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Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy

Program Konferencji

1.Powitanie zaproszonych Gości

2.Wystąpienie Prezydenta Białegostoku

3.Nowe kształcenie zawodowe – prezentacja multimedilalna

- zawód a kwalifikacje, 

- kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności 

zawodowych.

4. Panel dyskusyjny.

5. Podsumowanie spotkania
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Panel dyskusyjny prowadzony przez:

Panią Janinę Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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Panel dyskusyjny z udziałem:

- Pani Danuty Kaszyńskiej, Przewodniczącej Podlaskiego Forum Gospodarczego, Radnej 

Sejmiku Podlaskiego.

- Pana Jacka Hordejuka, Dyrektora Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości

- Pana Witolda Karczewskiego, Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezesa firmy 

Contractus 

- Pana  Bogusława Łąckiego, Prezesa firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S. A.

- Pana Władysława  Bojarczuka, Prezesa  PPU Mark Bud Sp. z o.o.   

- Pana dr inż.  Wojciecha Winogrodzkiego,  Prezesa Podlaskiego Związku Pracodawców

- Pana Jana Zadykowicza, Prezesa Jazon Sp. z o.o.



Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy

JESTEŚMY DLA WAS  



Nowe kształcenie zawodowe a rynek pracy

Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

1) Wykształcenie przyszłych kadr dla przedsiębiorstw pracowników najlepiej 

spełniających kryteria wymagane przez pracodawcę:

- uczestnictwo w tworzeniu programów nauczania,

- wyposażenie absolwenta w OMZ i KPS,

- organizowanie praktyk zawodowych w wiodących  przedsiębiorstwach w danej branży,

- krótkie formy doskonalenia w postaci kursów umiejętności zawodowych i KKZ,

- prowadzenie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej przez pracodawców.

- uruchomienie nowych kierunków kształcenia i specjalizacji wynikających 

z zapotrzebowania pracodawców oraz rynku pracy.
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

2) Udział pracodawców w życiu szkoły:

- udział w spotkaniach integracyjnych z okazji uroczystości jubileuszowych, Dnia Edukacji 

Narodowej; wspólne pikniki,

- korzystanie z patronackiej pracowni w celu przeprowadzenia szkoleń dla pracowników,

- możliwość korzystania przez pracodawców z bazy szkoły (boiska sportowe, sala 

gimnastyczna, pracownie zawodowe i praktyczne, aula, ...)
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

3) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć:

- udział pracodawców i szkoły w projektach partnerskich, lokalnych, międzynarodowych 

i innych, w tym współfinansowanych ze środków UE.

- kooperacja z zakładami pracy w zakresie wykonawstwa wspólnych wyrobów przez 

uczniów  na zajęciach praktycznych w ramach ćwiczeń produkcyjnych,

- oferta szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki zakładów pracy 

możliwość przedstawienia oferty swojej firmy na terenie szkoły podczas wspólnych 

spotkań branżowych (targi edukacyjne, tydzień na rzecz kariery, spotkania z uczniami 

i rodzicami klas I-ych we wrześniu i klas kończących naukę w szkole zasadniczej 

zawodowej i technikum w kwietniu).
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

4) Wymiana doświadczeń:

- wymiana doświadczeń  z przedsiębiorstwami specjalistycznymi w zakresie nowości 

technologicznych - współpraca z absolwentami prowadzącymi działalność gospodarczą 

w kierunkach kształcenia  szkoły, szczególnie z tymi, którzy mają duże osiągnięcia.

5) Promocja:

- promowanie marki przedsiębiorstwa wśród przyszłych klientów,

- współpraca z przedsiębiorstwami prowadzącymi sprzedaż maszyn rolniczych w zakresie 

wypożyczania sprzętu dla szkół na zasadzie: reklama dla przedsiębiorstwa - pokaz 

najnowszych maszyn dla uczniów (ewentualnie za symboliczną opłatą).
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

6)  Możliwości wsparcia szkoły ze strony pracodawców:

- odpłatne zorganizowanie szkoleń, staży dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów 

zawodowych, praktycznej nauki zawodu u pracodawców,

- rozszerzenie współpracy z pracodawcami w zakresie organizacji konkursów i turniejów 

zawodowych,

- wsparcie finansowe przy organizacji wyjazdów na targi i wycieczki zawodowe,

- fundowanie nagród, staży i stypendiów dla uczniów zdolnych,

- zapoznawanie uczniów z nowościami technologicznymi.
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

7)  Organizowanie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych 

w szkołach policealnych (tylko nieliczne zawody mogą być nadal kształcone w formie 

szkoły policealnej). 

