
Do szkół zawodowych najczęściej
trafiają uczniowie, którzy na eg-
zaminie gimnazjalnym osiągają
słabe wyniki, oraz ci, którzy po-
chodzą z obszarów wiejskich i ro-
dzin miejskich o nie najwyższym
statusie materialnym. Tak przy-
najmniej wynika z danych Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szkoły zawodowe oraz technika
niejednokrotnie są zmuszane ztego
powodu do dostosowywania pozio-
mu kształcenia do możliwości
ucznia. To wszystko powoduje, że
uczniowie szkół zawodowych częs-
to słabo radzą sobie na egzami-
nach potwierdzających kwalifikacje

zawodowe, a odsetek osób konty-
nuujących naukę jest stosunkowo
niewielki. Technicy elektrycy i elek-
tronicy nie są tu wyjątkiem.

Według danych Okręgowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w Krakowie
każdego roku niespełna połowa
uczniów, przystępujących do egza-
minów potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe wzawodzie technik
elektronik i technik elektryk, otrzy-
muje dyplom.

Nic zatem dziwnego, że – jak wy-
nika z raportu „Badania losów ab-
solwentów ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych”, wykonanego na
zlecenie Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Krakowie w roku 2007
– wśród techników elektroników
aż 32,8 proc. absolwentów wykonuje
inną pracę niż wyuczony zawód, 31,1
proc. pracuje w zawodzie, który
pośrednio związany jest z jego pro-
fesją, a jedynie 36,1 proc. pracuje
w swoim zawodzie. W przypadku
technika elektryka dane są nieco lep-
sze, ale również nie napawają opty-
mizmem. 16,7 proc. techników elek-
tryków wykonuje inną pracę, 36,1
proc. pracuje w zawodzie, który
pośrednio wiąże się z tym wyuczo-
nym, a 47,2 proc. pracuje w swoim
zawodzie.

Ratunkiem dla wielu uczniów
szkół zawodowych mogłoby być
zwiększenie liczby godzin prak-
tycznej nauki zawodu oraz języ-
ków obcych zawodowych. Niestety,
dodatkowe zajęcia i szkolenia są
możliwe jedynie za dodatkową od-
płatnością. Tymczasem według ra-
portu UNDP „Edukacja dla pracy”
aż 63 proc. rodzin w Polsce nie stać

na zapewnienie swym dzieciom do-
datkowych zajęć pozaszkolnych.

To nie koniec problemów trapią-
cych szkolnictwo zawodowe. Zmorą
tych szkół jest również ogromne nie-
doinwestowanie. Nauczyciele zmu-
szeni są do nauczania zawodu na
przestarzałym sprzęcie i technolo-
giach bardzo często niebędących już
w powszechnym użyciu.

Dostrzegli problem
W Zespole Szkół Energetycz-

nych grono pedagogiczne do-
strzegło problemy uczniów, zro-
zumiało potrzeby szkoły i korzys-
tając z okazji w pierwszym możli-

wym terminie wystąpiło o środki
unijne.

Szkoła już w 2008 r. zdobyła do-
finansowanie unijne z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzia-
łanie 9.2. „Podnoszenie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Wsumie na realizację tego dwu-
letniego programu, pod nazwą „Pro-
fesjonalny technik elektryk i technik
elektronik na małopolskim rynku
pracy”, szkoła dostała 350 tys. zł.

Dzięki tym pieniądzom
59 uczniów ZSE zostało objętych
specjalnym programem kształcenia
wyrównującego ich poziom wie-
dzy i umiejętności zawodowych
oraz programem szkoleń zwięk-
szających ich konkurencyjność na
rynku pracy.

Ze wsparcia w projekcie sko-
rzystali zarówno uczniowie z pro-
blemami edukacyjnymi, jak iucznio-
wie zdolni, co było uzasadnione ze
względu na duże zapotrzebowanie
pracodawców na elektryków i elek-
troników z wykształceniem zarów-
no średnim, jak i wyższym.

Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Dzięki szkoleniom dla
uczniów poszerzających materiał
obowiązujący na kwalifikacyjnych
egzaminach zawodowych OKE oraz
Stowarzyszenia Elektryków Pol-
skich (SEP), 100 proc. uczniów zda-
ło egzamin iotrzymało uprawnienia
SEP. Z kolei dzięki szkoleniom do-
stosowanym do wymagań praco-
dawców udało się przystosować
kształcenie w ZSE w Krakowie do
wymagań rynku pracy, a przez to
podnieść konkurencyjność absol-
wentów szkoły. Na wyniki egzami-

nu zawodowego musimy jeszcze
poczekać, ale dyrektor szkoły jest
spokojny o tegoroczną zdawalność.

Uczestnicy projektu zyskali na-
stępujące umiejętności zawodowe:
komputerowe projektowanie
oświetlenia; symulacja obwodów
elektrycznych oraz układów po-
miarowych; komputerowe wspo-
maganie projektowania i tworzenia
dokumentacji elektrycznej; wy-
kreślanie przebiegów czasowych
i tabel prawdy; znajo-
mość działania
i obsługi
trans-
k o -

d e -
r ó w ,
d e k o d e -
rów, multiple-
kserów i demultiple-
kserów; wzmacnianie mocy w au-
tomatyce oraz budowy i zastoso-
wania wzmacniaczy mocy; znajo-
mość podstaw programowania ste-
rowników, znajomość języka an-
gielskiego zawodowego, prowa-
dzenie pojazdów mechanicznych.

