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dobre 
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„Korzyści z podjęcia nauki
w szkole kształcącej w zawodzie -
współpraca pracodawca - szkoła
w okresie pandemii.”
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dobre 
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Kształcenie zawodowe w technikum polega na przygotowaniu
uczniów do życia i twórczej postawy
w społeczeństwie, zdobywaniu kwalifikacji, umiejętności
i kompetencji potrzebnych na rynku pracy, pozwalających
skutecznie wykonywać zadania na stanowisku pracy,
podejmować wyzwania w środowisku zatrudnienia, kreować
inicjatywy gospodarcze.

Treści edukacji zawodowej wynikają z podstawy programowej
kształcenia w zawodzie i programu nauczania.

Ważnym aspektem jest możliwość korelacji kształcenia
zawodowego z kształceniem ogólnym, łączenie ze sobą treści
należących do różnych przedmiotów nauczania.
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Kształcenie zawodowe pozwala młodym ludziom zdobywać
umiejętności w trakcie praktycznej nauki zawodu
w przedsiębiorstwach, co stanowi skuteczny sposób na poprawę
możliwości zatrudnienia dla młodzieży i tym samym wspiera
płynne przejście ze szkoły na rynek pracy.

Zaplanowane kształcenie, gwarantujące efektywne połączenie
podstawowych kompetencji i umiejętności charakterystycznych
dla konkretnego stanowiska pracy, umożliwia uczniom zdobycie
cennego doświadczenia zawodowego już w trakcie nauki,
a także pozwala młodzieży mającej problemy w szkole
udowodnić swoją motywację, zaangażowanie i zdolność do
nauki w bezpośredniej interakcji z pracodawcą.

Współpraca z partnerami z Unii Europejskiej stwarza możliwości
alokacji kształcenia zawodowego w zagranicznych firmach.
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Źródło: https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/

Kształcenie zawodowe daje możliwość zdobycia kwalifikacji 
na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji



ZSTiO Nr 2
dobre 

praktyki

Obszary współpracy z pracodawcami:
 tworzenie programów nauczania

 realizacja praktycznej nauki zawodu

 innowacje pedagogiczne

 projekty edukacyjne

 klasy patronackie

 mentoring i tutoring

 staże uczniowskie i nauczycielskie

 doskonalenie nauczycieli

 zdobywanie kwalifikacji zawodowych, certyfikatów

 organizowanie festiwali zawodów, dni otwartych



Wirtualne prowadzenie działalności
gospodarczej – lekcje z Branżowymi
Symulacjami Biznesowymi w MIKO.



Branżowe Symulacje Biznesowe to nowoczesne narzędzie
przeznaczone do nauki prowadzenia działalności
gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości w szkołach
ponadpodstawowych. Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach
przez 7 tygodni (w okresie zdalnego nauczania)
uczestniczyli w zajęciach z przedmiotów ekonomicznych
realizowanych metodą blended learning z wykorzystaniem
Branżowych Symulacji Biznesowych firmy REVAS,
prowadząc wirtualne Biuro podróży lub Biuro rachunkowe.



Uczestnicy podzieleni na dwu- lub trzyosobowe zespoły,
podejmowali decyzje biznesowe ustalając nazwę i misję firmy,
tworząc stanowiska pracy, rywalizując o klientów ceną
i jakością świadczonych usług, zatrudniając pracowników,
ustalając wynagrodzenia, wyposażając firmę w sprzęt,
wybierając do obsługi bank i biuro rachunkowe, inwestując
w reklamę tradycyjną i internetową. Współzawodnicząc na
wirtualnym rynku ze swoimi kolegami mogli przekonać się, jak
konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy oraz
przygotować się do roli pracownika i pracodawcy. Kontrolując
wynik finansowy swojego przedsiębiorstwa oceniali własne
decyzje ekonomiczne, zadowolenie klientów i pracowników
oraz poziom zadłużenia firmy.



Dlaczego warto wykorzystać Branżowe
Symulacje Biznesowe we własnej szkole?
 są dobrym narzędziem do stosowania przy kształceniu na

odległość

 angażują i motywują uczniów do pracy

 uczą podejmowania decyzji pod presją czasu

 rozwijają umiejętności pracy w zespole

 są dostępne dla wielu branży zawodowych

 mogą stanowić podstawę do utworzenia klasy patronackiej



Klasy patronackie IBM
OPEN DAY  W IBM

https://www.youtube.com/watch?v=jVgKoMIPUeQ&feature=youtu.be


Spotkania, które odbywały się on-line, nawiązywały do serii
wykładów prowadzonych przez ciekawych, wyjątkowych
pracowników IBM, pod nazwą "Who am I? I'm an IBMer".
Pracownicy przedstawiali swoją karierę zawodową, od czasów
liceum do momentu, w którym zostali pracownikami firmy IBM.
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na temat kariery
zawodowej i zasad prowadzenia rekrutacji w firmie.

