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Szukasz pracy – zdob¹dŸ zawód!

M
inisterstwo Gospo-
darki odpowiada
za podejmowanie
dzia³añ sprzyjaj¹-
cych wzrostowi kon-

kurencyjnoœci i innowacyjnoœci
polskiej gospodarki oraz za przy-
ci¹ganie nowych inwestycji. Kon-
kurencyjnoœæ i innowacyjnoœæ go-
spodarki zale¿y w du¿ej mierze
odkwalifikacji kadr, ichwiedzy ido-
œwiadczenia.

W ostatnim czasie obserwu-
jemy powrót do szkolnictwa za-
wodowego. To bardzo dobry
znak, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e to
proces, który wymaga wsparcia
na ka¿dym mo¿liwym poziomie:
rz¹dowym, regionalnym i lokal-
nym. Dlatego te¿ z inicjatywy re-
sortu gospodarki zosta³o podpi-
sane porozumienie pomiêdzy
Ministrem Gospodarki, Mini-
strem Edukacji Narodowej, Mini-
strem Pracy i Polityki Spo³ecznej
oraz Ministrem Skarbu Pañstwa
w zakresie wspó³pracy i podej-
mowania wspólnych dzia³añ

na rzecz rozwoju kszta³cenia za-
wodowego dostosowanego
do potrzeb pracodawców, lokal-
nych rynków pracy oraz nowo-
czesnej i innowacyjnej gospo-
darki. Bêdziemy wspólnie zabie-
gaæ o stworzenie modelowego
rozwi¹zania maj¹cego u³atwiæ
i zintensyfikowaæ wspó³pracê
pomiêdzy pracodawcami
i szko³ami zawodowymi.

Ministerstwo Gospodarki k³a-
dzie szczególny nacisk na rozwój
systemu dualnego. Jest to sy-
stem, w którym uczniowie odby-
waj¹ zajêcia teoretyczne w szko-
³ach, natomiast praktykê w kon-
kretnych zak³adach pracy.

Do tej pory kszta³cenie dualne
w pe³ni funkcjonowa³o w polskim
rzemioœle, jedynej organizacji
pracodawców organizacyjnie i sy-
stemowo zajmuj¹cej siê oœwiat¹
zawodow¹.Podzielaj¹c przekona-
nie, i¿ najbardziej skutecznym
sposobem edukacji zawodowej
m³odzie¿y jest ³¹czenie edukacji
teoretycznej ze zdobywaniem

przez uczniów praktycznych
umiejêtnoœci na rzeczywistych
stanowiskach pracy w nowoczes-
nych firmach, zarz¹dzaj¹cy stre-
fami szczególny nacisk po³o¿¹
na zachêcanie firm do tworzenia
miejsc praktyk i sta¿y dla uczniów
oraz uruchamianie klas patrona-
ckich. Zgodnie z szacunkami,
w przysz³ym roku szkolnym ok.
160 przedsiêbiorstw strefowych
przyjmie na praktykê ponad 4 ty-
si¹ce uczniów.

Chcia³abym równie¿ przypom-
nieæ,¿ez inicjatywyzarz¹dówstref
tworzone s¹ klastry edukacyjne,
które skupiaj¹ firmy,szko³y zawo-
dowe oraz starostwa powiatowe,
a tak¿e inne podmioty zaintereso-
wane rozwojem kszta³cenia zawo-
dowego takie, jak izby rzemieœlni-
cze, kuratoria oœwiaty.

Mam nadziejê, ¿e proces roz-
woju szkolnictwa zawodowego bê-
dzie przyspiesza³, a dziêki wspó³-
pracy nauki i biznesu uda nam siê
przygotowaæ i wykszta³ciæ kadry
na przysz³oœæ.

Ilona Antoniszyn-Klik ,
Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie
Gospodarki stawia na rozwój

szkolnictwa zawodowego
i szerok¹ jego wspó³pracê

z gospodark¹.
Konsekwentne dzia³anie

Ilony Antoniszyn-Klik
doprowadzi³o do zapisania

w ustawie o specjalnych
strefach ekonomicznych

koniecznoœci wsparcia dla
tego sektora edukacji.

Zawodowe PRZYSPIESZENIE
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Najlepszy jestmodel DUALNY

Szkolnictwo zawodowe prze¿ywa
dziœ renesans, ale przez d³ugi czas
by³o traktowane po macoszemu…
To prawda. Szkolnictwo zawodowe
kiedyœ dynamicznie siê rozwija³o,
m³odzie¿ chêtnie uczy³a siê w szko-
³ach zasadniczych i technikach, z cza-
sem jednak ten segment systemu
kszta³cenia zacz¹³ traciæ na znaczeniu,
w powszechnej opinii by³ traktowany
jako coœ gorszego. Na szczêœcie szkol-
nictwo zawodowe odradza siê, przy-
wraca siê nale¿n¹ mu rangê. Coraz
wiêcej szkó³ kszta³ci uczniów
na wysokim poziomie, maj¹c do tego
nowoczesne zaplecze. M³odzi ludzie
zdobywaj¹ wiêc nie tylko konkretny
zawód, ale równie¿ praktyczne umie-
jêtnoœci przydatne w ¿yciu i cenione
przez pracodawców. Znaj¹ biegle jêzy-
ki obce, sprawnie wykorzystuj¹ spe-
cjalistyczne programy komputerowe,
obs³uguj¹ skomplikowane maszyny
i urz¹dzenia, mimo m³odego wieku
nabywaj¹ doœwiadczenia praktyczne-
go poprzez bezpoœredni kontakt
z przedsiêbiorcami, gdzie podczas
sta¿u i praktyki weryfikuj¹ i uzupe³-
niaj¹ wiedzê teoretyczn¹.

