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ksZtałcEniE ZawodowE z rynEk pracy z kariEra

Systemowe podejście do kształcenia zawodowego
Znaczenie wiedzy zawodoznawczej w projektowaniu kariery
Współpraca edukacji i biznesu gwarantuje wysoką jakość kształcenia
Rozmowa z Pawłem Kołbonem, Fakro
Pracodawcy z branży metalurgicznej dla kształcenia zawodowego
ArcelorMittal Poland, CMC Poland
Zawodowiec poszukiwany: Murarz-tynkarz
Edukacja z praktyką: Festool Polska, Porta KMI Poland,
Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów,
Raben, Schattdecor, Trzuskawica, Veolia Wschód

OD REDAKCJI

Odpowiedzialni
za przyszłość młodzieży
Szanowni Państwo,
po raz dziewiąty mam zaszczyt i przyjemność
zaprezentować artykuły będące efektem
współpracy z osobami, których życzliwość
i zaangażowanie wynikają m.in. z poczucia
odpowiedzialności za przyszłość młodych
ludzi. Serdecznie dziękuję za zaufanie,
inspirujące doświadczenia, a także za
wszystkie sugestie i propozycje tematów
do kolejnych wydań. Cieszę się, że od dwóch
lat powstaje dokumentacja poświęcona
najlepszym praktykom dotyczącym
współpracy pracodawców ze szkołami
i uczelniami. Można się z nią zapoznać również na stronie myzawodowcy.pl.
Niniejsze wydanie otwiera wywiad z Pawłem Kołbonem, inicjatorem usystematyzowanej współpracy ﬁrmy Fakro ze szkołami średnimi i uczelniami. Wspieranie
kształcenia w zawodach dekarz i monter stolarki budowlanej, program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni" czy Fundacja Pomyśl o Przyszłości to tylko
przykłady inicjatyw podejmowanych przez tę spółkę.
Inspiracji zawodowych dostarczają również przedsiębiorstwa uczestniczące
w tworzeniu działów „Kreowanie wizerunku” i „Edukacja z praktyką”. Wraz
z producentami stali – ArcelorMittal Poland i CMC Poland – zwracamy uwagę
na konieczność zmiany stereotypu pracy w tym sektorze. Takie zawody jak operator
maszyn i urządzeń metalurgicznych czy technik przemysłu metalurgicznego
są równie atrakcyjne jak inne kojarzone z inteligentnymi technologiami.
O odpowiedzialności za przyszłość młodzieży świadczy także zaangażowanie
ﬁrm: Festool Polska, Porta KMI Poland, Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney
AeroPower Rzeszów, Raben, Schattdecor, Trzuskawica i Veolia Wschód.
Tym razem w cyklu „Zawodowiec poszukiwany” przygotowaliśmy, m.in. we
współpracy z ﬁrmą Erbud, ofertę doradczą dotyczącą kształcenia w zawodzie
murarz-tynkarz.
Cieszę się, że w dyskusji mogącej pomóc w realizacji misji czasopisma uczestniczyły również podmioty edukacyjne z Bydgoszczy, Pisza, Kielc, Krakowa, Poznania
i Rzeszowa.
Na zakończenie tradycyjnie polecam artykuły z cyklu „Wnioski i rekomendacje
ekspertów”: dr hab. Małgorzata Rosalska podejmuje zagadnienia, które postrzega
jako najważniejsze w projektowaniu ofert edukacyjnych i doradczych związanych
z rozwojem wiedzy zawodoznawczej, a Anna Trusiak wyjaśnia, dlaczego warto
stosować systemowe podejście do kształcenia zawodowego.
Zapraszam do lektury oraz dalszej współpracy. Numer jubileuszowy już wkrótce!

Anna Świdurska
redaktor naczelna
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Nowy model szkoły zawodowej – kształcenie dla rynku pracy
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Zawodowiec poszukiwany: Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

„My Zawodowcy” to kwartalnik.
Wydawca zastrzega sobie jednak
prawo do zmiany częstotliwości
wydawania pisma.

Kształcenie w FAKRO i Solaris Bus & Coach
Raport specjalny: Dlaczego kształcenie dualne?
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Raport specjalny: Strefowe klastry edukacyjne
Przygotowujmy młodzież do ekonomicznej niezależności
rozmowa z Krystyną Boczkowską, prezes zarządu Robert Bosch
Raport specjalny: Tworzenie nowych zawodów
– doświadczenia i wyzwania
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Edukacja z praktyką: AHK Polska, Akademia Techniczna PPG Deco,
GMMP, Raben Logistics Polska, STEICO
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE z RYNEK PRACY z KARIERA

Zawodowiec poszukiwany: Poligraf
Raport specjalny: Edukacja zawodowa ma przyszłość
Edukacja z praktyką: Festool Polska, MAN Bus,
Tarczyński, zakład Opla w Gliwicach
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Zawodowiec poszukiwany: Mechatronik
Główne
bariery wdrożenia dualnego systemu
Raport specjalny:
kształcenia zawodowego w Polsce
WorldSkills: Przyszłość należy do tych, którzy znają się na swoim fachu
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Jesteśmy odpowiedzialni za wyznaczanie trendów
i podejmowanie wyzwań edukacyjnych
Rozmowa z Jolantą Musielak, członkiem zarządu ds. personalnych
i organizacji Volkswagen Poznań
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Zawodowiec poszukiwany:
Doradztwo zawodowe w szkołach kształcących w zawodach
betoniarz-zbrojarz, kierowca mechanik
Edukacja zawodowa – metody promocji
Inwestują w przyszłość, czyli jak CMC Poland
wspiera rozwój dualnego systemu kształcenia
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ksZtałcEniE ZawodowE z rynEk pracy z kariEra
Raport specjalny:
Kształcenie dualne: rzemiosło dostarcza modelowych rozwiązań
Kształcenie zawodowe osób o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Dobre praktyki z Płocka
Edukacja z praktyką: Gerda, Kimball Electronics
Poland,
Kopalnia Melaﬁru w Tłumaczowie, Perfopol, Rawag, Veolia, Branżowe symulacje biznesowe
Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie
Kobiety na rynku pracy
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Zawodowiec poszukiwany: Elektromechanik
W poszukiwaniu modelowego programu
praktycznej nauki zawodu dla branży budowlanej
Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle
Wirtualny biznes daje uczniom realne kompetencje
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