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Szukasz pracy – zdobądź zawód!

M
inisterstwo Gospo-
darki odpowiada
za podejmowanie
działań sprzyjają-
cychwzrostowi kon-

kurencyjności i innowacyjności
polskiej gospodarki oraz za przy-
ciąganie nowych inwestycji. Kon-
kurencyjność i innowacyjnośćgo-
spodarki zależy w dużej mierze
odkwalifikacji kadr, ichwiedzy ido-
świadczenia.
W ostatnim czasie obserwu-

jemy powrót do szkolnictwa za-
wodowego. To bardzo dobry
znak, ale należy pamiętać, że to
proces, który wymaga wsparcia
na każdymmożliwym poziomie:
rządowym, regionalnym i lokal-
nym.Dlatego też z inicjatywy re-
sortu gospodarki zostało podpi-
sane porozumienie pomiędzy
Ministrem Gospodarki, Mini-
stremEdukacji Narodowej,Mini-
stremPracy i Polityki Społecznej
orazMinistrem Skarbu Państwa
w zakresie współpracy i podej-
mowania wspólnych działań

na rzecz rozwoju kształcenia za-
wodowego dostosowanego
do potrzeb pracodawców, lokal-
nych rynków pracy oraz nowo-
czesnej i innowacyjnej gospo-
darki. Będziemywspólnie zabie-
gać o stworzenie modelowego
rozwiązania mającego ułatwić
i zintensyfikować współpracę
pomiędzy pracodawcami
i szkołami zawodowymi.

Ministerstwo Gospodarki kła-
dzie szczególny nacisk na rozwój
systemu dualnego. Jest to sy-
stem, w którym uczniowie odby-
wają zajęcia teoretyczne w szko-
łach, natomiast praktykę w kon-
kretnych zakładach pracy.

Do tej pory kształcenie dualne
wpełni funkcjonowałow polskim
rzemiośle, jedynej organizacji
pracodawcóworganizacyjnie i sy-
stemowo zajmującej się oświatą
zawodową.Podzielającprzekona-
nie, iż najbardziej skutecznym
sposobem edukacji zawodowej
młodzieży jest łączenie edukacji
teoretycznej ze zdobywaniem

przez uczniów praktycznych
umiejętności na rzeczywistych
stanowiskachpracywnowoczes-
nych firmach, zarządzający stre-
fami szczególny nacisk położą
na zachęcanie firm do tworzenia
miejscpraktyk i stażydla uczniów
oraz uruchamianie klas patrona-
ckich. Zgodnie z szacunkami,
w przyszłym roku szkolnym ok.
160 przedsiębiorstw strefowych
przyjmie na praktykę ponad 4 ty-
siące uczniów.

Chciałabym również przypom-
nieć,żez inicjatywyzarządówstref
tworzone są klastry edukacyjne,
któreskupiają firmy,szkoły zawo-
dowe oraz starostwa powiatowe,
a także innepodmiotyzaintereso-
wane rozwojemkształceniazawo-
dowego takie, jak izby rzemieślni-
cze,kuratoria oświaty.

Mam nadzieję, że proces roz-
wojuszkolnictwazawodowegobę-
dzie przyspieszał, a dzięki współ-
pracy nauki i biznesu uda namsię
przygotować i wykształcić kadry
naprzyszłość.

Ilona Antoniszyn-Klik,
Podsekretarz Stanu

wMinisterstwie
Gospodarki stawia na rozwój

szkolnictwa zawodowego
i szeroką jego współpracę

z gospodarką.
Konsekwentne działanie

Ilony Antoniszyn-Klik
doprowadziło do zapisania

w ustawie o specjalnych
strefach ekonomicznych

konieczności wsparcia dla
tego sektora edukacji.

Zawodowe PRZYSPIESZENIE
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Najlepszy jest modelDUALNY

Szkolnictwo zawodowe przeżywa
dziś renesans, ale przez długi czas
było traktowane po macoszemu…
To prawda. Szkolnictwo zawodowe
kiedyś dynamicznie się rozwijało,
młodzież chętnie uczyła się w szko-
łach zasadniczych i technikach, z cza-
sem jednak ten segment systemu
kształcenia zaczął tracić na znaczeniu,
w powszechnej opinii był traktowany
jako coś gorszego. Na szczęście szkol-
nictwo zawodowe odradza się, przy-
wraca się należną mu rangę. Coraz
więcej szkół kształci uczniów
na wysokim poziomie, mając do tego
nowoczesne zaplecze. Młodzi ludzie
zdobywają więc nie tylko konkretny
zawód, ale również praktyczne umie-
jętności przydatne w życiu i cenione
przez pracodawców. Znają biegle języ-
ki obce, sprawnie wykorzystują spe-
cjalistyczne programy komputerowe,
obsługują skomplikowane maszyny
i urządzenia, mimo młodego wieku
nabywają doświadczenia praktyczne-
go poprzez bezpośredni kontakt
z przedsiębiorcami, gdzie podczas
stażu i praktyki weryfikują i uzupeł-
niają wiedzę teoretyczną.

