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SZACUN DLA ZAWODOWCÓW

Doświadczenie z Europy pomoże na rynku pracy 
Uczniowie szkół podstawo-
wych, wybierając szkołę po-
nadpodstawową, powinni mieć 
na uwadze to, w jakim stopniu 
przyszła szkoła ułatwi im wej-
ście na rynek pracy. Oferta 
szkół o profilu zawodowym 
w znacznym stopniu ułatwia  
przyszłym uczniom to zadanie, 
ponieważ nie tylko przygoto-
wuje ich do dorosłego życia, ale 
również do aktywnego uczest-
nictwa na rynku pracy. 

D oświadczenie 
uczniów zdobyte 
na europejskim 
rynku pracy jest bez-

cenne. Międzynarodowe staże, 
podobnie jak staże zawodowe 
w Polsce, warunkują wzrost 
umiejętności zawodowych, co 
znajduje przełożenie na zainte-
resowanie nauką przedmiotów 
kierunkowych w dalszym pro-
cesie kształcenia.   

Rozwój zawodowy pod-
czas stażu umożliwia młodym 
ludziom poznanie specyfiki 
firm w kraju, jak i za granicą, 
a także metod pracy przyję-
tych w krajach europejskich. 
Jest to również nieoceniona 
możliwość poznania różno-
rodnych rozwiązań technolo-
gicznych.  Wśród wielu korzy-
ści płynących ze staży należy 
podkreślić rozwój kompeten-
cji uczniów, w tym kompeten-
cji organizacyjnych i społecz-
nych.  

Stażyści podnoszą umie-
jętności z zakresu zarządzania 
czasem pracy, delegowania za-
dań oraz realizacji projektów 
samodzielnych. Specyfika 
stażu za granicą oraz różno-

rodność kulturowa i językowa 
kształtują określone umiejęt-
ności społeczne. Uczniowie 
uczą się współpracy z zespole, 
poszukują wspólnych rozwią-
zań, oceniają ryzyko działań, 
wykorzystują doświadczenie 
i umiejętności zespołu, po-
znają najnowsze rozwiązania 
technologiczne.  

Umiejętności interperso-
nalne, kreatywność i motywa-
cja są czynnikami, które sprzy-
jają adaptacji w nowych wa-
runkach pracy, a także uczą 
młodych ludzi przedsiębior-
czości i lekkości w poruszaniu 
się na europejskim rynku 
pracy.  

Uczniowie poznańskich 
szkół o profilu zawodowym 
z powodzeniem odbywają 
praktyki zawodowe i staże za-
graniczne. W latach 2018-2021 
aż 671 uczniów poznańskich 
szkół o profilu zawodowym 
realizowało praktyki i staże 
zawodowe m.in. w Niem-
czech, Hiszpanii, Irlandii Pół-
nocnej oraz we Włoszech. 

Oprócz staży międzyna-
rodowych niezwykle cenne 
jest korelowanie teoretycz-
nego kształcenia zawodowego 
z realiami rynku pracy, czego 
przykładem są praktyki i staże 
zawodowe w ramach 
pozyskanych środków euro-
pejskich. W latach 2018-2020 
praktyki zawodowe i staże 
uczniowskie zrealizowało 757 
uczniów z 19 poznańskich 
szkół o profilu zawodowym 
w ramach projektu „Kwalifi-
kacje zawodowe kluczem 
do sukcesu – wspieramy roz-
wój kształcenia zawodowego 

w Miejskim Obszarze Funk-
cjonalnym Poznania”.  

Uczniowie mieli możli-
wość zdobycia wiedzy i umie-
jętności w 42 zawodach w pre-
stiżowych instytucjach oraz 
małych i średnich przedsię-
biorstwach. Dzięki udziałowi 
w tym projekcie zdobyli oni 
pierwsze doświadczenia za-
wodowe, podnieśli swoją sa-
moocenę, rozwinęli kreatyw-
ność oraz nabyli umiejętność 

radzenia sobie w różnych sy-
tuacjach zawodowych, co 
w przyszłości z pewnością 
ułatwi im znalezienie atrak-
cyjnej pracy. W ramach pro-
jektu uczniowie odbyli praktyki 
i staże zawodowe w takich za-
wodach jak: technik logistyk, 
technik eksploatacji portów 
i terminali, technik organizacji 
reklamy, technik obsługi tury-
stycznej, technik hotelarstwa, 
technik handlowiec, technik 

ekonomista, technik analityk, 
technik fotografii i multime-
diów, technik renowacji ele-
mentów architektury, technik 
informatyk, technik budownic-
twa, technik technologii 
drewna, technik architektury 
krajobrazu, technik energetyk, 
technik elektryk, technik elek-
tronik, technik mechanik po-
jazdów samochodowych, tech-
nik pojazdów samochodo-
wych, elektromechanik pojaz-

dów samochodowych, ku-
charz, cukiernik, ślusarz, tech-
nik żywienia i usług gastrono-
micznych, technik elektroener-
getyk transportu szynowego, 
technik mechatronik, technik 
mechanik, technik optyk, tech-
nik przemysłu mody, technik 
usług fryzjerskich, technik 
technologii żywności, technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej, 
technik geodeta, technik bu-
dowy dróg.