Czy taki cel przyœwieca³ ministrowi
gospodarki w podpisaniu porozu-
mienia na rzecz kszta³cenia zawodo-
wego w Polsce?
Tak. Porozumienie podpisane miêdzy
czterema ministrami: gospodarki, edu-
kacji, pracy i polityki spo³ecznej, skar-
bu pañstwa oraz kuratorami oœwiaty
i przedstawicielami specjalnych stref
ekonomicznych wynika z tego, ¿e 1
stycznia 2015 r. wesz³a w ¿ycie znowe-
lizowana ustawa o specjalnych strefach
ekonomicznych, która obliguje spó³ki
zarz¹dzaj¹ce strefami do prowadzenia
wspó³pracy ze szko³ami i uczelniami.
Chodzi przede wszystkim o szeroko
rozumiane promowanie kszta³cenia

zawodowego oraz wspieranie rozwoju
doradztwa edukacyjno-zawodowego,
jak równie¿ inspirowanie pracodaw-
ców do w³¹czania siê w rozwój kszta³-
cenia w zasadniczych szko³ach zawo-
dowych i technikach.

Dla Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, a szczególnie dla
zarz¹dzaj¹cego ni¹ Krakowskiego
Parku Technologicznego to dodatko-
we zadanie. Uci¹¿liwe?
Nowe zadanie zawsze mobilizuje
do prorozwojowych dzia³añ, zaœ 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-
wa¿niejszych obszarów dzia³alnoœci
Krakowskiego Parku Technologiczne-
go, projekty realizowane w tym zakre-
sie s¹ tak¿e zwi¹zane z misj¹ spó³ki.
W ramach naszych dzia³añ, zachêca-
my uczniów szkó³ œrednich do bizne-
sowej aktywnoœci. KPT jest strategicz-
nym partnerem konkursu „Projekt
na szóstkê”, organizowanego od 2007
r. przez nauczycieli Zespo³u Szkó³
£¹cznoœci w Krakowie. Festiwal nie
tylko inspiruje m³odych, zdolnych
informatyków, ale tak¿e tworzy w³as-
ne œrodowisko: uczniów, absolwen-
tów, przedsiêbiorców, przedstawicieli
firm bran¿y IT i uczelni. KPT by³ orga-
nizatorem lub te¿ anga¿owa³ siê
w takie przedsiêwziêcia, jak chocia¿-

by: „Rozwiñ Skrzyd³a Przedsiêbior-
czoœci”, „Moje 2 minuty” czy „Bêdê
aktywnym przedsiêbiorc¹”.

Nowelizacja ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych ma wiêc
sens, bo przecie¿ w³aœnie tu mo¿na
kojarzyæ szko³y z firmami, u³atwiaæ
praktyki zawodowe, kszta³towaæ
program nauczania „na obraz
i podobieñstwo” przedsiêbiorcy.
Optymalna jest taka sytuacja, kiedy
przedsiêbiorcy kszta³c¹ m³odych
pod k¹tem potrzeb swojej firmy,
bowiem w³aœnie wtedy najlepiej
mo¿na konfrontowaæ wiedzê teore-
tyczn¹ z praktyczn¹. Dobrze rozwi-
niêty dualny model kszta³cenia to
przysz³oœæ szkolnictwa zawodowego.
Szko³y i pracodawcy powinni wspól-
nie tworzyæ programy nauczania
dostosowane do lokalnego rynku
pracy, œledziæ zachodz¹ce zmiany, by
elastycznie reagowaæ na to, co dzieje
siê w otoczeniu. Czêsto spotykamy
siê z przedstawicielami szkó³ i firm,
tak¿e tych spoza specjalnej strefy
ekonomicznej, wspó³pracujemy
z samorz¹dem lokalnym. Niebawem
podpiszemy porozumienie z burmi-
strzem Zatora o objêciu patronatem
klasy techników informatyków
w Wielozawodowym Zespole Szkó³.
Bêdziemy wspieraæ kszta³cenie
zw³aszcza poprzez organizowanie
sta¿u i praktyki zawodowej w przed-
siêbiorstwach dzia³aj¹cych w strefie
ekonomicznej.

Dobre praktyki, sukcesy uczniów
i nauczycieli, konkretny fach w rêku
zapewniaj¹cy pracê to chyba najlep-
sza forma promocji szkolnictwa
zawodowego?

Sukcesy innych mog¹ zachêcaæ
do takiego a nie innego wyboru drogi
dalszej nauki, olbrzymie znaczenie ma
jednak spo³eczna œwiadomoœæ – bez
zmiany mentalnoœci o kszta³ceniu
zawodowym trudno bêdzie wiele
zdzia³aæ. Krakowski Park Technolo-
giczny, z racji swej misji, chce wp³ywaæ
na tê sytuacjê. Jesteœmy chêtni do sze-
rokiej wspó³pracy. W szko³ach organi-
zujemy zajêcia z przedsiêbiorczoœci,
zapraszamy m³odzie¿ do siebie, by
przedstawiæ nasz¹ dzia³alnoœæ, przy-
gotowujemy wizyty studyjne w fir-
mach dzia³aj¹cych w strefie. Jeœli m³o-
dzi ludzie zobacz¹ wszystko od kuch-
ni, poznaj¹ mo¿liwoœci oferowanej
przez nas pomocy w rozwoju, z pew-
noœci¹ sk³oni ich to jeszcze bardziej
do podejmowania nauki w³aœnie
w szkole zawodowej.

Promocja musi byæ wiêc zwi¹zana
z zakrojon¹ na szerok¹ skalê kampa-
ni¹ informacyjno-edukacyjn¹…
Prowadzimy j¹, a bêdzie ona jeszcze
szersza. Przygotowujemy informato-
ry dla uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych ze wskazówkami dotycz¹-
cymi wyboru szkó³ zawodowych,
sytuacji na rynku pracy, zapotrzebo-
wania na konkretne zawody i spe-
cjalnoœci. Utworzymy te¿ klaster
edukacyjny zrzeszaj¹cy ma³opolskie
szko³y oraz firmy dzia³aj¹ce w Kra-
kowskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. Do wspó³pracy zapraszamy
wszystkich, im wiêksze grono wspie-
raj¹cych rozwój szkolnictwa, tym
wiêksza szansa na poprawê sytuacji
ekonomicznej spo³eczeñstwa, kon-
dycji gospodarki i zapobieganie emi-
gracji zarobkowej m³odych ludzi.
¹

