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ksZtałcEniE ZawodowE z rynEk pracy z kariEra

Jak rozwijać wiedzę zawodoznawczą na zajęciach z doradztwa zawodowego
CMC:„Zawód na propsie”, czyli dlaczego warto kształcić się w technikum
Zaproszenie do współpracy
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Zawodowiec poszukiwany: Technik przemysłu metalurgicznego
Edukacja z praktyką: Heinz-Glas, Lotos, PGNiG Termika,
PKP Polskie Linie Kolejowe, Polska Grupa Górnicza,
RBW, Schattdecor, Veolia Południe

OD REDAKCJI

Edukacja dla gospodarki,
gospodarka dla edukacji
Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość.

3

Redakcja
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55C/28
redakcja@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
myzawodowcy.pl

André Malraux

Szanowni Państwo,
już po raz dziesiąty mam zaszczyt
i przyjemność zaprezentować wydanie
będące efektem współpracy ze szkołami,
których oferta jest dostosowana do
potrzeb rynku pracy, pracodawcami
angażującymi się w edukację młodzieży
oraz innymi podmiotami pomagającymi
młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych.
Koncepcja numeru jubileuszowego w jeszcze większym stopniu pokazuje,
jak atrakcyjna jest oferta kształcenia zawodowego, a także to, że każdy zawód
jest wartościowy. Z dokumentacją poświęconą przedsiębiorstwom, w których
warto zdobywać wiedzę i umiejętności, można się zapoznać również na stronie
myzawodowcy.pl.
Cieszę się, że w tworzeniu tego numeru uczestniczyły podmioty edukacyjne
z Bydgoszczy, Chrzanowa, Krakowa, Malinowa, Poznania, Radzionkowa, Rawicza
i Zawiercia oraz przedsiębiorstwa: CMC Poland, Fakro, Heinz-Glas Działdowo,
Kimball Electronics Poland, Lotos, PGNiG Termika, PKP Polskie Linie Kolejowe,
Polska Grupa Górnicza, RBW, Schattdecor i Veolia Południe. Warto również
zwrócić uwagę na inspirujące inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy,
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Związku Rzemiosła Polskiego,
Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
Tradycyjnie polecam artykuł z cyklu „Wnioski i rekomendacje ekspertów”
– dr hab. Małgorzata Rosalska tym razem proponuje rozwiązania metodyczne,
które można wykorzystać w rozwoju wiedzy o zawodach i rynku pracy.
Osobom, które przyczyniły się do powstania dotychczasowych numerów
czasopisma „My Zawodowcy”, dziękuję za pozytywną energię oraz gratuluję
pasji. Dziękuję też za kolejne opinie i sugestie oraz za życzenia, które umieściliśmy
na stronach 76-81, również życząc wielu inspiracji i wytrwałości w podejmowaniu
nowych wyzwań oraz satysfakcji z ich realizacji.
Równie serdeczne życzenia składam naszym Czytelnikom, w szczególności
tym, którzy wkrótce będą podejmować decyzje dotyczące przyszłości zawodowej,
oraz tym, którzy będą wspierać młodych ludzi w tym procesie. Powodzenia!
Zapraszam do lektury oraz dalszej współpracy.

Anna Świdurska
redaktor naczelna

Redaktor naczelna
Anna Świdurska
a.swidurska@myzawodowcy.pl
tel. +48 609 741 566
Sekretarz redakcji
Andrzej Rembowski
a.rembowski@myzawodowcy.pl
tel. +48 537 831 929
Zespół redakcyjny
Monika Kaczyńska
Aleksandra Lang
Dział reklamy
reklama@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Dział prenumeraty i sprzedaży
prenumerata@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Projekt okładki
Andżelina Hanke
Tomasz Szukała
Skład i łamanie
TS Wydawnictwo Tomasz Szukała
Druk

Wydawca
P r o j e k t 32
Anna Świdurska
Pracownia Analityczno-Wydawnicza
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55C/28
a.swidurska@projekt32.pl

ISSN 2451- 4470

Redakcja zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
nadesłanych tekstów.
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam.

