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W dzisiejszych czasach przy stale zmieniaj¹cym siê
rynku pracy, rosn¹cym bezrobociu w�ród m³odych lu-
dzi (przede wszystkim absolwentów szkó³ ponadgim-
nazjalnych i wy¿szych) poruszanie siê po rynku pracy
jest nieodzown¹ umiejêtno�ci¹ ka¿dego cz³owieka.
Wybór dalszej �cie¿ki edukacyjnej lub przysz³ej drogi
zawodowej spoczywa ju¿ na uczniach gimnazjum. W
wieku 15-16 lat m³ody cz³owiek musi podj¹æ decyzjê,
dotycz¹c¹ jego przysz³ego ¿ycia edukacyjno-zawodo-
wego, a dokonuj¹c wyboru szko³y ponadgimnazjalnej
czêsto decyduje o wyborze przysz³ego zawodu. Jedni
wybieraj¹ zawód, o którym marzyli ju¿ w dzieciñstwie,
inni natomiast decyzjê podejmuj¹ bez zastanowienia,
pod wp³ywem impulsu b¹d� mody na okre�lone typy
szkó³ lub okre�lone bran¿e, powierzaj¹ swój los przy-
padkowi. Nierzadko m³ody cz³owiek z t¹ decyzj¹ pozo-
staje sam, poniewa¿ nie wie, do kogo mo¿e zg³osiæ siê o
pomoc. W wiêkszo�ci polskich szkó³ nie ma zatrudnio-
nych doradców zawodowych, wiêc uczniowie nie maj¹
mo¿liwo�ci uzyskania profesjonalnej konsultacji doty-
cz¹cej wybranego zawodu lub drogi edukacyjnej. Ro-
dzice nie zawsze s¹ w stanie pomóc dziecku w podjêciu
tej trudnej decyzji. Proponuj¹ zawody, które sami chcie-
liby wykonywaæ lub wykonuj¹, nie zwracaj¹c uwagi na
zainteresowania, a przede wszystkim preferencje swo-
ich dzieci. Niejednokrotnie ambicjonalnie podchodz¹
do mo¿liwo�ci swojego wychowanka, b¹d� pozosta-
wiaj¹ m³odego cz³owieka ze stwierdzeniem "decyzja
nale¿y do Ciebie, niczego nie bêdziemy narzucaæ". Za-
nim m³ody cz³owiek dokona wyboru szko³y ponadgim-
nazjalnej, a w konsekwencji przysz³ego zawodu, po
pierwsze powinien poznaæ samego siebie. �wiadomo�æ
swoich mocnych i s³abych stron, zainteresowañ i pre-
ferencji zawodowych jest w tej kwestii priorytetem, ale
równie wa¿ne jest poznanie rynku pracy pod k¹tem
zawodów, na które jest zapotrzebowanie. Dopiero po-
znanie tych elementów pozwala na �wiadome podjêcie
decyzji co do wyboru szko³y (zawodowej lub licealnej),
a w konsekwencji przysz³ego zawodu i dalszej �cie¿ki
edukacyjnej.

Czêsto do szkó³ ponadgimnazjalnych trafia m³odzie¿
która nie potrafi sprecyzowaæ swoich planów eduka-
cyjno-zawodowych. Zdarzaj¹ siê równie¿ osoby, które
nie znaj¹ zawodu, w którym postanowi³y siê kszta³ciæ.
Bez wzglêdu na powód wyboru szko³y gimnazjalista
przed podjêciem decyzji powinien posiadaæ wiedzê o
kierunkach kszta³cenia oraz o zawodach.

Przepisy prawne nak³adaj¹ na szko³y gimnazjalne i
ponadgimnazjalne obowi¹zek organizacji poradnictwa

zawodowego,bu umo¿liwiæ ka¿demu uczniowi profe-
sjonalnego wsparcia w wyborze odpowiedniej drogi
edukacyjno-zawodowej. Bior¹c pod uwagê powy¿sze
obowi¹zki na³o¿one na placówki o�wiatowe, nadrzêd-
nym celem ka¿dej szko³y powinno byæ przygotowanie
m³odzie¿y do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego
kszta³cenia, a tak¿e stworzenie najbardziej sprzyjaj¹cych
warunków do zaistnienia i poruszania siê na rynku edu-
kacyjnym i rynku pracy. Kwestie zwi¹zane z realizowa-
niem doradztwa edukacyjno-zawodowego w szko³ach
reguluj¹ miedzy innymi Ustawa o Systemie O�wiaty,
ustawa Karta Nauczyciela ale równie¿ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej w publicznych przedszkolach, szko³ach i placów-
kach, a tak¿e rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz okre�lenia szkó³ i wypadków, w któ-
rych mo¿na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿sze-
go wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu kszta³cenia
nauczycieli.

Zgodnie z § 25 pkt 1 z rozporz¹dzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko³ach
i placówkach do zadañ doradcy zawodowego nale¿y
przede wszystkim systematyczne diagnozowanie zapo-
trzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu
kszta³cenia i kariery zawodowej. Do zadañ na³o¿onych
na doradców zawodowych nale¿¹ tak¿e: gromadzenie,
aktualizacja i udostêpnianie informacji edukacyjnych i
zawodowych w³a�ciwych dla danego poziomu kszta³-
cenia, prowadzenie zajêæ przygotowuj¹cych uczniów
do �wiadomego planowania kariery i podjêcia roli za-
wodowej, koordynowanie dzia³alno�ci informacyjno-
doradczej prowadzonej przez szko³ê i placówkê, a tak¿e
wspó³praca z innymi nauczycielami w tworzeniu i za-
pewnieniu ci¹g³o�ci dzia³añ w zakresie doradztwa edu-
kacyjno-zawodowego.

Realizacja wy¿ej przedstawionych dzia³añ i wdra¿a-
nie nowych zadañ wymaga czasu na ich realizacjê i od-
powiedniej osoby do ich wykonania. W szko³ach pla-
nowaniem dzia³añ edukacyjno-zawodowych i sposo-
bem ich realizacji powinni zajmowaæ siê szkolni doradcy
zawodowi, a w przypadku braku doradcy zawodowego
dyrektor powinien powierzyæ te obowi¹zki nauczycie-
lowi. W wiêkszo�ci szkó³ zadania te wykonuje pedagog
szkolny, który ob³o¿ony zadaniami wynikaj¹cymi ze
sprawowania swojej funkcji nie jest w stanie w pe³ni
realizowaæ dodatkowych obowi¹zków z zakresu doradz-
twa zawodowego. Ponadto pedagog szkolny czêsto nie
posiada kierunkowych kwalifikacji do wykonywania
tych¿e zadañ.

St¹d nale¿y wyra�nie podkre�liæ, ¿e szkolny doradca
zawodowy powinien byæ zatrudniony w ka¿dej szkole
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej bez wzglêdu na typ
szko³y. Mo¿emy za³o¿yæ, ¿e uczeñ, który kszta³ci siê w

Zespó³ Szkó³ £¹czno�ci w Szczecinie

Znaczenie doradcy
zawodowego

w szkole zawodowej
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szkole zawodowej, wybra³ ju¿ swój przysz³y zawód, jed-
nak¿e badania prowadzone przez doradców zawodo-
wych w jednej z zachodniopomorskich szkó³ zawodo-
wych wykazuj¹ u wiêkszo�ci uczniów brak umiejêtno-
�ci planowania dalszej kariery zawodowej czy eduka-
cyjnej, jak równie¿ wyra�ne deficyty w umiejêtno�ciach
poruszania siê po rynku pracy. W szko³ach zawodo-
wych zadania z zakresu doradztwa edukacyjnego i za-
wodowego powinny przede wszystkim sprowadzaæ siê
do u�wiadamiania uczniom zmian i konsekwencji, jakie
zachodz¹ na rynku pracy, wykszta³cenia umiejêtno�ci
samodzielnego poszukiwania pracy, u�wiadomienia roli
uczenia siê przez ca³e ¿ycie i potrzeby ci¹g³ego dosko-
nalenia siê oraz udzielania informacji zawodowej o do-
stêpnych mo¿liwo�ciach rozwijania zainteresowañ za-
wodowych uczniów.

Wspomniane ju¿ badania mia³y na celu poznanie
motywów wyboru szko³y, a tym samym przysz³ego za-
wodu, w którym uczeñ siê kszta³ci. Uczniowie odpowia-
dali na pytania zwi¹zane ze sposobem i trafno�ci¹ po-
dejmowania decyzji o wyborze szko³y-zawodu, pokry-
waniu siê wyobra¿eñ o zawodzie z rzeczywisto�ci¹, pla-
nów edukacyjno-zawodowych czy te¿ �róde³ informacji
o przysz³ej drodze kszta³cenia.

Badania te pokaza³y, ¿e uczniowie czêsto maj¹ pro-
blem z podjêciem decyzji co do wyboru szko³y, zdarza
siê równie¿, ¿e nie znaj¹ specyfiki wybranego zawodu.
Wiêkszo�æ badanych samodzielnie podjê³a decyzjê o
wyborze przysz³ej drogi kszta³cenia, rzadko korzystaj¹c
z pomocy rodziców czy pedagoga. Niestety w�ród an-
kietowanych nikt nie korzysta³ z konsultacji u doradcy
zawodowego, prawdopodobnie nie by³o takiego sta-
nowiska w szkole gimnazjalnej. W niektórych przypad-
kach wybór szko³y, a tym samym zawodu, okaza³ siê
decyzj¹ chybion¹, niezgodn¹ z zainteresowaniami, a
nawet predyspozycjami osobistymi ucznia.

Symptomatyczne by³y równie¿ problemy z podjêciem
decyzji dotycz¹cej dalszej drogi kszta³cenia po ukoñ-
czeniu szko³y ponadgimnazjalnej. M³odzi ludzie nie po-
trafili odpowiedzieæ na pytanie: czy kontynuowaæ na-
ukê na wy¿szej uczelni, czy podj¹æ pracê, a mo¿e jedno-
cze�nie kontynuowaæ naukê na studiach zaocznych i
pracowaæ? Osoby, które zdecydowa³y siê na kontynu-
acjê nauki boryka³y siê z problemem, jak¹ uczelniê wy-
braæ, co studiowaæ (podj¹æ studia w tym samym b¹d� w
zbli¿onym kierunku, co ukoñczona szko³a, a mo¿e wy-
braæ kierunek zupe³nie inny). Osoby, które zdecydowa-
³y siê na pracê nie wiedzia³y, czy szukaæ jej w kraju czy za
granic¹. Co zrobiæ, by staæ siê atrakcyjnym kandydatem
w�ród kilkuset absolwentów wyuczonych w tym sa-
mym zawodzie.

Przygotowanie przysz³ego absolwenta do planowa-
nia drogi zawodowej na ci¹gle zmieniaj¹cym siê rynku
pracy powinno byæ zadaniem ka¿dej szko³y. Uczeñ po-
nadgimnazjalnej szko³y zawodowej powinien otrzymaæ
profesjonalne wsparcie z zakresu doradztwa edukacyj-
no-zawodowego, szczególnie w obliczu reformy kszta³-
cenia zawodowego. Znajomo�æ kwalifikacji w poszcze-

gólnych zawodach w po³¹czeniu z mo¿liwo�ci¹ szyb-
kiego przebran¿owienia stwarza szansê na zmniejszenie
liczby bezrobotnych w�ród absolwentów szkó³ zawo-
dowych. Nale¿y stale u�wiadamiaæ m³odemu cz³owie-
kowi, ¿e w dzisiejszych czasach, przy tak szybkim po-
stêpie technologicznym, kszta³cenie ustawiczne jest nie-
odzownym elementem funkcjonowania na rynku pracy.

Rola doradcy zawodowego w szko³ach zawodowych
jest ogromna. To dziêki niemu uczniowie, rodzice i na-
uczyciele bêd¹ mieli ³atwiejszy dostêp do informacji
edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie bêd¹ mogli korzy-
staæ z porad indywidualnych i uczestniczyæ w zajêciach
warsztatowych u³atwiaj¹cych wej�cie na rynek pracy,
poznaj¹ swoje mo¿liwo�ci i predyspozycje zawodowe
oraz zaplanuj¹ w³asn¹ karierê zawodow¹. Udzielona
przez doradcê zawodowego pomoc przyczyni siê do
wyeliminowania lub ograniczenia wielu niew³a�ciwych
wyborów w przesz³o�ci, za� szko³a zrealizuje zobowi¹-
zania wynikaj¹ce z przepisów prawa dotycz¹cych po-
radnictwa zawodowego.

Taki model doradcy realizowany jest od lat w Zespole
Szkó³ £¹czno�ci w Szczecinie umo¿liwiaj¹c szkole reali-
zacjê zadañ nie tylko dla spo³eczno�ci uczniowskiej, ale
równie¿ �rodowiska lokalnego poprzez nawi¹zanie
wspó³pracy ze szko³ami gimnazjalnymi i ponadgimnzjal-
nymi, pracodawcami czy uczelniami wy¿szymi naszego
regionu. Szkolny doradca zawodowy jest tak¿e inicjato-
rem wielu akcji, przedsiêwziêæ i konkursów maj¹cych na
celu zwiêkszenie �wiadomo�ci zawodowej.

Podsumowuj¹c, czêsto niedoceniana rola doradcy
jest ró¿na w zale¿no�ci od etapu edukacyjnego. Rów-
nie wa¿nym zadaniem w szkole gimnazjalnej jest zba-
danie predyspozycji m³odego cz³owieka, przedsta-
wienie oferty szkó³ ogólnokszta³c¹cych i zawodo-
wych jak równie¿ u�wiadomienie rodziców o mo¿li-
wo�ciach ich dziecka. W szkole ponadgimnazjalnej
doradca zawodowy powinien nadal s³u¿yæ pomoc¹
w wyborze dalszej drogi kszta³cenia oraz planowaniu
kariery zawodowej. Tak szeroki i odpowiedzialny za-
kres zadañ wymaga osób profesjonalnie wykszta³-
conych i zaanga¿owanych, dla których doradztwo
jest pasj¹ a nie tylko dodatkowym obowi¹zkiem z
którego w nawale innych zadañ najpro�ciej wywi¹-
zaæ siê poprzez kolejne statystyki, s³upki i raporty.

Od 1952 nasze mury opu�ci³o ponad 9000 absolwen-
tów.

Kszta³cimy w zawodach:
 - technik teleinformatyk
 - technik telekomunikacji
 - technik elektronik
 - technik ekonomista
 - monter elektronik
 - monter sieci i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych
Zapraszam do odwiedzenia naszego portalu
www.zsl.szczecin.pl

Krystyna Stelmach-Tyszko
� Doradca Zawodowy

w Zespole Szkó³ £¹czno�ci w Szczecinie
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Szkolny O�rodek Kariery (SzOK) w Zespole Szkó³
Nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie dzia³a od wrze-
�nia 2013r. G³ównym celem SzOKu jest przygoto-
wanie ucznia do poznania i rozwiniêcia w sobie cech
cz³owieka przedsiêbiorczego, odwa¿nie siêgaj¹ce-
go po wszystko co oferuje mu �wiat biznesu i na-
uki. W realiach gospodarki rynkowej niezmiernie
wa¿nym aspektem jest zdobycie umiejêtno�ci �wia-
domego kierowania swoj¹ karier¹ zawodow¹. Takie
dzia³ania pozwol¹ naszym absolwentom odnale�æ
siê na rynku pracy. Pracownicy o wy¿szych kwalifi-
kacjach � poziomie wiedzy, umiejêtno�ciach, ce-
chach psychofizycznych � uzyskuj¹cy w pracy po-
nadprzeciêtne rezultaty, spychaj¹ na margines lu-
dzi gorzej przygotowanych zawodowo. Dzia³alno�æ
SzOKu jest �ci�le zwi¹zana z potrzeb¹ zapewnienia
pomocy uczniom na miejscu, w szkole. Staramy siê,
by kiedy� nasi absolwenci stali siê odwa¿nymi i
pewnymi swoich kompetencji pracownikami poszu-
kiwanymi na rynku pracy w kraju jak i zagranic¹.

Nasza codzienno�æ w dzia³aniach SzOK-u to in-
dywidualna i grupowa praca z uczniami obejmuj¹ca
m.in. poznanie w³asnych predyspozycji i zaintere-
sowañ, kszta³towanie umiejêtno�ci dokonywania
adekwatnej samooceny, planowanie w³asnego roz-
woju zawodowego pod k¹tem mobilno�ci zawodo-
wej, poznanie grup zawodowych i specjalno�ci,
poznanie potrzeb lokalnego rynku pracy, kszta³to-
wanie umiejêtno�ci pracy zespo³owej i poznanie
zasad komunikacji interpersonalnej oraz udzielanie
informacji o placówkach edukacyjnych.

Wa¿nym aspektem dzia³añ SzOKu jest wspó³pra-
ca z instytucjami �wiata biznesu i nauki, pracodaw-
cami, z lokalnymi publicznymi s³u¿bami zatrudnie-
nia, udzia³ w konferencjach, seminariach szkolenio-
wych i warsztatach z zakresu doradztwa i poradnic-
twa zawodowego.

Co roku bierzemy czynny udzia³ w Ogólnopol-
skich Dniach Kariery organizowanych przez Woje-
wódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie. Uczniowie maj¹
wówczas mo¿liwo�æ skorzystania z grupowych
warsztatów oraz indywidualnych badañ predyspo-
zycji zawodowych przeprowadzonych przez dorad-
ców zawodowych.

Nasi uczniowie przygotowywani s¹ równie¿ do
prowadzenia w³asnego biznesu. Na zajêciach opra-
cowuj¹ biznesplany swoich przysz³ych, wymarzo-
nych firm, poznaj¹c przy tym wady i zalety samoza-
trudnienia. Aby wzmocniæ pozytywny aspekt takiej
drogi zawodowej organizujemy spotkania z absol-
wentami naszej szko³y, którym uda³o siê odnie�æ
sukces w �wiecie biznesu, polityki i bran¿y gastro-
nomicznej. Nie zapominamy równie¿ o wspó³pracy
z urzêdami organów administracji pañstwowej. W
ramach przybli¿ania naszym uczniom prawnych
aspektów prowadzenia w³asnej dzia³alno�ci gospo-
darczej co roku odwiedzaj¹ nasz¹ szko³ê pracowni-
cy Urzêdu Skarbowego, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych oraz przedstawiciele banków. Nawi¹zali-
�my równie¿ wspó³pracê z Pañstwow¹ Inspekcj¹
Pracy, która w ramach konkursów i zajêæ promuje
proaktywne postawy uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a
tak¿e popularyzuje idee kultury bezpieczeñstwa oraz
wagê dba³o�ci o jako�æ stanowisk pracy i bezpie-
czeñstwo pracy.

Oprócz wprowadzania uczniów w �wiat przedsiê-
biorstw komercyjnych staramy siê pokazaæ m³odzie-
¿y rolê przedsiêbiorstw spo³ecznych i gospodarki

spo³ecznej. Dlatego nasi
uczniowie brali udzia³ w
projekcie �Przedsiêbior-
czo�æ spo³eczna � Lubiê
to!� zrealizowanego przez
Polsk¹ Fundacjê Spo³e-
czeñstwa Przedsiêbiorcze-
go. Jego celem by³o pod-
niesienie wiedzy i �wiado-
mo�ci uczniów i nauczy-
cieli szkó³ ponadgimnazjal-
nych województwa za-
chodniopomorskiego na
temat funkcjonowania oraz
roli przedsiêbiorstw spo-

Zespó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja
w Szczecinie

Rola SzOK w szkole
ponadgimnazjalnej
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³ecznych i gospodarki spo³ecznej. Uczniowie brali
udzia³ w spotkaniach dotycz¹cych za³o¿enia dzia-
³alno�ci gospodarczej w formie: fundacji, spó³dziel-
ni, stowarzyszenia. Spotkania mia³y na celu promo-
wanie i upowszechnianie idei przedsiêbiorczo�ci
spo³ecznej oraz dobrych praktyk w tym obszarze,
zapewnienie szerszej wiedzy na temat przedsiê-
biorstw spo³ecznych, czy zwalczanie istniej¹cych
stereotypów (�spó³dzielnie to relikt przesz³o�ci�).
Jest to szczególnie istotne w polskich realiach. Pol-
ska jeszcze wiele lat bêdzie krajem na dorobku, bo-
rykaj¹cym siê w wieloma pal¹cymi problemami spo-
³ecznymi.

Wspó³pracujemy równie¿ z uczelniami wy¿szymi.
Organizujemy wycieczki do Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego, na wydzia³y
Uniwersytetu Szczeciñskiego, gdzie uczniowie maj¹
okazjê zapoznaæ siê z ofert¹ edukacyjn¹ oraz pozna-
nie dzia³alno�ci uczelni. Co roku nasi uczniowie
uczestnicz¹ w warsztatach z doradc¹ zawodowym
na temat: autoprezentacji zawodowej, radzenia so-
bie ze stresem oraz umiejêtno�ci pisania CV i listu
motywacyjnego. Zajêcia prowadzone s¹ przez spe-
cjalistów z Biura Karier Szczeciñskiej Szko³y Wy-
¿szej Collegium Balticum.

