
 

 

Rekomendacja Konferencji Regionalnej 
„Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnym - dobre praktykiˮ 

 

2 marca 2017 roku w Hali EXPO Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4 odbyła się 
Regionalna Konferencja pt. „Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnym - dobre 
praktykiˮ zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.  

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. 
Opiekę medialną sprawowało Radio Łódź oraz czasopismo „Dobre praktyki. Innowacje w edukacjiˮ.  

Celem Konferencji była: diagnoza obecnego zakresu i sposobu współpracy szkół zawodowych 
z pracodawcami; wskazanie możliwości i obszarów współpracy szkół zawodowych z pracodawcami; 
zaproszenie do współpracy z edukacją pracodawców, którzy jeszcze tej współpracy nie podjęli; 
wymiana dobrych praktyk w zakresie organizowania współpracy szkół zawodowych z pracodawcami; 
prezentacja efektów współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Konferencja była integralnym 
elementem XX Łódzkich Targów Edukacyjnych. 

Do debaty zaproszono Elżbietę Kuskowską dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 
Budowlanka w Łodzi, Elżbietę Wróblewską dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi, Andrzeja 
Żelasko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi oraz przedstawicieli pracodawców: Andrzeja 
Majewskiego – Prezesa Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników 
Międzynarodowych i Spedytorów, Artura Grochowskiego – Prezesa firmy Mechatronik. 

W konferencji wzięły udział 34 osoby, wśród których obecni byli: Barbara Suchara reprezentująca 
Wydział Edukacji UMŁ, dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych z Łodzi i województwa łódzkiego 
oraz przedstawiciele pracodawców. 

Konferencję prowadziła i krótki referat na temat reformy kształcenia zawodowego wygłosiła Donata 
Andrzejczak nauczyciel konsultant w ŁCDNKP. Pani Barbara Suchara - przedstawicielka WE UMŁ 
rozdała uczestnikom konferencji informatory dotyczące terminarza wdrażania reformy kształcenia 
zawodowego. W dalszej części odbyła się debata, podczas której wskazano obszary współpracy 
pracodawców ze szkołami, zaprezentowano doświadczenia związane z organizowaniem kształcenia 
zawodowego, zwrócono uwagę na przeszkody, które to kształcenie we współpracy z pracodawcami 
utrudniają. Między innymi, mówiono o utrudnieniach organizacyjnych, zmianach w postawie 
i oczekiwaniach uczących się oraz ściśle sprecyzowanych oczekiwaniach pracodawców związanych 
z kompetencjami zawodowymi i społecznymi absolwentów szkół zawodowych. Udział w Konferencji dał 
możliwość włączenia się w dialog edukacji z rynkiem pracy, zaprezentowanie stanowiska szkoły 
i pracodawcy oraz określenia płaszczyzny współpracy przynoszącej korzyści uczniom, szkołom, 
pracodawcom i gospodarce. 

 

Wnioski z konferencji: 

1. Należy prowadzić na każdym etapie edukacyjnym doradztwo zawodowe, aby uniknąć 
przypadkowości w wyborze ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej. Uczniowie źle zorientowani 
zawodowo, tracą zainteresowanie nauką, zmieniają kierunek kształcenia, a nawet jeśli kończą edukację 
w zawodzie, który nie jest zgodny z ich zainteresowaniami i uzdolnieniami to i tak nie podejmują pracy w 
zawodzie. Taka sytuacja generuje niepotrzebne koszty, frustrację zarówno uczących się jak 
i nauczycieli, brak na rynku pracy przygotowanych i zmotywowanych pracowników. 

2. Pracodawcy chętnie podejmują współpracę ze szkołami ponieważ liczą na przygotowaną do 
pracy kadrę. Deklarują gotowość współpracy w zakresie doskonalenia nauczycieli i kształcenia uczniów, 
wskazania treści jakie powinny znaleźć się w programach nauczania, jednak nie są przygotowani do 
pisania takich programów. 

3. Szkoły chętnie podejmują szeroką współpracę z pracodawcami zarówno w zakresie 
organizowania kształcenia zawodowego, jak i rozwijania dodatkowych kompetencji zawodowych 
(kwalifikacje rynkowe) i społecznych w ramach projektów unijnych. Wspólne przedsięwzięcia pozwalają 



 

 

lepiej przygotować uczących się do pracy, wyposażyć ich w specjalistyczne umiejętności, których nie 
mogliby osiągnąć gdyby nie dodatkowe zajęcia finansowane w ramach projektów z UE. 

4. Od wielu lat współpraca z rzemiosłem w zakresie zawodów prostych układa się wzorcowo. 
Należy czerpać z dobrych praktyk w tym zakresie i przetransponować je na innych pracodawców.  

5. Na rynku pracy zgłaszane jest zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe, których nie ma 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zaproponowano współdziałanie szkół 
z pracodawcami w celu ich opisu i wdrożenia do systemu edukacji. Wsparcie merytoryczne 
i metodologiczne w tym zakresie może być udzielone przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego.  

 

Kierownik organizator:  

Donata Andrzejczak 


