RAPORT
ZE SPOTKAŃ Z DYREKTORAMI SZKÓŁ
KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH
W WIELKOPOLSCE

Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH
1-5.02.2021

KILKA FAKTÓW

5 spotkań

5 subregionów

Ponad 300 uczestników i uczestniczek wzięło udział
w zorganizowanym przez wielkopolskie Centra
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i
Zawodowego cyklu lutowych spotkań. Głównym
celem
jaki
przyświecał
przedsięwzięciom
było
stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk,
dyskusji o potrzebach i inspiracjach na dalszą
współpracę
między
partnerami
oraz
diagnoza
wyzwań w kształceniu zawodowym. W wirtualnej
przestrzeni spotkali się: Pani Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i
Nauki UMWW, Dyrektorzy i pracownicy CWRKDiZ,
Dyrektorzy szkół, kadra odpowiedzialna za praktyki
zawodowe, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele
rzemiosła i biznesu.
Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami z
realizacji
wspólnych
projektów
w
zakresie
pobudzania i wzmacniania u młodzieży postaw
przedsiębiorczych - takich jak kaliskie Młodzieżowe
Misje Gospodarcze, sieciowania i wspierania rozwoju

kompetencji doradców zawodowych w ramach
klubów, które prowadzą Centra, wspólnych akcji
promujących rzemiosło i kształcenie zawodowe, jak
choćby „Noc Zawodowców”, ,,System Informacji
Zawodowej",
czy
„Wielkopolski
Mistrz
oraz
Czeladnik Roku”. Podkreślając ważność współpracy
europejskiej – zarówno w ramach programów
mobilności uczniów, jak i aspektach szkoleniowych,
omówiono efekty projektu TOTVET realizowanego
przez poznański CWRKDiZ, a leszczyńscy prelegenci
przedstawili
analizę
porównawczą
systemów
kształcenia zawodowego w Niemczech i w Hiszpanii.
CWRKDiZ
w
Koninie
przybliżyło
warunki
akredytacji
konsorcjów
w
ramach
programu
Erasmus+ na lata 2021-2027, jako ważnego aspektu w
aplikowaniu o środki dla szkół, a w Centrum w Pile
poruszono niezwykle istotny temat świadomego
zaangażowania rodziców w proces wyboru zawodu
przez dziecko i kompetencji miękkich uczniów szkół
ponadpodstawowych.
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wielkopolskich Centrów Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego jakim jest
upowszechnianie

form

współpracy

szkół

kształcących w zawodach z pracodawcami oraz
szeroko pojęta promocja szkolnictwa zawodowego,
stworzyliśmy ankietę, w której poprosiliśmy
uczestników spotkań o wyrażenie opinii na temat
wyzwań, w swojej pracy. Naszym celem było
przede

wszystkim

poznanie

subiektywnie

zdiagnozowanych przez partnerów obszarów do
rozwoju

współpracy

między

instytucjami.

Następnym krokiem będzie dostosowanie oferty
lokalnego sektora edukacji zawodowej do bieżących
oczekiwań. Niniejsza publikacja przybliży Państwu
działania, wnioski i rekomendacje, jakie zebraliśmy
podczas

pięciu spotkań z

przedstawicielami

wielkopolskiej edukacji zawodowej.
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"POROZMAWIAJMY O WSPÓŁPRACY NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSCE" 01.02.2021
Pierwsze z pięciu spotkań w wirtualnej przestrzeni, którego celem była diagnoza, zdefiniowanie potrzeb i wyzwań
w kształceniu oraz doradztwie zawodowym Północnej Wielkopolski w bieżącej sytuacji, a także omówienie
dotychczasowej i określenie przyszłej współpracy w zakresie wsparcia przez CWRKDiZ w Pile szkół
ponadpodstawowych w ujęciu realizowanych przez nich zadań.
Wzięło w nim udział 61 osób - goście z Urzędu Marszałkowskiego: Pani Paulina Stochniałek - Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW - Pani Dorota Kinal,
przedstawiciele szkół: dyrektorzy, pedagodzy, kierownicy szkolenia praktycznego, doradcy zawodowi,
reprezentanci pracodawców - Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Cechów Rzemiosł Różnych, Izb
Gospodarczych, Dyrektorzy i pracownicy Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w
województwie wielkopolskim.
Dyrektorzy wskazywali na trudności ze zdalnym
nauczaniem, czy problemem „znikających” uczniów.
Potwierdzają to wyniki ankiety – 63,6% ankietowanych
dyrektorów uważa to wyzwanie za najtrudniejsze w swojej
pracy.
Narasta problem wypowiedzeń umów o pracę w celu
przygotowania
zawodowego
młodocianych
pracowników, a pracodawcy niechętnie przyjmują
przenoszących się uczniów w trakcie roku szkolnego.
Cały czas szkoły potrzebują wsparcia w organizacji
praktyk dla uczniów, w tym także praktyk i staży
zagranicznych. To wyzwanie jest najtrudniejsze dla
45,5% respondentów.
Wskazano także na trudności współpracy na linii
pracodawca-szkoła, w tym także w zakresie realizacji
podstawy programowej poszczególnych zawodów, co
potwierdzają dyrektorzy w ankiecie – 45,5 % badanych.
Istotnymi wyzwaniami dla dyrektorów są: promocja
szkolnictwa zawodowego (40,9% respondentów)
i powiązana z nią relacja z rodzicami (31,8%
ankietowanych), a także ukierunkowanie na szkolnictwo
zawodowe (18,2% przepytywanych).
Zauważono, że to rodzice potencjalnych uczniów
szkoły, przychodzą i pytają o kierunki, włączają się w
proces wyboru przez ucznia dalszej drogi zawodowej,
często ją wskazując, czy wręcz narzucając. Wobec
powyższego oferta promocyjna szkolnictwa i kształcenia
zawodowego powinna być także skierowana do
rodziców, którzy w wielu przypadkach odpowiadają za
wybór szkoły ponadpodstawowej swoich dzieci. Należy
zatem uświadamiać rodziców uczniów klas 7 i 8 szkół
podstawowych, informować o nowych kierunkach
kształcenia, ale również jeszcze mocniej włączyć się w
proces doradztwa zawodowego na poziomie szkół
podstawowych. Dyrektorzy wskazali na potrzebę
działania sieci, czy klubów doradców zawodowych,
których
zadaniem
byłoby
wsparcie
rozwoju
kompetencji doradców zawodowych, ale również
pogłębianie
współpracy
doradców
z
rodzicami,
wskazywanie
uczniom
możliwych
ścieżek
edukacyjnych, propagowanie idei lifelong learning
(LLL) oraz elastyczności i zdolności przystosowania się
do zmian.