Wspó³praca z uczelniami wy¿szymi dotyczy nie
tylko uczniów, ale równie¿ nas nauczycieli pracuj¹-
cych na rzecz Szkolnego O�rodka Kariery. Zdajemy
sobie sprawê, i¿ pomoc uczniom w kszta³towaniu
ich przysz³ej kariery zawodowej, wymaga od nas
samych ci¹g³ego rozwoju i poznawania nowych
trendów w doradztwie zawodowym. Z tego te¿ po-
wodu wziêli�my udzia³ w innowacyjnym projekcie
�Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego�,
który zosta³ zorganizowany przez Wy¿sz¹ Szko³ê Ad-
ministracji Publicznej w Szczecinie oraz inne insty-
tucje zajmuj¹ce siê doradztwem zawodowym. W ra-
mach projektu uczestniczyli�my w szkoleniach i
warsztatach dla nauczycieli i szkolnych doradców
zawodowych na temat programów doradczych do-
tycz¹cych kszta³cenia zawodowego. Poza tym szko-
³a otrzyma³a bezp³atny dostêp do multimedialnej
platformy internetowej www.platforma-zawodo-
wa.pl, dostêp do trzech programów doradztwa za-
wodowego, a nasi uczniowie z Zasadniczej Szko³y
Zawodowej uczestniczyli w cyklu 8-godzinnych
zajêæ z doradztwa zawodowego.

Wspó³pracujemy równie¿ z uczelniami spoza
Szczecina. W zesz³ym roku wziêli�my udzia³ w ogól-
nopolskim konkursie organizowanym przez Studium
Prawa Europejskiego w Warszawie. Efektem wspó³-
pracy w ramach konkursu by³o zdobycie przez Ze-
spó³ Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja certyfikatu �Szko-

³a zawodowych perspektyw�. Udzia³ w procedurze
konkursowej by³ istotny ze wzglêdu na fakt, i¿ rok
szkolny 2014/2015 zosta³ og³oszony przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej Rokiem Zawodowców.
Praca nad zadaniami konkursowymi trwa³a ca³y rok.
Zmierzenie siê z jego kryteriami wymaga³o zaanga-
¿owania uczniów w szerokiej gamie dzia³añ zmierza-
j¹cych do zastanowienia siê nad ich przysz³¹ ka-
rier¹ zawodow¹.

Od kilku lat prowadzimy owocn¹ wspó³pracê z
Fundacj¹ M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci. Uczest-
niczymy w organizowanym przez Fundacjê �Dniu
przedsiêbiorczo�ci�. Istot¹ Dni przedsiêbiorczo�ci
jest w³¹czenie doros³ych � wolontariuszy z firm i
instytucji � w edukacjê m³odych ludzi. Dziêki zaan-
ga¿owaniu tych osób uczniowie szkó³ ponadgim-
nazjalnych w ca³ym kraju mog¹ spêdziæ kilka godzin
na konkretnym stanowisku pracy w ramach jedno-
dniowych praktyk. Dziêki temu mog¹ zweryfikowa
swoje wyobra¿enia o wymarzonym zawodzie, pozy-
ska informacje o wykszta³ceniu, umiejêtno�ciach czy
predyspozycjach niezbêdnych do jego wykonywa-
nia, jak równie¿ do�wiadczyæ zwi¹zku pomiêdzy
wykszta³ceniem a karier¹ zawodow¹.

We wspó³pracy z Fundacj¹ M³odzie¿owej Przed-
siêbiorczo�ci uczestniczymy równie¿ co roku w
�wiatowym Tygodniu Przedsiêbiorczo�ci (�TP). Po-
mys³odawcami �wiatowego Tygodnia Przedsiêbior-
czo�ci s¹: by³y premier Wielkiej Brytanii, Gordon
Brown, brytyjska rz¹dowo-biznesowa organizacja
Make Your Mark oraz amerykañska Fundacja Kauf-
fmana. Jest on organizowany w Polsce ju¿ raz ósmy
i obchodzony jednocze�nie w 143 krajach �wiata.

W ramach �TP i programu �Otwarta firma � Biz-
nes przy tablicy� zapraszamy na spotkania  z m³o-
dzie¿¹ naszej szko³y lokalnych przedsiêbiorców,
przedstawicieli biznesu i nauki, ludzi sukcesu któ-
rzy chc¹ aktywnie wspieraæ przedsiêbiorcze posta-
wy i inicjatywy m³odych ludzi. Dla przedsiêbiorstwa
to wspania³a okazja do promocji oraz nawi¹zania
nowych kontaktów w �rodowisku lokalnym, szko³a
natomiast otrzymuje mo¿liwo�æ wzbogacenia swo-
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jej oferty edukacyjnej o ciekawe zajêcia przygoto-
wuj¹ce uczniów do wej�cia na rynek pracy i do ak-
tywnego oraz �wiadomego uczestnictwa w ¿yciu
gospodarczym.

W ramach �TP nasi uczniowie uczestnicz¹ w tur-
nieju gry rozwijaj¹cej postawy przedsiêbiorcze
�Ch³opska Szko³a Biznesu�. Rozgrywki organizo-
wane s¹ przez Ksi¹¿nicê Pomorsk¹. �Ch³opska Szko-
³a Biznesu� to ekonomiczne gra planszowa inspiro-
wana niezwyk³¹ histori¹ jednej z ma³opolskich miej-
scowo�ci � Andrychowa i poprzez swoj¹ atrakcyjn¹
formu³ê � naukê w dzia³aniu � s³u¿y rozwijaniu przed-
siêbiorczo�ci i kompetencji spo³ecznych. Uczestni-
cy gry wcielaj¹ siê w role historycznych przedsiê-
biorców z Andrychowa (piekarza, kowala, tkacza),
wytwarzaj¹ towary (chleby, bryki, p³ótna), handluj¹
ze sob¹ i organizuj¹ wyprawy handlowe do miast
Europy. Wygrywa gracz, któremu uda siê zgroma-
dziæ najwiêkszy kapita³. Gra wymaga od graczy nie-
ustannych negocjacji i konkurowania, ale te¿ two-
rzenia spó³ek i wspó³pracy. Rozgrywki przedstawiaj¹
symulacjê podstawowych mechanizmów rynko-
wych w sposób anga¿uj¹cy nie tylko intelekt, ale i
emocje graczy.

Niezwykle wa¿ne jest dla nas, aby nasi uczniowie
poznali swoje kompetencje zawodowe. Z tego po-
wodu wziêli�my udzia³ w kampanii spo³ecznej
��wiadomie wybieram Przysz³o�æ�. Pomys³odawc¹
i g³ównym organizatorem kampanii by³a firma HR
System, wydawca portalu KluczDoKariery.pl. Ce-
lem kampanii by³o pokazanie m³odzie¿y, i¿ posia-
daj¹ konkretne typy osobowo�ci zawodowej oraz,
¿e mog¹ sami kszta³towaæ w³asn¹ �cie¿kê kariery
zgodn¹ z ich osobistymi preferencjami i predyspo-
zycjami zawodowymi. W ramach tej kampanii wszy-
scy uczniowie Gastronomika poddani zostali testom
psychologicznym. By³ to Kwestionariusz Obszarów
i Kompetencji Zawodowych oraz Kwestionariusz
Przedsiêbiorczo�ci. Wy-
niki testów mia³y na celu
poznanie przez uczniów
swoich predyspozycji
zawodowych oraz po-
znanie ich przygotowa-
nia do prowadzenia po
szkole w³asnej dzia³alno-
�ci

Staramy siê, aby dzia-
³ania SzOKu by³y swo-
istym pomostem dla na-
szych uczniów, pomiê-
dzy instytucjami resortu
pracy, placówkami resor-
tu edukacji i �wiatem biz-

nesu. Wierzymy, i¿ profesjonalne dzia³ania dorad-
cze w szkole, mog¹ i powinny skutkowaæ mniejsz¹
ilo�ci¹ klientów w publicznych s³u¿bach zatrudnie-
nia. A wspó³dzia³anie i wspó³praca ze �wiatem biz-
nesu, przenoszenie wzorców i standardów dzia³a-
nia, wspólne lobbowanie na rzecz rozwijania kom-
petencji twardych i miêkkich, to zadanie SzOKu, któ-
re staramy siê wype³niaæ ka¿dego dnia w szkole.

Rol¹ Szkolnego O�rodka Kariery w polskiej szko-
le ponadgimnazjalnej jest wspomaganie uczniów w
procesie poznania siebie i podejmowania w³a�ciwych
decyzji zawodowych. Staramy siê w naszej codzien-
nej pracy rozwijaæ w nich umiejêtno�ci korzystania
z informacji o rynku pracy i poznanie czynników
zwiêkszaj¹cych powodzenie w znalezieniu wyma-
rzonej pracy. Chcieliby�my, aby nasi uczniowie
uwierzyli, i¿ ich sukces zawodowy jak i osobisty
zale¿y tylko od nich samych � ich zaanga¿owania,
motywacji i pracy.

Opracowanie:
Anna Barcicka

� opiekun SzOK, doradca zawodowy, nauczyciel
przedmiotów ekonomicznych i informatycznych

Sylwia Pawlus
� opiekun SzOK, nauczyciel przedmiotów

ekonomicznych
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Wraz z wdro¿on¹ od 1 wrze�nia 2012 r. moder-
nizacj¹ systemu kszta³cenia zawodowego i usta-
wicznego, wesz³a w ¿ycie nowa klasyfikacja za-
wodów szkolnictwa zawodowego, ustalona roz-
porz¹dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2011 r. Nowe ujêcie zawodów w klasy-
fikacji polega przede wszystkim na tym, ¿e nie
tylko okre�la ona zawody i wskazuje typ szko³y,
w którym mo¿e byæ prowadzone kszta³cenie w
danym zawodzie, ale tak¿e wskazuje i nazywa wy-
odrêbnione w nich kwalifikacje. Te zmiany do-
prowadzi³y do przeorganizowania nauczania i
dostosowania potrzeb do zmieniaj¹cego siê ryn-
ku pracy i oczekiwañ pracodawców, aby absol-
went wspó³czesnej szko³y zawodowej posiada³
solidn¹ wiedzê i konkretne umiejêtno�ci potwier-
dzone dyplomem. Nasza szko³a wysz³a temu na-
przeciw, opracowa³a w³asne programy nauczania
do nowo powsta³ych zawodów, aby podnie�æ
efektywno�æ i skuteczno�æ kszta³cenia. W tym
celu do ka¿dego zawodu powo³ane zosta³y przez
dyrektora szko³y zespo³y autorskie, w sk³ad, któ-
rych wchodzili nauczyciele wszystkich przedmio-
tów/modu³ów w danym zawodzie. Rozpoczêli�my
równie¿ kszta³cenie na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych w kwalifikacjach T.06 i T.15, wspo-
magaj¹c rozwój zawodowy osób doros³ych, któ-
rzy mog¹ zdobyæ nowe kwalifikacje/umiejêtno-
�ci lub ca³kowicie zmieniæ zawód.

Nasi uczniowie od wrze�nia 2012 r. rozpoczêli
naukê wg nowej podstawy programowej i no-
wych programów nauczania. Pierwsi absolwen-
ci zasadniczych szkó³ zawodowych w poprzed-
nim roku szkolnym opu�cili szko³ê, otrzymuj¹c
dyplomy potwierdzaj¹ce umiejêtno�ci zawodo-
we. Wielu z nich podjê³o pracê zgodnie z wy-
uczona profesj¹. Klasy techniczne s¹ ju¿ po
egzaminach z pierwszej kwalifikacji, przygoto-
wuj¹c siê do zdania nastêpnej.

Szko³a gastronomiczna to nie tylko wiedza teo-
retyczna, to przede wszystkim umiejêtno�ci

praktyczne, bez których absolwenci nie maj¹
szans na wspó³czesnym rynku pracy. Wspó³pra-
ca z pracodawcami, podczas organizowania prak-
tyki zawodowej i zajêæ praktycznych, przynosi
obopólne korzy�ci - szko³a podnosi poziom na-
uczania a pracodawca otrzymuje wykwalifikowa-
nych, dobrych pracowników, których cechuj¹ �
samodzielno�æ my�lenia, twórcze dzia³ania i
wytrwa³o�æ w d¹¿eniu do celu.

Fundamentalnym czynnikiem efektywnego i sku-
tecznego nauczania jest bez w¹tpienia motywacja
uczniów zarówno tych, którzy wykazuj¹ wiêksze
zainteresowanie nauk¹, s¹ aktywni na ró¿nych p³asz-
czyznach dzia³ania szko³y, jak i tych maj¹cych trud-
no�ci w nauce. Rozwój cz³owieka to najlepsza inwe-
stycja � rola nauczyciela polega, wiêc na tym, aby
uzyskaæ poprzez swe dzia³ania jak najwy¿szy sto-
pieñ motywacji.

Uzyskali�my certyfikat �Szko³y Promuj¹cej
Zdrowie� na lata 2014-2019, aby to osi¹gn¹æ zre-
alizowali�my szereg projektów i programów.

Zespó³ Szkó³ Nr 6 w Szczecinie

Sztuka kulinarna
jako mobilizacja

i pretekst
do realizacji

¿yciowych planów

Uczestniczyli�my w wycieczkach tematycznych m.
in w wyk³adach w �Szkole zdrowia� profesora nauk
medycznych Jacka Rudnickiego. Organizowali�my
szkolenia i wyk³ady np. �Dzieñ walki z osteopo-
roz¹�, �Dzieñ walki z oty³o�ci¹�, �Dzieñ wody�,
�Dzieñ walki z rakiem�, �Dzieñ walki z czerniakiem�,
��wiatowy dzieñ bez papierosa�. Zapraszali�my
specjalistów z ró¿nych dziedzin zdrowia do naszej
szko³y np. organizuj¹c �Warsztaty z celiakii�.
Uczestniczyli�my w wojewódzkiej konferencji na
temat �Zasad prawid³owego ¿ywienia w aspekcie
chorób cywilizacyjnych�. Organizowali�my akcje
charytatywne, które s¹ sta³ym elementem naszych
dzia³añ na rzecz zdrowia. W naszej szkole prowa-
dzonych jest szereg warsztatów , np. �¯yj zdrowo
i aktywnie�, �Stop nadwadze i oty³o�ci�.

Zajêcia dodatkowe prowadzone w ramach kó³ za-
interesowañ �M³odego cukiernika� czy �M³odego
gastronoma� s¹ bogate w do�wiadczenie, kreatyw-
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no�æ, ale przede wszystkim dzia³ania praktyczne,
które szlifuj¹ umiejêtno�ci. W trakcie takich spo-
tkañ staramy siê zapraszaæ najlepszych fachowców
z bran¿y. Spotykaj¹c siê z mistrzami cukiernictwa,
podpatrujemy, uczymy siê, doskonalimy swój warsz-
tat. Podczas zajêæ Ko³a M³odego Gastronoma uczy-
my siê twórczego my�lenia, rozwijamy swoj¹ wy-
obra�niê. Ko³a maj¹ zaplanowane tematycznie spo-
tkania, zgodnie z kalendarzem kulinarnym oraz su-
gestiami uczniów. W czasie warsztatów podpatru-
jemy poczynania naszych starszych kolegów, któ-
rzy kilka lat temu ukoñczyli szko³ê a teraz dziel¹ siê z
nami swoimi umiejêtno�ciami.

Oprócz kó³ uczniowie chêtnie bior¹ udzia³ w kon-
kursach kulinarnych i cukierniczych. Szko³a jest or-
ganizatorem dwóch konkursów: Wojewódzkiego
Konkursu Sztuki Kulinarnej i etapu wojewódzkiego
Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukier-
nik. Zawsze osi¹gamy w nich bardzo wysokie lokaty.

Wa¿ne jest, aby wspieraæ rozwój uczniów posia-
daj¹cych zawodowe uzdolnienia. W pracy dydak-
tycznej bardzo wa¿nym dzia³aniem jest zainwesto-
wanie w uczniów, których okre�la siê, jako zdolnych
lub wybitnie zdolnych. To najwiêkszy potencja³
szko³y, a zadaniem nauczyciela jest odnale�æ takie
jednostki w�ród rzeszy uczniów i umo¿liwiæ im roz-
wijanie swoich zainteresowañ, pasji i zdolno�ci.

Rokrocznie znajdujemy kilku pasjonatów i arty-
stów, którzy bior¹ udzia³ w zewnêtrznych konkur-
sach kulinarnych i cukierniczych. Nie obce s¹ nam

zmagania w ogólnopolskich konkursach zawodo-
wych: �Zgotuj sobie sukces�, �Kuchnia Polska
Wczoraj i Dzi��, �M³ody Kreator Sztuki Kulinarnej�,
Expo Sweet, �Mistrz Bran¿y�, nasz regionalny �Po-
szukiwacze Smaków�.

Olimpiady, w których zawsze bierzemy udzia³,
przynosz¹c chlubê naszej szkole i wzbogacaj¹c
swoj¹ wiedzê, to Olimpiada Wiedzy o ¯ywieniu i
¯ywno�ci, (której od 1995 r. jeste�my wspó³orga-
nizatorem wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w
Poznaniu), Olimpiada Wiedzy i Umiejêtno�ci Rol-
niczych (w tym roku w bloku ̄ ywienie cz³owieka i
gospodarstwo domowe � �Gastronomia� i �Tech-
nologia ¿ywno�ci�), Olimpiada Promocji Zdrowe-
go Stylu ̄ ycia PCK.

Uczniowie przygotowuj¹cy siê do udzia³u w olim-
piadach, realizuj¹ tre�ci ponadprogramowe (na po-
ziomie akademickim), g³ównie z zakresu wiedzy teo-
retycznej. Stosujemy indywidualne i grupowe for-
my pracy z uczniem zdolnym preferuj¹c metodê pro-
jektów, metodê przewodniego tekstu, burzê mózgów,
æwiczenia problemowe, metodê przypadków i dys-
kusjê dydaktyczn¹.

Doskonalenie zawodowe to równie¿ d³ugoletnia
wspó³praca ze Szko³¹ Zawodow¹ okrêgu Uecker -
Randow. W poprzednim roku szkolnym obchodzili-
�my dziesiêciolecie tego przedsiêwziêcia. Najwa¿-
niejszymi celami tego projektu by³y: integracja m³o-
dzie¿y, prze³amanie barier jêzykowych

i mentalnych, doskonalenie umiejêtno�ci jêzyko-
wych, w tym jêzyka zawodowego. Dziêki wspó³pra-
cy poznali�my sztukê kulinarn¹ i cukiernicz¹ naszych
s¹siadów zza Odry, oraz poznali�my historiê i walo-
ry turystyczne regionu.

Najwy¿szy poziom przygotowania do zawodu za-
pewnia uczniom wysoko wykwalifikowana kadra, z
której wiêkszo�æ stanowi¹ absolwenci tej szko³y, dla
których zwód nauczyciela jest pasj¹.

mgr in¿. Renata Dziczkiewicz
mgr in¿. Ma³gorzata Piecyk

� nauczycielki dyplomowane teoretycznych
przedmiotów zawodowych

w Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie
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Wspó³czesny rynek
bran¿y hotelarsko-gastro-
nomicznej jest miejscem
niezwykle dynamicznych
przemian, determinowa-
nych przez zmieniaj¹ce siê
gusta go�ci, trendy kszta³-
towane w licznych progra-
mach o tematyce kulinar-
nej oraz coraz wiêksz¹
�wiadomo�æ jako�ci po-
traw i napojów, które spo-
¿ywamy. Na tle tych przemian nale¿a³oby wiêc za-
daæ sobie pytanie : jak przygotowaæ kolejne pokole-
nia osób podejmuj¹cych pracê w gastronomii?

Jednym z wiêkszych wyzwañ we wspó³czesnym
kszta³ceniu zawodowym staje siê wszechstronne
przygotowanie m³odego cz³owieka do odnalezie-
nia swojego miejsca na tym dynamicznie zmienia-
j¹cym siê rynku pracy. Istot¹ wyboru odpowied-
nich narzêdzi i metod kszta³cenia bêdzie ws³ucha-
nie siê w g³os samych odbiorców tych us³ug, jak
równie¿ osób zajmuj¹cych siê na co dzieñ prowa-
dzeniem �gastronomicznego biznesu�. W poni¿-
szym artykule przedstawiê proces kszta³cenia
ucznia szko³y gastronomicznej w zawodzie kel-
ner, którego finalnym efektem ma byæ wypusz-
czenie na rynek pracy osób cenionych i poszuki-
wanych przez pracodawców.

Od dekady wraz z innymi nauczycielami przed-
miotów zawodowych Zespo³u Szkó³ Nr 6 im. Miko-
³aja Reja w Szczecinie zajmujê siê przygotowaniem
zawodowym m³odzie¿y Technikum Hotelarskiego i
Technikum Gastronomicznego. W tym czasie zaob-
serwowa³em zmiany jakie zasz³y w procesie kszta³-
cenia zawodowego. Po okresie wielkiej popularno-
�ci kierunków ogólnokszta³c¹cych, od kilku lat
szkolnictwo zawodowe prze¿ywa niejako �rene-
sans�, zwi¹zany z pojawieniem siê na rynku pracy
nowych szans szybszego i lepszego znalezienia w³a-
snego startu w karierze zawodowej. Istotn¹ rolê w
przygotowaniu tego startu odgrywa wiêc odpowied-
nie kszta³cenie zawodowe. W Zespole Szkó³ Nr 6 im.
Miko³aja Reja staramy siê stworzyæ jak najlepsze

warunki do kszta³towania wiedzy i umiejêtno�ci od-
powiadaj¹cych wspó³czesnym wymaganiom praco-
dawców. Zawód kelnera w odró¿nieniu od innych
w bran¿y gastronomicznej nie jest mo¿e tak medial-
ny, jednak¿e u�wiadomiæ nale¿y sobie fakt, ¿e jest
on niezwykle wa¿ny, gdy¿ to kelner jest przecie¿
wizytówk¹ ka¿dej restauracji. Obecnie to nie tylko
osoba odpowiadaj¹ca za podawanie potraw i napo-
jów, jest ona zarazem ,,przewodnikiem" po �wiecie
kuchni, smaków i aromatów pozostawiaj¹cych nie-
rzadko niezatarte wspomnienia go�ci korzystaj¹cych
z us³ug gastronomicznych. Na podstawie prowa-
dzonych obserwacji i rozmów z w³a�cicielami lokali
gastronomicznych wynika wniosek, i¿ kelner ma byæ
równie¿ osob¹ otwart¹ na ci¹g³e doskonalenie swo-
ich umiejêtno�ci, nieobawiaj¹c¹ siê zmian dotycz¹-
cych trendów i technologii gastronomicznych.