Czy taki cel przyświecał ministrowi
gospodarki w podpisaniu porozu-
mienia na rzecz kształcenia zawodo-
wego w Polsce?
Tak. Porozumienie podpisane między
czterema ministrami: gospodarki, edu-
kacji, pracy i polityki społecznej, skar-
bu państwa oraz kuratorami oświaty
i przedstawicielami specjalnych stref
ekonomicznych wynika z tego, że 1
stycznia 2015 r. weszła w życie znowe-
lizowana ustawa o specjalnych strefach
ekonomicznych, która obliguje spółki
zarządzające strefami do prowadzenia
współpracy ze szkołami i uczelniami.
Chodzi przede wszystkim o szeroko
rozumiane promowanie kształcenia

zawodowego oraz wspieranie rozwoju
doradztwa edukacyjno-zawodowego,
jak również inspirowanie pracodaw-
ców do włączania się w rozwój kształ-
cenia w zasadniczych szkołach zawo-
dowych i technikach.

Dla Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, a szczególnie dla
zarządzającego nią Krakowskiego
Parku Technologicznego to dodatko-
we zadanie. Uciążliwe?
Nowe zadanie zawsze mobilizuje
do prorozwojowych działań, zaś zno-
welizowana ustawa o specjalnych stre-
fach ekonomicznych sankcjonuje
i formalizuje to, co i tak od pewnego
czasu robimy. Wspieranie szeroko
rozumianej edukacji to jeden z naj-
ważniejszych obszarów działalności
Krakowskiego Parku Technologiczne-
go, projekty realizowane w tym zakre-
sie są także związane z misją spółki.
W ramach naszych działań, zachęca-
my uczniów szkół średnich do bizne-
sowej aktywności. KPT jest strategicz-
nym partnerem konkursu „Projekt
na szóstkę”, organizowanego od 2007
r. przez nauczycieli Zespołu Szkół
Łączności w Krakowie. Festiwal nie
tylko inspiruje młodych, zdolnych
informatyków, ale także tworzy włas-
ne środowisko: uczniów, absolwen-
tów, przedsiębiorców, przedstawicieli
firm branży IT i uczelni. KPT był orga-
nizatorem lub też angażował się
w takie przedsięwzięcia, jak chociaż-

by: „Rozwiń Skrzydła Przedsiębior-
czości”, „Moje 2 minuty” czy „Będę
aktywnym przedsiębiorcą”.

Nowelizacja ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych ma więc
sens, bo przecież właśnie tu można
kojarzyć szkoły z firmami, ułatwiać
praktyki zawodowe, kształtować
program nauczania „na obraz
i podobieństwo” przedsiębiorcy.
Optymalna jest taka sytuacja, kiedy
przedsiębiorcy kształcą młodych
pod kątem potrzeb swojej firmy,
bowiem właśnie wtedy najlepiej
można konfrontować wiedzę teore-
tyczną z praktyczną. Dobrze rozwi-
nięty dualny model kształcenia to
przyszłość szkolnictwa zawodowego.
Szkoły i pracodawcy powinni wspól-
nie tworzyć programy nauczania
dostosowane do lokalnego rynku
pracy, śledzić zachodzące zmiany, by
elastycznie reagować na to, co dzieje
się w otoczeniu. Często spotykamy
się z przedstawicielami szkół i firm,
także tych spoza specjalnej strefy
ekonomicznej, współpracujemy
z samorządem lokalnym. Niebawem
podpiszemy porozumienie z burmi-
strzem Zatora o objęciu patronatem
klasy techników informatyków
w Wielozawodowym Zespole Szkół.
Będziemy wspierać kształcenie
zwłaszcza poprzez organizowanie
stażu i praktyki zawodowej w przed-
siębiorstwach działających w strefie
ekonomicznej.

Dobre praktyki, sukcesy uczniów
i nauczycieli, konkretny fach w ręku
zapewniający pracę to chyba najlep-
sza forma promocji szkolnictwa
zawodowego?

Sukcesy innych mogą zachęcać
do takiego a nie innego wyboru drogi
dalszej nauki, olbrzymie znaczenie ma
jednak społeczna świadomość – bez
zmiany mentalności o kształceniu
zawodowym trudno będzie wiele
zdziałać. Krakowski Park Technolo-
giczny, z racji swej misji, chce wpływać
na tę sytuację. Jesteśmy chętni do sze-
rokiej współpracy. W szkołach organi-
zujemy zajęcia z przedsiębiorczości,
zapraszamy młodzież do siebie, by
przedstawić naszą działalność, przy-
gotowujemy wizyty studyjne w fir-
mach działających w strefie. Jeśli mło-
dzi ludzie zobaczą wszystko od kuch-
ni, poznają możliwości oferowanej
przez nas pomocy w rozwoju, z pew-
nością skłoni ich to jeszcze bardziej
do podejmowania nauki właśnie
w szkole zawodowej.