Mówi
Wies³awaKornaœ-Kita,
prezeszarz¹du
KrakowskiegoParku
Technologicznego,
wrozmowie
zEl¿biet¹Ceg³¹

Krakowski ParkTechnologiczny sp.z o.o. jako zarz¹dca SSE d ¹¿y dopowi¹zania
oferty edukacyjnej zpotrzebami regionalnego rynku pracy p oprzez diagnozowa-
nie tych potrzeb,by tym samym jak najkorzystniej dobieraæ p artnerów do wspó³-
dzia³ania,czyli przedsiêbiorstwo i szko³ê.Wspó³praca se ktora biznesu z ma³o-
polskim œrodowiskiem szkolnictwa zawodowego ma przynieœæ wymierne ko-
rzyœci obu stronom,przede wszystkim zaœ uczniom.Wzajemny ch korzyœci do-
wodz¹ przyk³ady.PowiatowyZespó³ nr 2 Szkó³ Ogólnokszta³c ¹cych Mistrzostwa
Sportowego
iTechnicznych wOœwiêcimiu wspó³pracuje z firm¹ SYNTHOS S. A.,Centrum
SzkoleniaZawodowego i Ustawicznego w Niepo³omicach – z fir m¹Viessmann
iMAN,zaœWielozawodowyZespó³ Szkó³ w Zatorze powsta³ na po trzeby firm
z tamtejszej StrefyAktywnoœci Gospodarczej i kszta³ci ucz niów wkonkretnych
zawodach poszukiwanych w gospodarce.

Diagnozaicoraz lepszawspó³praca
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Szkolnictwo zawodowe w
Ma³opolsce dynamicznie siê rozwi-
ja.W 178 zasadniczych szko³ach za-
wodowych, 170 technikach i 37 te-
chnikach uzupe³niaj¹cych dla ab-
solwentów ZSZ uczy siê ³¹cznie po-

nad 71 tys. uczniów. Ok. 19,7 tys.
m³odych kszta³ci siê w szko³ach po-
licealnych (ponadgimnazjalnych),
dla 800 osób niepe³nosprawnych
jest miejsce w szko³ach specjal-
nych przysposabiaj¹cych do pracy.

Coraz nowoczeœniejsza oferta
edukacyjna i baza dydaktyczna
powstaje dziêki modernizacji szkol-
nictwa zawodowego. Ma kosztowaæ
154 mln z³ z czego 135,1 mln z³ po-
chodzi z UE.W przedsiêwziêciu uc-

zestniczy ponad 66 tys. uczniów i
s³ucha-
czy z 278 szkó³ zawodowych. Pro-
ces potrwa do paŸdziernika br.

Dobry zawód w rêku znacznie zwiêksza szansê znalezienia dobrej pracy
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El¿bieta Ceg³a

D
la stu uczniów Wieloza-
wodowym Zespole Szkó³
w Zatorze rozpocznie siê
drugi semestr nauki. To
centrumkszta³ceniapow-

sta³o w 2014 roku z potrzeby chwili -
dzia³aj¹cy w zatorskiej Specjalnej Stre-
fieEkonomicznejprzedsiêbiorcyposzu-
kuj¹ bowiem pracowników z konkret-
nym fachem w rêku. A takich specjali-
stówmo¿eprzygotowaædotegow³aœnie
Wielozawodowy Zespó³ Szkó³.

Uczniowiezasadniczejszko³yzawo-
dowej zdobywaj¹ kwalifikacje bardzo
przydatnewsferzeus³ug.Przygotowuj¹
siêwiêcdozawodumechanikapojazdów
samochodowych,operatoraobrabiarek
skrawaj¹cych,monterazabudowy i ro-
bótwykoñczeniowych,fryzjera,kucha-
rza.M³odzie¿zeszkó³ponadgimnazjal-
nychkszta³cisiê izdobywanoweumie-
jêtnoœci jako technik: obs³ugi
turystycznej,¿ywieniaius³uggastrono-
micznych, informatyk,mechanik.

ZajêciawWielozawodowymZespole
Szkó³prowadziwysokiejklasykadrady-
daktyczna.DyrektorplacówkiStanis³aw
Nowickipodkreœla,¿es¹ towyk³adowcy

najlepsi z najlepszych. M³odzie¿ szkoli
siê równie¿ pod czujnym okiem przed-
siêbiorcówpracuj¹cychwfirmachdzia-
³aj¹cych na terenie Zatorskiej SSE. Teo-
ria zdobyta w szkole musi byæ potwier-
dzona w praktyce, dlatego tak bardzo
wa¿na jestwspó³pracaedukacji zbizne-
sem,bowiemtylkowtakichokolicznoœ-
ciach m³odzi ludzie faktycznie mog¹
zweryfikowaæ posiadane wiadomoœci,
poszerzyæ je i nabywaæ nowe umiejêt-
noœci. Uczniowie WZS robi¹ to m.in.
wfirmieArgoHytos,Lemarpol,Protech,
m³odzi kucharze szkol¹ siê
Energylandii.

Roœnie zapotrzebowanie na specja-
listów, ka¿da instytucja edukacyjna
musizatemelastyczniereagowaænato,
co dzieje siê w jej otoczeniu. W Wielo-
zawodowym Zespole Szkó³ ju¿ teraz
myœl¹ o utworzeniu w przysz³oœci no-
wychkierunkówkszta³cenia,cowynika
zzapotrzebowania lokalnychfirm.Jest
wiêcszansazarównonanaukêwnowo-
czesnej szkole, jak równie¿ na pracê
wdobrej firmiepouzyskaniudyplomu.

Kto chce przekonaæ siê o tym
naw³asne oczy, niech przyjdzie na dni
otwarte,którewWielozawodowymZe-
spole Szkó³ w Zatorze odbêd¹ siê
wmarcu ikwietniu.