Konieczne jest zatem wspieranie i wzmacnianie roli
doradców zawodowych pracujących w szkołach
podstawowych, aby pomóc uczniom w rozpoznaniu
swoich
cech
osobistych,
temperamentu,
zainteresowań, ale także wsparcie szkolnych
doradców
zawodowych
na
poziomie
szkół
ponadpodstawowych, aby pomóc przygotować
młodzież do wejścia na rynek pracy, czy zaopatrzyć
ją w kompetencje miękkie niezbędne w pracy
zawodowej.
Potwierdzono, że bardzo ważne jest zapoznanie
ucznia z zawodem, jego atrybutami, specyfiką,
narzędziami, efektami pracy.
Widoczny
problem
stanowi
pozyskiwanie
nauczycieli do kształcenia w nowych zawodach oraz
środków na wyposażenie pracowni szkolnych,
zawodowych w konieczny sprzęt, brak patronatów
firm, wsparcia i zaangażowania pracodawców.
Najczęstszymi
proponowanymi
kierunkami
kształcenia wskazanymi do objęcia patronatem
przez przedsiębiorców, według dyrektorów szkół
ponadpodstawowych
są:
technik
informatyk,
technik fotografii i multimediów, technik reklamy,
technik logistyk. Poza tym: technik mechanik,
technik programista, technik elektryk, technik
żywienia i usług gastronomicznych.
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Pozostałe pojedyncze wskazania dotyczą kierunków
ekonomicznych, z dziedziny turystyki, zawodów
ślusarz-spawacz,
monter
zabudowy
i
robót
wykończeniowych
w
budownictwie,
technik
budownictwa, mechanik pojazdów samochodowych,
technik
elektronik,
magazynier,
czy
klas
wielozawodowych w ramach branżowej szkoły I
stopnia. Niezbędne jest wspomaganie w tym
obszarze funkcjonowania.
Dyrektorzy
wśród
obszarów
wymagających
wspierania wskazywali także na projekty programu
Erasmus+, dzięki którym młodzież uczestniczy w
praktykach zagranicznych, czy wsparcie prawne dla
nauczycieli i pracodawców.
Sygnalizowali potrzeby szkoleniowe kadry szkolnej,
w tym: szkolenia branżowe u pracodawcy (68,2%
badanych), szkolenia zawodowe nauczycieli (50%
respondentów), szkolenia w zakresie nowych
technologii w edukacji (45,5% ankietowanych).
Mówiono o potrzebie projektów systemowych na
rzecz kształcenia zawodowego, których głównym
celem
byłaby
poprawa
jakości
kształcenia
zawodowego.
Po stronie przedstawicieli rzemiosła i pracodawców
pojawiły
się
inne
tematy
problematyczne.
Chociażby kwestie podpisanych umów o praktyczną
naukę zawodu między szkołą a pracodawcą, który
powinien być członkiem Cechu Rzemiosł Różnych
oraz posiadać odpowiednie kompetencje i stosowne
uprawnienia szkolące. Wskazano na utrudniony
kontakt między pracodawcą a szkołą w kwestii
dzienniczków realizacji praktycznej nauki zawodu i
praktyk.
Rzemieślnicy wskazali na problem frekwencji
uczniów w zakładach pracy oraz wystawiania ocen
za pierwsze półrocze trwającego roku szkolnego z
uwagi na pandemię COVID-19.

Poruszony został również temat braku zwolnień
lekarskich uczniów młodocianych. Każda zgłoszona
w
szkole
nieobecność
ucznia
powinna
być
usprawiedliwiona wyłącznie zwolnieniem lekarskim,
gdyż młodocianego pracownika obowiązują przepisy
prawa pracy.
Zauważono potrzebę organizacji spotkań w kl. 3
Szkół Branżowych I Stopnia z Izbą Rzemieślniczą w
celu
przygotowania
uczniów
do
egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Wskazano jako przykład dobrej praktyki Centrum
Wsparcia
Rzemiosła,
Kształcenia
Dualnego
i
Zawodowego w Pile w zakresie zapoznawania dzieci
w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół
podstawowych z zawodami rzemieślniczymi.
Dyrektorowie szkół ponadpodstawowych subregionu
pilskiego określili obszary współpracy, którymi są
najbardziej zainteresowani. Należą do nich:
· organizowanie wizyt studyjnych u pracodawców,
celem poznania zawodu i pracodawcy – 81,8%
respondentów
· współpraca w zakresie organizowania praktyk
zawodowych u pracodawców krajowych (w tym przy
wykorzystaniu platformy SIZ) – 54,5% badanych
· wsparcie w tworzeniu klas patronackich – 50%
ankietowanych
· współpraca w zakresie realizowania doradztwa
zawodowego,
współpraca
przy
działaniach
promujących szkolnictwo zawodowe (np. Noc
Zawodowców,
Targi
Edukacyjne),
udział
w
szkoleniach
organizowanych
przez
Centrum,
organizacja konkursów zawodoznawczych – 45,5%
ankietowanych.
Warto w tym miejscu potwierdzić realizację przez
CWRKDiZ w Pile wielu inicjatyw i przedsięwzięć w
ciągu trzech lat jego istnienia, których cele
pokrywają się z potrzebami szkolnictwa kształcącego
w zawodach i będą dalej realizowane, jak chociażby
Sieć Doradców Zawodowych Subregionu Pilskiego.
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"ANALIZA POTRZEB I WYZWAŃ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM W WIELKOPOLSCE
WSCHODNIEJ” 02.02.2021
Celem drugiego z kolei spotkania była identyfikacja kluczowych potrzeb i wyzwań dla subregionu
konińskiego w kwestii kształcenia i doradztwa zawodowego, w przyszłości i w obecnej sytuacji
pandemicznej.Wzięło w nim udział 57 osób. Wydarzenie otwierała Pani Paulina Stochniałek -Członek
Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a podsumowywała Pani Dorota Kinal - Dyrektor Departamentu
Edukacji i Nauki UMWW.
Do panelu dyskusyjnego zostali zaproszeni: Pani
Katarzyna Poronin - Dyrektor Zespołu Szkół
Technicznych w Kole, Pani Katarzyna Bartczak Dyrektor Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu
Rzemiosł Różnych w Koninie – Branżowa Szkoła I
Stopnia, Iwona Wojciechowska - Pełnomocnik
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Rozmawiano o
problemach jakie spowodowała edukacja zdalna: o
"znikających uczniach", z którymi nie ma kontaktu,
mimo wysiłku wychowawców szkół, o trudnościach
w godzeniu roli ucznia online i młodocianego
pracownika, o braku nauczycieli kształcących w
zawodach,
którzy
często
pracują
w
kilku
placówkach. Niekorzystną sytuację pogłębia fakt, że
wielu nauczycieli rezygnuje z pracy w szkole,
korzysta ze świadczenia kompensacyjnego, urlopów
na podratowanie zdrowia w trakcie roku szkolnego i
wówczas trudno jest uzupełnić wakat.Omawiano
również emocjonalne koszty przedłużającej się
pandemii, która powoduje brak motywacji do
nauki, poczucia obowiązku w codziennej rutynie,
nieobecności
na
zdalnych
lekcjach,
poczucie
osamotnienia
i
izolowanie
się
również
od
najbliższych.
Sesja egzaminacyjna prowadzona
przez Izbę Rzemieślniczą wygląda również inaczej
niż zwykle: nie mogły się odbyć spotkania
informacyjne z młodzieżą, skrócono czas trwania
egzaminów i ilość pytań testowych. Frekwencja była
niższa, a sam termin zdawania przedłużał się ze
względu na kwarantanny. Z punktu widzenia
pracodawców był to bardzo trudny czas, który
skutkował problemami z wystawianiem ocen za
praktyki zawodowe.
Drugie wystąpienie - Pani Moniki Kozłowskiej,
Dyrektor biura Tureckiej Izby Gospodarczej było
prezentacją współpracy z CWRKDiZ na bazie
projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością
Powiatu
Tureckiego”
w
ramach
WRPO.
Zasadniczym jej trzonem są działania mające na
celu
podniesienie
kompetencji
i
kwalifikacji
uczniów
szkół
średnich
poprzez
udział
w
doradztwie zawodowym, wysokospecjalistycznych
kursach, a finalnie realizacją staży zawodowych.