Promocja musi być więc związana
z zakrojoną na szeroką skalę kampa-
nią informacyjno-edukacyjną…
Prowadzimy ją, a będzie ona jeszcze
szersza. Przygotowujemy informato-
ry dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych ze wskazówkami dotyczą-
cymi wyboru szkół zawodowych,
sytuacji na rynku pracy, zapotrzebo-
wania na konkretne zawody i spe-
cjalności. Utworzymy też klaster
edukacyjny zrzeszający małopolskie
szkoły oraz firmy działające w Kra-
kowskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. Do współpracy zapraszamy
wszystkich, im większe grono wspie-
rających rozwój szkolnictwa, tym
większa szansa na poprawę sytuacji
ekonomicznej społeczeństwa, kon-
dycji gospodarki i zapobieganie emi-
gracji zarobkowej młodych ludzi.
ą

Mówi
WiesławaKornaś-Kita,
prezeszarządu
KrakowskiegoParku
Technologicznego,
wrozmowie
zElżbietąCegłą

KrakowskiParkTechnologicznysp.zo.o. jakozarządcaSSEdążydopowiązania
ofertyedukacyjnej zpotrzebami regionalnego rynkupracypoprzezdiagnozowa-
nie tychpotrzeb,by tymsamymjaknajkorzystniej dobieraćpartnerówdowspół-
działania,czyli przedsiębiorstwo iszkołę.Współpracasektorabiznesuzmało-
polskimśrodowiskiemszkolnictwazawodowegomaprzynieśćwymierneko-
rzyściobustronom,przedewszystkimzaśuczniom.Wzajemnychkorzyścido-
wodząprzykłady.PowiatowyZespółnr2SzkółOgólnokształcącychMistrzostwa
Sportowego
iTechnicznychwOświęcimiuwspółpracujez firmąSYNTHOSS.A.,Centrum
SzkoleniaZawodowego iUstawicznegowNiepołomicach–z firmąViessmann
iMAN,zaśWielozawodowyZespółSzkółwZatorzepowstałnapotrzeby firm
ztamtejszejStrefyAktywnościGospodarczej i kształci uczniówwkonkretnych
zawodachposzukiwanychwgospodarce.

Diagnozaicoraz lepszawspółpraca
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Szkolnictwo zawodowew
Małopolsce dynamicznie się rozwi-
ja.W178 zasadniczych szkołach za-
wodowych, 170 technikach i 37 te-
chnikach uzupełniających dla ab-
solwentówZSZuczy się łącznie po-

nad 71 tys. uczniów.Ok. 19,7 tys.
młodych kształci sięw szkołach po-
licealnych (ponadgimnazjalnych),
dla 800osóbniepełnosprawnych
jestmiejscew szkołach specjal-
nych przysposabiających dopracy.

Coraz nowocześniejsza oferta
edukacyjna i baza dydaktyczna
powstaje dziękimodernizacji szkol-
nictwa zawodowego.Ma kosztować
154mln zł z czego 135,1mln zł po-
chodzi z UE.Wprzedsięwzięciu uc-

zestniczy ponad66 tys.uczniów i
słucha-
czy z 278 szkół zawodowych.Pro-
ces potrwadopaździernika br.

Dobry zawód w ręku znacznie zwiększa szansę znalezienia dobrej pracy
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Elżbieta Cegła

D
la stu uczniów Wieloza-
wodowym Zespole Szkół
w Zatorze rozpocznie się
drugi semestr nauki. To
centrum kształcenia pow-

stało w 2014 roku z potrzeby chwili -
działający w zatorskiej Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej przedsiębiorcy poszu-
kują bowiem pracowników z konkret-
nym fachem w ręku. A takich specjali-
stów może przygotować do tego właśnie
Wielozawodowy Zespół Szkół.

Uczniowie zasadniczej szkoły zawo-
dowej zdobywają kwalifikacje bardzo
przydatnewsferzeusług.Przygotowują
sięwięcdozawodumechanikapojazdów
samochodowych,operatoraobrabiarek
skrawających, montera zabudowy i ro-
bótwykończeniowych,fryzjera,kucha-
rza. Młodzież ze szkół ponadgimnazjal-
nych kształci się i zdobywa nowe umie-
jętności jako technik: obsługi
turystycznej,żywieniaiusługgastrono-
micznych, informatyk, mechanik.

ZajęciawWielozawodowym Zespole
Szkół prowadzi wysokiej klasy kadra dy-
daktyczna. Dyrektor placówki Stanisław
Nowicki podkreśla, że są to wykładowcy

najlepsi z najlepszych. Młodzież szkoli
się również pod czujnym okiem przed-
siębiorców pracujących w firmach dzia-
łających na terenie Zatorskiej SSE. Teo-
ria zdobyta w szkole musi być potwier-
dzona w praktyce, dlatego tak bardzo
ważna jest współpraca edukacji z bizne-
sem, bowiem tylko w takich okolicznoś-
ciach młodzi ludzie faktycznie mogą
zweryfikować posiadane wiadomości,
poszerzyć je i nabywać nowe umiejęt-
ności. Uczniowie WZS robią to m.in.
w firmie ArgoHytos, Lemarpol, Protech,
młodzi kucharze szkolą się
Energylandii.

Rośnie zapotrzebowanie na specja-
listów, każda instytucja edukacyjna
musi zatem elastycznie reagować na to,
co dzieje się w jej otoczeniu. W Wielo-
zawodowym Zespole Szkół już teraz
myślą o utworzeniu w przyszłości no-
wych kierunków kształcenia, co wynika
z zapotrzebowania lokalnych firm. Jest
więc szansa zarówno nanaukę wnowo-
czesnej szkole, jak również na pracę
w dobrej firmie po uzyskaniu dyplomu.

Kto chce przekonać się o tym
na własne oczy, niech przyjdzie na dni
otwarte, które w Wielozawodowym Ze-
spole Szkół w Zatorze odbędą się
w marcu i kwietniu.

