
Rola pracodawcy  

w kształceniu i wychowaniu 

uczniów szkół zawodowych 

 

Kształcenie zawodowe  
w szkołach i placówkach  
województwa lubuskiego 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
               - Warsztaty SECO 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
                 - Szkolenia CNC NORD 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
                   - Warsztaty WAGO 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
            - Warsztaty technik lutowania, serwis IQor 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
                             - Klasy patronackie 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
                             - Klasy patronackie 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
          - Szkolenie na robotach KUKA GEDIA 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
               - Wykłady tematyczne 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
               - Wyjazdy dydaktyczne 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
               - Wyjazdy dydaktyczne 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
             - Kurs programowania PLC SECO 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
             - Kurs napędy elektryczne NORD 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
                - Akademia Perceptus 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
       - nowoczesne wyposażenie i doposażenie pracowni szkolnych 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające kształcenie: 
           - Praktyki i staże wakacyjne  



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
         - Dodatkowe projekty i zadania dla uczniów 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
                        - Olimpiady i konkursy przedmiotowe 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
                        - Olimpiady i konkursy przedmiotowe 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
                          - Umowy Stypendialne  



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
               - Spotkania z pośrednikiem pracy AUDIT 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
              - Spotkania z pracodawcami, pracownikami, absolwentami 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

      Działania wspierające wychowanie: 
              - Spotkania z pracodawcami, pracownikami, absolwentami 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

 

 

Zaangażowani pracodawcy 

mogą odegrać bardzo dużą 

rolę w kształtowaniu 

młodego pokolenia na 

etapie szkoły zawodowej. 

 
 

Podsumowanie: 
 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

             
 

 
Udział wielu pracodawców w 

cyklu kształcenia pozwala 

uczniom zaplanować właściwy 

kierunek swojej kariery 

zawodowej i rozpoznać swoje 

zainteresowania i mocne 

strony. 

 
 

Wnioski: 
 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

                  
 

 

Aktywny udział wielu pracodawców w cyklu 

kształcenia wpływa na uzupełnienie wiedzy i 

umiejętności ucznia (udział ucznia w 

różnorodności szkoleń, kształcenie firma dla 

firmy, inwestycja i zysk). 

 
 

Wnioski: 
 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

          
 

 

Wyjazdy do firm (wycieczki, szkolenia, kursy) 

oraz praktyki i staże, to możliwość 

praktycznego poznania firmy i stosowanych 

w niej najnowocześniejszych technologii. 

 
 

Wnioski: 
 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

                 
 

 

 

Działania podejmowane przez pracodawców 

uatrakcyjniają kształcenie, uczeń lepiej 

postrzega szkołę, chętniej uczestniczy w 

zajęciach. 

 
 

Wnioski: 
 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

                  
 
 
 
Uczeń, podejmując się dodatkowych 
działań proponowanych przez 
pracodawcę współpracującego ze szkołą 
(projekty, zadania, konkursy), uczy się 
odpowiedzialności za swoją pracę, a 
spodziewana nagroda daje motywację do 
nauki. 

 
 

Wnioski: 
 



Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 

               
 

 

Poznanie przyszłego pracodawcy pozwala 

uczniom swobodnie wejść na rynek pracy, a 

pracodawca kształtując młodego człowieka 

na etapie szkoły zawodowej zatrudni 

wyszkolonego, sprawdzonego  i 

niejednokrotnie doświadczonego już 

absolwenta - pracownika. 
 

Wnioski: 
 



 
 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola pracodawcy w kształceniu i wychowaniu uczniów szkół zawodowych 
Przygotowała: Sylwia Żyburt-Wasilewska, ZSEiS Zielona Góra 

 
  