Samorz¹d szkolny prê¿nie dzia³a i zachêca m³odzie¿ do nauki
w Wielozawodowym Zespole Szkó³
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Nowaszko³aw Zatorze tonowewyzwania i

Dyrektor WZS Stanis³aw Nowicki wœród uczniów
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JestPanabsolwentemTechnikum
MechanicznegoiAGH,
wykszta³cenietechniczneto
smyka³kaitalentwtymkierunkuczy
praktycznepodejœcie,byzdobyæ
konkretnyzawód?
Jestem cz³owiekiem praktycznym, ale
smyka³ka i fantazjanies¹miobce.Moje
decyzjedot.wykszta³ceniairozwojuza-
wodowego zawszeopiera³ysiêozainte-
resowaniaihobbyorazumiejêtnoœcina-
byte w rodzinnym domu i gospodar-
stwie. Zawsze myœla³em, ¿e cz³owiek
pracowityiwykszta³conyjestnajbardziej
poszukiwany na ka¿dym rynku pracy
ichêtniezatrudnianyprzezka¿degopra-

codawcê.TechnikumMechaniczneana-
stêpniestudianaAGHwKrakowie ide-
alnie odpowiada³y mojemu charakte-
rowiidzisiajœmia³omogêosobiepowie-
dzieæ,¿e jestemhumanist¹wrelacjach
z ludŸmia trzeŸwo i techniczniemyœl¹-
cym cz³owiekiem w pracy. Nie jestem
ztych,którzy twierdz¹,¿ektoœ,kto lubi
swoj¹ pracê i du¿o pracuje jest
pracoholikiem.Wolêmyœleæosobie,jako
cz³owieku pracuj¹cym i buduj¹cym
przeztonaszpiêknykrajioczywiœcieDo-
linêKarpia.
Idlategopostanowi³Panutworzyæ
wZatorzeWielozawodowyZespó³
Szkó³?

WielozawodowegoZespo³uSzkó³wZa-
torze nie tworzy³em z myœl¹ o sobie.
Uwa¿am,¿ebuduj¹cZatorsk¹StrefêAk-
tywnoœci Gospodarczej oraz Strefy Ak-
tywnoœciTurystycznej,musimyszybko
idobrzekszta³ciænasz¹m³odzie¿wtych
kierunkach, które daj¹ im najwiêksze
szanse pracy i rozwoju zainteresowañ.
¯adenzak³adpracynieznaczywielebez
dobrych i sprawdzonych fachowców.
A takich chcemy kszta³ciæ i wspieraæ
w naszej szkole m.in. poprzez system
praktyk i sta¿ów w strefie. Trochê nam
wtymprzeszkadzaskostnia³y i niedofi-
nansowany system oœwiatowy, ale je-
stemju¿, jakowieloletnisamorz¹dowiec

Najwa¿niejsza jest zawsze inwestycja w cz³owieka, którego musimy dobrze wykszta³ciæ
Rozmowa z burmistrzem
Zatora Zbigniewem
Biernatem

Nowoczesna szko³a to podstawa
Mówi Stanis³aw Nowicki,
dyr.Wielozawodowego Zespo-
³u Szkó³ w Zatorze

WielozawodowyZespó³Szkó³wZato-
rzepowsta³napotrzebylokalnegoryn-
kupracyizapotrzebowaniabiznesu
nakonkretnezawody.Wyniknê³oto
zmoichrozmówwfirmachzeStrefy
AktywnoœciGospodarczejwZatorze
orazinnymiprzedsiêbiorcamizterenu
Zatora.Przedszko³¹stoizadaniewy-
kszta³cenieabsolwenta,którybêdzie
doskonalezna³systempracywprzed-
siêbiorstwieorazumia³pos³ugiwaæsiê
najnowoczeœniejszymimaszynami,
sprzêtemwiêcwszêdzieznajdziepracê
wswoimzawodzie.Dziêkizajêciom
praktycznym,sta¿om,praktykom,któ-
reodbywaj¹siêwnajnowoczeœniej-
szychzak³adachSpecjalnejStrefyEko-
nomicznejwZatorzem³odzizdobywa-
j¹wysokiekwalifikacjewdanymzawo-
dzie.Jedenzprzedsiêbiorców
ufundowa³naszemuuczniowi,który
uzyska³ocenêceluj¹c¹zzajêæprak-
tycznychmechanikpojazdówsamo-

chodowych,miesiêcznestypendium
imaju¿zagwarantowan¹pracêwtej
firmieposkoñczeniuszko³y.Abyza-
chêciæm³odzie¿donaukiwszkoleza-
wodowej,nale¿yzapewniæuczniomno-
woczesn¹bazêdydaktyczn¹,dobrze
wykwalifikowan¹kadrêpedagogiczn¹,
praktykiwprzedsiêbiorstwach,które
dzia³aj¹narynkupracyi istniejewtedy
du¿eprawdopodobieñstwo,¿ezatrud-
ni¹najlepszychabsolwentów.Szko³a
jestzainteresowanawspó³prac¹
zoœrodkamiwspieraniaprzedsiêbior-
czoœci,pomocyabsolwentomwuru-
chomieniuw³asnej firmy.Wkszta³to-
waniuprogramunauczania,nowych
kierunkówiwspó³pracyzprzedsiêbior-
camiwregioniewspieranasRadaPro-
gramowaPrzedsiêbiorców.
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Szukasz pracy – zdob¹dŸ zawód!

Oferta edukacyjna musi byæ
dostosowana dopotrzeb
pracodawców.