Wsparciem zostanie objętych 500 uczniów Zespołu
Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w
Turku, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach
Średnich
oraz
Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w
Turku. Działania projektowe obejmują również
podniesienie
kwalifikacji
nauczycieli
oraz
doposażenie placówek w sprzęt. Prace nad projektem
rozpoczęły się na początku 2019 roku, a współpraca
podmiotów, które wzajemnie się uzupełniają
w
planowanych działaniach, przyniosła skutek w
postaci uzyskania dofinansowania na kwotę 977
839,80 zł.
Przedstawicielka konińskiego Centrum - Pani Arleta
Jaśniewicz przedstawiła możliwości akredytacji w
ramach programu Erasmus+ w sektorze "Kształcenie i
Szkolenia Zawodowe" -Akcja 1. Wskazywała korzyści
płynące z tworzenia partnerstw, które umożliwiają
wypracowywanie
i
wdrażanie
innowacyjnych
rozwiązań
oraz
wspólną
realizację
projektów
mobilności uczniów i kadry pracowników. Mogą ją
uzyskiwać organy szkół, które dotychczas nie
uczestniczyły
w
programie,
aby
przetestować
działania i podjąć decyzję co do dalszego planowania
projektów. Jest to spora szansa dla każdej placówki
nauczania zawodowego. Aktualnie CWRKDiZ w
Koninie w ramach konsorcjum współpracuje z 9
placówkami.
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Podsumowaniem spotkania była ankieta dla Dyrektorów szkół, w której wyrazili opinie na temat najbardziej
palących wyzwań i problemów, z którymi mierzą się w swojej pracy. Zadano respondentom następujące
pytania:
Jakiego rodzaju wyzwania uważają Państwo za najtrudniejsze w swojej pracy?
Większość wskazała na organizowanie praktyk i staży zagranicznych, prowadzenie efektywnego doradztwa
zawodowego, promocję oraz współpracę z pracodawcami.
Jakie dobre praktyki rekomendujecie Państwo w obszarze kształcenia zawodowego?
Ankietowani wymienili praktyki i staże zagraniczne, udział młodzieży w konkursach /olimpiadach,
nabywanie dodatkowych kompetencji i umiejętności przez udział w kursach doskonalących w ramach
realizacji projektów, staże i praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne u pracodawców, spotkania
organizowane w szkołach z przedstawicielami różnych instytucji, udział w projektach edukacyjnych.
Zwrócono uwagę na kwestie dobrej współpracy z pracodawcami, atrakcyjne praktyki zawodowe, zajęcia
praktyczne ukierunkowane na pracę produkcyjną. Duże znaczenie ma mobilizowanie nauczycieli
przedmiotów zawodowych do rozszerzania kompetencji o pokrewne kwalifikacje i zawody.
Które obszary funkcjonowania Państwa placówki wymagają wsparcia?
Respondenci wskazali współpracę z pracodawcami i organizację praktyk (również zagranicznych),
organizację staży dla nauczycieli zawodu, promocję i efektywne doradztwo oraz pozyskanie kadry
pedagogicznej do nauczania przedmiotów zawodowych. Ponadto dofinansowanie pomysłów na realizację
innowacyjnych projektów oraz doposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach.
Jakiego rodzaju wsparcie byłoby dla Państwa najbardziej korzystne?
W odpowiedziach znalazły się kolejno: 1. finansowe. 2. szkoleniowe. 3. doradcze.
Jakie kierunki kształcenia chcieliby Państwo objąć patronatem, opieką przedsiębiorców?
Wymienione kierunki: mechanik/elektromechanik pojazdów samochodowych; technik spedytor/logistyk,
technik informatyk, programista, technik reklamy, operator CNC, elektryk, mechatronik, technik
rachunkowości, krawiec, technik organizacji turystyki, specjalność gastronomiczna oraz poligraficzna.
Jakie potrzeby szkoleniowe dotyczą Państwa kadry?
Wśród potrzeby szkoleniowych kadry szkolnej znalazły się szkolenia/staże u pracodawców, zarządzanie
projektami, szkolenia zawodowe, nowe technologie w edukacji, wiedza o współczesnym rynku pracy i
wsparcie psychologiczne
Jakim rodzajem współpracy z Centrami Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w
Koninie są Państwo najbardziej zainteresowani?
Odnosząc się do oczekiwań względem współpracy z CWRKDiZ w Koninie ankietowani wymienili: organizację
wizyt studyjnych u pracodawców, współpracę w zakresie organizowania praktyk zawodowych u pracodawców
zagranicznych, współpracę przy działaniach promujących szkolnictwo zawodowe np. Noc Zawodowców lub
Targi Edukacyjne; udział w szkoleniach organizowanych przez CWRKDiZ; organizację konkursów
zawodoznawczych; wsparcie w tworzeniu klas patronackich; współpracę w zakresie realizowania doradztwa
zawodowego; edukację związaną z przedsiębiorczością, promocję zawodów rzemieślniczych.
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"AKTUALNE POTRZEBY SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO I TECHNICZNEGO
W SUBREGIONIE LESZCZYŃSKIM" 03.02.2021
W Lesznie - trzecim z kolei mieście spotkań - przyglądano się problemom i wyzwaniom edukacji
zawodowej przez pryzmat analizy porównawczej systemów kształcenia niemieckiego i hiszpańskiego.
Wzięło w nim udział 41 osób.
Pani Paulina Stochniałek – Członek Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego,
zachęcała
uczestników konferencji do przywracania ważnej roli
kształcenia
zawodowego
w
województwie
wielkopolskim oraz współpracy w ramach partnerstw
na rzecz lepszych i szybszych rezultatów.
O roli Centrów w budowaniu kooperacji mówiła Pani
Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
UMWW i podkreślała istotę
dobrych relacji
z
pracodawcami
w
kontekście
rozwiązywania
„problemów przyszłości”. Wyraziła też szczególne
uznanie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych za
radzenie sobie z przygotowywaniem uczniów do
egzaminów (m.in. poprzez nagrywanie różnego rodzaju
filmików czy korzystanie z najrozmaitszych aplikacji),
mimo trudnej sytuacji pandemicznej. Wspomniała
również projekty wspierające organy prowadzące szkół
w nauce zdalnej.
Leszczyńska
Pełnomocnik
Wielkopolskiej
Izby
Rzemieślniczej
w
Poznaniu
–
Pani
Monika
Lewandowska – przedstawiła zadania, działalność i
potrzeby WIR. Przybliżyła również organizowane i
współorganizowane
przez
Izbę
konkursy
(np.
Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski czy Ogólnopolski
Turniej Przetwórstwa Mięsa), a także zapoznała
uczestników konferencji z prowadzonymi przez WIR
Rzemieślniczymi Szkołami Zawodowymi.
Pierwsza z zagranicznych prelegentek - Pani Arleta
Grabowska - doradczyni zawodowa z doświadczeniem
w
polsko-niemieckich
projektach
praktyk
zawodowych, aktualnie mieszkająca w Monachium,
opowiedziała jak wygląda kształcenie w szkole
ekonomicznej
(Wirtschaftsschule),
zawodowej
branżowej
(Berufsfachschule),
technikum
(Fachoberschule) oraz
o
dualnym
kształceniu
zawodowym (Berufsschule). Przedstawiła również 10
najchętniej wybieranych zawodów w Niemczech w roku
szkolnym 2020/2021 i zwróciła uwagę na deficyt
nauczycieli przedmiotów zawodowych. Przedstawiła
realne korzyści, jakie wnosi kształcenie dualne dla
gospodarki i struktury zatrudnienia w Niemczech i jak
działa ten modelowy wzorzec, ale również jakie
napotyka problemy. W Niemczech bardzo duży nacisk
kładzie się na doradztwo indywidualne i grupowe,
poradnictwo
zawodowe
w
wymiarze
bardzo
praktycznym.

