Koszaliński rynek pracy
wczoraj, dziś i jutro
„Koszaliński rynek pracy wczoraj, dziś i jutro” to temat spotkania z pracodawcami, które
odbyło się w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie w dniu 8 grudnia 2015 r.
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach cyklu imprez środowiskowych związanych
z obchodami 70-lecia szkoły. Miało na celu
podkreślenie roli szkolnictwa zawodowego dla
rozwoju miasta i regionu na przestrzeni 70 lat.
Wyzwaniem dla zorganizowania tego spotkania
było ogłoszenie przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej roku szkolnego 2014/15 Rokiem
Szkoły Zawodowców, co miało zwrócić uwagę
na

problemy

związane

z

kształceniem

zawodowym oraz przygotowywaniem młodych
ludzi dla zmieniającego się rynku pracy.
Impreza

ta

była

zorganizowana

pod

patronatem Prezydenta Miasta Koszalina –
Piotra Jedlińskiego.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Urzędu Miasta z Prezydentem na czele,
Kuratorium
Nauczycieli

Oświaty,
w

Centrum

Koszalinie,

Edukacji

Wojewódzkiego

Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy,
Polskiego
Politechniki

Towarzystwa
Koszalińskiej,

Ekonomicznego,
przedstawiciele

organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy, byli i obecni pracodawcy,
przedstawiciele firm oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, nauczyciele i dyrektorzy szkół
zawodowych.
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Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości
przez dyrektora szkoły – Jadwigę Topolan,
a uroczystego otwarcia dokonał Prezydent
Miasta - Piotr Jedliński.
Witający

podkreślali,

że

podejmowane

inicjatywy lokalne mają na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na poprawę funkcjonowania
szkolnictwa zawodowego, podniesienie jego jakości i atrakcyjności oraz przywrócenie jego
społecznej rangi.

W zapisane w tle spotkania jubileusze 70-lecia szkoły i 750-lecia miasta wprowadził
wszystkich retrospektywny film „Życie gospodarcze Koszalina na przestrzeni 70 lat”. Film,
zrealizowany został przez nauczyciela Zespołu Szkół nr 1, Marka Nyczkę, w oparciu o
dostępne materiały źródłowe. Stanowił on próbę odniesienia się do tego co było, jak
wyglądało życie gospodarcze i społeczne miasta oraz jaki był wpływ rozwoju szkolnictwa
zawodowego na przestrzeni lat na budujący się przemysł, handel i administrację.
W XXI wiek i strategie rozwoju nowoczesnego
miasta wprowadziła uczestników prezentacja
Prezydenta Miasta na temat „Gospodarka
Koszalina – stan obecny i perspektywy”.
Pokazane działania i zamierzenia inwestycyjne
w

obszarach

kultury,

sportu

i rekreacji,

komunikacji oraz infrastruktury miejskiej oraz
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działania w obszarze szkolnictwa, wskazują na wielopłaszczyznowy rozwój miasta,
zwiększającą się jego atrakcyjność oraz przybywające miejsca pracy.
Do tego zagadnienia odniósł się

w swoim

wystąpieniu kolejny prelegent – dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie –
Henryk Kozłowski. Prezentacja na temat
„Rynek

pracy

a

struktura

zatrudnienia”

pozwoliła uczestnikom spotkania na poznanie
struktury zatrudnienia na koszalińskim rynku
pracy.
Rynek pracy ulega ciągłym zmianom. Nowoczesne technologie wymuszają nieustanne
zmiany kwalifikacji oraz tworzenie nowych zawodów. Czy szkolnictwo zawodowe jest na to
przygotowane… Czy szkoły nadążają za tak szybkimi zmianami… Te pytania skierowane
zostały do doradcy zawodowego z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
koszalińskiego oddziału WUP w Szczecinie - Ewy Ziółkowskiej.
Prezentacja na temat „Zawody przyszłości”
wskazywała na niedostosowanie kompetencji
absolwentów szkół do potrzeb i oczekiwań
pracodawców.

Przedstawiono

informacje

dotyczące kierunków w jakich szkoły powinny
przygotowywać młodego człowieka, w jakie
umiejętności wyposażać go, kogo kształcić i dla
jakiego rynku pracy.
„Obszary działań miasta w zakresie wspierania
przedsiębiorczości” to odpowiedź Prezydenta
Miasta na umowę Ministerstwa Edukacji
Narodowej z Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej w zakresie budowania relacji między
światem biznesu a szkołami. Prezydent Piotr
Jedliński w 2015 r. powołał Pełnomocnika
Prezydenta ds. Inwestycji Kluczowych i Zatrudnienia – Joannę Piotrkowską-Ciechomską,
-3-

której

zadaniem

jest

m.in.

inicjowanie

i

koordynowanie

działań

związanych

z przygotowaniem kadry zawodowej dla pracodawców oraz stworzenie stałej platformy,
przyjmującej różne formy współpracy pomiędzy szkołami i przedstawicielami rynku pracy.
Kolejnym

punktem

spotkania

były

przygotowane prezentacje koszalińskich szkół
zawodowych.