Tworz¹c ofertê edukacyjn¹ dla zawodów kelner
oraz technik ¿ywienia i us³ug gastronomicznych w
Zespole Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja w Szczecinie
starali�my siê sprostaæ wyzwaniu, jakim jest stwo-
rzenie prawdziwych fachowców w swojej specjal-
no�ciach. Codzienna praca nauczycieli i uczniów
skupia siê wiêc na ugruntowaniu wiedzy, jak rów-
nie¿ wykszta³towaniu umiejêtno�ci po¿¹danych
przez pracodawców. Podstaw¹ naszej codziennej
misji jest przygotowanie m³odego cz³owieka, który
ma za zadanie osi¹gn¹æ podstawowy cel w postaci
zdanych egzaminów kwalifikacyjnych, jednak¿e
pragniemy równie¿ wypu�ciæ na rynek pracy ab-
solwenta, który bêdzie móg³ powiedzieæ o sobie
�jestem fachowcem w swojej dziedzinie�. Podczas
zajêæ z obs³ugi go�cia w szczeciñskim gastronomi-
ku przygotowujemy m³odego cz³owieka do wyko-
nywania wszystkich zadañ wchodz¹cych w kom-
petencje kelnera, jak równie¿ staramy siê rozbu-
dziæ pasjê, tak pomocn¹ w pó�niejszym ¿yciu za-
wodowym. Okres reformy szkolnictwa zawodowe-
go zaowocowa³ stworzeniem nowego, modu³owe-
go programu nauczania dla zawodu kelner, które-
go sam jestem wspó³autorem. Wybór takiej formy

Zespó³ Szkó³ Nr 6 w Szczecinie

�Dzi� uczeñ,
jutro fachowiec�
� czyli kszta³cenie zawodowe

kelnerów odpowiadaj¹ce
wspó³czesnemu rynkowi pracy
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programu pozwoli³ skoncentrowaæ dodatkowe dzia-
³ania na kszta³towaniu manualnych umiejêtno�ci
praktycznych m³odych ludzi, z którymi nierzadko
maj¹ problemy.

Ponadto uczeñ Zespo³u Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja
Reja w Szczecinie ma mo¿liwo�æ do kszta³towania
umiejêtno�ci, poprzez udzia³ w praktykach zawodo-
wych organizowanych w hotelach, restauracjach,
jak równie¿ na promach pasa¿erskich. Dodatkowo
ofertê edukacyjn¹ wzbogacaj¹ kursy organizowane
w czasie pozalekcyjnym, na których uczniowie ró¿-
nych kierunków poszerzaj¹ swoje kompetencje w
obszarze baristyki lub sztuki barmañskiej. W czasie
szybkiego rozwoju technologii informacyjnej, rów-
nie¿ sam sposób przekazywanie wiedzy musi byæ
ukierunkowany na konkretne potrzeby ucznia, ak-
tywizuj¹c go tym samym do czynnego uczestnic-
twa w zajêciach. Kelner nale¿y obecnie wydawaæ
by siê mog³o do zawodów ma³o atrakcyjnych, jed-
nak¿e przyjmuj¹c odpowiedni¹ formê kszta³cenia ,
mo¿na uatrakcyjniæ ten kierunek. Nauczyciele na-
szej szko³y, odpowiedzialni za przygotowanie tych
�frontowych� pracowników lokali gastronomicz-
nych podczas zajêæ czêsto wykorzystuj¹ materia³y
multimedialne, specjalistyczne programy do rejestro-
wania zamówieñ, autorskie filmy instrukta¿owe, a
tak¿e materia³y opublikowane na portalu facebook.
Jedn¹ z najlepszych metod kszta³cenia przysz³ych
kelnerów jest stworzenie uczniom mo¿liwo�ci real-
nego kontaktu z go�ciem. Oprócz praktyk zawodo-
wych w Zespole Szkó³ Nr 6 im. Miko³aja Reja z racji
�wiadczonych us³ug cateringowych uczniowie bior¹
równie¿ czynny udzia³ w przygotowaniu i obs³udze
przyjêæ okoliczno�ciowych oraz eventów, co prze-
k³ada siê na mo¿liwo�æ kontaktu z realnym a czêsto
wymagaj¹cym go�ciem. Efektem tych zajêæ jest wy-
kszta³towanie poprawnych technik komunikacji in-
terpersonalnej oraz wiêksze zaanga¿owanie m³odych
ludzi w wykonywanie czynno�ci zawodowych.

Wszystkie omawiane powy¿ej dzia³ania w re-
zultacie owocuj¹ wypuszczeniem na rynek ludzi
wszechstronnie przygotowanych do pracy za-
wodowej, a niejednokrotnie odnosz¹cych w pó�-
niejszym czasie sukcesy zarówno w kraju jak i
poza jego granicami. Dziêki doborowi odpowied-
nich metod kszta³cenia zawodowego nasz¹ szko³ê
w ostatnich latach opu�ci³o kilka osób piastuj¹-
cych obecnie stanowiska menad¿erskie lub bê-
d¹cych uznanymi barmanami w Polsce, Niem-
czech, czy Wielkiej Brytanii.

mgr £ukasz Ma³ecki
� nauczyciel mianowany teoretycznych

przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

W Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie
(Gastronomik) od czterech lat kszta³cimy, wed³ug
autorskiego programu nauczania uczniów w zawo-
dzie technik obs³ugi turystycznej. Absolwent tego
kierunku ma mo¿liwo�æ pracy w wielu ga³êziach bran-
¿y turystycznej, m.in. w biurach podró¿y, regional-
nych i lokalnych organizacjach turystycznych, punk-
tach informacji turystycznej, hotelach, firmach in-
centive, dzia³ach promocji jednostek podzia³u tery-
torialnego, urzêdach. Istnieje te¿ mo¿liwo�æ rozpo-
czêcia w³asnej dzia³alno�ci, jako organizator tury-
styki. Dla osób aktywnych, które nie wyobra¿aj¹
sobie pracy za biurkiem równie¿ jest du¿y wybór.
Mog¹ podj¹æ pracê jako animator, pilot wycieczek,
rezydent, przewodnik miejski lub terenowy.

W zwi¹zku z tak szerokim wachlarzem wyboru dro-
gi zawodowej, bardzo wa¿ne jest wszechstronne
kszta³cenie, które pozwoli absolwentowi odnale�æ siê
w ka¿dym miejscu pracy i sytuacji. Oczywi�cie prio-
rytetem jest odpowiednie przygotowanie uczniów do
egzaminu zawodowego. Jednak kszta³cenie zawodo-
we powinno byæ te¿ oparte na praktyce i faktycznym
kontakcie z zawodem. Uczeñ jeszcze na etapie szko³y
powinien mieæ dobre rozeznanie w bran¿y, której za
chwilê stanie siê czê�ci¹. A co najwa¿niejsze okre�liæ,
na jakich stanowiskach chcia³by pracowaæ, a jakie
mu zupe³nie nie odpowiadaj¹. Wa¿ne jest odnalezie-
nie swojego miejsca na rynku i czerpanie rado�ci z
pracy. W turystyce jest miejsce tylko dla pasjona-
tów, którzy bêd¹ potrafili zaraziæ innych swoj¹ chêci¹

Technik obs³ugi
turystycznej �

zawód
dla pasjonatów

W Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja w
Szczecinie (Gastronomik)
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poznawania nowych ludzi,
miejsc, obyczajów i po-
pchn¹æ ich do ruszenia ku
nowej przygodzie, jak¹ jest
turystyka.

Powy¿sze powody sk³oni-
³y szko³ê do stworzenia
uczniom okazji poznania
szerokich mo¿liwo�ci, jakie
daje im praca w turystyce.
Nasza szko³a doskonale ro-
zumie, ¿e aby wykszta³ciæ
warto�ciowego pracownika
i daæ mu szansê na dobry
start w ¿yciu zawodowym,
realizacja jedynie programu
nauczania to zdecydowanie
za ma³o. Dlatego te¿ dok³a-
damy wszelkich starañ, aby
uczniowie mogli zdobywaæ wiedzê, umiejêtno�ci i
tak bardzo dzi� potrzebne kontakty z rynkiem pracy.

Zgodnie z programem nauczania w drugiej klasie
odbywaj¹ siê praktyki w sali symulacyjnej, gdzie
uczeñ poznaje techniki pracy biurowej typowej dla
touroperatorów.

W nastêpnej klasie przychodzi czas na praktyki w
biurach podró¿y, organizacjach turystycznych i in-
nych podmiotach zajmuj¹cych siê obs³ug¹ ruchu
turystycznego. Klasy technik obs³ugi turystycznej
objête s¹ patronatem Wydzia³u Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Szczeciñskiego, który zajmuje siê kszta³-
ceniem m.in. na kierunku Turystyka i Rekreacja.
Dziêki tej wspó³pracy uczniowie maj¹ mo¿liwo�æ
czerpania wiedzy i do�wiadczeñ zarówno od kadry
naukowej, jak i starszych kolegów, np. podczas
wspólnego wyjazdu na targi turystyczne ITB Ber-
lin. Uczestniczymy te¿ w organizowanych przez
wydzia³ spotkaniach z podró¿nikami, które s¹ okazj¹
do poznania ciekawych miejsc, ludzi, a tak¿e zara¿e-
nia siê pasj¹ podró¿owania. Doskona³ym uzupe³-
nieniem i okazj¹ do wykorzystania zdobytej wiedzy

w praktyce jest udzia³ uczniów w Ogólnopolskim
M³odzie¿owym Turnieju Turystyczno-Krajoznaw-
czym. Mog¹ wykazaæ siê wiedz¹ z zakresu krajo-
znawstwa, turystyki kwalifikowanej oraz umiejêtno-
�ci¹ orientacji w terenie, czytania mapy i rozwik³a-
nia zagadek w grze miejskiej. Podjêli�my równie¿
wspó³pracê z podmiotami bran¿y turystycznej: Urzê-
dem Marsza³kowskim, PTTK, Zachodniopomorsk¹
Regionaln¹ Organizacj¹ Turystyczn¹, Zachodnio-
pomorsk¹ Izb¹ Turystyki, Hotelem Radisson BLU.
Dziêki wspó³pracy z firmami i instytucjami staramy
siê wykreowaæ sylwetkê absolwenta, który bêdzie

wysoko oceniany na rynku pracy. Szko³a i nauczy-
ciele staraj¹ siê wspomagaæ wszechstronny rozwój
uczniów np. przez organizacjê kursu Animatora Tu-
rystyki Dzieci i M³odzie¿y. W³a�nie dziêki niemu
uda³o siê uczniom uzyskaæ pierwsz¹ pracê w bran¿y
turystycznej jeszcze przed ukoñczeniem szko³y.

W przysz³o�ci zamierzamy, przy wspó³pracy z
przedsiêbiorcami rynku szczeciñskiego, rozpocz¹æ
organizacjê cyklicznych imprez turystycznych dla
mieszkañców naszego miasta.

W trakcie przygotowania i realizacji tych imprez
uczniowie bêd¹ mogli sprawdziæ siê w przysz³ym
zawodzie i nawi¹zaæ kontakty z pracodawcami.

Podsumowuj¹c, w kszta³ceniu w zawodzie tech-
nik obs³ugi turystycznej stawiamy na wyj�cie z ³aw
szkolnych, poznanie otoczenia gospodarczego, spe-
cyfiki zawodu i nawi¹zywanie kontaktów z przysz³y-
mi pracodawcami. Dziêki temu nasi uczniowie ju¿ na
etapie kszta³cenia mog¹ pokazaæ siê z jak najlepszej
strony i bez problemu znale�æ zatrudnienie po za-
koñczeniu edukacji. Doskona³ym przyk³adem do
na�ladowania dla nich mo¿e byæ nasz absolwent,
Zdzis³aw Jerzy Steæ, dzia³acz PTT i PTTK, który by³
wielokrotnie nagradzany za swój wk³ad w rozwój
krajoznawstwa, turystyki i organizacjê wielu nieza-
pomnianych imprez turystycznych. Ostatnio uho-
norowany wpisem do Encyklopedii Szczecina.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki naszym staraniom mury
szko³y opuszcz¹ warto�ciowy m³odzi ludzie, którzy
na sta³e zapisz¹ siê na kartach historii szczeciñskiej
bran¿y turystycznej.

mgr Jacek Woch i mgr Anna Narzekalak
� nauczyciele przedmiotów turystycznych

w Zespole Szkó³ Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie
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Marginalizacja kszta³cenia zawodowego zaczê³a
siê ju¿ od roku 1989, w ramach przechodzenia od
gospodarki planowej, komunistycznej do wolnoryn-
kowej. Pierwszymi ofiarami wielkiej reformy sta³y siê,
wraz z likwidacj¹, przekszta³ceniami zak³adów pañ-
stwowych � szko³y przyzak³adowe. Likwidacja za-
k³adu poci¹gnê³a za sob¹ likwidacjê szkó³. Pozosta³
tylko problem zagospodarowania du¿ej liczby
uczniów, których nauka w liceum lub technikum nie
interesowa³a lub której nie mogli podo³aæ. Po uda-
nej reformie prof. L. Balcerowicza � gospodarka za-
czê³a siê intensywnie rozwijaæ, a fachowców nie by³o
sk¹d braæ. Reformatorzy o�wiaty z koñca XX i po-
cz¹tku XXI wieku postanowili zwiêkszyæ liczbê osób
z wykszta³ceniem �rednim, ucz¹cych siê w liceach,
liceach profilowanych i technikach. W 2010 i 2012 �
kolejne reformy pogarsza³y tylko sytuacjê szkolnic-
twa zawodowego. To pok³osie zdania ministra M.
Handke, ¿e najbardziej warto�ciowym dokumentem
jest dyplom szkó³ wy¿szych, co spowodowa³o od-
p³yw kadry nauczycielskiej, obni¿enie jako�ci kszta³-
cenia i dalsze pogorszenie wyposa¿enia pracowni
szkó³ zawodowych. Prowadzone by³o kszta³cenie
szerokopasmowe, z nadziej¹, ¿e absolwenci ³atwiej
znajd¹ pracê, zdobywaj¹c szczegó³owe specjaliza-
cje w toku pracy lub po krótkim przyuczeniu do przy-
sz³ego stanowiska pracy czy grupy zawodów. Tak
rozumiane kszta³cenie sta³o siê te¿ kszta³ceniem ta-
nim, czêsto teoretycznym, bez zaplecza w postaci
specjalistycznych, drogich w utrzymaniu pracowni.

Nie mo¿na powiedzieæ, ze kolejne reformy szkol-
nictwa zawodowego zakoñczy³y siê jak¹� widowi-
skow¹ klêsk¹: nowe zak³ady pracy zawsze znajdowa-
³y pracowników, przymuszonych wysokim bezrobo-
ciem, do szybkiego dokszta³cania siê. S³yszymy jed-
nak o powszechnym narzekaniu na nienad¹¿anie
szkolnictwa zawodowego za szybkim rozwojem no-
wych ga³êzi produkcyjnych i us³ugowych. Interne-
towy serwis: Pracuj.pl podaje, ze w�ród ofert pracy w
II kwartale 2015 roku dwa pierwsze miejsca nale¿¹ do
bran¿ : handel i sprzeda¿ oraz bankowo�æ, finanse,
ubezpieczenia; w budownictwie za� poszukiwani s¹
in¿ynierowie o w¹skich specjalizacjach. Zawody te
wymagaj¹ studiów wy¿szych! A co z osobami o
skromniejszych predyspozycjach intelektualnych?

Gdzie maj¹ zdobywaæ konkretne umiejêtno�ci? Oczy-
wi�cie w szko³ach zawodowych, którym w ostatnich
20 latach znacznie utrudniano dzia³anie! Dopiero po-
pularno�æ polskiego hydraulika na Zachodzie, na-
rzekania pracodawców � zwróci³y uwagê w³adz o�wia-
towych na fakt, ¿e brak nowocze�nie kszta³conych
specjalistów zahamuje rozwój gospodarki.

W Polsce, od co najmniej kilku lat, funkcjonuje
mit, ¿e tylko ukoñczenie wy¿szych studiów gwa-
rantuje sukces zawodowy. Dzi� modne jest  zdoby-
cie solidnego zawodowego wykszta³cenia ni¿ zasi-
lanie rzeszy bezrobotnych magistrów.

Fryzjerstwo, o którym od niedawna wiem wiêcej,
cieszy siê zainteresowaniem i uznaniem. Nauka nie
poci¹ga za sob¹ bardzo du¿ych nak³adów finanso-
wych. W grê wchodzi raczej wykszta³cenie u
uczniów cech charakteru, zdolno�ci manualnych i
wyobra�ni, empatii dla klienta, by przewidzieæ skut-
ki swoich dzia³añ. Pieni¹dze s¹ jednak wa¿ne w
kszta³ceniu tak w¹skiej specjalno�ci - im wiêcej sta-
nowisk do æwiczeñ, kompletnego wyposa¿enia w
przybory do æwiczeñ � tym uczeñ w czasie praktyki
prêdzej staje siê profesjonalista.

W szkole, w której obecnie pracujê, uczniowie
maja do dyspozycji pracowniê elektryczno-elektro-
niczn¹ oraz dwie pracownie fryzjerskie. Sale te s¹
wyposa¿one w sprzêt, który umo¿liwia uczniom
³¹czenie teorii z praktyk¹.

Niedostateczne nak³ady finansowe na nowe pra-
cownie specjalistyczne � to chyba najwiêksza bo-
l¹czka kszta³cenia zawodowego naszych czasów. In-
nowacyjno�æ przemys³u poci¹ga za sob¹ zmiany pro-
filu kszta³cenia zawodowego w szko³ach, a co za tym
idzie - zmiany wyposa¿enia pracowni, tworzonych
czêsto przez szereg lat. I nie ma co liczyæ na jak¹kol-
wiek stagnacjê : szko³y zawodowe musz¹ nad¹¿aæ z
kszta³ceniem w zawodach. . Dobrze, ¿e Ministerstwo
Edukacji Narodowej dostrzeg³o wreszcie problem
kszta³cenia zawodowego : ustêpuj¹ca minister og³o-
si³a obecny rok szkolny �Rokiem Szkó³ Zawodowych�
i obieca³a zasiliæ kasy wojewodów sum¹ 900 milio-

 Zespó³ Szkó³ Rzemie�lniczych w Szczecinie

Kszta³cenie
zawodowe:

potrzeby, trudno�ci
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Najwiêcej og³oszeñ o pracê skierowano do spe-
cjalistów handlu i sprzeda¿y - ofert by³o 40 776
(37,2% udzia³u w ogólnej liczbie og³oszeñ). Na ko-
lejnych miejscach uplasowali siê specjali�ci ds. ob-
s³ugi klienta (19% udzia³u w ogólnej liczbie og³o-
szeñ), specjali�ci ds. finansów (15,9% udzia³u w
ogólnej liczbie og³oszeñ) oraz specjali�ci ds. IT
(13,9% udzia³u w ogólnej liczbie og³oszeñ).

W�ród pozosta³ych grup specjalistów najwiêk-
sze wzrosty odnotowano w og³oszeniach o pracê
dla specjalistów HR/zasobów ludzkich (28,8% wzro-
stu rok do roku), pracowników produkcji (26% wzro-
stu rok do roku), in¿ynierów (17,1% wzrostu rok do
roku) oraz logistyków (16,3% wzrostu rok do roku).

Specjali�ci ds. handlu i sprzeda¿y
Najczê�ciej poszukiwano specjalistów zajmuj¹-

cych siê sprzeda¿¹ us³ug profesjonalnych, dla tej
specjalizacji odnotowano tak¿e bardzo du¿y przy-
rost liczby og³oszeñ � wyniós³ on 37% (rok do roku).
Przyrosty w granicach 25% zaobserwowano tak¿e
dla specjalistów handlu specjalizuj¹cych siê w mo-
toryzacji, in¿ynierii oraz chemii/kosmetykach. Naj-
wiêcej pracy dla specjalistów ds. sprzeda¿y by³o,
co nie dziwi, w bran¿y handel i sprzeda¿. Drug¹
bran¿¹ w której naj³atwiej by³o omawianym specja-
listom o pracê by³a bran¿a finansowa, z której po-
chodzi³o 6 551 og³oszeñ skierowanych do handlow-
ców i sprzedawców. Sta³y trend wzrostowy obser-

nów euro, m. in. na specjalne praktyki w zawodach,
których najbardziej potrzebuje rynek pracy. To do-
bry kierunek dzia³ania, bo samo kszta³cenie w szko-
³ach to dopiero pocz¹tek przygotowywania specjali-
stów niezbêdnych na wspó³czesnym rynku pracy.

Joanna Skrobisz
� Nauczyciel jêzyka polskiego

oraz przedmiotów zawodowych
w zawodzie fryzjer

w Zespole Szkó³ Rzemie�lniczych

wowany ju¿ od ponad roku w bran¿y budownictwo
i nieruchomo�ci prze³o¿y³ siê tak¿e na du¿e wzrosty
w liczbie og³oszeñ skierowanych z tej bran¿y do
specjalistów handlu (rok do roku wzrost o 16%).
Kolejn¹ bran¿¹, w której zaobserwowano zwiêksze-
nie liczby og³oszeñ dla pracowników zajmuj¹cych
siê sprzeda¿¹ jest przemys³ ciê¿ki z 11% wzrostem
rok do roku.