Uczniowie kończą naukę w szkole podstawowej w
wieku 10 lat następnie wybierają szkoły średnią I
stopnia. Od 5 do 10 klasy obowiązkowo uczęszczają
na praktyki orientacyjne w zakładach pracy i biorą
udział w wycieczkach zawodoznawczych. Szczególną
wagę przywiązuje się do kształcenia dualnego jako
zdobywania wiedzy i umiejętności w realnych
strukturach produkcyjnych czy usługowych.
O cyklu kształcenia zawodowego w słonecznej
Hiszpanii
opowiadała
Kierowniczka
Działu
Komunikacji
Międzynarodowej
w
Escuela
de
idiomas Carlos V w Sewilli - Pani Anna Chyczewska.
Współpracuje ze szkołami z Polski, Niemiec,
Portugalii, Węgier, Czech, Szwecji, Finlandii oraz
krajów bałtyckich. Referując wspomniała o zasadach
dotyczących
edukacji
hiszpańskiej,
która
jest
obowiązkowa do 16 roku życia. Zwróciła uwagę, ze
na chwilę obecną jest mało szkół zawodowych i szkół
kształcących
w
systemie
dualnym.
Oferta
szkolnictwa zawodowego nie odpowiada potrzebom
rynku pracy. Firmy nie angażują się w proces
kształcenia a niski poziom znajomości języków
obcych utrudnia podjęcie staży zagranicznych.
Hiszpańska młodzież często poszukuje pracy,
praktyk, kursów zawodowych w Niemczech. W
Hiszpanii system nauki dualnej jest nowością i jest
na początku wdrażania systemowego.
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Spotkanie zwieńczone było internetową ankietą, która wskazała na istotne kwestie na jakie w swojej
pracy napotykają Dyrektorzy szkół.
Odpowiedziało na nią 17 respondentów, dzięki którym poznaliśmy ich największe wyzwania w pracy
zawodowej. I tak oto najwięcej, bo łącznie ponad 82 % ankietowanych wskazało dostarczenie uczniom
wiedzy z zakresu rynku pracy i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego za najbardziej istotne
zadanie szkoły. 35,5 % uznało za ważne organizowanie staży zagranicznych.
Zapytani o obszary funkcjonowania placówek, które wymagają największego wsparcia, respondenci w
zdecydowanej większości - 70, 6% podnieśli temat doposażenia sal dydaktycznych, promocji
szkolnictwa zawodowego 41,2%
oraz pozyskiwania nowych partnerów do współpracy krajowej i
zagranicznej - 41,2%. Pozostałe aspekty pomocy wiążą się z rekrutacją uczniów, wsparciem
merytorycznym w zakresie doradztwa zawodowego oraz pracą nad zmianą stereotypów dotyczących
postrzegania kształcenia zawodowego - tak odpowiadało po 23,5% ankietowanych.
Chcąc przygotować ofertę dopasowaną pod potrzeby konkretnych szkół, zadano pytanie otwarte
dotyczące preferowanych kierunków kształcenia, które należałoby objąć patronatem - opieką
przedsiębiorców. Respondenci wymienili tutaj kierunki techniczne: teleinformatyk, informatyk,
technik żywienia i usług gastronomicznych, weterynarz, rolnik, ale także te związane z hotelarstwem i
turystyką.
Zajmując - się jako Centra- również aspektem szkoleniowym: wsparciem w bezpłatnym zdobywaniu
nowej wiedzy i umiejętności dbamy, żeby oferta w tym zakresie zaspokajała bieżące potrzeby naszych
partnerów. Z ankiety wynika, że najbardziej oczekiwana tematyka szkoleń wiąże się z wiedzą o rynku
pracy - 50% oraz po 42,9% informacjami o pozyskiwaniu środków i zarządzaniu projektami unijnymi i
o tym, jak organizować staże i praktyki u pracodawców.
Uznając za priorytet w działaniach wszystkich CWRKDiZ partnerstwo oraz budowanie efektywnie
działającej sieci wsparcia, zapytaliśmy o oczekiwania dotyczące współpracy z leszczyńską jednostką.
Ponad 52% respondentów najwyżej ceni sobie dostęp do bezpłatnych szkoleń i liczy pomoc w
organizowaniu wizyt studyjnych u pracodawców, które pomagają uczniom poznać środowisko pracy,
specyfikę zawodów oraz realne oczekiwania pracodawców. Obszar doradztwa zawodowego jako
dziedzina rozwoju osobistego młodzieży sprzyjającego podwyższaniu samoświadomości oraz
zatrudnialności to kolejna ważna, wspólna dla obu stron sprawa - wskazuje na to wynik 41,2%.
Leszczyńskie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego aktywnie działa w
środowisku lokalnym, wspierając projekty pobudzające rozwijanie ducha przedsiębiorczości, takie jak
"Pomysł na biznes", organizuje wycieczki zawodowe dla uczniów i nauczycieli do firm, promuje
zawody i przedsiębiorców przygotowując filmy zawodoznawcze, a także angażuje się w działania
wolontariackie i szkoleniowe. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji kształcenia zawodowego
organizując konkursy i akcje dla młodzieży. Co roku wydaje też niezwykle użyteczne narzędzie dla
uczniów, rodziców i doradców zawodowych - Informator szkolnictwa ponadpodstawowego.

#
#
#
#
#
#
#

doradztwo zawodowe
preorientacja w przedszkolach
wsparcie przedsiębiorców i rzemiosła
Klub Doradców Kariery
promocja szkolnictwa zawodowego
konkursy i filmy o zawodach
projekty krajowe i europejskie
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„DIALOG NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SUBREGIONIE KALISKIM”
04.02.2021
Kalisz jako czwarte z kolei Centrum przygotował panel dyskusyjny W spotkaniu online, które zostało
zorganizowane na platformie ZOOM udział wzięło łącznie 66 uczestników. Wzięły w nim udział również Pani
Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal –
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Zaproszeni goście ze świata
edukacji i biznesu podzielili się ze słuchaczami doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z
kaliskim Centrum.
O dobrych praktykach oraz współpracy z Centrum
uczestnikom spotkania opowiedział Pan Karol Wilczyński
(doradca zawodowy w SP nr 10 w Kaliszu oraz doradca w
ramach projektu pod nazwą „Zawody techniczne – trafny
wybór”), który podzielił się swoimi doświadczeniami z
zakresu
doradztwa
zawodowego.
Wspomniał
o
rozwiązaniach przydatnych w jego pracy doradcy
zawodowego takim jak tworzenie wewnętrznego systemu
doradztwa
zawodowego,
służącego
uczniom
w
przygotowaniu do wyboru
szkoły - dalszego etapu
kształcenia. Wewnętrzny system doradztwa zawodowego
tworzy zespół, w którego skład wchodzą dyrektor jako
przewodniczący, doradca zawodowy oraz nauczyciele
wspomagający. Adresatem działań tak powołanego
zespołu są uczniowie oraz rodzice. To właśnie rodzice
bowiem są głównym doradcą w wyborze ścieżki edukacji.
Ważnym zatem jest, aby w prowadzonych działaniach
uwzględnić rodziców i kierować działania właśnie do tej
grupy odbiorców. Rolą doradcy zawodowego jest
uzmysłowienie rodzicom potencjału dziecka i obszarów,
w których może w przyszłości wykonywać pracę.
Zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy i informowaniu
uczniów oraz rodziców o tym jakie zmiany na nim
zachodzą może okazać się przydatne przy planowaniu
dalszych etapów edukacji. Poruszył także kwestię
budowania
na
nowo
prestiżu
szkół
zawodowych/branżowych, do których w przekonaniu
młodych ludzi trafiają osoby mające problemy z nauką.
Zwrócił również uwagę na dobór praktyk uczniowskich,
jak i podejście samych pracodawców do uczniów
odbywających praktyki. Zdarza się bowiem, że uczniowie
w trakcie praktyk/staży nie uczą się wykonywania
swojego zawodu, w którym się kształcą tylko wykonują
inne czynności. Powoduje to, że po pierwsze uczeń nie
jest w stanie sprawdzić czy faktycznie wybrany przez
niego zawód jest tym, który chce zdobywać , a po drugie
na rynek pracy wchodzi osoba, która nie ma żadnego
doświadczenia w swoim wyuczonym zawodzie.
Kolejny gość - Pani Arleta Janczak (doradca zawodowy w
ZS w Jankowie Pierwszym), opowiedziała o udziale swoim
i swoich uczniów w projekcie Młodzieżowe Misje
Gospodarcze, który jest autorskim pomysłem CWRKDiZ
w Kaliszu, łączącym biznes z edukacją.