SPIS TREŚCI
NR 10 2019
Z APROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

34

Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa .. . . . . 8

EDUKACJA Z PRAKTYKĄ

Polskie Stowarzyszenie
Dekarzy ............................ . . 1 0

Kształcenie i rozwój kadr
P o ls k i e j G r u p y G ó r n i c z e j
na miarę Przemysłu 4.0 ..... 26

A KTUALNO ŚCI ......................... . . 1 2

Veolia Południe
rozpoczyna
kształcenie zawodowe ...... 34

CMC: „Zawód na propsie”,
czyli dlaczego
warto kształcić się
w tech nikum .................... . . 2 0

PGNiG Termika od dekady
zagrzewa do nauki ........... 42

KREOWANIE WIZERUNKU

20

38
26
42

R B W i T e c h n i k u m B u d o w l a ne
w Poznaniu:
budujemy razem .............. 38

45

56

Zawodowy start
ZAWODOWIEC POSZUKIWANY
z Lotosem ......................... 4 5
Technik przemysłu
Skieruj swoją zawodową
metalurgicznego to zawód,
przyszłość
którym warto się
na właściwe tory ............. . 5 0
zainteresować.................... 66
Schattdecor angażuje się
WNIOSKI I REKOMENDACJE
w kształcenie poligrafów .. . 5 6 E K S P E R T Ó W
Specjaliści ds. przetwórstw a
szkła z Heinz-Glas ............ . 6 0

Małgorzata Rosalska
Jak rozwijać wiedzę
zawodoznawczą
na zajęciach z doradztwa
zawodowego ..................... 70
Współpracujemy
z osobami z pasją ............ 76

50

60

PRZEDSIĘBIORSTWA
I SZKOŁY INSPIRUJĄ

25 zł (w tym 5% VAT)

ISSN 2451-4470

nr 1

jesień 2016

ksZtAłcenie ZAwodowe z Rynek pRAcy z kARieRA

25 zł (w tym 5% VAT)

ISSN 2451-4470

nr 2

ZIMA 2016/2017

ksZTałcenie ZaWodoWe z Rynek pRacy z kaRieRa

25 zł (w tym 5% VAT)

ISSN 2451-4470

nr 3

WIOSNA 2017

KsZtałcEniE ZawodowE z RynEK pRacy z KaRiERa

Nowy model szkoły zawodowej – kształcenie dla rynku pracy

rozmowa z minister edukacji narodowej Anną Zalewską
25 zł (w tym 5% VAT)

ISSN 2451-4470

nr 4

LATO 2017

Zawodowiec poszukiwany: Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

„My Zawodowcy” to kwartalnik.
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GMMP, Raben Logistics Polska, STEICO
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ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,
redakcja czasopisma„My Zawodowcy” zaprasza wszystkich zainteresowanych
do nadsyłania propozycji tekstów do najbliższych numerów. Kwartalnik publikuje
artykuły publicystyczne, felietony, wywiady, raporty specjalne, reportaże, zapowiedzi
i komentarze prasowe poświęcone edukacji zawodowej i rynkowi pracy. Materiały
dotyczą zagadnień związanych ze skalą mikroekonomiczną (szkoła, przedsiębiorstwo),
lokalną (miasto, gmina, powiat), regionalną, krajową i międzynarodową.
Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na tematykę obejmującą:
n współpracę szkół i pracodawców,
n doradztwo zawodowe,
n tworzenie nowych zawodów,
n funkcjonowanie szkół przyzakładowych,
n specjalne szkolnictwo zawodowe,
n budowanie marki szkoły,
n budowanie marki pracodawcy,
n bezpieczeństwo pracy,
n funkcjonowanie klastrów edukacyjnych,
n metodologię oceny jakości kształcenia zawodowego,
n innowacje w kształceniu zawodowym,
n rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w edukacji,
n możliwości doﬁnansowania działań w zakresie edukacji zawodowej
w ramach funduszy europejskich oraz innych źródeł,
n sytuację na rynku pracy, w tym zapotrzebowanie na kompetencje
w poszczególnych branżach.

Prace prosimy przesyłać na adres:
redakcja@myzawodowcy.pl
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