Mówi
W£ADYS£AW
KOSINIAK-
KAMYSZ,
minister pracy
ipolityki
spo³ecznej

Porozumienie o wspó³pracy
na rzecz rozwoju kszta³cenia
zawodowego zawarte miêdzy
czterema ministrami: edukacji,
gospodarki, pracy i skarbu pañ-
stwa to jeden z elementów rz¹do-
wej polityki wsparcia osób m³o-
dych na rynku pracy. Dobre
wykszta³cenie jest podstaw¹ roz-
woju nowoczesnej gospodarki
zdolnej do konkurencji na ryn-
kach globalnych. Trudnoœci w zna-
lezieniu zatrudnienia przez m³o-
dych czêsto wynikaj¹ bowiem
z braku doœwiadczenia zawodowe-
go i niedopasowania kwalifikacji
do rynku pracy. Idea jaka nam
przyœwieca, to lepsze dostosowa-
nie kszta³cenia do wymagañ zmie-
niaj¹cego siê rynku i potrzeb pra-
codawców oraz wsparcie
innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci
naszej gospodarki. Podpisane
porozumienie pozwoli
na monitorowanie rynku pracy,
zawodów deficytowych czy prog-
nozowanie potrzeb, co w efekcie
pozwoli zmniejszyæ bezrobocie,
emigracjê zarobkow¹, ale te¿
obszary wykluczenia.
Porozumienie czterech ministrów
stanowi jedn¹ z form wype³niania
przez Polskê zobowi¹zañ ujêtych
dokumencie UE „Sojusz na rzecz
przygotowania zawodowego”.
Promowanie kszta³cenia zawodo-
wego w œcis³ym powi¹zaniu
z praktyk¹ u pracodawców, to
jeden z najlepszych sposobów
zapobiegania bezrobociu m³o-
dzie¿y, z którym borykaj¹ siê
kraje cz³onkowskie. Realizujemy
te¿ inne programy wspieraj¹ce
m³odych w aktywnym poszukiwa-
niu zatrudnienia, odpowiadaj¹ce
na obecne wyzwania rynku pracy.
S¹ to m.in. bony sta¿owe, szkole-
niowe, na zasiedlenie i zatrudnie-
nie, kierowane do bezrobotnych
do 30. roku ¿ycia, szczególnie
rodziców wracaj¹cych na rynek
pracy, czy osoby po studiach,
którzy dopiero zaczynaj¹ zdoby-
waæ doœwiadczenie zawodowe.
Po¿yczki na start biznesu
„Wsparcie w starcie”, pomagaj¹
otwieraæ w³asne firmy, a „Gwa-
rancje dla m³odzie¿y” – wspiera-
j¹ m³odzie¿ w wieku ju¿ od 15.
roku do 29. roku ¿ycia, tak¿e ta,
która nie uczy siê i nie pracuje.
Ten program jest czêœci¹ „Pakie-
tu na rzecz zatrudnienia m³odzie-
¿y” wypracowanego przez Komi-
sjê Europejsk¹. Do 2021 roku
wsparciem z programu ma zostaæ
objêtych prawie 2,4 mln osób.

Zatorze tonowewyzwania idobra PRACA

Mechanik samochodowy to kierunek, który zawsze cieszy siê du¿¹
popularnoœci¹ wœród m³odych, czemu nie ma siê co dziwiæ, bo to zawód
z przysz³oœci¹
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cz³owieka, którego musimy dobrze wykszta³ciæ

Uczeñ ZSZ Damian WoŸniak
otrzyma³ stypendium
od przedsiêbiorcy z Zatora
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przyzwyczajonydoradzeniasobiez tego
rodzajuprzeciwnoœciami iproblemami.
Jakiekorzyœciprzynios¹miastu
igminieuczniowieiabsolwencitej
placówki?
Najwa¿niejsza jest zawsze inwestycja
wcz³owieka.Kszta³cenieludzipomys³o-
wych,kreatywnychiinnowacyjnychza-
owocujewka¿dymmiejscuiczasie.Ajest
totymwa¿niejszedzisiaj,kiedydotych-
czasowy system kszta³cenia wmawia
m³odymludziom,¿ew³aœciwiewszyscy
siêdowszystkiegonadaj¹ inietrzebasiê
uczyæaninabywaædoœwiadczeniazawo-
dowego.Takiepodejœciespowodowa³o,
¿e mamy ca³e rzesze ludzi, którzy

„wszystkoumiej¹”,alewrzeczywistoœci
nigdzieniemog¹znaleŸæpracyalbostaj¹
tani¹niewykwalifikowan¹„si³¹robocz¹”
pozagranicamiPolski.Marnujemywten
sposóbpokolenie,którew³aœciwieukie-
runkowane od wczesnych lat nauki
mo¿estanowiæelitêkadrypracowniczej
i realizowaæambitnecele¿ycioweioso-
biste. Oczywiœcie na najbardziej wy-
mierneefektydzia³alnoœcinowejszko³y
musimyjeszczepoczekaæ,ale ju¿dzisiaj
widaæ,¿edecyzjao jej utworzeniuby³a
s³uszna.
Dlanaszychmieszkañców,uczniów,ro-
dzicówiprzedsiêbiorcówmamyrównie¿
niespodziankê.Zprowadzonegoprzez

gminêZatorProgramuszwajcarskiego
i PO Ryby wybudowaliœmy i oddajemy
ju¿wczerwcu2015r.najnowoczeœniej-
szywokolicyobiektszkoleniowy iedu-
kacyjny,amianowicieCentrumAktywi-
zacjiZawodowejwZatorze.Znajduj¹siê
wnimsalekonferencyjne,szkoleniowe,
biuradoradcówzawodowych,Zatorski
InkubatorPrzedsiêbiorczoœci(ZIP),sala
audytoryjnana200s³uchaczy(aula)itp.
Ju¿ dzisiaj zapraszamy do korzystania
z tego ultranowoczesnego obiektu
iofertyedukacyjno-szkoleniowej.
ROZMAWIA£A EL¯BIETA CEG£A
¥

Technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego (energylandia) od dawna nie jest kobiec¹ domen¹, swych si³
w tym zawodzie coraz czêœciej próbuj¹ m³odzi mê¿czyŸni
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Szukasz pracy – zdob¹dŸ zawód!

NOWOCZESNA edukacjamasprostaæwymaganiom

Czykszta³cenie
zawodowema
dzisiajsens,
skorom³odym
ludziom
zró¿nym
wykszta³ce-
niemczêsto
trudno
odnaleŸæsiêwe
wspó³czesnym
œwiecie
isprostaæ
wymaganiom
pracodawców?