Zwróciła też uwagę, na zbieżność celów projektu z
zadaniami
szkoły
w
zakresie
doradztwa
zawodowego, co przyczyniło się do podjęcia decyzji
o wzięciu udziału w tym wydarzeniu.Uczniowie
wskazali, że udział w tym projekcie przyczynił się
do lepszej integracji ze starszymi kolegami z szkoły
ponadpodstawowej,
poszerzył
ich
horyzonty
myślowe i odkryli, że nowe możliwości i
umiejętności, które okazałe się przydatne w
dalszym procesie edukacji.
Dobre
praktyki
w
zakresie
współpracy
z
pracodawcami przedstawiła Pani Iwona Kałużna
Dyrektor ZSUG w Pleszewie. Wskazała takie
przykłady: tydzień w szkole, tydzień na praktykach,
realizację Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła,
szkołę bez dzwonków, szkołę w chmurze, wizyty
studyjne
w
przedsiębiorstwach
połączone
z
doradztwem zawodowym (np. Teknia, Nestle
Kalisz), inicjatywę Noc Zawodowców, Cyfrową
Szkoła Wielkopolska 2020.
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Pan Maciej Całka - Podstarszy Cechu Rzemiosł
Budowlanych i Różnych w Kaliszu, Członek Zarządu
Izby
Rzemieślniczej
w
Kaliszu,
opowiedział
o
wspólnych inicjatywach mających na celu promocję
rzemiosła i kształcenia zawodowego. Wśród projektów
realizowanych w ramach współpracy wymienione
zostały: wycieczki zawodoznawcze w ramach projektu
„Wkręć
się
w
rzemiosło”,
filmy
z
udziałem
zrzeszonych
pracodawców
w
ramach
cyklu
„Zawodowy
Zoom”,
filmy
doradcze
z
cyklu
„Wybieram Świadomie”, a także inicjatywa Noc
Zawodowców oraz konkurs „Najlepszy Mistrz i
Czeladnik Roku”.
Wicedyrektor
ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w
Krotoszynie
-Pani
Mariola
Ilnicka
przybliżyła
tematykę
współpracy
przy
realizacji
projektów
międzynarodowych z programu Erasmus+. Dzięki
współpracy z kaliskim Centrum szkoła zyskała
możliwość wyjazdu na staż zagraniczny do Portugalii
dla swoich uczniów. Korzyści dodatkowe z udziału w
projekcie to także zmiana wizerunku szkoły, jakości i
uatrakcyjnienia zawodu czy zdobycie doświadczenia w
zakresie zarządzania i realizacji projektem.
Dyskusja panelowa, do której zaprosiła Pani Dyrektor
Dorota Kinal obfitowała w ciekawe aspekty.
Dyrektor ZSTE w Kaliszu - Pan Mariusz Pawlak
zwrócił uwagę na ważność współpracy szkół z
pracodawcami. Wskazał, że należy pokazać uczniowi
już w szkole podstawowej jak wygląda zakład
pracy/przedsiębiorstwo oraz stanowisko pracy w
danym
zawodzie.
Takie
prezentacje
zakładów
pracy/przedsiębiorstw oraz stanowisk pracy powinno
się
umożliwić
także
nauczycielom/doradcom
zawodowym.
Z kolej Pani Paulina Dymalska z firmy Pratt &
Whitney Kalisz zwróciła uwagę na kwestię, pobudzania
młodych ludzi do innowacyjnego i
krytycznego
myślenia, ponieważ w przyszłości, kiedy wejdą na
rynek pracy będą pracować nad rzeczami, które nie
zostały jeszcze wymyślone.