Przedstawiono

współpracę

i aktywność szkół z pracodawcami, uczelniami
wyższymi oraz środowiskiem lokalnym na
rożnych

płaszczyznach,

w

zależności

od

specyfiki i przyjętej strategii rozwoju szkoły.
Pokazano różne formy działalności szkół, które
zwiększają atrakcyjność zdobywania wiedzy
przez uczniów poprzez udział w warsztatach
specjalistycznych, spotkaniach z praktykami
życia gospodarczego i

specjalistami, przez

udział w stażach krajowych i zagranicznych,
tworzenie klas patronackich i akademickich.
Prezentacje wykazały, że koszalińskie szkoły zawodowe, wbrew utartym w niektórych
środowiskach opiniom, uczą i przygotowują młodzież do podejmowania pracy w wybranych
kierunkach. Wciąż jednak wiele jest wyzwań przed dyrektorami szkół, którzy muszą zadbać
o szkolenia kadry i pozyskiwanie środków finansowych na doposażenie bazy, a także
pozyskiwanie sympatii i zaufania pracodawców.
Kolejno głos zabrała Elżbieta Waliszewska –
nauczyciel

przedmiotów

zawodowych

w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, która
podkreśliła
kształcenia
włączeniu

znaczenie
młodzieży
do

profesjonalnego
i nauczycieli,

współpracy

przy

pracodawców.

W szczególności zaznaczyła, że stały monitoring
rynku pracy pozwoli na dostosowywanie systemu edukacji do oczekiwań pracodawców. Jako
szczególnie istotne czynniki wskazano:
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–

modernizację bazy techniczno-dydaktycznej i stwarzanie w szkołach warunków pracy
zbliżonych do naturalnych jako nieodzowny czynnik w nauczaniu określonego
zawodu,

–

prawidłowe funkcjonowanie szeroko
rozumianego doradztwa edukacyjnozawodowego (na różnych poziomach
kształcenia,

również

na

poziomie

międzyszkolnym),
–

zacieśnianie

współpracy

szkół

z uczelniami wyższymi, tworzenie klas
patronackich i akademickich,
–

organizowanie dla uczniów i absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych,
celem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności na rynku pracy,

–

tworzenie mechanizmów umożliwiających zatrudnienie najlepszych absolwentów,

–

przyjmowanie uczniów do zakładów pracy w celu odbycia przez nich praktyk
zawodowych i staży,

–

umożliwianie

nauczycielom

zawodu

doskonalenia

przez

nich

umiejętności

praktycznych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych na terenie
zakładu wyposażonego w najnowszą technologię, sprzęt czy urządzenia produkcyjne,
–

organizowanie konkursów, turniejów przy współudziale pracodawców, uczelni
wyższych, stowarzyszeń, instytucji i organizacji okołobiznesowych, gdzie oprócz
korzyści w postaci różnego rodzaju nagród i wyróżnień pojawia się perspektywa
zatrudnienia,

odbycia

stażu,

ukończenia

kursu

potwierdzającego nabycie nowych umiejętności,
–

udział pracodawców w tworzeniu i aktualizowaniu
programów kształcenia zawodowego.

Następnie głos zabrał Sebastian Dudziak – absolwent Zespołu
Szkół nr 1 w Koszalinie, pracodawca i menadżer Hotelu „Royal
Park” w Mielnie, który jak określił „spłaca dług społeczny
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czy

zdobycia

certyfikatu

wobec szkoły”, przyjmując na staże i praktyki
uczniów oraz nauczycieli.
Kolejno głos zabrała Danuta Buchowiecka
- Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział w Koszalinie. Wykazała dużą otwartość
i chęć

współpracy

młodzieży

w zakresie

i umożliwiania

jej

szkolenia
zdobywania

dodatkowych kwalifikacji.
Na rolę doradztwa zawodowego w wyborze szkoły oraz
dalszej edukacji zwrócił uwagę kolejny gość prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
Romuald

Sobieralski.

Dziękując

za

zaproszenie

i możliwość udziału w tym spotkaniu zaoferował
również pomoc dyrektorom szkół w nawiązywaniu
kontaktów z pracodawcami.
Podsumowania dokonał Zachodniopomorski
Wicekurator Oświaty, Krzysztof Rembowski,
który podkreślił znaczenie przyjętych inicjatyw
koszalińskich szkół zawodowych w kierunku
podniesienia efektów kształcenia zawodowego.
Wyraził nadzieję, że zacieśnianie więzów
pomiędzy szkołą a pracodawcami powinno
zaowocować

lepszym

przygotowaniem

absolwentów

poprzez

wspólne

tworzenie

i dostosowywanie programów nauczania oraz
kierunków

kształcenia

doskonalenia nauczycieli.
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młodzieży,

a także

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni
goście udali się na drobny poczęstunek.
Okolicznościowy wystrój szkolnej ,,Szklarni”
utrzymany w klimacie zbliżających się Świąt
Bożego

Narodzenia

sprzyjał

kuluarowym

rozmowom i integracji środowiska. Goście
mieli okazję do wymiany uwag, kontaktów
telefonicznych, wizytówek.
Wydaje się, że na organizację tego przedsięwzięcia wybrano dobry moment - tuż przed
przygotowywaniem naboru do szkół ponadgimnazjalnych oraz przygotowywaniem kolejnych
projektów w ramach programów EFS i Erasmus+.

Podsumowując spotkanie stwierdzić należy, że efektywne kształcenie zawodowe wymaga
obecnie aktywności i zainteresowania wszystkich stron – dyrektorów szkół, organów
prowadzących, Kuratorium Oświaty, przedsiębiorców, instytucji kształcących nauczycieli,
a także otoczenia biznesu.
Współorganizatorami

spotkania

byli

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Filia
w Koszalinie,

Powiatowy

w Koszalinie

i

Polskie

Urząd

Pracy

Towarzystwo

Ekonomiczne Oddział w Koszalinie.
Spotkanie prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół
nr 1 w Koszalinie – Alina Kruk i Dariusz Piekarz.
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