Powiem: i TAK i NIE. TAK – jeœli po-
ziom tego kszta³cenia jest wysoki,
ukierunkowany i skorelowany z ryn-
kiem pracy. NIE – jeœli poziom kszta³-
cenia jest niski, ukierunkowany
na zabezpieczenie etatów dla zatrud-
nionych w szkole nauczycieli. A prze-
cie¿ w ca³ym systemie najwa¿niejszy
jest m³ody cz³owiek, który po gimna-
zjum musi podj¹æ bardzo wa¿n¹ de-
cyzjê dotycz¹c¹ wyboru zawodu, wy-
boru powi¹zanego z pasj¹. Trzeba
po prostu kochaæ to, co siê robi –
wtedy wszystko przychodzi ³atwiej.
Przez wiele lat polityka edukacyjna
w Polsce skutecznie „sprowadzi³a
do parteru” szko³y zawodowe, przy-
szywaj¹c im ci¹gn¹c¹ siê do tej pory
³atkê „szkó³ drugiego wyboru” lub
„szkó³ gorszego wyboru”, co
na pewno do tej pory ma niebagatelny
wp³yw na wybór szko³y przez gimna-
zjalistów. Nadal progi punktowe przy-
jêcia do technikum s¹ bardzo niskie,
by tylko zachêciæ uczniów do kszta³-
cenia, a trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e tu
nauka jest znacznie trudniejsza ni¿
w liceum.
Wiele mówi siê okoniecznoœci
zacieœnia wspó³pracy szkó³
zbiznesem, do której
w Niepo³omicach, azw³aszcza

w Niepo³omickiej Strefie
Inwestycyjnej, panuj¹ idealne
wrêcz warunki.
To prawda. Mamy kontakt z Krakow-
skim Parkiem Technologicznym ob-
s³uguj¹cym firmy w Niepo³omickiej
Strefie Inwestycyjnej. Dziêki uprzej-
moœci dyrektor dzia³u promocji KPT
KrystynySadowskiejprzedstawiliœmy
inwestorom propozycjê dotycz¹c¹
mo¿liwoœci wspó³pracy z Centrum
Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Niepo³omicach. Niedawno
w Niepo³omicach odby³o siê spotka-
nie,wktórymuczestniczyli: prezesza-
rz¹duKPTWies³awaKornaœ-Kita,Lu-
cynaPasternakzfirmyPratt&Whitney
Tubes, Piotr W¹sik z firmy Wamech,
wiceburmistrz Adam Twardowski, by
wspólnieustaliæmo¿liwoœcikszta³ce-
niadlapotrzebnowopowstaj¹cegoza-
k³adunaterenieNiepo³omickiejStrefy
Inwestycyjnej. Obecnie czekamy
na decyzjê w sprawie budowy stacji
diagnostycznej z warsztatem mecha-
nicznymi jeœli realizacja inwestycji za-
koñczy siê powodzeniem, a tak¹ mam
nadziejê, tobêdziemywspó³pracowaæ
z firm¹ MAN w utworzeniu klasy pa-
tronackiej. Podpisaliœmy umowê w tej
sprawie. Powoli zaczynamy wiêc za-
cieœniaæ wiêzi w przedsiêbiorcami, by
wp³ywaæ na rozwój nowoczesnego
szkolnictwa zawodowego.
Nowoczesne kszta³cenie polega
równie¿ ina elastycznym
dostosowaniu programu nauczania
dopotrzeb rynku pracy. Czy
wspó³pracuj¹cy z Centrum
przedsiêbiorcy maj¹ realny wp³yw
na program, by tym samym tak
kszta³towaæ umiejêtnoœci
absolwenta, by ten móg³ szybko
znaleŸæ dobr¹ pracê?
Oczywiœcie, ¿e maj¹, liczymy jednak
na znacznie wiêksze zaanga¿owanie
przedsiêbiorców w tej kwestii, choæ

bezproblemumogêpodaædobreprak-
tyki w tym zakresie z naszego po-
dwórka. Firma Viessmann, wyko-
nawca projektu solarnego wgminach:
Niepo³omice, Wieliczka, Skawina
iMiechów wyposa¿y³a pracowniê na-
szego Centrum m.in. w pompê ciep³a
typu powietrze-woda doprzygotowa-
nia ciep³ej wody u¿ytkowej, pompê
ciep³a split typu powietrze-woda
do centralnego ogrzewania i wytwa-
rzania ciep³ej wody u¿ytkowej, kolek-
tory s³oneczne pró¿niowe i p³askie.
W wyposa¿onej w tak innowacyjny
i profesjonalny sprzêt pracowni ucz-
niowiemog¹skutecznie ³¹czyæwiedzê
teoretyczn¹ z praktyczn¹.
W lutym 2014 roku, wychodz¹c na-
przeciw zapotrzebowaniu rynku
pracy,OœrodekDokszta³cania iDosko-

nalenia Zawodowego w Niepo³omi-
cachzorganizowa³kwalifikacyjnykurs
zawodowy Technik urz¹dzeñ i syste-
mówenergetykiodnawialnej, kwalifi-
kacja B.21, monta¿ urz¹dzeñ i syste-
mów energetyki odnawialnej, nato-
miast w styczniu 2015 roku
kwalifikacjê B.22 Eksploatacja urz¹-
dzeñ isystemówenergetykiodnawial-
nej. Wramach wspó³pracy uczestnicy
kursówotrzymaj¹dodatkowecertyfi-
katy obs³ugi urz¹dzeñ firmy
Viessmann; korzystamy równie¿
z wiedzy i doœwiadczenia pracowni-
ków firmy, którzy prowadz¹ zajêcia
na tych kursach. W celu zdobycia lep-
szego doœwiadczenia praktycznego
podpisaliœmy równie¿ umowy w za-
kresiemo¿liwoœciodbywaniapraktyk
zawodowych w firmach montuj¹cych

Z Bo¿en¹ Kruk,dyrektor Centrum Kszta³cenia Zawodowego i Us tawicznego w Niepo³omicach,o