Pan Maciej Całka poruszył w trakcie spotkania
również tematy ustawowe związane z kształceniem
ucznia do zawodu i wskazał na problem dotyczący
braku pokrycia kosztów/refundacji kosztów w
sytuacji, gdy uczeń rezygnuje z nauki zawodu.
Zwrócił uwagę również na to, że refundacja za
wykształcenie czeladnia/mistrza jest uzależniona
od wyniku egzaminu, a niejednokrotnie zdarza się
tak, że do egzaminu uczeń w ogóle nie
przystępuje.
Pani
Dorota
Kinal
Dyrektor
Departamentu
Edukacji i Nauki UMWW
w trakcie spotkania
zwróciła uwagę między innymi na takie kwestie
jak:
- tworzenie sieci doradców zawodowych, w
których skład oprócz doradców zawodowych z
subregionu, doradców z Powiatowych Urzędów
Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
wchodzili by także rodzice, którzy są naturalnymi
doradcami swoich dzieci w wyborze ścieżki
edukacji i przyszłego zawodu;
- współpraca z pracodawcami w zakresie realizacji
praktyk zawodowych uczniów, aby była ona
zgodna z wymaganiami stanowiskowymi;
współpraca
doradców
zawodowych
z
pracodawcami, aby wspomóc ich przy pracy z
młodymi ludźmi;
- zaangażowanie doświadczonych pracowników,
którzy już nie wykonują zawodowo swojej pracy
(np. po przejściu na emeryturę), aby taka osoba
stała
się
mentorem/przewodnikiem
młodego
człowieka podczas odbywania swojej praktyki;
- realizacja projektów z Programu Erasmus, które
wpisują się w budowanie jakości kształcenia
zawodowego;
- wznowienie realizacji konkursu „Najlepszy
Mistrz i Czeladnik Roku”;
- wznowienie działalności Rady Programowej w
UMWW w Poznaniu.
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Ankieta ewaluacyjna przeprowadzona wśród uczestników wydarzenia miała na celu zebranie opinii i
sugestii, które mogą być pomocne w ulepszaniu współpracy oraz tworzeniu kolejnych działań przez
CWRKDiZ. Udostępniony formularz został wypełnioya przez 19 uczestników z subregionu kaliskiego, z
których ponad 94% stanowili przedstawiciele edukacji, pozostali - z biznesu.
Poniżej przedstawiono wyniki odpowiedzi na pytania zadane uczestnikom spotkania.
Jakiego rodzaju wyzwania uważają Państwo za najtrudniejsze w swojej pracy?
Zdecydowana większość (ponad 68%) wskazała na promocję kształcenia branżowego (zawodowego). Na
drugim miejscu znalazła się współpraca z pracodawcami/szkołami. Tę odpowiedź wskazało ponad 47%
ankietowanych. Ponad 42% ankietowanych wskazało na odpowiedź: ukierunkowanie myślenia o edukacji
zawodowej jako tej - pozytywnego wyboru. Na kolejnych pozycjach znalazło się prowadzenie efektywnego
doradztwa zawodowego (31,6%), organizowanie praktyk i staży zagranicznych (15,8%), relacje z rodzicami
uczniów / młodocianych pracowników (10,5%) oraz zdalne nauczanie / zdalne praktyki (5,3%).
Jakie dobre praktyki Państwo rekomendujecie w obszarze kształcenia zawodowego?
Ankietowani na to pytanie otwarte wskazali następujące kwestie:
-projekty: Czas zawodowców, Erasmus+, WRPO, Młodzieżowe Misje Gospodarcze, współpraca z uczelniami
wyższymi
-praktyki u przedsiębiorców
-sponsoring przedsiębiorców np. w finansowaniu dodatkowych uprawnień dla uczniów
-współpraca z pracodawcami
-klasy patronackie
-udział w projektach edukacyjnych
-różne konkursy, projekty, spotkania
-narzędzia do kontaktów on-line
-staże zagraniczne
-wizyty studyjne w zakładach pracy, placówkach kształcenia zawodowego
-warsztaty, szkolenia online
-Szkółka Tapicerska Benix
-szkolenia dla nauczycieli z obszaru doradztwa zawodowego
-informacja o możliwościach wyboru zawodu
-wsparcie kształcenia branżowego przez pracodawców, pozyskiwanie kwalifikacji (dodatkowych) w danej
branży
-praca słuchaczy z klientem/pacjentem w warunkach pracowni zawodowych i w placówkach ochrony
zdrowia.
Które obszary funkcjonowania Państwa placówki/istytucji/firmy wymagają wsparcia z naszej strony?
. Uczestnicy spotkania wskazali na następujące obszary:
doradztwo zawodowe
promocja szkoły
współpraca z pracodawcami
organizowanie praktyk i staży zagranicznych
wycieczki zawodoznawcze
wprowadzanie nowych kierunków kształcenia zawodowego
promocja szkolnictwa zawodowego w określonych zawodach
Jakiego rodzaju wsparcie byłoby dla Państwa najbardziej korzystne?
Przeważająca część ankietowanych (68,4%) wskazała na wsparcie finansowe. Ponad 52% ankietowanych
zaznaczyło odpowiedź dot. wsparcia doradczego. Na wsparcie szkoleniowe zwróciło uwagę ponad 47%
ankietowanych. Pozostali uczestnicy wskazali na wsparcie w takich obszarach jak: organizacja praktyk z
Programu Erasmus, pomoc w szukaniu/wprowadzaniu poszukiwanych kierunków kształcenia, wsparcie
działań promocyjnych.
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Jakie kierunki kształcenia chcieliby Państwo objąć opieką przedsiębiorców / swoim patronatem?
(prosimy podać max. 3 kierunki)
Ankietowani wskazali na następujące kierunki:
technik mechatronik, technik reklamy, technik ekonomista, operator obrabiarek skrawających, technik
logistyk, technik budownictwa, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik organizacji
turystyki, technik hotelarstwa, cukiernictwo, mechanika pojazdowa, architektura krajobrazu, tapicer,
stolarz, kucharz, fryzjer, technik usług kelnerskich, florysta, technik usług kosmetycznych
Jakie potrzeby szkoleniowe dotyczą Państwa kadry?
Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 63%) zaznaczyła odpowiedź: nowe technologie w edukacji.
Na drugim miejscu znalazł się obszar związany z wiedzą o współczesnym rynku pracy. Odpowiedź tą
zaznaczyło ponad 47% uczestników spotkania. Blisko 37% ankietowanych zaznaczyło potrzebę szkoleń
zawodowych. Na kolejnych pozycjach respondenci wskazywali: szkolenia/staże u pracodawców (26,3%),
zarządzanie projektami (26,3%) oraz wsparcie psychologiczne (21,1%).
Jakim rodzajem współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego są
Państwo najbardziej zainteresowani?
Ponad połowa ankietowanych (52,6%) zainteresowana jest organizowaniem wizyt studyjnych u
pracodawców. Na drugim miejscu wskazano współpracę w zakresie realizowania doradztwa zawodowego
(47,4%). Ponad 42% respondentów zaznaczyło współpracę w zakresie organizowania praktyk zawodowych u
pracodawców zagranicznych. Na kolejnych pozycjach znalazły się takie propozycje jak: współpraca przy
działaniach promujących szkolnictwo zawodowe np. Noc Zawodowców lub Targi Edukacyjne (36,8%), udział
w szkoleniach organizowanych przez Centra rozwijające kompetencje w zakresie współpracy i zarządzaniu
młodym pokoleniem (31,6%), wsparcie w tworzeniu klas patronackich (31,6%), organizacja konkursów
zawodoznawczych (26,3%), edukacja związana z przedsiębiorczością (21,1%).
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„HYBRYDOWO - ZAWODOWO.WYZWANIA I POTRZEBY SZKÓŁ W ZAKRESIE
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO" 05.02.2021
Poznań był ostatnim miastem, które zaprosiło do dyskusji Dyrektorów Szkół branżowych i techników oraz ich
przedstawicieli. Miało ono na celu omówienie dotychczasowej i określenie przyszłej współpracy w zakresie
wsparcia przez CWRKDiZ w Poznaniu Szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach oraz zdefiniowanie
potrzeb i wyzwań w kształceniu zawodowym. Zakres tematyczny spotkania wpisuje się w Strategię
Województwa Wielkopolskiego na kolejne lata działań jakie będą podejmowane w obszarze kształcenia
zawodowego.
W spotkaniu on - line udział wzięło 95 osób; przedstawiciele Szkół ponadpodstawowych: Dyrektorzy,
Kierownicy kształcenia praktycznego, nauczyciele; przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w
Poznaniu, przedstawiciele Wydziału Oświaty Miasta Poznań oraz Dyrektorzy i pracownicy Centrów Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w województwie wielkopolskim.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonała - tak jak we
wszystkich Centrach Pani Paulina Stochniałek –
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która
w swojej wypowiedzi zwracała szczególną uwagę na
zmianę sposobu postrzegania szkolnictwa zawodowego
w Wielkopolsce.
W spotkaniu w Green Studio uczestniczyli: Pani Dorota
Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Pani
Ewa Kulas – Doroba Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w
Międzychodzie oraz Pan Mariusz S. Kubiak Dyrektor
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i
Zawodowego w Poznaniu i Pani Arleta Jaśniewicz z
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie.
Wydarzenie prowadziła w roli moderatorki Małgorzata
Waszczuk - Szynka z poznańskiego CWRKDiZ.
Spotkanie składało się z trzech Modułów,
podczas
których poruszane były tematy w obszarze kształcenia
zawodowego.
I Moduł pt. „Myślenie poza schematami”, podczas
którego została podjęta tematyka promocji Szkół
kształcących w zawodach.
II Moduł pt. „Kształcenie zawodowe – dobre praktyki”
Współpraca jako forma budowania mostów. Podczas tej
części
spotkania
omówiona
została
tematyka
współpracy pomiędzy Szkołami a pracodawcami oraz
rola kształcenia praktycznego.
III Moduł pt. „Doradzamy zawodowo!” Poradnictwo
kariery w kształceniu zawodowym, gdzie podjęto
tematykę związaną z obszarem doradztwa zawodowego
w kształceniu zawodowym.

Na
zakończenie
spotkania
przedstawicielka
CWRKDiZ w Koninie Pani Arleta Jaśniewicz
prezentacją nt. „Akredytacja w Programie Erasmus+
– Strategia umiędzynarodowienia konsorcjum”
przybliżyła
uczestnikom
tematykę
akredytacji
Erasmus+ .
Spotkanie
„HYBRYDOWO
–
ZAWODOWO.
Wyzwania i potrzeby Szkół w zakresie kształcenia
zawodowego”
cieszyło
się
dużym
zainteresowaniem ze strony odbiorców subregionu
poznańskiego,
o
czym
świadczyła
wysoka
frekwencja i aktywność uczestników, którzy mieli
możliwość zadawania pytań na czacie gościom w
studio.
Nagranie,
dzięki
uprzejmości
Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
zostało
zrealizowane w Green Studio, które powstało z
udziałem m.in. funduszy UE w ramach projektu
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
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W celu lepszego poznania oczekiwań Szkół ponadpodstawowych zawodowych została przygotowana
ankieta, którą po spotkaniu przesłano do uczestników. Odpowiedziało na nią 47 respondentów. Uzyskane
wyniki będą pomocne w poznaniu obecnych potrzeb Szkół w ramach wsparcia szkolnictwa branżowego.
Zwiększą też możliwość nawiązania współpracy na linii Centrum – Szkoła – Pracodawca.
Jak przedstawiały się odpowiedzi?
Jakiego rodzaju zadania uważają Państwo za najtrudniejsze w swojej pracy?
40, 42% Pozyskanie nowych uczniów
36,17% Zdalne nauczanie
34,04% Współpraca z pracodawcami w obszarze organizowania staży, praktyk, szkoleń
29,78% Promocja szkolnictwa zawodowego
23,40% Przedsiębiorczość i wiedza uczniów o współczesnym rynku pracy
19,15% Organizowanie staży zagranicznych
6,38% Prowadzenie doradztwa zawodowego
2,13% Inna odpowiedź
Które obszary funkcjonowania Państwa placówki wymagają wsparcia?
46,81% Zmiana stereotypów dotycząca kształcenia zawodowego
42,55% Doposażenie sal dydaktycznych
38,30% Pozyskiwanie nowych pracodawców w ramach realizacji praktyk przez uczniów
34,04% Promocja szkolnictwa zawodowego
19,15% Rekrutacja uczniów
12,77% Pomoc w pozyskiwaniu nowych partnerów do współpracy krajowej i zagranicznej
8,51% Wsparcie merytoryczne w obszarze doradztwa zawodowego
2,13% Inna odpowiedź