Samorząd szkolny prężnie działa i zachęca młodzież do nauki
w Wielozawodowym Zespole Szkół
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Nowa szkoła wZatorze to nowe wyzwania i

Dyrektor WZS Stanisław Nowicki wśród uczniów
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JestPanabsolwentemTechnikum
MechanicznegoiAGH,
wykształcenietechniczneto
smykałkaitalentw tymkierunkuczy
praktycznepodejście,byzdobyć
konkretnyzawód?
Jestem człowiekiem praktycznym, ale
smykałka i fantazja nie są mi obce. Moje
decyzjedot.wykształceniairozwojuza-
wodowego zawszeopierałysięozainte-
resowaniaihobbyorazumiejętnościna-
byte w rodzinnym domu i gospodar-
stwie. Zawsze myślałem, że człowiek
pracowityiwykształconyjestnajbardziej
poszukiwany na każdym rynku pracy
ichętniezatrudnianyprzezkażdegopra-

codawcę.TechnikumMechaniczneana-
stępnie studia na AGH w Krakowie ide-
alnie odpowiadały mojemu charakte-
rowiidzisiajśmiałomogęosobiepowie-
dzieć, że jestem humanistą w relacjach
z ludźmi a trzeźwo i technicznie myślą-
cym człowiekiem w pracy. Nie jestem
z tych, którzy twierdzą, że ktoś, kto lubi
swoją pracę i dużo pracuje jest
pracoholikiem.Wolęmyślećosobie,jako
człowieku pracującym i budującym
przeztonaszpięknykrajioczywiścieDo-
linę Karpia.
IdlategopostanowiłPanutworzyć
wZatorzeWielozawodowyZespół
Szkół?

Wielozawodowego Zespołu Szkół w Za-
torze nie tworzyłem z myślą o sobie.
Uważam, że budując Zatorską Strefę Ak-
tywności Gospodarczej oraz Strefy Ak-
tywności Turystycznej, musimy szybko
i dobrze kształcić naszą młodzież w tych
kierunkach, które dają im największe
szanse pracy i rozwoju zainteresowań.
Żaden zakład pracy nie znaczy wiele bez
dobrych i sprawdzonych fachowców.
A takich chcemy kształcić i wspierać
w naszej szkole m.in. poprzez system
praktyk i stażów w strefie. Trochę nam
w tym przeszkadza skostniały i niedofi-
nansowany system oświatowy, ale je-
stem już, jako wieloletni samorządowiec

Najważniejsza jest zawsze inwestycja w człowieka, którego musimy dobrze wykształcić

Rozmowa z burmistrzem
Zatora Zbigniewem
Biernatem

Nowoczesna szkoła to podstawa
MówiStanisławNowicki,
dyr.WielozawodowegoZespo-
łuSzkółwZatorze

WielozawodowyZespółSzkółwZato-
rzepowstałnapotrzebylokalnegoryn-
kupracyizapotrzebowaniabiznesu
nakonkretnezawody.Wyniknęłoto
zmoichrozmówwfirmachzeStrefy
AktywnościGospodarczejwZatorze
orazinnymiprzedsiębiorcamizterenu
Zatora.Przedszkołąstoizadaniewy-
kształcenieabsolwenta,którybędzie
doskonaleznałsystempracywprzed-
siębiorstwieorazumiałposługiwaćsię
najnowocześniejszymimaszynami,
sprzętemwięcwszędzieznajdziepracę
wswoimzawodzie.Dziękizajęciom
praktycznym,stażom,praktykom,któ-
reodbywająsięwnajnowocześniej-
szychzakładachSpecjalnejStrefyEko-
nomicznejwZatorzemłodzizdobywa-
jąwysokiekwalifikacjewdanymzawo-
dzie.Jedenzprzedsiębiorców
ufundowałnaszemuuczniowi,który
uzyskałocenęcelującązzajęćprak-
tycznychmechanikpojazdówsamo-

chodowych,miesięcznestypendium
imajużzagwarantowanąpracęwtej
firmieposkończeniuszkoły.Abyza-
chęcićmłodzieżdonaukiwszkoleza-
wodowej,należyzapewnićuczniomno-
woczesnąbazędydaktyczną,dobrze
wykwalifikowanąkadrępedagogiczną,
praktykiwprzedsiębiorstwach,które
działająnarynkupracyi istniejewtedy
dużeprawdopodobieństwo,żezatrud-
niąnajlepszychabsolwentów.Szkoła
jestzainteresowanawspółpracą
zośrodkamiwspieraniaprzedsiębior-
czości,pomocyabsolwentomwuru-
chomieniuwłasnejfirmy.Wkształto-
waniuprogramunauczania,nowych
kierunkówiwspółpracyzprzedsiębior-
camiwregioniewspieranasRadaPro-
gramowaPrzedsiębiorców.
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Szukasz pracy – zdobądź zawód!

Ofertaedukacyjnamusibyć
dostosowanadopotrzeb
pracodawców.