Specjali�ci ds. obs³ugi klienta
G³ównymi pracodawcami dla specjalistów obs³u-

gi klienta s¹ bran¿e: handel i sprzeda¿ (6 519 ofert
pracy, 17% wzrostu rok do roku), bankowo�æ/finan-
se (3 544 ofert pracy) oraz przemys³ ciê¿ki (1 390
ofert pracy). Tak jak w przypadku specjalistów han-
dlu, tak i dla pracowników obs³ugi klienta, najwiêk-
sze wzrosty zaobserwowano w budownictwie i prze-
my�le ciê¿kim - by³y one rekordowe i wynios³y rok
do roku, odpowiednio 53% i 50% procent.

Specjali�ci ds. IT
Stale ro�nie tak¿e zapotrzebowanie na specjalistów

IT, przyrost rok do roku wyniós³ 10,8%, w II kwartale
2015 r. skierowano do nich 15 214 og³oszeñ o pracê.
Dla tej specjalno�ci najwiêkszy przyrost odnotowa-
no dla stanowisk zwi¹zanych z Administracj¹ IT (19%
rok do roku), a w�ród nich, dla osób specjalizuj¹cych
siê w administrowaniu systemami. Tak¿e spory, bo
7% przyrost, nast¹pi³ w obszarze stanowisk zwi¹za-
nych z rozwojem oprogramowania, w tym najwiêcej
ofert skierowano do programistów.

Specjali�ci ds. finansów
Dla specjalistów ds. finansów w II kwartale 2015

r. adresowano 17 439 ofert pracy, o 2% wiêcej og³o-
szeñ ni¿ w analogicznym kwartale roku 2014. W�ród
specjalistów bankowo�ci najwiêkszy przyrost na-
st¹pi³ w obszarze bankowych analiz/ryzyka. Najwiêk-
sze zapotrzebowanie w II kwartale 2015 r. by³o na
ksiêgowych, a najwiêkszy, bo a¿ 30%, przyrost za-
potrzebowania na ekspertów od analizy finansowej.
W ubezpieczeniach najwiêcej ofert pracy by³o dla
osób specjalizuj¹cych siê w ubezpieczeniach ma-
j¹tkowych.

Jakie bran¿e zatrudnia³y
w II kwartale 2015 r.?

Bran¿a handel i sprzeda¿
Jak wynika z danych  bran¿a handel i sprzeda¿

jest wci¹¿ g³ównym pracodawc¹, publikuj¹c w II
kwartale 2015 r. o 4% wiêcej ofert pracy (w porów-
naniu z II kwarta³em 2014 r.). Najwiêcej ofert skie-
rowano do specjalistów sprzeda¿y, obs³ugi klienta

Jakich specjalistów
poszukiwano

w II kwartale 2015 r.?
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(a¿ 20% przyrost rok do roku); poszukiwano tak¿e
marketingowców, in¿ynierów oraz specjalistów od-
powiedzialnych za ³añcuch dostaw.

Bran¿a bankowo�æ
/finanse/ubezpieczenia
Bran¿a budownictwo

i nieruchomo�ci
Jak wynika z analizy rynku budownictwa i nieru-

chomo�ci w Polsce, bran¿a ta osi¹ga coraz wy¿szy
poziom zyskowno�ci, co przek³ada siê na nastroje
pracodawców. Choæ nadal ostro¿ni, patrz¹ z coraz
wiêkszym optymizmem w przysz³o�æ, co widoczne
jest w liczbie publikowanych przez tê bran¿ê ofert
pracy na Pracuj.pl (o 19,3 % wiêcej rok do roku).
Pracodawcy z omawianej bran¿y w II kwartale 2015
r. poszukiwali g³ównie in¿ynierów od elektroniki/
elektryki, monterów/serwisantów oraz specjalistów
ds. projektowania. Bardzo wzros³o zapotrzebowa-
nie z tej bran¿y na specjalistów budownictwa, a¿ o
27% wzrostu rok do roku, a w szczególno�ci na oso-
by odpowiedzialne za budownictwo mieszkaniowe/
przemys³owe. Widaæ tak¿e, ¿e bran¿a ta coraz inten-
sywniej konsumuje owoce trwaj¹cej ju¿ kilka kwar-
ta³ów odwil¿y � znacznie zwiêkszy³o siê w niej za-
potrzebowanie na specjalistów ds. obs³ugi klienta
(53% wzrostu rok do roku) oraz sprzeda¿y (16%
wzrostu rok do roku).

Bran¿e przemys³ ciê¿ki i lekki
Przemys³ ciê¿ki zanotowa³ 17,4% wzrost zapo-

trzebowania na pracowników rok do roku. Naj-
wiêksze wzrosty z tej bran¿y dotyczy³y pracow-
ników produkcji, in¿ynierów � w tym g³ownie in-
¿ynierów odpowiedzialnych za konstrukcje/tech-
nologie, mechaników, monterów/serwisantów,
elektronikê/elektrykê. Szukano tak¿e specjalistów
ds. obs³ugi klienta oraz sprzeda¿y. W przemy�le
ciê¿kim zatrudnienie zwiêksza³y g³ównie bran¿e
produkcja maszyn i urz¹dzeñ oraz produkcja aut i
czê�ci samochodowych.

Przemys³ lekki odnotowa³ porównywalny do prze-
mys³u ciê¿kiego wzrost; wyniós³ on 17,1% rok do
roku. W przemy�le lekkim g³ównie zwiêksza³y za-
trudnienie bran¿e: produkcja artyku³ów gospodar-
stwa domowego, produkcja artyku³ów poligraficz-
nych, produkcja elektryczna i elektroniczna. Szuka-
no g³ównie osób odpowiedzialnych za produkcjê i
optymalizacjê produkcji oraz in¿ynierów odpowie-
dzialnych za elektronikê/elektrykê, konstrukcjê/tech-
nologiê a tak¿e monterów i serwisantów. Równie¿ w
tej bran¿y zwiêkszono zapotrzebowanie na specjali-
stów ds. obs³ugi klienta i sprzeda¿y.

Wzrost liczby publikowanych na Pracuj.pl ofert
pracy w II kwartale 2015 o 12,13% porównuj¹c rok
do roku oraz o 5,6% porównuj¹c do I kwarta³u 2015
roku potwierdza sta³e o¿ywienie na rynku pracy. Co
wiêcej, liczba publikowanych ofert na Pracuj.pl dru-
gi kwarta³ z rzêdu przekroczy³a 100 000. Tradycyj-
nie najbardziej poszukiwani pracownicy to ci odpo-
wiedzialni za handel i sprzeda¿, obs³ugê klienta, fi-
nanse i IT. Zarazem bran¿a sprzeda¿ i handel oraz
bran¿a finansowa to g³ówni pracodawcy, co trzecia
oferta pracy pochodzi z jednej z tych bran¿.

Porównuj¹c do analogicznego okresu w 2014 roku
dynamicznie wrasta zapotrzebowanie na pracowni-
ków produkcyjnych, budownictwa, in¿ynierów.

Wzrost zapotrzebowania na pracowników produk-
cyjnych i in¿ynierów ma w du¿ej mierze zwi¹zek z
o¿ywieniem w polskim przemy�le. Dobr¹ kondycjê
polskiego przemys³u potwierdza czerwcowy wska�-
nik PMI, który kszta³tuje siê na poziomie 54,3, jak i
odnotowany na Pracuj.pl ponad 17% wzrost, po-
równuj¹c rok do roku, zapotrzebowania na pracow-
ników z tej bran¿y. Odnotowany przez nas prawie
19% wzrost, porównuj¹c rok do roku, zapotrzebo-
wania na pracowników zg³oszony z bran¿y budow-
nictwo i nieruchomo�ci równie¿ t³umaczy wzrost za-
potrzebowania na pracowników budowlanych i in-
¿ynierów. Nasz barometr nastrojów pracodawców,
czyli w³a�nie zg³aszane zapotrzebowania na pracow-
ników, pokazuje, ¿e bran¿a budowlana ma siê coraz
lepiej. Potwierdzaj¹ to dane GUS, które pokazuj¹ co
prawda ogólny klimat koniunktury w budownictwie
na poziomie minus 2, ale to i tak jest jednym z najlep-
szych wyników od po³owy 2011 roku.

W II kwartale br. na Pracuj.pl konto za³o¿y³o pra-
wie 220 000 nowych u¿ytkowników, o prawie 40%
wiêcej ni¿ w II kwartale 2014 roku. W tym czasie
u¿ytkownicy Pracuj.pl wys³ali równie¿ o 10% wiê-
cej aplikacji na oferty pracy. Pokazuje to, ¿e Polacy
uwierzyli, ¿e sytuacja na rynku pracy jest na tyle
dobra, ¿e mog¹ staraæ siê zmieniæ pracê na lepsz¹.
Dodatkowo 27% wzrost zapotrzebowania na sprze-
dawców z obszaru motoryzacja czy 22% wzrost za-
potrzebowania na sprzedawców z obszaru kosme-
tycznego mo¿e wskazywaæ równie¿ na coraz lepsze
nastroje Polaków jako konsumentów.

Nadal systematycznie wzrasta te¿ zapotrzebowa-
nie na specjalistów ds. HR, ofert dla tych pracowni-
ków by³o o 12% wiêcej ni¿ w minionym kwartale i
a¿ o 28% wiêcej ni¿ rok temu. Du¿e i dynamicznie
zwiêkszane zapotrzebowanie na HR-owców odno-
towujemy szczególnie w przemy�le, budownictwie,
bran¿y telekomunikacja i zaawansowane techno-
logie, finansowej, a takie dane z regu³y oznaczaj¹
planowane dalsze rekrutacje w tych bran¿ach.
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Kszta³cenie zawodowe stanowi istotne ogniwo w
systemie edukacji. Jeszcze niedawno niedoceniane
o umniejszonym znaczeniu w�ród szkó³ wybieranych
przez m³odzie¿ i jej rodziców doprowadzi³a do tego,
¿e rynek cierpia³ na brak fachowców, a pracodawcy
nie mogli znale�æ pracowników. Dzisiaj szkolnictwo
zawodowe skupia siê na wykszta³ceniu dobrego,
sumiennego, dobrze wykwalifikowanego i kreatyw-
nego pracownika, który w przysz³o�ci nie bêdzie mia³
problemów ze znalezieniem pracy, zgodnej z  potrze-
bami i wymogami pracodawcy i spo³eczeñstwa. Od
jako�ci kszta³cenia zawodowego zale¿y sukces m³o-
dego cz³owieka na rynku pracy. Zajêcia praktyczne
realizowane we wspó³pracy z pracodawcami ró¿nych
bran¿ daj¹ mo¿liwo�æ poznawania nowoczesnych
procesów technologicznych u boku zatrudnionych
tam pracowników.

Zespó³ Szkó³ Rzemie�lniczych w Szczecinie kszta³-
ci uczniów, w ca³ej gamie zawodów wystêpuj¹cych
w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego jednocze-
�nie pobieraj¹ oni naukê w zakresie przedmiotów
ogólnokszta³c¹cych w szkole. Koñcz¹c trzyletni cykl
nauczania, uzyskuj¹ dwa istotne dokumenty � �wia-
dectwo ukoñczenia zasadniczej szko³y zawodowej,
daj¹ce mo¿liwo�æ dalszej nauki w szkole �redniej,
oraz dyplom zawodowy lub �wiadectwo czeladnika
w rzemio�le. �wiadectwo to daje mo¿liwo�æ podjê-
cia pierwszej pracy zawodowej. Dlatego przez ca³y
okres nauki w naszej szkole uczniowie przygoto-
wywani s¹ do egzaminów koñcz¹cych szko³ê.
Uczniowie uczêszczaj¹cy do naszej szko³y musz¹

pogodziæ zajêcia szkolne z zajêciami praktycznymi.
W pierwszej klasie, s¹ to dwa dni zajêæ praktycz-
nych i trzy dni nauki, w drugiej- trzy dni zajêæ prak-
tycznych dwa dni nauki, a w trzeciej- cztery dni za-
jêæ praktycznych, a jeden dzieñ nauki szkolnej.

Rola i zadania stoj¹ce przede mn¹ jako nauczy-
cielem i wychowawc¹ szkolnym to nie lada wyzwa-
nie. Nietypowe obowi¹zki, konieczno�æ wspó³dzia-
³ania z osobami odpowiedzialnymi za praktyczn¹
naukê zawodu i z systemem kszta³cenia teoretycz-
nego wymagaj¹ ustawicznego pog³êbiania posiada-
nej wiedzy i unowocze�niania metod jej przekazy-
wania. Spoczywaj¹ce na mnie zadania wychowawcy
nie koñcz¹ siê na weryfikowaniu frekwencji i zacho-
waniu swoich podopiecznych, ale to tak¿e spraw-
dzanie uczniów na praktycznej nauce zawodu, ci¹g³y
kontakt osobisty lub telefoniczny z pracodawcami i
rodzicami. Oprócz dokumentów zwyk³ego wychowaw-
cy dopilnowaæ muszê jeszcze umów i badañ lekar-
skich, a w momencie utraty lub braku zajêæ praktycz-
nych pomóc w ich znalezieniu. Zale¿y mi na ka¿dym
uczniu, na tym, aby osi¹ga³ sukcesy, nie tylko zawo-
dowe. Staram siê rozwijaæ jego wszelkie zaintereso-
wania nawet te pozaszkolne. Dbam o ich zdrowie �
promujê zdrowy styl, organizujê prelekcjê i du¿o z
nimi rozmawiam, bo to wszystko w efekcie prowadzi
do sukcesu. Wszystkie dzia³ania jakie podejmujê maj¹
na celu dobro ucznia i wykszta³cenie go na dobrego
fachowca. Nie jest to mo¿liwe je¿eli sam uczeñ tego
chcieæ nie bêdzie. Istotnym zadaniem jest równie¿
kszta³cenie m³odzie¿y starszej, trudnej, pochodz¹cej
z rodzin nisko sytuowanych, czasami dysfunkcyj-
nych którzy tym bardziej potrzebuj¹ uwagi i wiêksze-
go zainteresowania ze strony wychowawcy i praco-
dawcy.

 W szkole zawodowej uczniowie staj¹ siê m³odocia-
nymi pracownikami, na których spoczywaj¹ ju¿ prawa

i obowi¹zki. Pocz¹tkowo trudno do tego
przywykn¹æ, a wychowawca jest od tego,
aby mu pomóc i zrozumieæ zakres jego
obowi¹zków. Oczywi�cie w teorii, ponie-
wa¿ w praktyce to instruktor i pracodaw-
ca odpowiedzialny jest za jego postêpy.
Pomimo wiêkszej ilo�ci obowi¹zków i od-
powiedzialno�ci zwi¹zanej z nauk¹ w na-
szej szkole widzê, ¿e coraz wiêkszym zain-
teresowaniem cieszy siê wykszta³cenie za-
wodowe, uczniowie stawiaj¹ na fach w
rêku i dobr¹  pracê.

Katarzyna Jankowska
� nauczyciel wychowania fizycz-

nego,
wychowawca

w Zespole Szkó³ Rzemie�lniczych

Zespó³ Szkó³ Rzemie�lniczych w Szczecinie

Fach w rêku,
dobra praca
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W dzisiejszym global-
nym �wiecie, w którym wy-
mogi stawiane przed  m³o-
dymi lud�mi ze strony ryn-
ku pracy  s¹ bardzo wyso-
kie, model nauczania wy-
pracowany w XIX wieku
jest nieadekwatny i niewy-
starczaj¹cy do osi¹gniêcia
zamierzonych celów.
Wspó³czesna m³odzie¿ nie
jest zainteresowana tradycyjn¹ lekcj¹ wyk³adow¹,
podczas której jest jej przekazywana wiedza sensu
stricto, a proponowane æwiczenia nie maj¹ charakte-
ru praktycznego. Dzi� uczniowie oczekuj¹ innowa-
cyjnych, kreatywnych zajêæ umo¿liwiaj¹cych rozwi-
janie umiejêtno�ci, ucz¹cych radzenia sobie w sytu-
acjach wymagaj¹cych podejmowania samodzielnych
decyzji, planowania i przewidywania.

W roku 2014 wychodz¹c naprzeciw potrzebom
pracodawców, w Technikum Zawodowym Nr 4 w
Zespole Szkó³ Nr 8 w Szczecinie w zawodzie technik
obs³ugi turystycznej wprowadzono innowacyjny
system nauczania stosowany w wielu krajach Unii
Europejskiej � system dualny. Jego g³ównym celem
by³o rozwijanie kompetencji miêkkich (opanowanie
zdolno�ci komunikacyjnych, umiejêtno�æ pracy w
zespole, otwarto�æ na zdobywanie nowych umie-
jêtno�ci i do�wiadczeñ), kompetencji twardych (do-
�wiadczenia oraz aktualnej wiedzy) i znajomo�ci jê-
zyków obcych, czyli tych umiejêtno�ci, które pra-

codawcy wskazali jako niewystarczaj¹ce. G³ównym
zamierzeniem tego innowacyjnego systemu by³o
po³¹czenie wiedzy szkolnej z nauk¹ praktyczn¹.

W Zespole Szkó³ nr 8 w Szczecinie podjêto
decyzjê, i¿ liczbê godzin przydzielon¹ na naukê
zawodu nale¿y rozdzieliæ na nauczanie szkolne
oraz pragmatyczne � raz w tygodniu  zajêcia od-
bywaj¹ siê u pracodawcy w celu opanowania
umiejêtno�ci praktycznych i dostosowania ich
do wymogów rynku pracy. Najwa¿niejsz¹ cech¹
systemu dualnego jest przede wszystkim �cis³a
wspó³praca pomiêdzy pracodawcami a nauczy-
cielami, polegaj¹ca na korelacji systemu przed-
miotowego z prak-
tyczn¹ nauk¹ zawodu.
System stwarza nie
tylko lepsze warunki
przygotowania m³o-
dzie¿y do wybranego
przez nich zawodu, ale
przede wszystkim wy-
posa¿a ich w praktycz-
ne umiejêtno�ci po-
zwalaj¹ce odnale�æ
siê  na rynku pracy, bo
ukazuje mechanizmy
wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajêæ
dydaktycznych  w zastosowaniu praktycznym.
System dualny w kszta³ceniu zawodowym uatrak-
cyjnia zdobywanie wiedzy i umiejêtno�ci, dodat-
kowo zwiêksza ilo�æ zajêæ praktycznych oraz daje
dostêp do nowoczesnych technologii. Pozwala
tak¿e na bezpo�rednie obcowanie z przysz³ym
miejscem pracy i zadaniami,  jakie czekaj¹ m³o-
dzie¿ po skoñczeniu edukacji.

Wprowadzone w Zespole Szkó³ Nr 8 nauczanie
budzi³o w¹tpliwo�ci i obawy, dzi� jednak z ca³¹ pew-
no�ci¹ stwierdzamy, ¿e to by³a s³uszna decyzja.
Dotychczasowe do�wiadczenie nauczania w syste-
mie dualnym pozwala nam powiedzieæ, ¿e ¿aden
warsztat  szkolny, centrum kszta³cenia praktyczne-
go czy pracownie szkolne nie s¹ w stanie zapewniæ
realnych warunków pracy uczniom oraz przygoto-
waæ ich do realiów panuj¹cych na rynku pracy.
Uczeñ podczas praktyki u pracodawcy ma mo¿li-
wo�æ zapoznania siê z nowoczesnymi technologia-
mi, ma sposobno�æ samodzielnej pracy, w czasie
której poszukuje rozwi¹zañ i rozwija swoj¹ kreatyw-
no�æ. Wielu uczniów ju¿ po zakoñczeniu praktyk
otrzyma³o propozycjê  podjêcia pracy podczas prze-
rwy wakacyjnej, wielu znalaz³o zatrudnienie pod-
czas weekendów i wielu z nich, dzi�, siedz¹c w ³awce
szkolnej, wie, ¿e otrzymuj¹c �wiadectwo dojrza³o�ci

Zespó³ Szkó³ Nr 8 w Szczecinie

Kszta³cenie zawodowe
w systemie dualnym

recept¹ na bezrobocie
i szans¹ na pracê
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WIRUALNE LABORATORIA
� SUKCES INNOWACJI

I PLATFORMA EDUBRIDGE W
TECHNIKUM ZAWODOWYM

NR 4 W ZESPOLE SZKÓ£ NR 8
JAKO SPOSÓB

NA SKUTECZNE NAUCZANIE
PRZYSZ£YCH LOGISTYKÓW

Celem kszta³cenia zawodowego jest przygotowa-
nie uczniów do ¿ycia w warunkach wspó³czesnego
�wiata, wykonywania pracy zawodowej i aktywne-
go funkcjonowania na zmieniaj¹cym siê rynku pra-
cy. Aby absolwent móg³ szybko i bezproblemowo
odnale�æ siê na tym rynku nale¿y w procesie kszta³-
cenia zawodowego podejmowaæ dzia³ania wspoma-
gaj¹ce  rozwój, stosownie do jego potrzeb i mo¿li-
wo�ci, ze szczególnym uwzglêdnieniem indywidu-
alnych �cie¿ek edukacji i kariery, mo¿liwo�ci pod-
noszenia poziomu wykszta³cenia i kwalifikacji za-
wodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu
koñczeniu nauki.