Kształcenie w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje możliwość wyboru ścieżki 

kształcenia odpowiedniej dla potrzeb absolwenta oraz pracodawcy. Na kwalifikacyjny kurs 

zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na 

dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, szkoła podstawowa/zawodowa).

Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej 

kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie 

o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, częściej dwóch lub nawet 

trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie 

miała możliwość uzyskania tytułu technika.
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

Propozycja współpracy z CKU - kursy zawodowe na zamówienie konkretnego pracodawcy.

Nazwa kursu/kwalifikacji proponowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

A.35.Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji w zawodzie Technik ekonomista - 470* 

godzin kształcenia Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - marzec 2013r. (około 16 tygodni)

A.36.Prowadzenie rachunkowości w zawodzie Technik ekonomista lub Technik rachunkowości - 520* 

godzin kształcenia Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - marzec 2013r. (około 18 tygodni)

A.18.Prowadzenie sprzedaży w zawodzie Technik handlowiec lub Sprzedawca - 700* godzin kształcenia 

Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - maj 2013r. (około 24 tygodni)

A.22.Prowadzenie działalności handlowej w zawodzie Technik handlowiec - 320* godzin kształcenia

Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - styczeń 2013r. (około 11 tygodni)

R.3.Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie Technik rolnik - 650* godzin kształcenia

Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - maj 2013r. (około 22 tygodni)

R.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie Technik rolnik - 200* godzin 

kształcenia Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - styczeń 2013r. (około 7 tygodni)
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Pakiet argumentów dla pracodawców - co szkoła może zaoferować pracodawcy

Propozycja współpracy z CKU - kursy zawodowe na zamówienie konkretnego pracodawcy cd.

Nazwa kursu/kwalifikacji proponowana przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

A.25.Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych w zawodzie Technik cyfrowych procesów 

graficznych - 300* godzin kształcenia

Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - styczeń 2013r. (około 10 tygodni)

A.54.Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania w zawodzie Technik 

cyfrowych procesów graficznych - 370* godzin kształcenia

Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - luty 2013r. (około 13 tygodni)

A.55.Drukowanie cyfrowe w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych - 300* godzin 

kształcenia Termin realizacji kursu: 1 październik 2012 - styczeń 2013r. (około 10 tygodni)

* co najmniej 50 % godzin kursu zostanie zrealizowane w formie zaocznej/stacjonarnej.

Zajęcia: 3 dni po 5 godzin lekcyjnych: np.: wtorek, środa, czwartek od 16-20.00 lub piątek 16-20, 

sobota i niedziela 8.30 – 12.30

W przypadku oddelegowania pracownika przez pracodawcę: kurs trwać może 8 godz. dziennie
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Co możemy zaproponować rodzicom w ramach edukacji zawodowej:

1) Udział rodziców w życiu szkoły:

- udział rodziców w szkoleniach i seminariach organizowanych przez szkołę,

- „spotkanie z ekspertem” organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez rodziców 

fachowców w danej branży.

2) Wsparcie rodziców w rozpoznawaniu zdolności i zainteresowań ich dzieci oraz 

podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu:

- „odkrywanie talentów” – prezentacja rodzicom prac technicznych wykonanych przez uczniów 

w szkole,

- udział rodzin w „festynie zawodów” – praktyczna prezentacja różnych rodzajów zawodów,
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Co możemy zaproponować rodzicom w ramach edukacji zawodowej:

2) Wsparcie rodziców w rozpoznawaniu zdolności i zainteresowań ich dzieci oraz    

podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu (cd.):

- organizowania spotkań kandydatów do szkoły (uczniowie klasy III-ej gimnazjum) 

z pracodawcami w celu przedstawienia perspektyw i warunków pracy po zakończeniu nauki 

w zakładach przez nich prowadzonych,

- włączenie pracodawców we wspomaganie rodziców w zakresie wychowania poprzez 

motywowanie do uczęszczania na zajęcia (spotkania z uczniami i rodzicami klas I-ych we 

wrześniu),

- organizowanie promocji szkoły zawodowej wśród gimnazjalistów (tydzień na rzecz kariery, 

drzwi otwarte szkoły, plakaty i foldery, reklama w mediach, promocja na stronach WWW,

- możliwość uzyskania stypendiów: Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, 

Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce, Stypendium za innowacyjną myśl techniczną, 

Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, Marszałka Województwa Podlaskiego 

(w roku szkolnym 2011/2012 – 33 stypendystów).
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Co możemy zaproponować rodzicom w ramach edukacji zawodowej:

3) Podejmowanie działań zapewniających możliwość wszechstronnego rozwoju 

uczniów i dobrego przygotowania do wykonywania zawodu:

- prowadzenie szerokiej oferty  kół zainteresowań (koło motoryzacyjne, koło kartingowe, koło 

mechatroniki, koła sportowe, koło młodego wynalazcy i in.),

- tworzenie nowoczesnych pracowni zawodowych wyposażonych w sprzęt wiodących firm 

z branży mechanicznej i samochodowej (pracownia Alternatywnych Instalacji Grzewczych, 

pracownia spawalnictwa, pracownia obrabiarek CNC, pracownia diagnostyki samochodowej, 

pracownia blacharsko-lakiernicza, i in.),

- możliwość przygotowania do uzyskania prawa jazdy kat. B (bardzo dobrze wyposażony 

Ośrodek Szkolenia Kierowców),

- realizacja zajęć praktycznych we własnym Centrum Kształcenia Praktycznego i wiodących 

zakładach pracy,
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Co możemy zaproponować rodzicom w ramach edukacji zawodowej:

3) Podejmowanie działań zapewniających możliwość wszechstronnego rozwoju 

uczniów i dobrego przygotowania do wykonywania zawodu (cd.):

- promocja szkoły poprzez sukcesy uczniów na Olimpiach i konkursach zawodowych na 

różnych szczeblach w szczególności na szczeblu centralnym (Olimpiada Techniki 

Samochodowej, Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada Innowacji 

Technicznych, Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny) ..,

- możliwość odbywania praktyk zawodowych w firmach zagranicznych w ramach  

realizowanych projektów Leonardo da Vinci (2012-2014 - 36 uczniów - Vitalis 

Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz (Zentrum für Aus - und 

Weiterbildung) Leipzig GmbH, WWH-Werkzeug-Produktions - und Handels GmbH, small 

companies in Leipzig and Schkeuditz, firmy samochodowe: Pit-Stop Systempartner GmbH, 

LS Autoservice GmbH, Autocenter an der A9 GmbH  – Niemcy

możliwość uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych w ramach  realizacji Partnerskich 

Projektów Comeniusa (2012-2014 - 26 uczniów - Turcja, Włochy, Niemcy, Bułgaria, 

Czechy.
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Co doradcy zawodowi LCDZ mogą zaproponować pracodawcom:

- zwiększanie szansy lepsze przygotowanie absolwentów do „bycia pracownikiem” poprzez 

badanie zainteresowań i predyspozycji obecnych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych

- wskazywanie, informowanie i promowanie wśród młodzieży potrzeb pracodawców, 

dotyczących kluczowych umiejętności i kompetencji, niezbędnych do satysfakcjonującego 

wykonywania danego zawodu

- zwiększanie świadomości młodzieży w zakresie zawodoznawstwa, poprzez organizację 

kolejnych edycji Turnieju Wiedzy o Zawodach

- Doskonalenie umiejętności społecznych w ramach warsztatów/spotkań (między innymi 

komunikacji interpersonalnej, współdziałania w zespole, podejmowania decyzji, radzenia sobie 

ze stresem, pracy pod presją czasu, itp.), często najważniejszych w przyszłej pracy 

zawodowej

„Pracę otrzymuje się w 70% - dzięki wiedzy fachowej i w 30% - dzięki zdolnościom społecznym.

Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% - z braku fachowej wiedzy”



Co możemy zaproponować pracodawcom, jednocześnie będącym rodzicami 

- pomoc rodzicom – pracodawcom poprzez spotkania grupowe i indywidualne w 

świadomym towarzyszeniu własnemu dziecku w budowaniu adekwatnej do jego osobistych 

możliwości, ścieżki edukacyjnej i zawodowej, ukierunkowanej na przyszły sukces zawodowy 

- profesjonalną pomoc w zakresie diagnozowania zasobów ucznia, jego zainteresowań, 

predyspozycji zawodowych, cech osobowościowych, charakteru,  temperamentu, itp., mających 

bezpośredni wpływ na satysfakcję w wykonywaniu przez ucznia przyszłego zawodu

- organizowanie przez LCDZ okazji do bezpośrednich spotkań uczniów z przedstawicielami 

różnych zawodów, stanowiących alternatywę dla niesprecyzowanych, nieuświadomionych 

wyborów zawodowych

- udział pracodawców - rodziców w bezpłatnych warsztatach umiejętności wychowawczych

Dyrekcja  CKU i Zespół Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku zapraszają do korzystania z oferty zajęć, zamieszczonej na 

www.ckubialystok.pl
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