Mówi
WŁADYSŁAW
KOSINIAK-
KAMYSZ,
ministerpracy
ipolityki
społecznej

Porozumienie o współpracy
na rzecz rozwoju kształcenia
zawodowego zawarte między
czterema ministrami: edukacji,
gospodarki, pracy i skarbu pań-
stwa to jeden z elementów rządo-
wej polityki wsparcia osób mło-
dych na rynku pracy. Dobre
wykształcenie jest podstawą roz-
woju nowoczesnej gospodarki
zdolnej do konkurencji na ryn-
kach globalnych. Trudności w zna-
lezieniu zatrudnienia przez mło-
dych często wynikają bowiem
z braku doświadczenia zawodowe-
go i niedopasowania kwalifikacji
do rynku pracy. Idea jaka nam
przyświeca, to lepsze dostosowa-
nie kształcenia do wymagań zmie-
niającego się rynku i potrzeb pra-
codawców oraz wsparcie
innowacyjności i konkurencyjności
naszej gospodarki. Podpisane
porozumienie pozwoli
na monitorowanie rynku pracy,
zawodów deficytowych czy prog-
nozowanie potrzeb, co w efekcie
pozwoli zmniejszyć bezrobocie,
emigrację zarobkową, ale też
obszary wykluczenia.
Porozumienie czterech ministrów
stanowi jedną z form wypełniania
przez Polskę zobowiązań ujętych
dokumencie UE „Sojusz na rzecz
przygotowania zawodowego”.
Promowanie kształcenia zawodo-
wego w ścisłym powiązaniu
z praktyką u pracodawców, to
jeden z najlepszych sposobów
zapobiegania bezrobociu mło-
dzieży, z którym borykają się
kraje członkowskie. Realizujemy
też inne programy wspierające
młodych w aktywnym poszukiwa-
niu zatrudnienia, odpowiadające
na obecne wyzwania rynku pracy.
Są to m.in. bony stażowe, szkole-
niowe, na zasiedlenie i zatrudnie-
nie, kierowane do bezrobotnych
do 30. roku życia, szczególnie
rodziców wracających na rynek
pracy, czy osoby po studiach,
którzy dopiero zaczynają zdoby-
wać doświadczenie zawodowe.
Pożyczki na start biznesu
„Wsparcie w starcie”, pomagają
otwierać własne firmy, a „Gwa-
rancje dla młodzieży” – wspiera-
ją młodzież w wieku już od 15.
roku do 29. roku życia, także ta,
która nie uczy się i nie pracuje.
Ten program jest częścią „Pakie-
tu na rzecz zatrudnienia młodzie-
ży” wypracowanego przez Komi-
sję Europejską. Do 2021 roku
wsparciem z programu ma zostać
objętych prawie 2,4 mln osób.

Zatorze to nowe wyzwania idobra PRACA

Mechanik samochodowy to kierunek, który zawsze cieszy się dużą
popularnością wśród młodych, czemu nie ma się co dziwić, bo to zawód
z przyszłością
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człowieka, którego musimy dobrze wykształcić

Uczeń ZSZ Damian Woźniak
otrzymał stypendium
od przedsiębiorcy z Zatora
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przyzwyczajony do radzenia sobie z tego
rodzaju przeciwnościami i problemami.
Jakiekorzyściprzyniosąmiastu
igminieuczniowieiabsolwencitej
placówki?
Najważniejsza jest zawsze inwestycja
wczłowieka.Kształcenieludzipomysło-
wych,kreatywnychiinnowacyjnychza-
owocujewkażdymmiejscuiczasie.Ajest
to tym ważniejsze dzisiaj, kiedy dotych-
czasowy system kształcenia wmawia
młodymludziom,żewłaściwiewszyscy
siędowszystkiegonadająinietrzebasię
uczyćaninabywaćdoświadczeniazawo-
dowego. Takie podejście spowodowało,
że mamy całe rzesze ludzi, którzy

„wszystkoumieją”,alewrzeczywistości
nigdzieniemogąznaleźćpracyalbostają
taniąniewykwalifikowaną„siłąroboczą”
pozagranicamiPolski.Marnujemywten
sposóbpokolenie,którewłaściwieukie-
runkowane od wczesnych lat nauki
możestanowićelitękadrypracowniczej
i realizować ambitne cele życiowe i oso-
biste. Oczywiście na najbardziej wy-
mierneefektydziałalnościnowejszkoły
musimy jeszcze poczekać, ale już dzisiaj
widać, że decyzja o jej utworzeniu była
słuszna.
Dla naszych mieszkańców, uczniów, ro-
dzicówiprzedsiębiorcówmamyrównież
niespodziankę. Z prowadzonego przez

gminę Zator Programu szwajcarskiego
i PO Ryby wybudowaliśmy i oddajemy
już w czerwcu 2015 r. najnowocześniej-
szy w okolicy obiekt szkoleniowy i edu-
kacyjny,amianowicieCentrumAktywi-
zacjiZawodowejwZatorze.Znajdująsię
wnim sale konferencyjne, szkoleniowe,
biura doradców zawodowych, Zatorski
InkubatorPrzedsiębiorczości(ZIP),sala
audytoryjnana200słuchaczy(aula) itp.
Już dzisiaj zapraszamy do korzystania
z tego ultranowoczesnego obiektu
ioferty edukacyjno-szkoleniowej.
ROZMAWIAŁA ELŻBIETA CEGŁA
Ą

Technik żywienia i gospodarstwa domowego (energylandia) od dawna nie jest kobiecą domeną, swych sił
w tym zawodzie coraz częściej próbują młodzi mężczyźni
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Szukasz pracy – zdobądź zawód!

NOWOCZESNAedukacjamasprostaćwymaganiom

Czy kształcenie
zawodowe ma
dzisiaj sens,
skoro młodym
ludziom
z różnym
wykształce-
niem często
trudno
odnaleźć się we
współczesnym
świecie
i sprostać
wymaganiom
pracodawców?