Jak uczyæ nowocze�nie i skutecznie? Jak perfek-
cyjnie przygotowaæ uczniów do egzaminu zawodo-
wego? Jak ³¹czyæ teoriê i praktykê? I wreszcie: jak
przygotowaæ przysz³ych absolwentów ZS Nr 8 do
bycia dobrymi pracownikami?  Poszukuj¹c odpo-
wiedzi na te pytania i maj¹c na wzglêdzie dobro
uczniów, nauczyciele logistyki podjêli wspó³pracê
przy dwóch projektach: �Wirtualne Laboratoria �
sukces innowacji� i �EduBridge�.

Podstaw¹ funkcjonowania bran¿y logistycznej s¹
technologie informacyjno-komunikacyjne. Wycho-
dz¹c naprzeciw wymaganiom rynku i powszechnej
informatyzacji,  uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 8, kszta³-
c¹cy siê w zawodzie technik logistyk uczestniczyli
w innowacyjnym projekcie �Wirtualne laboratoria �
sukces innowacji� organizowanym przez Wy¿sz¹
Szko³ê Logistyki i firmê L-Systems. Uczniowie uczyli
siê w oparciu o system iScala, który jest na co dzieñ
wykorzystywany przez przedsiêbiorstwa w zarz¹-
dzaniu i wspomaganiu dzia³alno�ci gospodarczej
(np. Scania, Energizer, Elektrolux). Uczniowie wcie-
lali siê miêdzy innymi w rolê pracowników dzia³u
zaopatrzenia, magazynu, sprzeda¿y, czy transportu
i z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowa-
nia rozwi¹zywali zadania i problemy, przed jakimi

w czerwcu i zdobywaj¹c kolejne kwalifikacje w sesji
zimowej 2016 r., ma zagwarantowane miejsce pracy.

System dualny sprawdzi³ siê tak¿e zdaniem pra-
codawców, którzy bardzo chwal¹ wzajemn¹ wspó³-
pracê. Uczniowie kszta³c¹cy siê w zawodzie technik
obs³ugi turystycznej w Zespole Szkó³ Nr 8 dziêki
temu innowacyjnemu systemowi nauczania, zapo-
znali siê z realiami pracy i technologiami wykorzy-
stywanymi na rynku krajowym, ale  równie¿ na ryn-
ku miêdzynarodowym. Nasza m³odzie¿ po raz pierw-
szy we wrze�niu tego roku (2015) mia³a mo¿liwo�æ
ocenienia wagi praktycznej znajomo�ci jêzyka ob-
cego oraz  sprawdzenia swoich umiejêtno�ci pod-
czas odbywania miesiêcznej praktyki na terenie Nie-
miec w schroniskach m³odzie¿owych, gdzie nie tyl-
ko zapozna³a siê z obs³ug¹ klienta w jêzyku obym,
ale równie¿ pozna³a techniki pracy na rynku euro-
pejskim. Do�wiadczenie zawodowe zdobyte pod-
czas praktyki sta³o siê motywacj¹ do nauki.

Dualny system kszta³cenia daje polskiemu szkol-
nictwu szansê nad¹¿ania za rzeczywisto�ci¹ i mo¿li-
wo�æ przygotowania uczniów do efektywnej pracy,
ale przede wszystkim pozwala m³odzie¿y w realnych
warunkach odnale�æ siê na rynku pracy i zwiêksza
szanse na zatrudnienie.

Joanna Menerska
� lider przedmiotów zawodowych

na kierunku technik obs³ugi turystycznej
w ZS Nr 8 w Szczecinie

staj¹ na co dzieñ prawdziwi pracownicy. Realizacja
tego projektu pozwoli³a ³¹czyæ teoriê z praktyk¹ i
utrwalaæ dotychczas nabyte wiadomo�ci i umiejêt-
no�ci przy rozwi¹zywaniu problemów i wykonywa-
niu zadañ typowych dla logistyka pracuj¹cego w
jakimkolwiek zak³adzie pracy. Udzia³ w projekcie
pozwoli³ uatrakcyjniæ lekcje i zwiêkszyæ efektywno�æ
nauki zgodnie ze star¹ zasad¹ dydaktyki "uczyæ
przez praktykê" oraz da³ uczniom wiedzê mo¿liw¹
do wykorzystania w pó�niejszej pracy zawodowej
lub w dalszym etapie kszta³cenia.

Nowa podstawa programowa kszta³cenia w za-
wodzie technik logistyk sk³ania nauczycieli przed-
miotów zawodowych do efektywnego wykorzysty-
wania narzêdzi informatycznych, które maj¹ wspie-
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raæ proces dydaktyczny, aby skutecznie przygoto-
waæ uczniów do zdobycia kwalifikacji zawodowych,
jak równie¿ do przysz³ej pracy zawodowej. Propo-
zycj¹ stanowi¹c¹ wype³nienie luki w�ród narzêdzi
internetowych stosowanych w procesie dydaktycz-
nym jest opracowana przez Wydzia³ Zarz¹dzania i
Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu Szczeciñskiego plat-
forma e-learningowa EduBridge. 1 pa�dziernika 2015
roku Technikum Zawodowe Nr 4 w Zespole Szkó³
Nr 8, po podpisaniu porozumienia o wspó³pracy w
zakresie prowadzenia platformy logistycznej Edu-
Bridge, zosta³o Partnerem Strategicznym projektu,
a nauczycielki logistyki, p. Anna Zganiacz i p. Mar-
ta Adaszyñska, zosta³y konsultantkami merytorycz-
nymi projektu.

Platforma EduBridge jest nowatorskim narzêdziem
internetowym (e-learningowym) u³atwiaj¹cym
kszta³cenie oraz umo¿liwiaj¹cym przygotowanie
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych do  egzaminu w
zawodzie technik logistyk zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi standardami egzaminacyjnymi, wspomaga pracê
nauczycieli kszta³c¹cych w zawodzie, m.in. poprzez:

� sta³y dostêp do aktualnych zasobów dydaktycz-
nych,

� mo¿liwo�æ tworzenia sprawdzianów, zadañ do-
mowych czy te¿ dodatkowych æwiczeñ na podsta-
wie utworzonej bazy pytañ i zadañ,

� weryfikowanie postêpów ucznia w nauce (w re-
lacji nauczyciel � uczeñ).

EduBridge to innowacyjny most edukacyjny e-
learningowego nauczania logistyki w szko³ach po-
nadgimnazjalnych, który pozwala na skuteczne i
przyjazne ³¹czenie profesjonalnej wiedzy logistycz-
nej reprezentowanej przez Katedrê Logistyki Wy-
dzia³u Zarz¹dzania i Ekonomiki Us³ug Uniwersytetu
Szczeciñskiego oraz ponadgimnazjalnych szkó³ pro-
wadz¹cych kszta³cenie zawodowe w zawodzie tech-
nik logistyk. Projekt jest narzêdziem wspomagaj¹-
cym przygotowanie uczniów do egzaminów zawo-
dowych z kwalifikacji A.30, A.31 i A.32.

Wszystkie podejmowane przez nauczycieli ZS
nr 8 w Szczecinie dzia³ania innowacyjne maj¹ za
zadanie sprzyjaæ rozwojowi ucznia, pomóc mu
odnale�æ siê na rynku pracy i przygotowaæ go
do pracy w nowoczesnym przedsiêbiorstwie.
�wiat wspó³czesnej wiedzy i nauki ci¹gle ewolu-
uje, aby dotrzymaæ mu kroku konieczne jest do-
konywanie zmian w nauczaniu, bo przecie¿ �Nie
dla szko³y, lecz dla ¿ycia uczymy�. I tê ideê wdra-
¿amy w Zespole Szkó³ Nr 8.

Anna Zganiacz
� lider przedmiotów zawodowych |

na kierunku technik logistyk
w ZS Nr 8 w Szczecinie

Póki jeste�my m³odzi, wszystko jest przed nami.
                                                            (J. S³owacki)
Praca jest balsamem ¿ycia, praca jest �ród³em

cnót.
                                                           (J. G. Herder)

W szkole ponadgimnazjalnej, szczególnie o akade-
mickim profilu kszta³cenia, dzia³ania zawodoznawcze
skupiaj¹ siê wokó³ doradztwa przysz³ej drogi kariery,
wspierania co do wyboru kierunku studiów. Wybór
zawodu stanowi proces rozwojowy, s¹ to decyzje na
przestrzeni lat, nie powinny zatem byæ podejmowane
spontanicznie, pod naciskiem rodziny czy nawet ró-
wie�ników. Na ten wybór wp³ywaj¹ czynniki emocjo-
nalne, rodzaj i poziom wykszta³cenia w rodzinie, do-
�wiadczenia z dzieciñstwa. Dlatego tak wa¿ne jest, by
nie zostawiaæ z t¹ decyzj¹ m³odego cz³owieka i jego
rodziców bez profesjonalnego wsparcia. Potrzeba usy-
tuowania blisko ucznia adekwatnej pomocy, zwiêksza-
j¹cej trafno�æ decyzji edukacyjnych i zawodowych,
minimalizuj¹cej koszty psychiczne (wynikaj¹ce z nie-
w³a�ciwych wyborów) i koszty materialne (zwi¹zane z
dojazdem do placówek specjalistycznych i poradni)
wydaje siê oczywista � szkoda, ¿e nie dla wszystkich...

Kilka lat temu, dwie nauczycielki jêzyka niemieckie-
go z I LO opracowa³y projekt wewn¹trzszkolnego sys-
temu doradztwa zawodowego, zwi¹zanego z pomy-
s³em utworzenia Szkolnego O�rodka Kariery (SOK) w
I LO w Szczecinie. Autorki wspomnianego programu
wcze�niej odby³y studia podyplomowe z zakresu
Szkolnego Doradztwa Zawodowego. Ten autorski pro-
gram wymaga³ jednak akceptacji urzêdu, która pozwo-
li³aby stworzyæ w I LO wspomniany SOK, da³by te¿
szkole mo¿liwo�æ aplikowania o fundusze unijne w
ramach programu operacyjnego �Kapita³ ludzki� (re-
alizacja priorytetu IX �Rozwój wykszta³cenia i kom-
petencji w regionach�, poddzia³anie 9.1.2 � �Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostêpie do edukacji oraz zmiejszenie ró¿nic
w jako�ci us³ug edukacyjnych�). Realizacja tego prio-
rytetu przewidziana zosta³a na rok 2008. Program zy-
ska³ akceptacjê Rady Pedagogicznej I LO, jednak nie
wszed³ do realizacji ze wzglêdu na brak �rodków: urz¹d
nie wspar³ tej nowatorskiej inicjatywy naszych peda-
gogów. Wielka szkoda, poniewa¿ trudno pomagaæ m³o-
dzie¿y w planowaniu ich przysz³o�ci sporadycznie, od
przypadku do przypadku. Takie dzia³ania nie obejm¹
wsparciem wszystkich uczniów. Szko³a ponadgimna-

Dzia³ania zawodoznawcze w I LO
w Szczecinie

Matura � i co dalej?
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zjalna (16-19 lat) to czas trudny, ostatni dzwonek, by
poznaæ siebie, zdiagnozowaæ w³asne zainteresowania,
ale równie¿ okre�liæ swoje mocne i s³abe strony, a tak-
¿e odpowiednio skonfrontowaæ samoocenê z wyma-
ganiami szkó³ wy¿szych i potencjalnych pracodaw-
ców. Warto, by uczniowie poznali takie pojêcia, jak:
bezrobocie, mobilno�æ zawodowa, ograniczenia zdro-
wotne. Powinni te¿ nauczyæ siê, jak sobie radziæ w
sytuacji podjêcia pierwszej pracy czy adaptacji do
nowych warunków. Autorki programu zwróci³y uwa-
gê, jak wielk¹ rolê mo¿e odegraæ w³¹czanie rodziców w
proces decyzyjny uczniów co do ich przysz³o�ci.
W�ród rodziców zawsze znajdziemy przecie¿ przed-
stawicieli ró¿nych zawodów, zatem m³odzie¿ mog³aby
uzyskaæ informacje na temat interesuj¹cych ich profe-
sji. I chocia¿ programu nie uda³o siê zrealizowaæ w
formie planowanej przez autorki, wiele z propozycji
zosta³o i tak wprowadzonych do dzia³añ wychowaw-
ców klas oraz szkolnego pedagoga.

Uczniowie klas maturalnych w bie¿¹cym roku szkol-
nym (kwiecieñ 2016) wezm¹ udzia³ w Targach Eduka-
cyjno-Zawodowych Vocation Szczecin 2016. Jest to
przedsiêwziêcie niemieckiego Instytutu Rozwoju Ta-
lentów, organizuj¹cego od sze�ciu lat takie inicjaty-
wy dla regionu Szczecin w Prenzlau. Uczniowie pod-
czas targów spotkaj¹ siê z przedstawicielami polskich
i zagranicznych uczelni, firm, przedsiêbiorstw.

Nasza szko³a bra³a równie¿ udzia³ w projekcie ba-
dawczym pt. �Aspiracje edukacyjne i zawodowe
m³odzie¿y klas maturalnych województwa zachod-
niopomorskiego�, zainicjowanym przez Wy¿sz¹
Szko³ê Humanistyczn¹ Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Szczecinie. M³odzie¿ wype³nia³a ankie-
ty na temat swoich zainteresowañ i oczekiwañ zawo-
dowych oraz umiejêtno�ci prospo³ecznych, na pod-
stawie których sporz¹dzono raport zbiorczy, udostêp-
niony szkole z opracowanymi wynikami.

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce stara siê reagowaæ rok-
rocznie na zmiany w ofercie edukacyjnej szczeciñ-
skich szkó³ wy¿szych i lokalnym rynku pracy rów-
nie¿ poprzez zmiany w profilach klas, a tak¿e nawi¹-
zanie wspó³pracy z uczelniami obejmuj¹cymi patro-
natem okre�lone klasy (m.in. Instytut Filologii Ger-
mañskiej, Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa). Dziê-
ki temu m³odzie¿ ma szansê spotykaæ siê z przedsta-
wicielami wybranych zawodów i przygl¹daæ ich pra-
cy (np. klasy humanistyczne w roku szkolnym 2014/
2015 uczestniczy³y w nagrywaniu programów na ¿ywo
pt. "Zawsze w piatek" w studio TVP Szczecin, przy-
gl¹da³y siê, jak powstaj¹ programy w Radio Szczecin,
przygl¹da³y siê równie¿ rozprawom w s¹dzie szcze-
ciñskim). Natomiast w ramach  przedmiotu �podsta-
wy przedsiêbiorczo�ci� uczniowie ucz¹ siê, jak napi-
saæ CV, przygotowaæ dokumenty zwi¹zane z prac¹
czy zaprezentowaæ siebie na rynku pracy.

Wybór uczelni i pierwszej pracy to powa¿na de-
cyzja, najczê�ciej pierwsza a¿ tak powa¿na w m³o-
dym ¿yciu naszych podopiecznych. Dlatego nie-
zwykle istotne jest, by nie by³a przypadkowa, po-
dyktowana impulsem lub pod czyim� naciskiem, dla
kontynuacji zawodu obecnego w rodzinie. Od cze-
go uczeñ powinien zacz¹æ? Co nale¿y ustaliæ naj-
pierw? Wydaje siê, ¿e przede wszystkim trzeba do-
wiedzieæ siê, na jakie zawody bêdzie zapotrzebowa-
nie w przysz³o�ci, jakie kompetencje szczególnie
preferuj¹ pracodawcy, ale te¿ jakie s¹ zainteresowa-
nia i predyspozycje m³odych ludzi.

Anna Kondracka-Zieliñska
� dyplomowany nauczyciel jêzyka polskiego I

LO, dr nauk humanistycznych
Anna Marsula

� wicedyrektor I LO, pedagog,
filolog jêzyka rosyjskiego

Uczniowie I LO w studiu TVP Szczecin, udzia³ w progra-
mie �Zawsze w pi¹tek� (rok szkolny 2014/2015).

W I Liceum Ogólnokszta³c¹cym od lat systema-
tycznie prowadzone s¹ konsultacje zawodowe dla
uczniów klas II i III przez psychologa � zawodoznaw-
cê z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 pod
k¹tem dokonania wyboru przedmiotów na maturze.
Konsultacje pomagaj¹ równie¿ naszym maturzystom
rozpoznaæ ich predyspozycje zawodowe, a tak¿e pod-
powiadaj¹ mo¿liwo�ci dalszego kszta³cenia.

Do udzia³u w lekcjach wychowawczych, prowa-
dzonych przez pedagoga szkolnego lub wychowaw-
cê, zapraszani s¹ ró¿ni go�cie, np.: absolwenci, któ-
rzy odnie�li sukces (propagowanie dobrych praktyk),
przedstawiciele ciekawych zawodów b¹d� studenci
szczeciñskich oraz ogólnopolskich szkó³ wy¿szych.
Ponadto, wychowawcy przeprowadzaj¹ ankiety i
kwestionariusze, by pomóc m³odzie¿y w okre�leniu
ich zainteresowañ, tak¿e zawodowych. W obecnym
roku szkolnym wszystkie klasy maturalne wziê³y
udzia³ w warsztatach zawodoznawczych, przeprowa-
dzonych przez studentów Szko³y Wy¿szej Psycho-
logii Spo³ecznej. Najwiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³ siê blok pt. �Matura, i co dalej?�.
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Niepe³nosprawno�æ intelektualna w stopniu lek-
kim jest typem niepe³nosprawno�ci, która przejawia
siê w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym
i spo³ecznym. Osoby z t¹ niepe³nosprawno�ci¹ cha-
rakteryzuj¹ siê:

� zaburzeniami inteligencji, percepcji, my�lenia i
innych funkcji kognitywnych,

� zaburzeniami uczenia siê, mowy oraz kompeten-
cji spo³ecznych,

� zaburzeniami afektywno emocjonalnymi.
Uczeñ niepe³nosprawny intelektualnie ma takie

same mo¿liwo�ci w wyborze i kszta³towaniu swojej
�cie¿ki edukacyjnej jak uczeñ pe³nosprawny.

Uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej nr 16
w SOSW nr 2 w Szczecinie maja mo¿liwo�æ zdoby-
cia wykszta³cenia w nastêpuj¹cych zawodach:

� kucharz,
� cukiernik,
� ogrodnik,
� krawiec,
� monter zabudowy i robót wykoñczeniowych w

budownictwie,
� �lusarz,
� stolarz,
� sprzedawca,
� pracownik pomocniczy obs³ugi hotelowej,
� tapicer.
Uczniowie realizuj¹ tê sam¹ podstawê programow¹

co uczniowie szkó³ ogólnodostêpnych i na koniec

Sukcesy i pora¿ki
kszta³cenia zawodowego
osób niepe³nosprawnych

intelektualnie

Specjalnym O�rodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 2 w Szczecinie

edukacji przystêpuj¹ do takiej samej formy egzaminu
potwierdzaj¹cego kwalifikacje w zawodzie. Ka¿da oso-
ba, zdiagnozowana jako niepe³nosprawna intelektual-
nie w stopniu lekkim, charakteryzuje siê innym profi-
lem rozwoju, co wyra¿a siê ró¿nym poziomem jej osi¹-
gniêæ w zakresie ró¿nych funkcji. My nauczyciele sta-
ramy siê by proces edukacji by³ dostosowany do in-
dywidualnych mo¿liwo�ci ucznia i pozwoli³ mu poko-
naæ posiadane ograniczenia. Droga ta nie jest prosta.
M³odzie¿ ze wzglêdu na swoje deficyty trudno przy-
swaja wiedzê teoretyczn¹. Pamiêæ jest krótkotrwa³a i
mechaniczna. Zaburzona jest koncentracja uwagi. Po-
jawiaj¹ siê te¿ trudno�ci w zakresie motywacji do na-
uki szkolnej. W zwi¹zku z tym uczniowie maj¹ problem
ze zdaniem czê�ci teoretycznej egzaminu zawodowe-
go. Wyd³u¿enie czasu egzaminu o 30 minut jest czêsto
niewystarczaj¹ce, poniewa¿ uczniowie czytaj¹ wolno
bez zrozumienia, nie potrafi¹ analizowaæ schematów,
tabel, rysunków. Negatywne jest te¿ podej�cie praco-
dawców do m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektual-
nie. Niezbyt chêtnie przyjmuj¹ nasz¹ m³odzie¿ na zajê-
cia praktyczne, poniewa¿ funkcjonuje stereotypowy
sposób postrzegania ich, jako osoby potencjalnie nie-
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zdolne do pracy. A jak wiadomo zdobywanie umiejêt-
no�ci w naturalnym �rodowisku pracy jest niezwykle
wa¿nym elementem kszta³cenia zawodowego. Proces
edukacji jest tak¿e trudny, gdy niepe³nosprawno�æ jest
wynikiem wp³ywu czynników patogennych �rodowi-
ska rodzinnego. Brak wsparcia rodziny nie sprzyja ak-
tywizacji spo³ecznej i zawodowej m³odzie¿y.

Misja naszej placówki to: �Otoczyæ trosk¹ i mi³o-
�ci¹ ka¿de dziecko, odnale�æ w nim to co dobre, po-
móc zwalczyæ s³abo�ci i przygotowaæ do samodziel-
nego ¿ycia�. D¹¿ymy do tego, by stworzyæ m³odzie¿y
jak najlepsze warunki do nauki. Wzbogacamy pra-
cownie w nowoczesny sprzêt i urz¹dzenia. Kadra peda-
gogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,
by proces zdobywania wiedzy przez uczniów by³ jak
najbardziej efektywny. St¹d te¿ udzia³ nauczycieli w
projekcie �Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec
technologii informatycznych�,w trakcie którego ,za-
poznano m³odzie¿ z korzystania z produktem final-
nym projektu czyli portalem edukacyjnego www.zawo-
doweszkolnictwo.pl. Piszemy autorskie programy do
kszta³cenia zawodowego. My �zawodowcy specjalni�
staramy siê by ka¿dy móg³ osi¹gn¹æ sukces na miarê
swoich mo¿liwo�ci. Organizujemy wiele konkursów

szkolnych jak na przy-
k³ad �Najlepszy w zawo-
dzie�, który aktywizuje
m³odzie¿ do doskonale-
nia zawodowego, rozwi-
ja pasje, zainteresowa-
nia.