Projekt w czasie pandemii przeniósł się do
wirtualnego wymiaru



Zajęcia on-line przygotowane przez pracowników firmy IBM
umożliwiły uczniom zapoznanie się z funkcjonalnością
i możliwościami aplikacji Cisco Webex. Aplikacja do tej pory
była wykorzystywana przez firmy komercyjne do prowadzenia
konferencji i wideokonferencji. W obecnej sytuacji została
również wykorzystana przez nauczycieli do prowadzenia lekcji.
Zapewniony został także kontakt z mentorami IBM.

\ zdalnych.

.

Projekt w czasie pandemii przeniósł się do
wirtualnego wymiaru



Dzięki współpracy IBM oraz NOSPR uczniowie ZSTiO Nr 2
zostali włączeni do Projektu CoArt. Dzięki zaangażowaniu
uczniów udało się wyposażyć sztuczną inteligencję,
rozwiązania Watson Assistant, w bazę danych, która jest
kluczem do sukcesu całego projektu CoArt, realizowanego dla
NOSPR Katowice. Efekty będą możliwe do zobaczenia
podczas „Festiwalu Muzyka+Nauka”, który będzie
interdyscyplinarną propozycją dla całych rodzin: do słuchania,
eksperymentowania i doświadczania nowych zjawisk
z elementami zaawansowanych technologii.

Projekt w czasie pandemii przeniósł się do 
wirtualnego wymiaru
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Korzyści ze współpracy z pracodawcami:
 podnoszenie poziomu realizowanej praktycznej nauki zawodu

 popularyzowanie zawodów niezbędnych dla lokalnego
i regionalnego rynku pracy

 wsparcie w doposażeniu pracowni zawodowych

 propozycje pracy dla pełnoletnich uczniów oraz absolwentów

 wymiana doświadczeń, doskonalenie nauczycieli przedmiotów
zawodowych, np. w zakresie staży, warsztatów, szkoleń

 współpraca w trakcie projektów: np. „Katowice Miastem
Fachowców”, „Śląskie. Zawodowcy”

 współorganizowanie przedsięwzięć motywujących uczniów do
rozwijania kompetencji zawodowych

 wsparcie w trakcie sytuacji kryzysowych np. podczas pandemii



ZSTiO Nr 2

najważniejsze 
wyróżnienia 
wynikające 
ze współpracy 
z pracodawcami 

Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Innowator Branżowej Przedsiębiorczości

Medal im. prof. Stanisława Fryzego



Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 2
w Katowicach

„Dobry zawód to

lepsze jutro -

kształtujemy je w ZSTiO Nr 2”



Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Nr 2
w Katowicach

Co nas wyróżnia? 

https://www.facebook.com/zstio2/videos/543657252978274/


Nauczyciele 
i uczniowie 
ZSTiO Nr 2 
w Katowicach 
- zawodowcy 
z pasją!

Relacje z pobytu

https://www.facebook.com/pg/zstio2.katowice/posts/?ref=page_internal


w ZSTiO Nr 2 
nie tylko się 

uczymy

turnieje sportowe (korfball, 
siatkówka, tenis stołowy), lekcje 

wychowania fizycznego 
w JumpWorld

wyjścia i wycieczki (Teatr 
Śląski, Punkt 44, Wyspa 

Tropikalna w Berlinie, 
Bornholm, Oświęcim, 

Kraków, Zakopane)

udział w akcjach 
organizowanych przez Miasto 
Katowice (Sięgnij po zawód, 

Ekoodpowiedzialnie, Dni Energii, 
Miejska Dżungla)

akcje Samorządu 
Uczniowskiego (turnieje gier 

Counter Strike, FIFA, 
konkurs Wzorowa klasa, 

Dzień maturzysty, szkolne 
bluzy i koszulki MIKO, 
kiermasze świąteczne)



WOLONTARIAT 

 Góra Grosza 

 Szlachetna Paczka 

 współpraca z Hospicjum Cordis

 współpraca z Archidiecezjalnym                      

Domem Hospicyjnym Św. Jana Pawła II

 współpraca z Fundacją „Bure Misie”

ZSTiO Nr 2
działa 
charytatywnie

Nasze ulubione miejsce wszelkich spotkań
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Dziękuję za uwagę

Aldona Skubiszewska
aldona.skubiszewska@zstio2.katowice.pl