Powiem: i TAK i NIE. TAK – jeśli po-
ziom tego kształcenia jest wysoki,
ukierunkowany i skorelowany z ryn-
kiem pracy. NIE – jeśli poziom kształ-
cenia jest niski, ukierunkowany
na zabezpieczenie etatów dla zatrud-
nionych w szkole nauczycieli. A prze-
cież w całym systemie najważniejszy
jest młody człowiek, który po gimna-
zjum musi podjąć bardzo ważną de-
cyzję dotyczącą wyboru zawodu, wy-
boru powiązanego z pasją. Trzeba
po prostu kochać to, co się robi –
wtedy wszystko przychodzi łatwiej.
Przez wiele lat polityka edukacyjna
w Polsce skutecznie „sprowadziła
do parteru” szkoły zawodowe, przy-
szywając im ciągnącą się do tej pory
łatkę „szkół drugiego wyboru” lub
„szkół gorszego wyboru”, co
na pewno do tej pory ma niebagatelny
wpływ na wybór szkoły przez gimna-
zjalistów. Nadal progi punktowe przy-
jęcia do technikum są bardzo niskie,
by tylko zachęcić uczniów do kształ-
cenia, a trzeba pamiętać o tym, że tu
nauka jest znacznie trudniejsza niż
w liceum.
Wiele mówi się o konieczności
zacieśnia współpracy szkół
z biznesem, do której
w Niepołomicach, a zwłaszcza

w Niepołomickiej Strefie
Inwestycyjnej, panują idealne
wręcz warunki.
To prawda. Mamy kontakt z Krakow-
skim Parkiem Technologicznym ob-
sługującym firmy w Niepołomickiej
Strefie Inwestycyjnej. Dzięki uprzej-
mości dyrektor działu promocji KPT
Krystyny Sadowskiej przedstawiliśmy
inwestorom propozycję dotyczącą
możliwości współpracy z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Niepołomicach. Niedawno
w Niepołomicach odbyło się spotka-
nie, w którym uczestniczyli: prezes za-
rządu KPT Wiesława Kornaś-Kita, Lu-
cyna Pasternak z firmy Pratt&Whitney
Tubes, Piotr Wąsik z firmy Wamech,
wiceburmistrz Adam Twardowski, by
wspólnie ustalić możliwości kształce-
nia dla potrzeb nowo powstającego za-
kładu na terenie Niepołomickiej Strefy
Inwestycyjnej. Obecnie czekamy
na decyzję w sprawie budowy stacji
diagnostycznej z warsztatem mecha-
nicznym i jeśli realizacja inwestycji za-
kończy się powodzeniem, a taką mam
nadzieję, to będziemy współpracować
z firmą MAN w utworzeniu klasy pa-
tronackiej. Podpisaliśmy umowę w tej
sprawie. Powoli zaczynamy więc za-
cieśniać więzi w przedsiębiorcami, by
wpływać na rozwój nowoczesnego
szkolnictwa zawodowego.
Nowoczesne kształcenie polega
również i na elastycznym
dostosowaniu programu nauczania
do potrzeb rynku pracy. Czy
współpracujący z Centrum
przedsiębiorcy mają realny wpływ
na program, by tym samym tak
kształtować umiejętności
absolwenta, by ten mógł szybko
znaleźć dobrą pracę?
Oczywiście, że mają, liczymy jednak
na znacznie większe zaangażowanie
przedsiębiorców w tej kwestii, choć

bez problemu mogę podać dobre prak-
tyki w tym zakresie z naszego po-
dwórka. Firma Viessmann, wyko-
nawca projektu solarnego w gminach:
Niepołomice, Wieliczka, Skawina
i Miechów wyposażyła pracownię na-
szego Centrum m.in. w pompę ciepła
typu powietrze-woda do przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, pompę
ciepła split typu powietrze-woda
do centralnego ogrzewania i wytwa-
rzania ciepłej wody użytkowej, kolek-
tory słoneczne próżniowe i płaskie.
W wyposażonej w tak innowacyjny
i profesjonalny sprzęt pracowni ucz-
niowie mogą skutecznie łączyć wiedzę
teoretyczną z praktyczną.
W lutym 2014 roku, wychodząc na-
przeciw zapotrzebowaniu rynku
pracy, Ośrodek Dokształcania i Dosko-

nalenia Zawodowego w Niepołomi-
cach zorganizował kwalifikacyjny kurs
zawodowy Technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej, kwalifi-
kacja B.21, montaż urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej, nato-
miast w styczniu 2015 roku
kwalifikację B.22 Eksploatacja urzą-
dzeń i systemów energetyki odnawial-
nej. W ramach współpracy uczestnicy
kursów otrzymają dodatkowe certyfi-
katy obsługi urządzeń firmy
Viessmann; korzystamy również
z wiedzy i doświadczenia pracowni-
ków firmy, którzy prowadzą zajęcia
na tych kursach. W celu zdobycia lep-
szego doświadczenia praktycznego
podpisaliśmy również umowy w za-
kresie możliwości odbywania praktyk
zawodowych w firmach montujących