Jakie kierunki kształcenia chcieliby Państwo objąć patronatem, opieką przedsiębiorców ?
Ankietowani wskazali następujące kierunki: technik informatyk, robotyka, automatyka, technik
mechatronik, mechatronik, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz,
technik przemysłu mody, branża budowlana, fotograf, technik mechanik, branża mechaniczna, technik
programista, technik architektury krajobrazu, technik elektryk, elektryk, technik logistyk, technik
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik optyk, technik weterynarz, cukiernik, drukarz fleksograficzny,
drukarz offsetowy, koszykarz-plecionkarz, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik urządzeń
dźwigowych, sprzedawca, ślusarz, technik ekonomista, technik hodowca koni, technik spawalnictwa.
Szkoleniem w jakich obszarach byliby zainteresowani pracownicy Państwa placówki ?
44,68% Zastosowanie i wykorzystanie nowych technologii
31,91% Współczesne poradnictwo kariery w szkołach kształcących w zawodach
27,66% Organizacja staży i praktyk u pracodawców
25,53% Komunikacja w zespole
23,40% Wiedza o współczesnym rynku pracy
19,15% Pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami krajowymi i unijnymi
17,02% Wsparcie coachingowe
14,89% Zarządzanie zasobami ludzkimi
10,64% Pierwsza pomoc przedmedyczna
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W jakich obszarach i wydarzeniach bylibyście Państwo zainteresowani współpracą z Centrum Wsparcia
Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu ?
53,19% Wsparcie w tworzeniu klas patronackich
53,19% Udział w bezpłatnych warsztatach , szkoleniach organizowanych przez CWRKDiZ w Poznaniu
48,94% Organizacja konkursów zawodoznawczych
42,55% Współpraca przy działaniach promujących szkolnictwo zawodowe np. Noc Zawodowców lub Targi
Edukacyjne
40,42% Organizacja wizyt studyjnych u pracodawców dla nauczycieli i uczniów
23,40% Współpraca w zakresie realizowania doradztwa zawodowego
23,40% Współpraca w zakresie organizowania praktyk zawodowych u pracodawców krajowych – platforma SIZ
2,13% Inna odpowiedź
Inicjatywy podejmowane przez CWRKDiZ w Poznaniu we współpracy z Pracodawcami i Szkołami z subregionu
poznańskiego, mają na celu integrację wszystkich podmiotów dla których kształcenie zawodowe jest ważnym
elementem przyszłości gospodarczej. Do najważniejszych wydarzeń zainicjowanych i organizowanych we współpracy
z Pracodawcami i Szkołami zawodowymi (branżowymi i technikami) należą: NOC ZAWODOWCÓW (pierwszy piątek
października
każdego
roku);
SYSTEM
INFORMACJI
ZAWODOWEJ
„SIZ”
(platforma
informacyjna:
WWW.CELUJWZAWODY.PL); TARGI EDUKACYJNE w POZNANIU oraz Targi Zawodowców – lokalne. Ponadto
CWRKDiZ w Poznaniu we współpracy z partnerami z 11 powiatów i Miasta Poznania przygotowują Gry i Konkursy
Zawodoznawcze; Foldery Informacyjne o Szkołach branżowych i Technikach; Wizyty studyjne u Pracodawców;
Wsparcie przy tworzeniu Klas Patronackich dla danych zawodów oraz organizowanie Praktyk zawodowych krajowych
i zagranicznych.
W zakresie obszaru doradztwa zawodowego wspieramy poprzez realizację warsztatów przedsiębiorczości i spotkań
indywidualnych dla uczniów oraz warsztaty dla doradców zawodowych.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów gospodarczych oraz Szkół kształcących w zawodach z subregionu
poznańskiego w realizowane przez nas inicjatywy oraz ich pozytywny odbiór spowodował, że na stałe wpisały się w
przestrzeń społeczną oraz w kalendarz wydarzeń wszystkich partnerów współpracujących z CWRKDiZ w Poznaniu.
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Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i
Zawodowego
działając
w
przynależnych
subregionach, starają się dopasować oferowane
aktywności do oczekiwań społeczności lokalnych.
Specyfika potrzeb jest często nieco odmienna,
jednak wszystkich nas łączy chęć dialogu i
tworzenia pomostów współpracy w sprawach
społecznie ważnych. Nadrzędną kwestią dla nas
jest odbudowa należnego szacunku do szkolnictwa
zawodowego, pobudzanie inicjatywności
i
przedsiębiorczości u młodzieży oraz bezpłatne
wsparcie kadry szkolnej w zdobywaniu nowych
kompetencji i kwalifikacji.
Chcemy w sposób wieloaspektowy zadbać o
potrzeby
odbiorców:
uczniom
zaoferować
profesjonalne doradztwo edukacyjno - zawodowe,
rodziców wesprzeć w odkrywaniu potencjału
dziecka
i umiejętnym wzmacnianiu jego
samoświadomości,
doradcom
zawodowym
zaproponować niezbędne narzędzia pracy, metody
i techniki sprzyjające rozwojowi osobistemu i
zawodowemu młodego człowieka. Dyrekcji służyć
pomocą w aplikowaniu
o środki projektowe,
rzemiosłu pomagać
w skutecznym dotarciu do
odbiorcy,
a
przedsiębiorcom
przygotowywać
przyszłego, kompetentnego pracownika.
Wiedząc jakie są oczekiwania naszych obecnych i
przyszłych partnerów, jest nam zdecydowanie
łatwiej odpowiadać na potrzeby i dopasować
ofertę. Naszym celem jest być wszędzie tam, gdzie
ważny jest rozwój, kreatywność i wsparcie.
Chcemy szerzyć dobre praktyki i inspirować
innych do działania.
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Edukacja zawodowa nie może istnieć bez dobrej
bazy lokalowej, wyposażonych w niezbędny do
nauki zawodu sprzęt, przeszkolonej kadry oraz w
systemie dualnym – profesjonalnych instruktorów
nauki zawodu. Zdaniem ankietowanych są to
obszary, które wymagają wsparcia. Dużą potrzebę
widzą też w tworzeniu nowych partnerstw z
pracodawcami
w
celu
realizacji
praktyk
zawodowych uczniów, zarówno w kraju jak i za
granicą.
Jednym ze sposobów wsparcia rozwoju kształcenia
zawodowego i urealniania jego efektów jest
tworzenie klas pod patronatami przedsiębiorców.
Nasi
respondenci
mając
doświadczenie
w
prowadzeniu
takiej
współpracy
i
widząc
obustronne
korzyści,
chcą
konwertować
sprawdzone
modele
na
kolejne
kierunki
kształcenia. Wskazywali tutaj przede wszystkim na
te, wiążące się z turystyką, hotelarstwem i
gastronomią,
weterynaryjne
i
rolnicze,
informatyczne oraz związane z logistyką. Jest to
istotny element, który może znacząco wpłynąć na
wizerunek zawodów, co z kolei przełoży się na
wzrost ich popularności i pozyskanie nowych
uczniów na zasadzie pozytywnego wyboru.
Odczarowanie
stereotypów
związanych
z
niektórymi profesjami to także misja społeczna.
Biorąc
pod
uwagę
jak
kształtuje
się
zapotrzebowanie
na
zawody,
bazując
na
prognozach
ministerialnych,
czy
barometrze
zawodów, prezentowanie pracy w najbardziej
deficytowych zawodach od strony korzyści i
oczekiwań dotyczących kwalifikacji wysuwanych
przez pracodawców, jest obowiązkiem wszystkich
osób zaangażowanych w efektywną edukację.
Jednym z najtrudniejszych zadań w szkolnictwie
zawodowym, jest zachęcenie młodych ludzi do
świadomego podjęcia nauki w zawodzie.