Rywalizacja daje
mo¿liwo�æ zaprezento-
wania swoich zdolno�ci
na forum szko³y. Do
wspó³zawodnictwa za-
wodowego zapraszamy

równie¿ m³odzie¿ z innych placówek m.in. z M³o-
dzie¿owego O�rodka Socjoterapii w Szczecinie,
SOSW w Pyrzycach, SOSW w Policach, M³odzie-
¿owego O�rodka Wychowawczego w Szczecinie. Od
5 lat jeste�my organizatorem wojewódzkiego kon-
kursu matematycznego dla uczniów zasadniczych
szkól zawodowych specjalnych. Ka¿da edycja odby-
wa siê pod innym has³em np. matematyka w pracy,
matematyka w kuchni, Szczecin w matematyce itp.
Zmagania odbywaj¹ siê w dwóch etapach: na powa¿-
nie i na weso³o. Wy³aniamy mistrza i wicemistrza
rachunków, a w czê�ci na weso³o uczniowie wyko-
nuj¹ zadania zawodowe zwi¹zane z tematem prze-
wodnim. W bie¿¹cym roku szkolnym rywalizacja
bêdzie odbywa³a siê pod has³em matematyka w pod-
ró¿y. Uda³o siê raz zorganizowaæ Konkurs matema-
tyczny o zasiêgu ogólnopolskim. Marzy nam siê byæ

gospodarzami na tak¹ skalê ka¿dego roku, niestety
nie pozwala na to brak funduszy.

Nauczyciele w naszej placówce podczas pracy z
uczniem staraj¹ siê wykonywaæ jak najwiêcej æwi-
czeñ praktycznych, gdy¿ na ich bazie nasza m³odzie¿
zdobywa nie tylko umiejêtno�ci zawodowe, ale rów-
nie¿ ³atwiej zapamiêtuje tre�ci programowe. Syste-
matyczna i wielokierunkowa praca z uczniem pozwala
odkryæ ich mocne strony i umiejêtnie je wykorzystaæ
odnosz¹c sukces. Przyk³adem mo¿e byæ nasza uczen-
nica Katarzyna Or³owska, która w tym roku na II
Miêdzynarodowych Mistrzostwa Polski w Szyciu za-
jê³a II miejsce nagrodzone darmowym semestrem w
Szkole Artystycznej w Krakowie. W zawodach uczest-
niczyli przedstawiciele z 16 ró¿nych szkó³, z kraju i za-

granicy. Nasze uczennice wywalczy³y wyró¿nienie dla
Najlepszej Szko³y podczas Mistrzostw, nagrodzone 5
miejscami na kursach Haute Couture w Krakowie.

Praca z uczniem niepe³nosprawnym intelektual-
nie jest sta³¹ inspiracj¹ i wymaga od nas ci¹g³ego
dokszta³cania, poszukiwania nowych �rodków, form
i metod dostosowanych do indywidualnych mo¿liwo-
�ci ka¿dego ucznia oraz pokonywaniu ich s³abych
stron. Uwa¿amy, ¿e dobrze przygotowujemy uczniów
do przysz³ej pracy zawodowej. Zdawalno�æ etapu prak-
tycznego wynosi niemal 100 % na wszystkich kierun-
kach kszta³cenia. Pokazuje to, ¿e osoby niepe³nospraw-
ne intelektualnie mog¹ z powodzeniem funkcjonowaæ
na otwartym rynku pracy. Badaj¹c losy naszych ab-
solwentów wiemy, ¿e znajduj¹ pracê w wyuczonym
zawodzie a tak¿e podnosz¹ swoje kwalifikacje na ró¿-
nych kursach. Ka¿dy uzyskany przez naszego absol-
wenta dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje w zawodzie
to dla nas du¿y sukces i wielka satysfakcja.

Renata Karwowska
Magdalena Wa�ko

� nauczyciele przedmiotów zawodowych i
zajêæ praktycznych w Specjalnym O�rodku
Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Szczecinie
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Popularno�æ programów kulinarnych, które pojawi³y
siê w mediach spowodowa³a zainteresowanie naszych
uczniów gastronomi¹. Coraz czê�ciej m³odzie¿, tak¿e z
innych kierunków kszta³cenia ni¿ kucharz zagl¹da³a do
mojej pracowni z zapytaniem, o mo¿liwo�æ organizacji
zajêæ gastronomicznych. I tak zrodzi³ siê pomys³ warszta-
tów kulinarnych
�Kuchnie �wiata�. Na-
pisa³am program zajêæ
pozalekcyjnych do re-
alizacji w roku szkolnym
2015/2016. G³ówn¹ ide¹
programu jest rozbu-
dzanie i rozwijanie ku-
linarnych zaintereso-
wañ uczniów. Pog³êbia-
nie wiedzy na temat
technik i zasad sporz¹-
dzania potraw z ró¿-
nych stron �wiata oraz zachêcenie uczestników do czer-
pania rado�ci ze wspólnego gotowania i spo¿ywania
posi³ków. Zajêcia maj¹ byæ niejako wêdrówk¹ przez po-
szczególne kraje, poznawanie charakterystycznych dla
nich dañ i odkrywanie ich smaków.

Nasz¹ podró¿ zaczêli�my od s³onecznej Italii. Po-
znali�my dania, z których s³yn¹ poszczególne regiony
W³och. Odkryli�my aromatyczne zio³a, smak parmeza-
nu. Przygotowali�my antipasti � pyszne bruschetty z
pomidorami, mozzarell¹ i bazyli¹, sa³atkê caprese. Za-
chwyci³y nas w³oskie pasty z sosem carbonara i bolo-
gnese. Zawitali�my obowi¹zkowo do Neapolu na tra-
dycyjn¹ pizzê Margheritê. Odnale�li�my niesamowit¹

przyjemno�ci z tworzenia nowych kombinacji dodat-
ków chrupi¹cej pizzy. Delektowali�my siê s³odycz¹
waniliowej panna cotty z sosem truskawkowym.

Zapachy naszych potraw roznosz¹ siê po ca³ym
budynku szko³y i przyci¹gaj¹ ciekawskich wycho-
wanków internatu. Te spotkania, to dobra integra-
cja naszej m³odzie¿y, bo w zajêciach uczestnicz¹
uczniowie Zasadniczej Szko³y Zawodowej i Szko³y
Przysposabiaj¹cej do Pracy z naszego o�rodka. Ra-
zem przygotowuj¹ dania i na zakoñczenie ka¿dych
zajêæ wspólnie celebruj¹ posi³ek.

Warsztaty ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem i na
kolejnych pojawiaj¹ siê nowi, chêtni kulinarnych
wra¿eñ, uczestnicy. Dla mnie nauczyciela, to ogrom-

na satysfakcja widz¹c
rado�æ z szukania no-
wych smaków i ciesze-
nie siê uzyskanym efek-
tem. Wszyscy zabieraj¹
przygotowane receptu-
ry potraw do domu i za-
pewniaj¹, ¿e przygotuj¹
raz jeszcze dla rodziny.

My�la³am, ¿e ruszymy
ju¿ w dalsz¹ drogê. W
koñcu czeka na nas Fran-
cja z tart¹, zup¹ cebulow¹

i crémem brúlée. Hiszpania z paell¹ i Azja z ca³ym bogac-
twem smaków. Okaza³o siê jednak, ¿e kuchnia w³oska
Kulinarna wêdrówka dooko³a �wiata�tak pobudzi³a kre-
atywno�æ uczniów, ¿e przynosz¹ znalezione w Interne-
cie receptury i chc¹ jeszcze zostaæ, w tej niezwyk³ej kra-
inie kojarz¹cej siê z rado�ci¹, mi³o�ci¹ i s³oñcem.

Zatem, zaplanowana na ten rok szkolny podró¿
dooko³a �wiata pewnie siê nie skoñczy. Bêdziemy j¹
nadal kontynuowaæ w przysz³y roku szkolnym. W
koñcu podró¿e kszta³c¹

Magdalena Wa�ko
� nauczyciel przedmiotów zawodowych na

kierunku kucharz w SOSW Nr 2 w Szczecinie.

Kulinarna
wêdrówka

dooko³a �wiata�

SOSW Nr 2 w Szczecinie
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�Ekonomik Nr 1�, a obecnie Zespó³ Szkó³ Nr 3 im.
prof. Oskara Langego w Szczecinie, to jedna z najstar-
szych szkó³ na Pomorzu Zachodnim. Historia szko³y
rozpoczê³a siê w 1945 r.

Szko³a o bogatych tradycjach kszta³cenia zawodo-
wego. Wykszta³ci³a wielu specjalistów w zakresie eko-
nomii, handlu wewnêtrznego i  zagranicznego, ksiêgar-
stwa, administracji, turystyki. Absolwenci szko³y do-
skonale odnale�li siê na krajowym i europejskim rynku
pracy.

Szko³a zawsze wychodzi³a naprzeciw potrzebom
uczniów i ich przysz³ych pracodawców, dlatego zmie-
nia³y siê kierunki kszta³cenia, opracowywano nowe pro-
gramy nauczania zindywidualizowane ze wzglêdu na
profil szko³y i rynek pracy.

Szko³a zawsze stawia³a na nowoczesn¹ bazê dydak-
tyczn¹ i wykwalifikowanych, ambitnych i kreatywnych
nauczycieli.

Mo¿emy siê pochwaliæ kilkoma dobrze wyposa¿ony-
mi gabinetami komputerowymi, pracowniami kszta³ce-
nia zawodowego z nowoczesnymi maszynami i urz¹-
dzeniami oraz przedsiêbiorstwem symulacyjnym przy-
stosowanym do kszta³cenia w ró¿nych zawodach.

M³odzie¿ mo¿e korzystaæ z biblioteki wirtualnej, pe³-
nowymiarowej hali sportowej, si³owni.

Wspó³praca z przedsiêbiorstwami, instytucjami,
o�rodkami nauki i kultury wspomaga nas w procesie
edukacji i wychowania.

Nasi uczniowie rozwijaj¹ swoje zainteresowania
uczestnicz¹c w projektach unijnych, projektach realizo-
wanych we wspó³pracy z wy¿szymi uczelniami i innymi
podmiotami.

Nauczyciele inspiruj¹ m³odzie¿ do uczestniczenia w
olimpiadach, konkursach, turniejach, warsztatach zawo-
dowych.

Zajêcia pozalekcyjne, wycieczki dydaktyczne i kultu-
ralne, konkursy, akcje i projekty wewn¹trzszkolne roz-
budzaj¹ w uczniach pozytywne warto�ci.

Uczniowie poznaj¹ arkana wiedzy zawodowej oraz
otrzymuj¹ solidn¹ podstawê wiedzy ogólnokszta³c¹cej
, dlatego bez problemu zdaj¹ egzaminy zawodowe i ma-

turalne oraz mog¹ kontynuowaæ naukê na studiach
wy¿szych.

Zawody podzielone s¹ na kwalifikacje, potwierdzane
odrêbnie w ramach egzaminów zewnêtrznych. Ponie-
wa¿ w obrêbie zawodów pokrewnych wymagane s¹
czêsto te same kwalifikacje, uczeñ, którego, szko³a wy-
posa¿y w zestaw kilku kwalifikacji, bêdzie móg³ wyko-
nywaæ wiêcej ni¿ jeden zawód. Absolwent, który ukoñ-
czy szko³ê, ale nie bêdzie móg³ znale�æ dla siebie miejsca
w tym zawodzie, bêdzie mia³ szansê do³o¿yæ do swoje-
go portfolio now¹ kwalifikacjê  tak¿e po ukoñczeniu
szko³y - do tego s³u¿yæ bêd¹ kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe. Nasza szko³a jest w pe³ni przygotowana aby nasi
uczniowie zdobywali kilka zawodów jednocze�nie tzn.
w trakcie jednego cyklu kszta³cenia.

Obecnie szko³a kszta³ci w nastêpuj¹cych zawodach:
� technik organizacji reklamy
� technik ekonomista
� technik logistyk
� technik cyfrowych procesów graficznych
* technik ekonomista daje obszern¹ wiedzê z zakre-

su ekonomii, ekonomiki przedsiêbiorstw, rachunkowo-
�ci, marketingu, techniki biurowej, kszta³ci umiejêtno�ci
niezbêdne do funkcjonowania nowoczesnego przed-
siêbiorstwa (stosowanie strategii marketingowej, wy-
konywanie prac kalkulacyjnych, sporz¹dzanie doku-
mentów, ksiêgowych, prowadzenie negocjacji, stoso-
wanie nowoczesnej techniki biurowej), przygotowuje
do pracy w przedsiêbiorstwach o ró¿nych formach w³a-
sno�ci, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach
podatkowych i urzêdach oraz do podejmowania w³a-
snej dzia³alno�ci gospodarczej.

* technik logistyk kszta³ci umiejêtno�ci planowa-
nia i organizowania zadañ logistycznych w zakresie
ró¿norodnych �rodków transportu, przygotowuje do
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej z zakresu logi-
styki, spedycji krajowej i miêdzynarodowej, przygoto-
wuje do uzyskania Certyfikatu w ramach Europejskie-
go Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Mo¿li-

Stawiamy na nowoczesn¹
bazê dydaktyczn¹

i wykwalifikowanych,
ambitnych i kreatywnych

nauczycieli

 �Ekonomik Nr 1�, a obecnie Zespó³
Szkó³ Nr 3 im. prof. Oskara Langego w

Szczecinie
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wo�æ podjêcia pracy w dzia³ach logistyki wszystkich
firm oraz w jednostkach samorz¹du terytorialnego na
stanowiskach specjalisty ds. sprzeda¿y i   prognozo-
wania popytu, planowania zakupów, handlu elektro-
nicznego, systemów informacyjnych wspomagaj¹-
cych dystrybucjê, logistyki miejskich us³ug infrastruk-
turalnych, planowania produkcji i   zapasów, gospo-
darki materia³owej, transportu wewnêtrznego, opako-
wañ, gospodarki odpadami.

* technik organizacji reklamy kszta³ci umiejêt-
no�ci tworzenia i edytowania grafiki cyfrowej, opra-
cowywania ofert handlowych z zakresu sprzeda¿y
us³ug reklamowych, prowadzenia badañ rynkowych
i reklamowych, dobierania �rodków i no�ników re-
klamy w zale¿no�ci od celu reklamy i bran¿y towaro-
wej, stosowania ró¿norodnych technik reklamowych,
tworzenia tekstów i sloganów reklamowych, tworze-
nia reklamy wizualnej, tworzenia scenariuszy rekla-
my radiowej i telewizyjnej, organizowania sesji foto-
graficznych i filmowych na potrzeby reklamy, przy-
gotowywania kampanii reklamowych, konferencji
prasowych, dzia³alno�ci public relations, organizo-
wania dzia³alno�ci wystawienniczej na targach i wy-
stawach. Mo¿liwo�æ pracy w agencjach reklamowych
/na stanowisku agenta reklamowego, account mana-
ger, copywriter, art designer/, agencjach public rela-
tions, dzia³ach marketingu i reklamy przedsiêbiorstw
produkcyjnych i handlowych, biurach og³oszeñ i
dzia³ach promocji �rodków masowego przekazu, agen-
cjach scenariuszowych, studiach graficznych, stu-
diach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z
pras¹ i kszta³towania opinii publicznej.

* Zawód technik cyfrowych procesów graficznych
kszta³ci umiejêtno�ci tworzenia i edytowania grafiki
cyfrowej, stosowania programów komputerowych do
przygotowywania publikacji, przygotowania mediów
graficznych, stron www i publikacji multimedialnych,
obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ w procesie projektowania
mediów graficznych, sporz¹dzania dokumentacji re-
alizowanych us³ug oraz dokumentacji przedsiêbiorstwa
poligraficzno-informatycznego, projektowania i reali-
zowania procesów reprodukcyjnych, procedur kon-
troli jako�ci procesów i produktów graficznych. Mo¿-
liwo�æ podjêcia pracy w przemy�le poligraficznym,
drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, agencjach
reklamowych, agencjach public relations, przedsiêbior-
stwach projektuj¹cych i programuj¹cych strony inter-
netowe, opracowuj¹cych animacje, klipy filmowe oraz
prezentacje multimedialne.

Dobrze wykwalifikowany absolwent, znajduj¹cy za-
trudnienie  to dla nas satysfakcja i mobilizacja aby jesz-
cze lepiej kszta³ciæ nowe kadry dla przedsiêbiorstw i
instytucji.

Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. prof. Oskara Langego daw-
niej Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych Nr 1 istnieje na
szczeciñskim rynku o�wiatowym od 70 lat. Jest jedn¹
z najstarszych szkó³ zawodowych w województwie
zachodniopomorskim. Szko³a od pocz¹tku swojego
istnienia zawsze bardzo �ci�le powi¹zana by³a z lo-
kalnym rynkiem pracy, a zw³aszcza w ostatnich kilku-
nastu latach gospodarki wolnorynkowej. Wspó³cze-
sny rynek wymusza na szko³ach zawodowych nie-
ustanne zmiany i potrzebê permanentnej aktualizacji
i dopasowywania tre�ci zawodowych oraz unowo-
cze�niania na bie¿¹co bazy dydaktycznej. Te zmiany
z kolei wymuszaj¹ na nauczycielach przedmiotów
zawodowych potrzebê ci¹g³ego doskonalenia siê,
aktualizacji wiedzy zawodowej i dostosowywania siê
do zmian w prawie o�wiatowym. St¹d wniosek, ¿e
nauczyciele ucz¹cy przedmiotów zawodowych maj¹
bardzo du¿o pracy zwi¹zanej z podo³aniem zmieniaj¹-
cym siê wymaganiom.

Szko³a zgodnie z oczekiwaniami rynku podejmuje
szereg dzia³añ, które pozwalaj¹ m³odzie¿y ³atwo wej�
na rynek pracy albo za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alno�æ go-
spodarcz¹. M³odzie¿ pracuje (odbywa zajêcia) w fir-
mie symulacyjnej, gdzie pracuj¹c w ma³ych grupach
rozwi¹zuje praktycznie problemy zawodowe, gospo-
darcze, podejmuje ró¿ne decyzje w zakresie zarz¹-
dzania firm¹. Przedsiêbiorstwo symulacyjne jest to
specjalnie sala odzwierciedlaj¹ca warunki prawdzi-
wie funkcjonuj¹cego przedsiêbiorstwa ze sprzêtem
biurowym, komputerami i oprogramowaniem nie-
zbêdnym dla danego zawodu. W trakcie zajêæ z po-
dejmowania dzia³alno�ci gospodarczej m³odzie¿
wybiera przedmiot prowadzonej dzia³alno�ci, zgod-
nie z kierunkiem w jakim siê kszta³ci, opracowuje
kompletny biznes plan, sporz¹dza symulacje finan-
sowe na moment rozpoczêcia dzia³alno�ci i na okres
do trzech lat funkcjonowania firmy. M³odzie¿ rów-

Kszta³cimy na
potrzeby rynku pracy
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nie¿ przechodzi szkolenia w zakresie doboru i wy-
korzystania narzêdzi marketingowych w konkretnej
bran¿y. M³odzi ludzie pracuj¹c w ma³ych grupach
kszta³tuj¹ kompetencje spo³eczne i interpersonalne
oraz komunikatywno�æ, które pracodawcy wskazuj¹
jako jedn¹ z najwa¿niejszych cech pracownika jak
wskazuje raport z 2015 roku WUP-u �Potrzeby za-
trudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców
w zakresie zawodów, kwalifikacji i umiejêtno�ci�.

Szko³a wspó³pracuje z wieloma przedsiêbiorca-
mi ze Szczecina i okolic w ramach organizacji prak-
tyk zawodowych dla uczniów. Wspó³pracujemy z
przedsiêbiorstwami z bran¿y logistycznej, rekla-
mowo � graficznej, drukarniami i przedsiêbiorstwa-
mi handlowo � us³ugowymi. Utrzymujemy sta³e
kontakty z ponad 40 przedsiêbiorcami, m.in. z
agencjami reklamowymi �Arte�, �Pepper Print�,
�Grafipol� oraz drukarniami �Soft Vision�, �Kran-
tom� czy �Cops Planet�.

W ramach doskonalenia prozawodowych umie-
jêtno�ci u uczniów nawi¹zali�my wspó³pracê z Uni-
wersytetem Szczeciñskim oraz Zachodniopomor-
skim Uniwersytetem Technologicznym. M³odzie¿
naszej szko³y po zdaniu matury kontynuuje naukê
na studiach wy¿szych. Czêsto wybiera kierunki
ekonomiczne, zwi¹zane z transportem, logistyk¹,
bankowo�ci¹, marketingiem, grafik¹ jak równie¿ in-
formatyk¹. Przewa¿nie wybór kierunku studiów po-
wi¹zany jest z ukoñczonym kierunkiem w szkole
�redniej. W ramach wzmiankowanej wspó³pracy
m³odzie¿ ma mo¿liwo�æ pog³êbiania wiedzy zawo-
dowej poprzez uczestnictwo w ró¿nych formach
warsztatowych, seminaryjnych prowadzonych
przez wyk³adowców uczelnianych. Ponadto stu-
denci ww. uczelni i m³odzie¿ naszej szko³y wspól-
nie realizuj¹ projekty np. udzia³ w Fresh Weeku
czy nagranie spotu reklamowego promuj¹cego
nasz¹ szko³ê i Uniwersytet Szczeciñski.