ZBożenąKruk,dyrektor CentrumKształceniaZawodowego i UstawicznegowNiepołomicach,o

Mateusz Twardzik zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie
w zawodzie cukiernika, a jego szkolny kolega Karol Sechman został
laureatemw konkursie o palme pierwszeństwa w zawodzie piekarza
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Nie ulegawątpli-
wości, że szkolni-
ctwo zawodowe
przeżywa renesans.
Powielu trudnych
latach szkoły zawo-
doweodzyskują

dawny respekt i należny szacunek.
Coraz częściej towłaśnie konkret-
newykształcenie i posiadanie prak-
tycznych umiejętności pozwalają
odnaleźć się na rynkupracy znacz-
nie łatwiej niż ogólnewykształce-
nie absolwentów innych szkół.Na-
turalniewybór kierunku kształce-
nia jest indywidualną sprawą każ-
dego ucznia, jednak rolą państwa
jest dostarczenie pełnej oferty nau-
czania, z której wybieraćmogą lu-

dzie chcący rozwijać sięwprzeróż-
nych kierunkach.
GminaNiepołomice znana jest
wdużej i prężnie rozwijającej się
strefy inwestycyjnej.Obecnie
wokoło sześćdziesięciu działają-
cych tu dużych zakładówpracy, za-
trudnienie znajduje prawie 5500
osób.Większość z nich to pracowni-
cy fizyczni, zatrudnieni przy obsłu-
dze linii produkcyjnych czymonta-
żowych.Prawa rynku są jednak nie-
ubłagane,przedsiębiorcy niemają
obowiązku zatrudniania pracowni-
ków zgminy,wktórej działają.
O tym,czy ktoś dostanie pracę czy
nie, decydują jego kompetencje,
dlatego, aby najefektywniej wyko-
rzystywać potencjał płynący z po-

siadania na swoim tereniewielu za-
kładówpracy, trzeba odpowiednio
zarządzać systememedukacji.
W tym i edukacją zawodową.
Bardzo szczegółowoprzyglądamy
sięwięc obecnymuczniom i absol-
wentom,ale coważniejsze, staramy
się przewidzieć nadchodzące zapo-
trzebowania na specjalistów
i kształcićwłaśniew tych kierun-
kach.Kilka lat temupodjęliśmyde-
cyzję o kształceniu zawodowym
wkierunkach gastronomiczno-ho-
telarskimoraz fryzjersko-estetycz-
nych.Dziświemy, że były to dobre
decyzje.Obecnie pracujemy
nadposzerzeniemoferty kształce-
nia dlamechaników i techników sa-
mochodowych.

Dużą pomocą służą namkontakty
z przedstawicielami biznesu.To
bardzoważne,ponieważwłaśnie
dzięki rozmowomzprzyszłymi pra-
codawcami,możemy jeszcze lepiej
dostosowywać się do potrzeb ryn-
ku.Dziś tylko ci, którzy jak najlepiej
w jak najkrótszymczasie sąw sta-
nie dostosowywać się do zmienne-
go otoczenia, potrafiąwygrywać
wbiznesie.

Trzeba umieć wygrać w biznesie – mówi Roman Ptak, burmistrz Niepołomic
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Małopolskie szkołyzawodo-
wenależądonajlepszych
wPolsce.Warto jewybrać.

Mówi
ALEKSANDER
PALCZEWSKI,
małopolski
kurator
oświaty

Kształcenie zawodowe w Mało-
polsce od lat jest priorytetem
Małopolskiego Kuratora Oświaty
oraz organów prowadzących
szkoły i coraz liczniejszej rzeszy
pracodawców wspierających
kształcenie przyszłych pracowni-
ków. Szczególne znaczenie dla
rozwoju szkolnictwa zawodowego
w województwie ma projekt
systemowyWojewództwa Mało-
polskiego „Modernizacja kształ-
cenia zawodowego w Małopolsce”
realizowany od 2010 roku.
Szkoły zawodowe w wojewódz-
twie małopolskim należą do naj-
lepszych szkół w Polsce, a liczba
gimnazjalistów wybierających
kształcenie zawodowe stale roś-
nie. W roku szkolnym 2002/03
naukę w technikum i zasadniczej
szkole zawodowej wybrało 42,4
procent absolwentów gimnazjum.
W roku szkolnym 2014/15
w technikach i szkołach zawodo-
wych kształcenie rozpoczęło 56
procent wszystkich absolwentów
gimnazjów w Małopolsce. Mimo
niżu demograficznego wzrosło
zainteresowanie gimnazjalistów
szkolnictwem zawodowym.
O konieczności jego dalszego roz-
woju świadczą wyniki na egzami-
nach potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe. Coraz więcej mło-
dych ludzi zdaje je z coraz lepszy-
mi ocenami. W roku 2008 egza-
min zawodowy w technikum
zdało 54,5 procent absolwentów,
natomiast kilka lat później,
w roku 2014 liczba ta wzrosła
do 71,4 proc. Są to jedne z najlep-
szych wyników egzaminów zawo-
dowych w Polsce, znacząco wyż-
sze od średnich w Polsce.
O jakości zawodowego kształce-
nia świadczą też wysokie miejsca
naszych szkół w ogólnopol-
skich rankingach.W tym, publiko-
wanym w „Perspektywach”, już
po raz drugi znalazły się dwie
małopolskie szkoły zawodowe:
Technikum Zawodowe nr 7
w Zespole Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych w Nowym Sączu
zajęło pierwsze miejsce w kraju
wśród techników, a drugie w ran-
kingu maturalnym oraz egzami-
nów zawodowych. Nato-
miast Technikum Łączności nr 14
w Zespole Szkół Łączności w Kra-
kowie ulokowało się na drugim
miejscu w rankingu najlepszych
techników, a na pierwszym w ran-
kingu maturalnym.W pierwszej
setce najlepszych szkół znalazło
się łącznie 11 szkół zawodowych
naszego województwa.