Mateusz Twardzik zdoby³ trzecie miejsce w ogólnopolskim ko nkursie
w zawodzie cukiernika, a jego szkolny kolega Karol Sechman z osta³
laureatem w konkursie o palme pierwszeñstwa w zawodzie piek arza
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Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e szkolni-
ctwo zawodowe
prze¿ywa renesans.
Po wielu trudnych
latach szko³y zawo-
dowe odzyskuj¹

dawny respekt i nale¿ny szacunek.
Coraz czêœciej to w³aœnie konkret-
ne wykszta³cenie i posiadanie prak-
tycznych umiejêtnoœci pozwalaj¹
odnaleŸæ siê na rynku pracy znacz-
nie ³atwiej ni¿ ogólne wykszta³ce-
nie absolwentów innych szkó³. Na-
turalnie wybór kierunku kszta³ce-
nia jest indywidualn¹ spraw¹ ka¿-
dego ucznia, jednak rol¹ pañstwa
jest dostarczenie pe³nej oferty nau-
czania, z której wybieraæ mog¹ lu-

dzie chc¹cy rozwijaæ siê w przeró¿-
nych kierunkach.
Gmina Niepo³omice znana jest
w du¿ej i prê¿nie rozwijaj¹cej siê
strefy inwestycyjnej. Obecnie
w oko³o szeœædziesiêciu dzia³aj¹-
cych tu du¿ych zak³adów pracy, za-
trudnienie znajduje prawie 5500
osób.Wiêkszoœæ z nich to pracowni-
cy fizyczni, zatrudnieni przy obs³u-
dze linii produkcyjnych czy monta-
¿owych. Prawa rynku s¹ jednak nie-
ub³agane, przedsiêbiorcy nie maj¹
obowi¹zku zatrudniania pracowni-
ków z gminy, w której dzia³aj¹.
O tym, czy ktoœ dostanie pracê czy
nie, decyduj¹ jego kompetencje,
dlatego, aby najefektywniej wyko-
rzystywaæ potencja³ p³yn¹cy z po-

siadania na swoim terenie wielu za-
k³adów pracy, trzeba odpowiednio
zarz¹dzaæ systemem edukacji.
W tym i edukacj¹ zawodow¹.
Bardzo szczegó³owo przygl¹damy
siê wiêc obecnym uczniom i absol-
wentom, ale co wa¿niejsze, staramy
siê przewidzieæ nadchodz¹ce zapo-
trzebowania na specjalistów
i kszta³ciæ w³aœnie w tych kierun-
kach. Kilka lat temu podjêliœmy de-
cyzjê o kszta³ceniu zawodowym
w kierunkach gastronomiczno-ho-
telarskim oraz fryzjersko-estetycz-
nych. Dziœ wiemy, ¿e by³y to dobre
decyzje. Obecnie pracujemy
nad poszerzeniem oferty kszta³ce-
nia dla mechaników i techników sa-
mochodowych.

Du¿¹ pomoc¹ s³u¿¹ nam kontakty
z przedstawicielami biznesu.To
bardzo wa¿ne, poniewa¿ w³aœnie
dziêki rozmowom z przysz³ymi pra-
codawcami, mo¿emy jeszcze lepiej
dostosowywaæ siê do potrzeb ryn-
ku. Dziœ tylko ci, którzy jak najlepiej
w jak najkrótszym czasie s¹ w sta-
nie dostosowywaæ siê do zmienne-
go otoczenia, potrafi¹ wygrywaæ
w biznesie.

Trzeba umieæ wygraæ w biznesie – mówi Roman Ptak, burmistrz Nie po³omic
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Szukasz pracy – zdob¹dŸ zawód!

Ma³opolskie szko³y zawodo-
we nale¿¹ do najlepszych
wPolsce. Warto je wybraæ.

Mówi
ALEKSANDER
PALCZEWSKI,
ma³opolski
kurator
oœwiaty

Kszta³cenie zawodowe w Ma³o-
polsce od lat jest priorytetem
Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty
oraz organów prowadz¹cych
szko³y i coraz liczniejszej rzeszy
pracodawców wspieraj¹cych
kszta³cenie przysz³ych pracowni-
ków. Szczególne znaczenie dla
rozwoju szkolnictwa zawodowego
w województwie ma projekt
systemowy Województwa Ma³o-
polskiego „Modernizacja kszta³-
cenia zawodowego w Ma³opolsce”
realizowany od 2010 roku.
Szko³y zawodowe w wojewódz-
twie ma³opolskim nale¿¹ do naj-
lepszych szkó³ w Polsce, a liczba
gimnazjalistów wybieraj¹cych
kszta³cenie zawodowe stale roœ-
nie. W roku szkolnym 2002/03
naukê w technikum i zasadniczej
szkole zawodowej wybra³o 42,4
procent absolwentów gimnazjum.
W roku szkolnym 2014/15
w technikach i szko³ach zawodo-
wych kszta³cenie rozpoczê³o 56
procent wszystkich absolwentów
gimnazjów w Ma³opolsce. Mimo
ni¿u demograficznego wzros³o
zainteresowanie gimnazjalistów
szkolnictwem zawodowym.
O koniecznoœci jego dalszego roz-
woju œwiadcz¹ wyniki na egzami-
nach potwierdzaj¹cych kwalifika-
cje zawodowe. Coraz wiêcej m³o-
dych ludzi zdaje je z coraz lepszy-
mi ocenami. W roku 2008 egza-
min zawodowy w technikum
zda³o 54,5 procent absolwentów,
natomiast kilka lat póŸniej,
w roku 2014 liczba ta wzros³a
do 71,4 proc. S¹ to jedne z najlep-
szych wyników egzaminów zawo-
dowych w Polsce, znacz¹co wy¿-
sze od œrednich w Polsce.
O jakoœci zawodowego kszta³ce-
nia œwiadcz¹ te¿ wysokie miejsca
naszych szkó³ w ogólnopol-
skich rankingach. W tym, publiko-
wanym w „Perspektywach”, ju¿
po raz drugi znalaz³y siê dwie
ma³opolskie szko³y zawodowe:
Technikum Zawodowe nr 7
w Zespole Szkó³ Mechaniczno-
Elektrycznych w Nowym S¹czu
zajê³o pierwsze miejsce w kraju
wœród techników, a drugie w ran-
kingu maturalnym oraz egzami-
nów zawodowych. Nato-
miast Technikum £¹cznoœci nr 14
w Zespole Szkó³ £¹cznoœci w Kra-
kowie ulokowa³o siê na drugim
miejscu w rankingu najlepszych
techników, a na pierwszym w ran-
kingu maturalnym. W pierwszej
setce najlepszych szkó³ znalaz³o
siê ³¹cznie 11 szkó³ zawodowych
naszego województwa.