Szko³a bardzo aktywnie zabiega równie¿ o fun-
dusze z projektów unijnych, których zadaniem jest
wyposa¿enie uczniów w dodatkowe kwalifikacje
i umiejêtno�ci zawodowe, a szko³ê w niezbêdny

sprzêt. W ramach dzia³ania 9.2. �Podniesienia
atrakcyjno�ci i jako�ci szkolnictwa zawodowego�
uczestniczyli�my w projektach �Kompetentny ab-
solwent technikum�, �Nowoczesna szko³a zawo-
dowa � program wyposa¿enia absolwentów w
kwalifikacje przydatne na rynku pracy� i �Nowo-
czesna szko³a zawodowa - wsparcie uczniów szkó³
zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji�. M³o-
dzie¿ naszej szko³y bra³a udzia³ w zajêciach rozwi-
jaj¹cych umiejêtno�ci z zakresu podejmowania
dzia³alno�ci gospodarczej i przedsiêbiorczo�ci.
Przeprowadzono zajêcia o nazwie �Moje pierw-
sze kroki w biznesie� i ��wiadczenie us³ug tury-
stycznych, graficznych, logistycznych�. Specjal-
nie dla uczennic zorganizowano zajêcia przygo-
towuj¹ce m³ode kobiety do pe³nienia funkcji kie-
rowniczych na rynku pracy pod nazw¹ �Kobieta
menad¿er� oraz zrealizowano kursy z zakresu tech-
nologii informatycznych i przygotowuj¹ce do
egzaminu na tytu³ czeladnika w zawodzie wiza-
¿ystki. Z kolei ch³opcy mieli mo¿liwo�æ uczestni-
czenia w kursie na operatora wózków podno�ni-
kowych z mechanicznym napêdem podno�nika.
Dla wszystkich uczniów pragn¹cych zdobyæ
nowe kwalifikacje zorganizowano doradztwo za-
wodowe. Przeprowadzono równie¿ zajêcia rozwi-
jaj¹ce umiejêtno�æ konwersacji w jêzyku obcym
zawodowym kszta³c¹c tym samym umiejêtno�æ
pos³ugiwania siê jêzykiem specjalistycznym.

W ramach projektów unijnych zorganizowano
równie¿ praktyki dla m³odzie¿y w bran¿ach: rekla-
mowej, graficznej i logistycznej. Uczniowie uczest-
niczyli tak¿e w wycieczce prozawodowej do Wro-
c³awia.

Nasza szko³a jest dobrze przygotowana sprzêto-
wo do realizacji zajêæ z przedmiotów zawodowych.
Posiadamy sale wyposa¿one w stanowiska kompu-
terowe ze specjalistycznym oprogramowaniem typu
Corel, Photoshop oraz sprzêt wykorzystywany
przez pracodawców w bran¿y reklamowo � poligra-
ficznej, np. ploter, rizograf, proofer cyfrowy. Jed-
nak¿e trzeba zaznaczyæ, ¿e wielk¹ bol¹czk¹ szkó³
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zawodowych jest brak �rodków finansowych na
unowocze�nienie bazy sprzêtowej i jej doposa¿e-
nie. Sprzêt siê starzeje i aby nad¹¿yæ za wymagania-
mi rynku trzeba go systematycznie wymieniaæ. I nie
mówimy tu o 5 komputerach, ale w przypadku szko-
³y kszta³c¹cej w kierunkach graficznych o co naj-
mniej 60 stanowiskach z najnowszym sprzêtem ob-
s³uguj¹cym nowe wymagane programy graficzne.

Nauczyciele naszej szko³y ucz¹cy przedmiotów
zawodowych staraj¹ siê podnosiæ swoje praktycz-
ne kwalifikacje m.in. korzystaj¹c z praktyk zawodo-
wych w ramach projektu unijnego �Lepsze praktyki
dla nauczycieli kszta³cenia zawodowego� i �Nauczy-
ciel zawodu w praktyce�. Staraj¹ siê równie¿

o zdobycie statusu egzaminatora przedmiotów
zawodowych. Ponadto nauczyciele organizuj¹
konkursy i przygotowuj¹ z sukcesem m³odzie¿ do
olimpiad i konkursów zawodowych m.in. �Olim-
piady Wiedzy Ekonomicznej�, �Olimpiady Logi-
stycznej�, czy �Konkursu z Zakresu Rachunko-
wo�ci�. Pod kierunkiem nauczycieli ucz¹cych na
kierunku �organizacji reklamy� uczniowie ZS Nr 3
corocznie przeprowadzaj¹ profesjonalnie przygo-
towane kampanie o tematyce spo³ecznej, których
adresatami s¹ uczniowie naszej szko³y i ucznio-
wie wybranego szczeciñskiego gimnazjum. M³o-
dzie¿ tego kierunku aktywnie bierze udzia³ i od-
nosi spektakularne sukcesy w konkursach ze-
wnêtrznych o wa¿nej tematyce spo³ecznej np.
konkursie organizowanym przez Komendê Policji
w Szczecinie �Profilaktyka oczami m³odzie¿y�.

Przeprowadzana reforma szkolnictwa zawodo-
wego jest wielkim wyzwaniem dla nauczycieli ucz¹-
cych przedmiotów zawodowych jak i dla uczniów,
którzy musz¹ siê uporaæ siê z now¹ formu³¹ egza-
minów zawodowych. Jak to zwykle bywa z no-
wym przychodz¹ nowe trudno�ci. Brak podrêcz-
ników, rozbudowana podstawa programowa to
tylko niektóre bol¹czki nauczyciela �zawodowca�.
Kwestia braku podrêczników do nauczania przed-
miotów zawodowych jest bardzo du¿ym utrud-

nieniem w pracy nauczycieli zw³aszcza u nas w
takich zawodach jak technik cyfrowych procesów
graficznych, czy technik organizacji reklamy. Na-
uczyciele wykonuj¹ olbrzymi¹ pracê, aby same-
mu dobrze przygotowaæ siê do zajêæ i w³a�ciwie
przygotowaæ uczniów do egzaminu. Dowolno�æ
nazywania przedmiotów zawodowych przez szko-
³y na pewno nie u³atwi³o rozwi¹zania tej kwestii, a
wrêcz wprowadzi³o zamieszanie nie tylko je¿eli
chodzi o podrêczniki ale i ustalenie ró¿nic pro-
gramowych dla uczniów przechodz¹cych z jednej
szko³y do drugiej. Nowy egzamin zawodowy
sprawdza na ile uczeñ opanowa³ podstawê pro-
gramow¹. Nowe podstawy niezaprzeczalnie s¹
zbyt rozbudowane, to jedna uwaga. Druga doty-
czy kwestii realizacji efektów z podstaw progra-
mowych. Efekty kszta³cenia w podstawie s¹ po-
dane zbyt ogólne w porównaniu do wymagañ na
egzamin. ¯eby uzyskaæ dany efekt, mo¿na na-
uczyæ ucznia np. 5 zasad, 10 albo 15. Nauczyciele
gubi¹ siê tym bardziej, ¿e w przypadku braku pod-
rêczników nie ma nigdzie podane jaka liczba tych
zasad jest wymagana, ¿eby uczeñ by³ dobrze przy-
gotowany do egzaminu. Niby efekty s¹ skonkre-
tyzowane, ale gdzie koñcz¹ siê umiejêtno�ci i wie-
dza które powinni posi¹�æ uczniowie technikum?
Z pewno�ci¹ przyda³by siê wykaz literatury , ¿eby
daæ nauczycielom pewn¹ granicê zw³aszcza górn¹
do której powinni dostosowywaæ wymagania. W
szkole jeste�my ju¿ po pierwszych egzaminach z
niektórych kwalifikacji i z obserwacji widzimy, ¿e
w wykazie literatury musia³yby siê pojawiæ siê
równie¿ podrêczniki akademickie. No w³a�nie i jak
tu stworzyæ granicê dla ucznia technikum gdy kto�
kto tworzy testy siêga po wiedzê akademick¹? Gdy
nie wiemy dok³adnie jaki wykaz literatury jest obo-
wi¹zkowy w przygotowaniu ucznia do egzaminu,
oparcie podstawy na efektach powoduje rozbie¿-
no�ci w przygotowaniu uczniów. Przyda³yby siê
równie¿, nam nauczycielom ucz¹cym przedmioty
zawodowe, spotkania z twórcami podstaw pro-
gramowych, co zdecydowanie umo¿liwi³oby wy-
ja�nienie niektórych w¹tpliwo�ci zwi¹zanych z ich
realizacj¹.

Na przestrzeni 70 lat istnienia szko³y nie raz zmie-
nia³y siê zawody, przedmioty, wymagania a pomimo
tego szko³a nadal realizuje swój g³ówny cel jakim
jest przygotowanie zawodowe i wychowawcze m³o-
dzie¿y. Dowodem na to s¹ kolejne pokolenia absol-
wentów z których mo¿emy byæ dumni, którzy od-
nosz¹ sukcesy zawodowe i z sentymentem wspo-
minaj¹ swoj¹ szko³ê i nauczycieli.

Jolanta Rychlicka
Beata Szpiczakowska
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Zdefiniowanie dualnego systemu
kszta³cenia zawodowego � to g³ówny
zapis i cel podpisanego w sierpniu br.
dokumentu-rozporz¹dzenia zmieniaj¹ce-
go rozporz¹dzenie w sprawie praktycz-
nej nauki zawodu.

Najistotniejsze zmiany to:
1. zdefiniowanie dualnego systemu

kszta³cenia zawodowego, w którym
podstawê prawn¹ odbywania zajêæ
praktycznych u pracodawców mo¿e
stanowiæ zarówno umowa o pracê w
celu przygotowania zawodowego, za-
warta pomiêdzy m³odocianym pracow-
nikiem a pracodawc¹, jak i umowa o
praktyczn¹ naukê zawodu, zawarta po-
miêdzy dyrektorem szko³y a praco-
dawc¹ przyjmuj¹cym uczniów na prak-
tyczn¹ naukê zawodu;

2. przyporz¹dkowanie ka¿dej z form
praktycznej nauki zawodu do okre�lo-
nego typu szko³y;

3. okre�lenie wymiaru zajêæ praktycz-
nych odbywanych u pracodawców na
zasadach dualnego systemu kszta³cenia;

4. zapewnienie pracodawcy mo¿liwo-
�ci wp³ywania na tre�ci programu na-
uczania dla zawodu w zakresie zajêæ
praktycznych, które s¹ u niego realizo-
wane.

Rozporz¹dzenie przekazano do pod-
pisu ministrowi pracy i polityki spo³ecz-
nej.

Szefowa MEN podpisa³a równie¿ roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie egzaminów eksternistycz-
nych.

Wprowadzone zmiany maj¹ charakter
porz¹dkuj¹cy i dostosowuj¹cy do usta-
wy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie o�wiaty oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. poz. 357).

Departament Informacji i Promocji
MEN

Rok Szko³y Zawodowców spotka³ siê z bardzo du¿ym zain-
teresowaniem. Przesz³o to nawet nasze oczekiwania � powie-
dzia³a minister edukacji.Joanna Kluzik-Rostkowska która wziê-
³a udzia³ w debacie �Przysz³o�æ zawodowców�. Czy jeste-
�my �wiadkami renesansu szkolnictwa zawodowego? � na
to pytanie odpowiadali uczestnicy debaty. Po raz pierwszy
od lat wiêcej m³odych chce zostaæ zawodowcami ni¿ humani-
stami. Sk¹d ta zmiana, na ile wp³yn¹³ na ni¹ og³oszony przez
MEN Rok Szko³y Zawodowców?

� Rok Szko³y Zawodowców spotka³ siê z bardzo du¿ym
zainteresowaniem. Przesz³o to nawet nasze oczekiwania �
mówi³a Joanna Kluzik-Rostkowska. � Dyrektorzy szkó³ za-
wodowych byli nam bardzo wdziêczni za tê inicjatywê �
doda³a.

Szefowa MEN t³umaczy³a, ¿e zdaje sobie sprawê, ¿e szko³y
zawodowe i technika s¹ ro¿ne. � Mamy szko³y, takie jak ta w
Swarzêdzu, gdzie trzy osoby ubiegaj¹ siê o jedno miejsce. S¹
te¿ szko³y, które musz¹ siê ubiegaæ o kandydatów � mówi³a.

� Zaczêli�my od rzeczy podstawowej. Stworzyli�my Mapê
Szkó³ Zawodowych, na której pokazali�my wszystkie szko³y
zawodowe wraz z ich ofert¹. Uruchomili�my proces zapo-
znawania siê szkó³ z pracodawcami � wylicza³a szefowa
MEN.

Z Mapy Szkó³ Zawodowych skorzysta³o prawie 43 tysi¹ce
unikalnych u¿ytkowników. Za jej po�rednictwem pracodaw-
cy zg³osili piêæ tysiêcy miejsc kszta³cenia praktycznego.

� Przez wiele lat szko³y zastanawia³y siê czy ze swoj¹ ofert¹
trafiaj¹ w oczekiwania rynku pracy. Rodzice kierowali siê
intuicj¹, a nie wiedz¹, bo jej nie by³o. Okazywa³o siê, ¿e w
zawodach niepotrzebnych kszta³cone jest np. 36 procent
uczniów, a w potrzebnych � 2 procent � mówi³a Joanna Klu-
zik-Rostkowska.

Szefowa MEN przypomnia³a o kolejnej szansie na dalszy
rozwój szkolnictwa zawodowego � Nowej Perspektywie Fi-
nansowej UE. � S¹ pieni¹dze u marsza³ków, m.in. na miejsca
praktyk dla przedsiêbiorców, dla praktykantów. S¹ tam te¿
pieni¹dze na kszta³cenie nauczycieli � mówi³a. � Wierzê w
wolny rynek. I wierzê, ¿e szko³y bêd¹ stara³y siê byæ szko³a-
mi przysz³o�ci � doda³a.

W trakcie debaty dyskutowano tak¿e na temat doradztwa
zawodowego. � Dzisiaj doradcami zawodowymi s¹ najczê-
�ciej nauczyciele. To dobrze, bo znaj¹ ucznia. Jednak nie
wszyscy z nich znaj¹ potrzeby rynku pracy � powiedzia³a
minister edukacji. � Dobre doradztwo zawodowe jest nie-
zbêdne na poziomie gimnazjum � doda³a.

Podsumowuj¹c Rok Szko³y Zawodowców Joanna Kluzik-Rost-
kowska powiedzia³a: � Mam prze�wiadczenie, ¿e idziemy w
dobr¹ stronê. Mam poczucie, ¿e machina ruszy³a.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dualne kszta³ce-
nie zawodowe �
rozporz¹dzenie

podpisane

Przysz³o�æ zawodowców
� debata
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Nowoczesne
technologie

w s³u¿bie kszta³cenia
zawodowego

Partnerstwo technologiczne firmy DPS
Software oraz Zachodniopomorskiego Cen-
trum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w
Szczecinie w obszarze wdra¿ania rozwi¹zañ
CAD/CAM do dydaktyki.

28 pa�dziernika 2015r. Zachodniopomorskie Cen-
trum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczeci-
na uczestniczy³o w najwiêkszej bran¿owej konferen-
cji w Polsce, która odby³a siê na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie pod szyldem DPSForum2015.
By³o to XIV spotkanie u¿ytkowników SolidWorks
oraz innych oprogramowañ proponowanych w ra-
mach portfolio firmy DPS Software. W sali eduka-
cyjnej odby³a siê pierwsza w Polsce konferencja So-
lidWorks Education. ZCEMiP reprezentowa³ Pan
£ukasz �migiel przedstawiaj¹c prace uczniów wy-
konane w pracowni 11W CNC CAD/CAM. Prezen-
tacja dotyczy³a zagadnieñ zastosowania oprogra-
mowania AlphaCAM w dydaktyce.

Za zaproszenie na konferencjê dziêkujemy Panu
Dariuszowi ̄ ebrowskiemu specjali�cie ds. edukacji
z firmy DPS Software i jednocze�nie liczymy na dal-
sza owocn¹ wspó³pracê.

Forum DPS2015 � Stadion
Narodowy w Warszawie

Od lewej: £ukasz �migiel (ZCEMiP), Dariusz ¯ebrowski
(DPS Software), Aleksander Doba (podró¿nik roku 2015
wg National Geographic), Jaros³aw Æwiek (dyr. Liceum
Plastycznego w Na³êczowie).

Poni¿ej prezentujemy artyku³ o Zachodniopomor-
skim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
który pojawi³ siê w broszurze zatytu³owanej: �Co
nowego w edukacji 2015/2016�, który by³ przedsta-
wiany uczestnikom pierwszej w Polsce konferencji
Edukacyjnej. Oprócz ZCEMiP prezentowa³y siê rów-
nie¿ m.in. Wojskowa Akademia Techniczna oraz Po-
litechnika �wiêtokrzyska. ZCEMiP by³o jedyn¹ pla-
cówk¹ edukacyjn¹ zaproszon¹ na DPSForum2015
z województwa zachodniopomorskiego.

�Dziêki owocnej wspó³pracy z firm¹ DPS Softwa-
re stali�my siê posiadaczami Alphacam wersji Edu-
kacyjnej. Jest to bardzo prosty i przejrzysty pro-
gram CAM.

Polecam Alphacam wszystkim pasjonatom CNC�
mgr in¿. £ukasz �migiel, opiekun pracowni CNC

CAD/CAM w ZCEMiP

�Prace z programem Al-
phacam Education rozpo-
czêli�my w 2013, program
ten bez problemów zosta³
wdro¿ony do naszego Cen-
trum Edukacji, a uczniowie
bardzo szybko zaznajomili
siê z jego obs³ug¹�.

Alphacam Education w praktyce. Obróbka skra-
waniem dla ka¿dego in¿yniera.

ZCEMiP � wyznacznikiem innowacyjno�ci, Za-
chodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i
Politechnicznej to nowoczesna szko³a, która od 10
lat nieprzerwanie kszta³ci na kierunkach technik
mechanik oraz technik mechatronik. Centrum spe-
cjalizuje siê równie¿ w organizowaniu  komercyj-
nych kursów przygotowuj¹cych do zawodu opera-
tora i programisty maszyn CNC. Centrum mo¿e po-
szczyciæ siê profesjonaln¹ kadr¹ naukow¹ oraz no-
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woczesnym sprzêtem i najwy¿szej klasy oprogra-
mowaniem. Podstaw¹ zachowania wysokich stan-
dardów nauczania oraz innowacyjno�ci jest korzy-
stanie z programu s³u¿¹cemu komputerowemu wspo-
maganiu wytwarzania CAM � Alphacam Education.

Szerokie zastosowanie
Alphacam Education

Jeszcze do niedawna  programowanie obrabiarek
sterowanych numerycznie kojarzone by³o ze ¿mud-
nym pisaniem tysiêcy wierszy G-kodów. Metoda ta
jest nie efektywna, poniewa¿ wymaga od programi-
sty znajomo�ci wielu komend, cykli oraz zmniejsza
potencja³ obrabiarki. W obecnej chwili nowocze-
sne placówki dydaktyczne oraz parki maszynowe
funkcjonuj¹ w oparciu o systemy CAD/CAM, któ-
re integruj¹ fazê projektowania z faz¹ wytwarzania.
Stosowany w ZCEMiP Alphacam Education jest
wszechstronnym Systemem CAD/CAM dla maszyn
CNC, pracuj¹cych w ró¿norodnych bran¿ach - za-
czynaj¹c od meblarstwa, przez obróbkê metalu, kom-
pozytów, arkuszy blach,  a¿ do kamieniarstwa. Po-
zwala na tworzenie i obrabianie wszelkiego rodzaju
elementów, od czê�ci 2D do z³o¿onych komponen-
tów wymagaj¹cych obróbki 5-cioosiowej.

�Do momentu zakupu programu Alphacam Edu-
cation korzystali�my z ró¿nych programów do pro-
gramowania obróbki CNC, gdzie programowali-
�my  w sposób manualny. W czasie wyst¹pienia
ewentualnej kolizji musieli�my poprawiaæ G-kod i
uruchamiaæ symulacjê od nowa. Alphacam Edu-
cation  daje nam nowe mo¿liwo�ci poprzez przej-
rzyst¹ symulacjê Solid� � wyja�nia £ukasz �migiel.

Program posiada kilka pakietów dostosowanych
do konkretnych bran¿, które posiadaj¹ specjalizo-
wane typy operacji obróbczych. Ka¿dy modu³ Al-
phacam Education posiada taki sam interfejs i �ro-
dowisko graficzne � charakteryzuj¹ce siê du¿ymi
mo¿liwo�ciami projektowymi i prost¹ obs³ug¹. Na
co dzieñ podopieczni Pana £ukasza �migiela obs³u-
guj¹ i programuj¹ w oparciu o program Alphacam
Education, 3-osiow¹ frezarkê HAAS MiniMill oraz
tokarkê z panelem steruj¹cym Sinumerik 808D.

 Jak podkre�la specjalista CAM w ZCEMiP  �Ol-
brzymi¹ zalet¹ stosowania programu Alphacam
Education w odró¿nieniu od programowania rêcz-
nego jest jego przejrzysta wizualizacja oraz prosty
sposób programowania procesu obróbki�.