edukacjamasprostaćwymaganiomprzyszłości
Niepołomicach,o kształceniu zawodowym rozmawia ElżbietaCegła

instalacje solarne na ternie gmin bio-
rących udział w projekcie solarnym.
Firma Viessmann, w ramach współ-
pracy z naszą placówką, uczestniczyć
będzie w promocji kształcenia zawo-
dowego, prezentując branżę na Tar-
gach Edukacyjnych Festiwalu Zawo-
dów w Małopolsce w marcu tego roku,
w ramach projektu „Modernizacji
kształcenia zawodowego w Małopol-
sce”.
Kształcenie dla innowacyjnej
gospodarki wymaga
współdziałania wielu podmiotów,
także lokalnych władz
samorządowych, które wpływają
na kształt lokalnego rynku pracy.
W jaki sposób się to odbywa.
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań
w różnych dziedzinach związane jest
z określonym sposobem myślenia
i działania. Wymaga współdziałania
różnych grup interesu, a także skon-
struowania odpowiednich instrumen-
tów do kreowania postaw proinnowa-
cyjnych z wypracowaniem nowych
metod zarządzania publicznego wyko-
rzystujących nowoczesne techniki
przepływu informacji. Władze samo-
rządowe gminy Niepołomice, idąc
z tym duchem, organizują i planują
dalsze spotkania z przedsiębiorcami,
instytucjami rynku pracy działającymi
na terenie powiatu wielickiego oraz
z przedstawicielami oświaty.
Wypracowano również bardzo ważny
dokument, jakim jest „Strategia Mia-
sta i Gminy Niepołomice”, w którym
został opisany cel strategiczny: „No-
woczesna edukacja odpowiadająca
na wyzwania przyszłości, dostępna
na każdym etapie życia”. Cel ten kon-
centruje się na wysokiej jakości edu-
kacji, którą charakteryzują trzy
główne wyróżniki. Jest to edukacja
nowoczesna, oparta o nowatorskie
metody nauczania, czerpiąca z do-
świadczeń europejskich i świato-
wych, integrująca różne dziedziny
i korzystająca z rozwiniętej bazy
infrastrukturalno-dydaktycznej.
Z drugiej strony: edukacja, będąca
procesem opartym o ideę uczenia się
przez całe życie, uwzględniającym
ofertę dla różnych grup wiekowych,
tak w formach tradycyjnych (szkol-
nych), jak i pozaszkolnych (edukacja
nieformalna). I wreszcie trzecim wy-
różnikiem jest adekwatność edukacji
do zmieniających się potrzeb (w tym
przede wszystkim potrzeb rynku
pracy), jej elastyczność i wykorzysty-
wanie profesjonalnych mechani-
zmów zarządzania. Takie podejście
do organów prowadzących szkoły
do systemu nauczania wiąże się z du-
żym wyzwaniem finansowym, biorąc
pod uwagę wysokie koszty kształce-
nia zawodowego w stosunku do kosz-
tów kształcenia ogólnego. Kształce-
nie zawodowe wymaga specjalistycz-
nej bazy dydaktycznej, a szybko

zmieniające się technologie, za któ-
rymi powinno nadążać szkolnictwo,
wiążą się z ogromnymi nakładami fi-
nansowymi, do zabezpieczenia któ-
rych zobowiązuje się organa prowa-
dzące szkoły.
Najlepszą formą promocji
szkolnictwa zawodowego i zachętą
do nauki właśnie w tych
placówkach, są sukcesy uczniów,
a tych w Centrum nie brakuje.
Mamy się czym pochwalić, uczniowie
kształcący się w szkołach wchodzący
w skład Centrum uczestniczą w wielu
konkursach zawodowych, odnosząc
w nich sukcesy. Rokrocznie biorą
udział w turnieju na najlepszego ucz-
nia w zawodzie cukiernik i piekarz,
zdobywający w nich wysokie lokaty.
Dużym sukcesem było zajęcie trze-

ciego miejsca w Polsce przez naszego
ucznia Mateusza Twardzika konkuru-
jącego w zawodzie cukiernika oraz
uzyskanie tytułu laureata przez ucznia
Karola Sechmana w zawodzie pieka-
rza. Wysokie lokaty na poziomie woje-
wódzkim młodzież osiąga w konkur-
sie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny
w pracy”, reprezentując branżę fryzjer-
ską. Wiele konkursów na etapie szkol-
nym odbywa się z udziałem pracodaw-
ców jako ekspertów oceniających wy-
konane przez uczniów prace.
Pracodawcy, będąc fundatorami na-
gród i sponsorami potrzebnych mate-
riałów, biorą aktywny udział w życiu
szkoły. A widząc dorobek uczniów,
mają wśród nich potencjalnych pra-
cowników.
ą

Młodzi kucharze – uczestnicy konkursu ”Sprawny w zawodzie,
bezpieczny w pracy”
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Wpracownimechanicznej uczniowie
konfrontują teorię z praktyka
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Konkurs cukierniczny inspirowany
muzyką pobudza zmysły
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