach i olimpiadach 

IPITEX 2017 (International Intellectual Property, 
Invention, Innovation and Technology 

Exposition) Bangkok 2017 – a gold medal 

 
TAIWAN INTERNATIONAL YOUTH CHANGHUA INVENTION 

EXHIBITION 2015  a bronze medal 
 

Global Science Competition INFOMatrix Romania                         

in 2014 a gold medal and a special prize 
 

Global Competition CONCURSE LEPINE Paris 2014  
- a silver medal 



Europejskie aktywności 

SZKOLENIE PRAKTYCZNE  

ERASMUS +    POWER 



INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

klasa „naukowo - turystyczna” 

AUSTRIA  DENMARK  FRANCE   ITALY NETHERLANDS 

BELGIUM CZECH REPUBLIC SWEDEN SWITZERLAND 

LIECHTENSTEIN GREECE  GERMANY SLOVAKIA            

HUNGARY LUXEMBOURG  GREECE  SPAIN MOROCCO 

GIBRALTAR   ISRAEL  PALESTINE   ENGLAND  

 



Albert Schweitzer: 
 
Sukces nie jest kluczem do 
szczęścia. To szczęście jest 
kluczem do sukcesu. Rób 
to, co kochasz, a osiągniesz 
sukces. 



DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU: 
- podziel się swoją pasją i marzeniami i zainspiruj  swojego  ucznia 
 
- pracuj z nim w sposób ukierunkowany na sukces  
 
- korzystaj z możliwości wyjazdu na staże zagraniczne do innych instutucji,   
szkół, zakładów pracy  
 
- prowadź ucznia tak aby był otwarty na nowe wyzwania, innowacje, budź                
w nim  ciekawość świata  
 
- wskaż i pomóż  przygotować się do olipmiad i konkursów zawodowych   
  
- organizujcie wspólnie wyjazdy naukowe 
  
- wspólnie pomagajcie tym, którzy tego potrzebują  
 
- wspólnie świętujcie sukcesy, ale też zawsze wyciągajcie wnioski z porażek  
 

- bądź dla ucznia przewodnikiem, ale nigdy nie wyręczaj go w pracy  
 
- buduj pozytywne emocje, traktuj sukces ucznia jako swój osobisty  
 
- bądź dumny z wykonywanej pracy! 



Modele współpracy  
z instytucjami rynku pracy,  
które zwiększają szanse procesu 
nauczania ukierunkowanego na 
potrzeby rynku pracy                               
i oczekiwania pracodawców.  



 Autor: Albert Schweitzer 

 Sukces nie jest kluczem do 
szczęścia. To szczęście jest kluczem 
do sukcesu. Rób to, co kochasz, a 
osiągniesz sukces. 

Jsw +- JSW – KLASY PATRONACKIE 
 Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 oraz Branżowej 
Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych 

PGE Energia Odnawialna  
 Elektrownia Wodna Żarnowiec z dawnym Technikum 

Elektrycznym w Wejherowie 

PGE Dystrybucja – Sieradz   

ENGIE, ELPOAUTOMATYKA 
POŁANIEC 

Technikum w Połańcu  



Model „podwójnych ścieżek 

kariery”  

 na przykład                        
w energetyce: 

 ktoś „biega po słupach” 
do 50 roku życia,                         

a później  przechodzi do 
biura, czy do kontroli,     

czy do logistyki  
a najlepiej do SZKOŁY ! 

 



 

Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE  
jest naturalną konsekwencją działań realizowanych w Legnickiej Strefie. 

W otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych 
oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami. 

 
 To tutaj powstała idea powołania zawodu „technika mechatronika”, 

którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija  
Volkswagen Motor Polska.  

 
Śladem koncernu poszły kolejne firmy z, które wspólnie ze szkołami 

m.in. w Legnicy, i Środzie Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich 
realizujących autorskie programy kształcenia. 

 W ten oto sposób, po ukończeniu szkoły, na rynek pracy trafiają 
świetnie wykształceni specjaliści z branż obecnych w Strefie. 

 To gwarancja znalezienia pracy i pewna ścieżka kariery zawodowej. 
 

Promocja szkolnictwa zawodowego. 

 
Zachęcenie młodych ludzi do wyboru szkoły zawodowej. 



 

Finalista GLOBAL TEACHER PRIZE 2017   

 

Ambasador Varkey Foundation (Dubaj) 

 

Europejski ambasardor programu Leonardo da Vinci 

 

Najwyższy stopień w polskim systemie edukacji  

- honorowy profesor oświaty 

 

Autor podstaw programowych dla elektronika i technika 

elektronika 
 

  



 