Wdro¿enie rozwi¹zañ CAM podstaw¹ sprawne-
go funkcjonowania

ZCEMiP posiada wszystkie dostêpne modu³y pro-
gramu Alphacam Education. Program ten pozwala

importowaæ niemal¿e wszystkie rodzajów plików
CAD. Uczniowie Szczeciñskiego Centrum Edukacji
tworz¹ swoje projekty za pomoc¹ programów SOLI-
DWORKS Education Edition oraz DraftSight, a na-
stêpnie w b³yskawiczny sposób importuj¹ je do Al-
phacam Education.

Modu³ Alphacam Art
Modu³ Art. jest to ³atwy w u¿yciu modu³ arty-

styczny umo¿liwiaj¹cy prosty sposób przej�cia od
p³askiego rysunku lub szkicu do wysokiej jako�ci
p³askorze�by wraz ze �cie¿kami narzêdzia CNC. Dziêki
technologii Vectric Aspire, Alphacam Art �wietnie
nadaje siê do modelowania 3D oraz projektowania
procesów frezowania i grawerowania takich obiek-
tów jak: rze�by dekoracyjne, ozdobne panele i drzwi,
floresy, niestandardowe obiekty stolarskie, archi-
tektoniczne formy,  znaki, elementy jubilerskie, a tak¿e
statuetki i upominki.

�Naszym celem by³o wygrawerowanie tabliczki
pami¹tkowej z wykorzystaniem funkcji "Wstaw ob-
raz". Jest to przydatna opcja umo¿liwiaj¹ca gene-
rowanie �cie¿ek narzêdzia na podstawie trasowa-
nia uprzednio zaimportowanego dowolnego ry-
sunku� � t³umaczy opiekun pracowni CAM �
£ukasz �migiel

Unikalne komponenty 3D, które posiada Alpha-
cam Art, znacznie u³atwiaj¹ pracê z istniej¹cymi mo-
delami 3D, a tak¿e wspomagaj¹ projektowanie w³a-
snych kszta³tów 3D. Wykorzystuj¹c Alphacam Art,
u¿ytkownicy mog¹ ³atwo i szybko przekonwerto-
waæ szkice 2D, fotografie, rysunki i projekty graficz-
ne wysokiej jako�ci, unikalne rze�by i wzory. Alpha-
cam Art zosta³ opracowany tak, aby zapewniæ u¿yt-
kownikom pe³n¹ funkcjonalno�æ i kontrolê podczas
projektowania modeli 3D i technologii CNC. Ponad-
to funkcjonalne zarz¹dzanie komponentami pozwa-
la u¿ytkownikom na ³atw¹ i interaktywn¹ zmianê wiel-
ko�ci, pozycji, orientacji oraz w³a�ciwo�ci materia³u
w dowolnym momencie. Dodatkowo Alphacam Edu-
cation umo¿liwia rysowanie, obracanie oraz przesu-
wanie wskazanej geometrii.

Poni¿ej prezentacja zastosowania funkcji Wstaw
obraz jako mapê, która umo¿liwia generowanie �cie-
¿ek narzêdzia na podstawie kontrastu bieli i czerni
wstawianej bitmapy.
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Zespó³ uczniów ZCEMiP zaimportowa³ bitmapê

przedstawiaj¹c¹ krakowskie sukiennice. Program
automatycznie utworzy³ �cie¿ki, wystarczy³o jedy-
nie dobraæ odpowiednie narzêdzia oraz parametry
obróbki a nastêpnie przeprowadziæ symulacjê.

�Program Alphacam Education dziêki przejrzystej
symulacji pozwala optymalizowaæ proces obróbki
oraz umo¿liwia wykrywanie ewentualnych kolizji,
dziêki czemu mo¿na zaoszczêdziæ czas oraz materia³
przygotówki� � opowiada £ukasz �migiel

Dodatek Ewolwentowe Ko³o Zêbate
Dziêki specjalnej opcji Ewolwentowe Ko³o Zêbate

powsta³ kolejny ciekawy projekt prowadzony przez
podopiecznych £ukasza �migiela. Polega³ on na wy-
frezowaniu a nastêpnie wygrawerowaniu statuetki o
konturze ko³a zêbatego. Ewolwentowe Ko³o Zêbate to
kolejna z niestandardowych aplikacji, która daje mo¿li-
wo�æ automatycznego tworzenia kó³ zêbatych po wcze-
�niejszym podaniu parametrów �rednicy oraz ilo�ci
zêbów. Program umo¿liwia bardzo szybkie rysowanie
geometrii oraz wstawianie tekstu.

�Chcê, aby moi uczniowie jak najczê�ciej  brali
czynny udzia³ w interesuj¹cych projektach. Pro-
gram Alphacam Education daje im takie mo¿liwo-
�ci� � komentuje Pan £ukasz

Modu³ Frezowania
Podczas zajêæ uczniowie zapoznawali siê z modu³em

frezowania (Mill), oferuje on bogat¹ gamê 3,4 oraz 5-
osiowych symultanicznych strategii obróbczych oraz
daje mo¿liwo�ci ich dostosowania zarówno je�li cho-

dzi o obróbkê powierzchni jak równie¿ obróbkê bry³.
Modu³ ten umo¿liwia frezowanie oraz grawerowanie w
ró¿nych materia³ach. Dziêki programowi mo¿emy w
prosty sposób zdefiniowaæ przygotówkê oraz pod-
daæ j¹ symulacji bry³owej. Podopieczni in¿yniera �mi-
giela wykonali a nastêpnie zasymulowali obróbkê ta-
bliczki pami¹tkowej w stopie aluminium.

�Z racji posiadanej maszyny nasi uczniowie ko-
rzystaj¹ z obróbki w 3-osiach nie mniej jednak Al-
phacam umo¿liwia prosty sposób generowania
�cie¿ek narzêdzia w 4 a nawet 5 osiach� � mówi
£ukasz �migiel.

Obróbka w Alphacam Education
Alphacam Education jest kompletnym rozwi¹-

zaniem CAD/CAM, które jest wykorzystywane
przez szerok¹ gamê firm: pocz¹wszy od ma³ych
firm stolarskich, wykonuj¹cych zindywidualizo-
wane wyroby, a skoñczywszy na du¿ych zak³a-
dach zajmuj¹cych siê produkcj¹ masow¹. Sys-
tem ten jest najlepszy w swojej klasie i z³o¿y³ siê
na sukces tysiêcy firm na ca³ym �wiecie. Alpha-
cam Education oferuje szereg specjalnych stra-
tegii do obróbki drzwi, okien, szaf, schodów czy
p³yt. Zarówno prosta futryna, jak i skompliko-
wane porêcze schodowe wymagaj¹ce obróbki 5-
osiowej mog¹ byæ wyprodukowane ³atwo i szyb-
ko. Dziêki wysokiej funkcjonalno�ci, Alphacam
Education wychodzi naprzeciw potrzebom na-
wet najbardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników.

Nieustanne doskonalenie oprogramowania
zapewnia nie tylko dotrzymanie kroku zmienia-
j¹cym siê potrzebom u¿ytkowników w ca³ym
przemy�le, ale tak¿e gwarantuje maksymalny
zwrot inwestycji.

Ponadto Alphacam Education zawiera Microsoft
Visual Basic dla aplikacji co pozwala na rozszerze-
nie funkcjonalno�ci oprogramowania poprzez utwo-
rzenie przez programistów niestandardowych do-
datków i zautomatyzowanie pracy.

�Mogê szczerze poleciæ program. Dziêki na-
wi¹zaniu wspó³pracy z firm¹ DPS oraz zakupie
programu Alphacam Education nasza placów-
ka polepszy³a swoje standardy, kszta³c¹c wy-
kwalifikowanych i profesjonalnych techników.
Alphacam Education umo¿liwi³ nam ³atw¹ i
bardziej przejrzyst¹ obróbkê elementów, dziê-
ki czemu mo¿emy wykonywaæ wiêcej interesu-
j¹cych projektów w naszej placówce�

� podsumowuje opiekun pracowni CNC CAD/
CAM £ukasz �migiel

Artyku³ o ZCEMiP przygotowa³:
Jan Dziewulski

� Specjalista CAM,DPS Software Sp. z .o. o.
www.dps-software.pl, www.dpstoday.pl
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Energa Sailing Szczecin 2015
Na l¹dzie i na wodzie

Jedn¹ z form atrakcyjnych i bezp³atnych zajêæ z
potencjalnymi kandydatami na ¿eglarzy s¹ prelekcje
i spotkania  w szko³ach podstawowych, w ramach
realizowanej przez ZOZ¯ i Centrum ̄ eglarskie szcze-
ciñskiej edycji ogólnopolskiego  Programu Energa
Sailing Optimist 2015.  Te spotkania � w pa�dzierniku
i listopadzie br. �  odbywaj¹ siê w 10 wytypowanych
i zainteresowanych placówkach, w tym kolejno w
SP 74, 14, 23, 65, 56, 41, 68, 10, 53 i 1. Podczas spotkañ
instruktorzy C¯ opowiadaj¹ dzieciom o tym, jak cie-
kawie i bezpiecznie mo¿na spêdzaæ czas nad wod¹ i
na wodzie, jak zachowywaæ siê tam zim¹ i latem, jak i
dlaczego ¿eglarze powinni dbaæ o swoje zdrowie i
bezpieczeñstwo, wzoruj¹c siê m.in. na najlepszych
polskich ¿eglarzach sportowcach i olimpijczykach -
patronach Programu: Agnieszce Skrzypulec, Zofii
Klepackiej, Przemys³awie Miarczyñskim czy Mate-
uszu Kusznierewiczu. By³y te¿ konkursy z nagroda-
mi, zabawy i rozmowy. Niektórzy pierwszy raz w ¿yciu
zobaczyli Optymista i to z bliska!

£¹cznie w spotkaniach uczestniczyæ bêdzie bli-
sko 800 dzieci, zachêcanych przez instruktorów C¯
do spróbowania swoich si³ pod ¿aglami. Przy okazji
wszystkie dzieci z chêci¹ s³ucha³y o zdrowym -
¿eglarskim � stylu ¿ycia, i o do�wiadczeniach ich
starszych kolegów � m³odych sportowców. Kto wie,
mo¿e który� z uczniów za jaki� czas tak¿e zostanie
mistrzem olimpijskim w jednej z dyscyplin ¿eglar-
skich i wodniackich, albo zostanie cz³onkiem Kadry
Energa Sailing?

PROTOKÓ£ OBRAD JURY
V OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU LITERACKIEGO
NA LIST ODRÊCZNIE NAPISANY
�GDYBYM MÓG£ COFN¥Æ CZAS��

Jury w sk³adzie:
Katarzyna Chabowska
Rafa³ Podraza
Ró¿a Czerniawska-Karcz (przewodnicz¹ca)
w dniu 7 listopada 2015 r. po zapoznaniu siê z

nades³anymi 185 listami w trzech kategoriach wie-
kowych, postanowi³o nagrodziæ i wyró¿niæ :

I kategoria wiekowa /10-12 lat/
I nagroda � Patrycja Dziadek (Boles³awiec)
II nagroda � Karolina Chwa³a (Boles³awiec)
III nagroda � nie przyznano
WYRÓ¯NIENIE � 1. Krzysztof Ostrowski (Bole-

s³awiec), 2. £ukasz ̄ ukowski (Szczecin), 3. Kac-
per Ro�ciszewski (Kruszyn)

II kategoria wiekowa /13-15 lat/
I nagroda �ex aequo
1.Maja Siegieñ (Boles³awiec)
2.Mi³osz Kozio³ (Boles³awiec
II nagroda � nie przyznano
III nagroda � Roksana Bia³ek (Boles³awiec)
WYRÓ¯NIENIE � 1.Dominika Perdon (Boles³a-

wiec), 2. Julia £azik (Stargard Szczeciñski), 3. Klau-
dia Mi¿dal (Kra�nik Dolny)

III kategoria wiekowa /16 lat i wiêcej/
I nagroda � Katarzyna Szopa (Boles³awiec)
II nagroda � Barbara Pankowska (Boles³awiec)
III nagroda � Julia Babijczuk (Boles³awiec)
WYRÓ¯NIENIE � 1. Angelika Kwa�niewska

(Szczecin), 2. Iwona Bura (P³ochocin), 3. Natalia
Kochanowska (Trzebie¿)

W�ród nagrodzonych i wyró¿nionych uwagê jury
zwróci³y listy z walorami kaligrafii � napisane pió-
rem, starannym , czytelnym pismem, zgodnie ze
wszystkimi regu³ami kaligrafii:

Uczestnicy, którzy wyró¿nili siê w kategorii ka-
ligrafii:

Kategoria I:
1. Patrycja Dziadek (Boles³awiec),
2. Krzysztof Ostrowski ( Boles³awiec),
3. Karolina Chwa³a (Boles³awiec),
4. Krystian Hrynkiewicz (Boles³awiec).
Kategoria II:
1. Maja Siegieñ (Boles³awiec) � I nagroda
2. Klaudia Mi¿dal (Kra�nik Dolny) � wyró¿nienie
3. Dominika Perdon ( Boles³awiec) � wyró¿nienie
4. Julia £azik (Stargard Szczeciñski) � wyró¿nienie
Kategoria III:
1. Barbara Pankowska (Boles³awiec) � I nagroda
2. Iwona Bura (P³ochocin) � II nagroda
3. Natalia Kochanowska ( Trzebie¿) � wyró¿nienie
4. Danuta Bury³o (Osiecznica) � wyró¿nienie
                                           Szczecin, 7.11. 2015 r.
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej

i ̄ eglarskiej �Morze przygody
� z wiatrem w ¿aglach�

�I póki kropla jest w Batyku,
Polskim morzem bêdziesz ty,
Bo o twe wody szmaragdowe
P³ynê³a krew i nasze ³zy��
              (S³owa: Stanis³aw Rybka,
                kompozycja: Feliks Nowowiejski)
Nawet d¿d¿ysta pogoda nie zniechêci³a t³umów

szczecinian do udzia³u w ró¿nych uroczysto�ciach i
manifestacjach, które odby³y siê w radosne �wiêto
Niepodleg³o�ci, podobnie jak w ca³ej Polsce, w nowej
� lepszej � rzeczywisto�ci politycznej. Jak wszêdzie
najwiêcej zgromadzi³a najpierw msza �w. za Ojczyznê,
w Bazylice Archikatedralnej, a po niej, tu¿ obok, na
Placu Or³a, zebrali siê uczestnicy pi¹tego Szczeciñskie-
go Marszu Niepodleg³o�ci, z Porozumieniem Organi-
zacji Patriotycznych na czele. Potem kilka tysiêcy ma-
nifestuj¹cych przemaszerowa³o dalej, do popiersia
Marsza³ka, id¹c z bia³o-czerwonymi flagami, pod sztan-
darami m.in. M³odzie¿y Wszechpolskiej, Patriotyczne-
go Szczecina i Patriotycznej Pogoni, nios¹c gigantycz-
nego Or³a, Bia³o-Czerwon¹ i has³o �Bóg, Honor, Oj-
czyzna�. Skandowano � �Dumny Szczecin maszeru-
je!�, �Cze�æ i chwa³a bohaterom!�, �Armia Wyklêta �
dzi� Szczecin o was pamiêta!�, czy �Bia³o-czerwone to
barwy niezwyciê¿one!�. Rodzinnie � z harcerzami i
wojskiem - by³o te¿ na Wa³ach Chrobrego�

Jednym z ciekawszych i wyj¹tkowym akcentem mor-
skiego �wiêta Niepodleg³o�ci by³o jednoczesne wy-
konanie �Hymnu do Ba³tyku� � dok³adnie o godz. 11.11,
przez uczestników imprezy w �Starej Rze�ni� w Szcze-
cinie, oraz cz³onków kó³ Ligi Morskiej i Rzecznej w
kraju, m.in. w Gdyni, Cedyni i Ostro³êce, a tak¿e w
Wiedniu, Londynie, Kanadzie, USA i  Nowej Zelandii

- transmitowane przez internet na stronê: www.stara-
rzeznia.szczecin.pl. To morsko-patriotycznie wydarze-
nie zainicjowa³a znana dziennikarka i ¿eglarka Mira
Urbaniak, a wspar³y j¹ Fundacja �Moja £asztownia�,
Miasto Szczecin, LMiR oraz Muzeum MW w Gdyni.
Wykonanie �Hymnu� prowadzi³a Sylwia Fabiañska-
Makuch, wraz z Chórem Uniwersytetu III Wieku. Im-
preza bêdzie ju¿ coroczna�

Wszêdzie � w  Szczecinie i w kraju � by³o bia³o-
czerwono. Warto przypomnieæ, patrz¹c na las narodo-
wych flag, ¿e symbolem morskiej i ¿eglarskiej Polski
jest te¿ Bandera Polska, bêd¹ca rodzajem flagi, wzbo-
gaconej na bia³ym polu wizerunkiem Or³a Bia³ego, któ-
remu � po latach PRL-owskiego zniewolenia � przy-
wrócono te¿ królewsk¹ koronê (jak na zdjêciach). Taka
bandera jest symbolem przynale¿no�ci pañstwowej
polskich jednostek morskich, przy zró¿nicowaniu na
banderê wojenn¹, handlow¹ i sportow¹, a w ¿eglar-
stwie jeszcze banderê Polskiego Zwi¹zku ̄ eglarskie-
go, Yacht Klubu Polski, czy ZHP. Pod takimi bandera-
mi ruszaj¹ z kraju i reprezentuj¹ nas w ca³ym �wiecie
okrêty MW, nasze ¿aglowce szkolne i olbrzymia wiêk-
szo�æ pe³nomorskich jachtów, a tak¿e ba³tyckie kutry
rybackie, niestety w ostatnich latach z wyj¹tkiem prak-
tycznie ca³ej polskiej floty handlowej, której statki re-
jestrowane s¹ po obcymi tanimi banderami, ze wzglê-
du na niekorzystne polskie przepisy podatkowe�

Na szczê�cie prawie ca³y polski �wiat ¿eglarski
pozostajê � jak dotychczas � pod Bia³o-Czerwon¹,
któr¹ �lubuje siê �godnie reprezentowaæ�, któr¹
�nosz¹� na morzu nasze jachty i ¿aglowce, któr¹ tra-
dycyjnie �stawia siê� o godz. 8.00 rano a opuszcza o
zachodzie s³oñca, i która jest te¿ ceremonialnie pod-
noszona i opuszczana podczas otwarcia i zamkniêcia
sezonu, a potem od wiosny do jesieni powiewa nad
naszymi marinami i przystaniami. Na morzu � obok
Bia³o-Czerwonej � podnosi siê te¿ czêsto odpowied-
nie proporce, klubowe, regatowe i inne, w tym np.
proporzec Szczecina (jak na zdjêciu)�

Fotoreporta¿ patrz str. 35
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler

�wiêto Niepodleg³o�ci w Szczecinie�

�i kropla Ba³tyku



Po¿egnali sezon 2015

Na banderê patrz!

Œwiêto
Niepodleg³oœci
w Szczecinie

W obiektywie
Wies³awa Seidlera



Numer przygotowali: Aneta Klonowska (redaktor naczelny), Ryszard Goclan (redaktor techniczny).
Zdjêcia na ok³adkach: SP 1, SP 14, ZS 5, Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 7, PP 67 „Stokrotka”, Wies³aw Seidler.
Druk: ZAPOL
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Ferie zimowe            
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Edukacja artystyczna 
w Gimnazjum nr 6  
                 Zdjêcia: archiwum szko³y

                                    
w obiektywie Barbary Galiœkiewicz              

(pracownia fotograficzna Pa³acu M³odzie¿y) 
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Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
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Zdjêcia: Olgierd Wac³awik

Podró¿e Olgierda Wac³awika                     
Balonem po Turcji

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna
Zdjêcia: archiwum MNS

PA£ACOWE 
JASE£KA 

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Konkurs fotograficzny
„Nasze Rejsy Przygód 
pod ¯aglami’2012”

Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione 
– „My na pok³adzie”

„Nasze Rejsy 
2012”

Zdjêcia: Wies³aw Seidler,                                                                                             
 za³ogi i kadra

A teraz my                  
w obiektywie Iwony Sarnickiej

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Edukacja muzealna

Zdjêcia: Iwona Sarnicka

Szczecinianie            
dla Niepodleg³ej

W obiektywie:
Centrum 
Kszta³cenia 
Sportowego 
w Szczecinie 

Z ¿ycia 
przedszkolaków

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

,,Czytam wiêc jestem 
i zmieniam œwiat”

Zdjêcia: archiwum Ksi¹¿nicy Pomorskiej w Szczecinie

Ferie                         
w Pa³acu M³odzie¿y

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

 w obiektywie Moniki Wilczyñskiej

 Szczecin 2014

Hortiterapia  
w Centrum 
Edukacji 

Ogrodniczej  
w Szczecinie 

W obiektywie Moniki Wilczyñskiej

Pa³ac M³odzie¿y        
w Szczecinie

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Akcja lato 2014

Zdjêcia: 
archiwum szkó³

Kartki œwi¹teczne 
autorstwa Ró¿y 

Czerniawskiej-Karcz

Zdjêcia: archiwum szko³y

Ma³y Konkurs Recytatorski

Zdjêcia: Monika Wilczyñska

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

A Teraz My
 Szczecin 2015

W obiektywie Moniki Wilczyñskiej

W obiektywie Iwony Sarnickiej

Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Poezja w obrazach
Zdjêcia: Monika Wilczyñska
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Wystawa w Urzêdzie Miasta

Szczeciñski Program Edukacji 
Wodnej i ¯eglarskiej

„Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach” 

To ju¿ 20 lat!!!
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