edukacjamasprostaæwymaganiom przysz³oœci
Niepo³omicach,o kszta³ceniu zawodowym rozmawia El¿bieta Ceg³a

instalacje solarne na ternie gmin bio-
r¹cych udzia³ w projekcie solarnym.
Firma Viessmann, w ramach wspó³-
pracy z nasz¹ placówk¹, uczestniczyæ
bêdzie w promocji kszta³cenia zawo-
dowego, prezentuj¹c bran¿ê na Tar-
gach Edukacyjnych Festiwalu Zawo-
dówwMa³opolscewmarcu tego roku,
w ramach projektu „Modernizacji
kszta³cenia zawodowego w Ma³opol-
sce”.
Kszta³cenie dla innowacyjnej
gospodarki wymaga
wspó³dzia³ania wielu podmiotów,
tak¿e lokalnych w³adz
samorz¹dowych, które wp³ywaj¹
na kszta³t lokalnego rynku pracy.
W jaki sposób siê to odbywa.
Tworzenie innowacyjnych rozwi¹zañ
w ró¿nych dziedzinach zwi¹zane jest
z okreœlonym sposobem myœlenia
i dzia³ania. Wymaga wspó³dzia³ania
ró¿nych grup interesu, a tak¿e skon-
struowaniaodpowiednich instrumen-
tówdokreowaniapostawproinnowa-
cyjnych z wypracowaniem nowych
metodzarz¹dzaniapublicznegowyko-
rzystuj¹cych nowoczesne techniki
przep³ywu informacji. W³adze samo-
rz¹dowe gminy Niepo³omice, id¹c
z tym duchem, organizuj¹ i planuj¹
dalsze spotkania z przedsiêbiorcami,
instytucjami rynkupracydzia³aj¹cymi
na terenie powiatu wielickiego oraz
z przedstawicielami oœwiaty.
Wypracowano równie¿ bardzo wa¿ny
dokument, jakim jest „Strategia Mia-
sta i Gminy Niepo³omice”, w którym
zosta³ opisany cel strategiczny: „No-
woczesna edukacja odpowiadaj¹ca
na wyzwania przysz³oœci, dostêpna
naka¿dym etapie ¿ycia”. Cel ten kon-
centruje siê na wysokiej jakoœci edu-
kacji, któr¹ charakteryzuj¹ trzy
g³ówne wyró¿niki. Jest to edukacja
nowoczesna, oparta o nowatorskie
metody nauczania, czerpi¹ca z do-
œwiadczeñ europejskich i œwiato-
wych, integruj¹ca ró¿ne dziedziny
i korzystaj¹ca z rozwiniêtej bazy
infrastrukturalno-dydaktycznej.
Z drugiej strony: edukacja, bêd¹ca
procesem opartym o ideê uczenia siê
przez ca³e ¿ycie, uwzglêdniaj¹cym
ofertê dla ró¿nych grup wiekowych,
tak w formach tradycyjnych (szkol-
nych), jak i pozaszkolnych (edukacja
nieformalna). I wreszcie trzecim wy-
ró¿nikiem jest adekwatnoœæ edukacji
do zmieniaj¹cych siê potrzeb (w tym
przede wszystkim potrzeb rynku
pracy), jej elastycznoœæ i wykorzysty-
wanie profesjonalnych mechani-
zmów zarz¹dzania. Takie podejœcie
do organów prowadz¹cych szko³y
dosystemu nauczania wi¹¿e siê z du-
¿ym wyzwaniem finansowym, bior¹c
pod uwagê wysokie koszty kszta³ce-
nia zawodowego wstosunku do kosz-
tów kszta³cenia ogólnego. Kszta³ce-
nie zawodowe wymaga specjalistycz-
nej bazy dydaktycznej, a szybko

zmieniaj¹ce siê technologie, za któ-
rymi powinno nad¹¿aæ szkolnictwo,
wi¹¿¹ siê z ogromnymi nak³adami fi-
nansowymi, do zabezpieczenia któ-
rych zobowi¹zuje siê organa prowa-
dz¹ce szko³y.
Najlepsz¹ form¹ promocji
szkolnictwa zawodowego i zachêt¹
donauki w³aœnie w tych
placówkach, s¹ sukcesy uczniów,
a tych wCentrum nie brakuje.
Mamy siê czym pochwaliæ, uczniowie
kszta³c¹cy siê w szko³ach wchodz¹cy
w sk³ad Centrum uczestnicz¹ w wielu
konkursach zawodowych, odnosz¹c
w nich sukcesy. Rokrocznie bior¹
udzia³ w turnieju na najlepszego ucz-
nia w zawodzie cukiernik i piekarz,
zdobywaj¹cy w nich wysokie lokaty.
Du¿ym sukcesem by³o zajêcie trze-

ciego miejsca w Polsce przez naszego
uczniaMateuszaTwardzikakonkuru-
j¹cego w zawodzie cukiernika oraz
uzyskanie tytu³u laureataprzezucznia
Karola Sechmana w zawodzie pieka-
rza.Wysokie lokatynapoziomiewoje-
wódzkim m³odzie¿ osi¹ga w konkur-
sie „Sprawny w zawodzie, bezpieczny
wpracy”, reprezentuj¹cbran¿êfryzjer-
sk¹.Wielekonkursównaetapieszkol-
nymodbywasiêzudzia³empracodaw-
ców jako ekspertów oceniaj¹cych wy-
konane przez uczniów prace.
Pracodawcy, bêd¹c fundatorami na-
gród i sponsorami potrzebnych mate-
ria³ów, bior¹ aktywny udzia³ w ¿yciu
szko³y. A widz¹c dorobek uczniów,
maj¹ wœród nich potencjalnych pra-
cowników.
¹

M³odzi kucharze – uczestnicy konkursu ”Sprawny w zawodzie,
bezpieczny w pracy”
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W pracowni mechanicznej uczniowie
konfrontuj¹ teoriê z praktyka
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Konkurs cukierniczny inspirowany
muzyk¹ pobudza zmys³y
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