Odbycie zagranicznego stażu to w każdej branży poważny atut na rynku pracy, do tego rozszerza możliwości szukania zatrudnienia 

Klasy z patronatem - nauczysz się tego co będzie potrzebne 
Zastanawiasz się, czy wybrać 
szkołę zawodową? Odpowiedź 
jest oczywista – TAK! Dla-
czego? Ponieważ zdobędziesz 
zawód, który ułatwi Tobie start 
w dorosłe życie, nabędziesz 
umiejętności, których zazdro-
ścić będą Tobie rówieśnicy, po-
zyskasz przydatną wiedzę, 
którą będziesz mógł wykorzy-
stać każdego dnia. 

B ędziesz miał okazję 
uczyć się od najlep-
szych, świetnie wy-
kwalifikowanych 

nauczycieli i rzemieślników, 
dla których kształcenie mło-
dzieży jest pasją. Będą dbali 
o Twój rozwój również dzięki 
nawiązaniu współpracy z wie-
loma zakładami pracy czy in-
stytucjami, co zapewni Ci od-
bycie praktyk zawodowych 
i zdobycie umiejętności od pro-
fesjonalistów, udział w warsz-
tatach branżowych, wykła-

dach i zajęciach laboratoryj-
nych na wyższych uczelniach.  

Dzięki klasom patronac-
kim, czyli takim, w których 
nad wyuczeniem praktycz-
nych umiejętności czuwają za-
kłady pracy, zdobędziesz za-
wód od najlepszych, w rzeczy-
wistych warunkach, na najno-
wocześniejszych maszynach 
i urządzeniach.  

Chcesz sprawdzić, jak to 
się dzieje, że pociąg jedzie 
po torach? Nie ma nic prost-
szego. Musisz wziąć udział 
w zajęciach prowadzonych 
pod patronatem między in-
nymi Kolei Wielkopolskich S.A. 
Chcesz sprawdzić, co w samo-
chodzie stuka i dlaczego? Wy-
bierz zawód technik pojazdów 
samochodowych, a patronami 
Twoich umiejętności zostaną 
firmy produkujące pojazdy 
typu VW, TOYOTA, BMW, 
Audi, Mercedes. Ciekawi Cię 
analiza, jak coś powstało 

i z czego się składa? Mamy dla 
Ciebie propozycję. Możesz zo-
stać technikiem analitykiem, 
technikiem technologii żyw-
ności i już podczas nauki 
w szkole uczęszczać na zajęcia 
laboratoryjne uczelniach, np. 
na Uniwersytecie Przyrodni-
czym czy też Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza. Nie wiesz, jakim cudem 
z mleka powstaje ser? Wyjaśnią 
to zajęcia z techniki przetwór-
stwa mleczarskiego prowa-
dzone w zakładach Hochland 
Polska S.A. pod czujnym 
okiem specjalistów.  

A może jesteś zafascyno-
wany liczeniem, również pie-
niędzy? Masz okazję zostać 
technikiem ekonomistą czy 
technikiem rachunkowości 
i uczestniczyć w warsztatach 
i stażach zawodowych organi-
zowanych przez Carls Zeiss 
SSC, Santander Leasing, Brigde-
stone Europe NV/SA SSC, Fran-

klin Templeton Investmets. 
Myślisz, że praca w logistyce 
polega tylko na układaniu kar-
tonów w magazynie. Nic bar-
dziej mylnego. Tajniki tego za-
wodu odkryjesz w zakładach 
KELLER czy RELOPACK.  

Prawda, że Ogród Bota-
niczny to magiczne miejsce?  
A Ty właśnie tam będziesz mieć 
okazję poznawać sztukę two-
rzenia krajobrazu, ponieważ 
Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza oraz Uniwersytet Przyrod-
niczy są patronami zawodu 
technik architektury krajo-
brazu. 

Każdy zawód jest ciekawy, 
inny, pełen tajników, które sam 
odkryjesz. Każdy jest objęty pa-
tronatem zakładów pracy tych 
większych i tych mniejszych – 
rzemieślniczych – co daje Ci 
gwarancję na dobre wykształ-
cenie! Czekamy na Ciebie. Nie 
zmarnuj swojej szansy na suk-
ces…

Ucząc się w klasie patronackiej będziesz mógł uczyć się od naj-
lepszych i korzystać ze współpracy z uczelniami 