Podkreślano dużą rolę doradców zawodowych,
którzy docierają z informacjami o współczesnym
rynku pracy, specyfice profesji, a przede wszystkim
predyspozycjach osobistych i ich znaczeniu w
wyborze ścieżki kształcenia, które są ważnymi
elementami podejmowanych decyzji. W aktualnej
sytuacji
szkoły
zmagając
się
ze
zdalnym
nauczaniem,
odczuwają
podwójne
utrudnienie
związane z realizacją programów nauczania oraz
praktyk zawodowych. Uczniowie mając ograniczony
lub
zablokowany
dostęp
do
trenowania
umiejętności, są narażeni na luki kompetencyjne,
które mogą przełożyć się na trudności z zaliczeniem
kwalifikacji.
Wyzwaniem dla ukierunkowanej i dopasowanej do
oczekiwań rynkowych strategii edukacyjnej, jest
dobra współpraca między sektorem przedsiębiorstw
i szkolnictwem. Respondenci wskazywali ważność
nawiązywania korzystnych i synergicznych relacji z
pracodawcami. Jest to w skali makro warunek
rozwoju
stabilnej
gospodarki
dostosowanej
technologicznie i strukturalnie do zglobalizowanego
świata. Niezależnie od subregionu, ankietowani
wskazywali na chęć uczestnictwa w organizowanych
przez Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego wizytach studyjnych u
pracodawców, które są doskonałą okazją do
nawiązania relacji, poznania specyfiki środowiska
pracy, występujących w nich zawodów i realnych
wymagań wobec potencjalnych pracowników. Taka
wiedza przekazywana na zajęciach z doradztwa
zawodowego i przedsiębiorczości oraz wdrażana
podczas warsztatów czy praktyk zawodowych,
realnie wiąże edukowanie z wyposażaniem w kapitał
umożliwiający płynne przejście ze środowiska
szkolnego do pracowniczego. Wspiera tym samym
promowanie szkolnictwa zawodowego i angażuje
zainteresowane strony w proces poznawczy.
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Ważną dla Centrów sferą, a jednocześnie atrakcyjną dla odbiorców, są organizowane rokrocznie
wydarzenia promujące szkolnictwo branżowe i techniczne. ,,Noc Zawodowców" nasze sztandarowe
działanie, mające na celu przybliżenie młodym ludziom i ich rodzicom oferty edukacyjnozawodowej oraz stworzenie możliwości kontaktu z przyszłymi pracodawcami, cieszy się
ogromnym powodzeniem. Taki sam efekt chcemy osiągnąć promując rzemiosło w konkursie
"Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik Roku". Poprzez współpracę z pracodawcami, rzemieślnikami
i szkołami kształcącymi w zawodach, organizujemy również inne inicjatywy, które wspierają i
prezentują umiejętności zawodowe, jako klucz do sukcesu na rynku pracy.
Nasi respondenci doceniają wymienione obszary wsparcia i chętnie korzystają z możliwości
szkoleniowych, jakie stwarzamy w ramach klubów czy sieci dla doradców zawodowych, wyrażając
jednocześnie chęć włączenia w ofertę szkoleniową innych nauczycieli, między innymi kształcących
w zawodzie. Tu widzą ogromny deficyt wiedzy o oczekiwaniach współczesnego rynku pracy oraz
potrzebę szkoleń stricte zawodowych.
Wnioski, które stanowią podsumowanie wszystkich pięciu spotkań oscylują wokół następujących
tematów:
wieloaspektowość problemów związanych z edukacją zdalną wpływa na realizację programów
nauczania w zakresie teoretycznym i praktycznym w szkołach kształcących w zawodach
niedostateczne lub brak wsparcia psychologicznego dla uczniów, ale i kadry nauczycielskiej jest
czynnikiem, który warunkuje obniżenie efektywności uczenia i nauczania
ścisła współpraca z pracodawcami w zakresie przygotowania programów kształcenia zawodowego
oraz realizacji praktyk i staży zawodowych to warunek dobrego przygotowania do rynku pracy
włączanie rodziców w proces budowania tożsamości zawodowej ucznia to korzyści dla ucznia
i rodzica w sensie pogłębienia relacji, ale i dodatkowe pozytywne skutki na linii: szkoła - rodzic
- uczeń
wspieranie doradztwa zawodowego, które stanowi bazę do rozwoju samoświadomości ucznia
i sprzyja dobrym wyborom edukacyjno- zawodowym.
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Należy nieustannie pracować nad dostosowywaniem kształcenia zawodowego do
potrzeb przedsiębiorców
Istnieje konieczność wspólnych działań i współpracy samorządu, przedsiębiorców
i placówek edukacyjnych, co umożliwi osiągnięcie lepszych efektów nauczania
dualnego
Ważne jest tworzenie warunków do trwałej, systemowej kooperacji między
środowiskiem edukacyjnym i środowiskiem pracodawców
Wypracowanie modelu zachęt dla pracodawców angażujących się w proces
kształcenia zawodowego
Zwiększenie nakładów finansowych dla szkół branżowych zwiększyłoby
atrakcyjność na rynku edukacyjnym, umożliwiłoby realizację planów na rozwój
oferty szkół.
Nauczyciele zawodu powinni mieć zapewnione solidne przygotowanie i wsparcie
metodyczne, pomoce dydaktyczne, poznawać nowe metody, niezbędne do pracy
z młodzieżą
Ważne jest monitorowanie, diagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów w zakresie
dostępu do informacji na temat kształcenia oraz planowania kariery zawodowej w
porozumieniu i na podstawie opinii pracodawców.

Opracowanie:
Marzena Szymańska-Grzegorzek
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Lesznie
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Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego podjęły się szeregu inicjatyw,
których cele są zbieżne z potrzebami szkolnictwa kształcącego w zawodach i będą nadal
rozwijane.
Oto najważniejsze z nich:
szeroko rozumiana promocja, upowszechnianie kształcenia zawodowego, w tym
dualnego, jako kształcenia pierwszego i pozytywnego wyboru ucznia, np. poprzez
doradztwo zawodowe, publikację informatorów, promocję szkół i kierunków
kształcenia, gry, konkursy, w trakcie targów edukacyjnych, poprzez System Informacji
Zawodowej, media społecznościowe,
przybliżanie uczniom zawodów, np. w trakcie Nocy Zawodowców, wizyt studyjnych u
pracodawców,
inicjowanie współpracy i upowszechnianie form współpracy szkół zawodowych z
pracodawcami, np. poprzez organizowane konferencje, seminaria, spotkania,
wydarzenia
wsparcie w organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów u pracodawców
realizacja działań wspierających planowanie ścieżki zawodowej, włączanie się w proces
doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego na poziomie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, a nawet poprzez preorientację zawodową w przedszkolach,
utworzenie i rozwijanie sieci doradców zawodowych, które korelują z realizacją
potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych,
realizacja projektu programu Erasmus+ oraz dalsze pozyskiwanie środków unijnych w
obszarze kształcenia zawodowego.
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ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W KALISZU

ul. Południowa 62
62-800 Kalisz
tel.: 62 742 44 58
www.cwrkdiz.kalisz.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W KONINIE

ul. Sosnowa 14
62-510 Konin
tel.: 63 240 63 05
www.cwrkdiz.konin.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W LESZNIE

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno
tel.: 65 513 03 67
www.cwrkdiz.leszno.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W PILE

ul. Bydgoska 21
64-920 Piła
tel.: 67 307 00 05
www.cwrkdiz.pila.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA DUALNEGO
I ZAWODOWEGO W POZNANIU

ul. Piekary 17
61-823 Poznań
tel.: 61 22 55 080
www.cwrkdiz.poznan.pl
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