Zunijnych pieniędzy skorzystała
również sama szkoła. W efekcie
realizacji projektu wyposażono dwie
pracownie w nowoczesne stano-
wiska pomiarowo–badawcze wdzie-
dzinie instalacji elektrycznych oraz
sterowników i układów automatyki
oraz dostosowano je do obecnych
wymagań BHP. Zostały też zaku-
pione, anastępnie zainstalowane na
laptopach, programy symulacyjne
najnowszej generacji. To wszystko
przyczyniło się do zwiększenia at-
rakcyjności kształcenia zawodo-
wego w Zespole Szkół Energetycz-
nych w Krakowie.

Jak wyglądała realizacja
projektu

W ramach unijnego progra-
mu zrealizowano 300 godzin szko-
leń praktycznej nauki zawodu.
Wszystkie szkolenia realizowane
były w systemie kształcenia mo-
dułowego, nastawionego na reali-
zację zadań wykonywanych
w praktyce zawodu. Zajęcia odby-
wały się w małych grupach po
10 osób. Część szkoleń przezna-
czona była dla uczniów słabych,
część dla tych zdolnych.

Program dla uczniów słabych
miał przede wszystkim za zadanie
wyrównanie poziomu wiedzy
i umiejętności tych uczniów oraz
wskazanie im tego, co potrzebne
jest na rynku pracy.

Program dla uczniów zdolnych
obejmował mniejszą liczbę modułów
szkoleniowych, jednak na naukę
każdego z nich przeznaczono wię-
cej godzin lekcyjnych. Przyjęty sys-
tem wynika z możliwości przyswo-

jenia większych partii
materiału przez

ucznia zdol-
nego oraz

k o -

n i e -
czności

o d b y c i a
większej liczby

godzin w celu przeka-
zania wiedzy uczniowi słabemu.

Czego nauczyli się
uczniowie ZSE

Program dla uczniów zdolnych
przewidywał: komputerowe pro-
jektowanie oświetlenia (oprogra-
mowanie Dialux) – 5 godzin; symu-
lacja obwodów elektrycznych oraz
układów pomiarowych wprogramie
Electronics Workbench – 5 godzin;
komputerowe wspomaganie pro-
jektowania i tworzenia dokumen-
tacji elektrycznej (program PCsche-
matic) – ss5 godzin; przerzutniki RS,
D, LATCH, JK–MS, wykreślanie
przebiegów czasowych i tabel praw-
dy – 5 godzin; trans kodery i deko-
dery – 5 godzin; multipleksery i de-
multipleksery – 5 godzin; wzmac-
nianie mocy w automatyce oraz
budowy i zastosowania wzmacnia-
czy mocy – 5 godzin; pomiary z za-
kresu wymaganego na egzamin
kwalifikacyjny SEP, pomiary insta-
lacyjne iwarsztatowe, pomiary sku-
teczności ochrony przeciwpożaro-
wej winstalacjach elektrycznych –7
godzin; przygotowanie teoretycz-
ne z zakresu wymaganego na eg-
zamin kwalifikacyjny SEP – 13 go-
dzin, podstawy programowania ste-
rowników – 10 godzin; rozszerzenie
programu nauczania z matematyki
w zakresie rachunku różniczkowe-
go, rachunku całkowego, geometrii
analitycznej i liczb zespolonych – 10
godzin; projektowanie i nowe tech-

nologie wykonawstwa i eksploata-
cji energetycznych urządzeń sta-
cyjnych i sieci przesyłowych w łącz-
ności przewodowej i bezprzewodo-
wej – 8 godzin.

Z kolei program dla uczniów
słabych przewidywał: komputerowe
projektowanie oświetlenia (opro-
gramowanie Dialux) – 6 godzin; sy-
mulacja obwodów elektrycznych
oraz układów pomiarowych w pro-
gramie Electronics Workbench – 7
godzin; komputerowe wspomaganie
projektowania i tworzenia doku-
mentacji elektrycznej (program
PCschematic) – 7 godzin; przerzut-
niki RS, D, LATCH, JK–MS, wykre-

ślanie przebiegów czasowych i tabel
prawdy –7 godzin; trans kodery ide-
kodery – 7 godzin; multipleksery
i demultipleksery – 7 godzin; po-
miary z zakresu wymaganego na
egzamin kwalifikacyjny SEP, po-
miary instalacyjne i warsztatowe,
pomiary skuteczności ochrony prze-
ciwpożarowej w instalacjach elek-
trycznych – 10 godzin; przygotowa-
nie teoretyczne z zakresu wyma-
ganego na egzamin kwalifikacyjny
SEP –18 godzin; programowanie mi-
niaturowych sterowników progra-
mowalnych serii LOGO i zastoso-
wanie w układach automatyki i ste-
rowania – 6 godzin; projektowanie
i nowe technologie wykonawstwa
i eksploatacji energetycznych urzą-
dzeń stacyjnych i sieci przesyło-
wych w łączności przewodowej
i bezprzewodowej – 12 godzin.

Zrealizowano też 175 godzin
szkoleń języka angielskiego zawo-

dowego. Program szkoleń języko-
wych obejmował dwa stopnie trud-
ności, podobnie jak szkolenia za-
wodowe. Kurs języka zawierał słow-
nictwo zzakresu przedmiotów elek-
tronicznych i elektrycznych oraz
słownictwo techniczne, które na co
dzień wykorzystywane jest w pra-
cy. Kształcenie oparte było na kon-
wersacji oraz rozwijaniu umiejęt-
ności językowych.

To nie wszystko. 40 uczniów
ZSE odbyło, wramach projektu, kur-
sy prawa jazdy kat. B, C, oraz C+E.
Kursy prawa jazdy dla uczniów
realizowane były przez szkołę jaz-
dy i zakończone zostały podejściem

do egzaminu praktycznego i teore-
tycznego. Wszystkie koszty zwią-
zane zkursem iegzaminem pokryte
zostały przez ZSE w Krakowie.

Uczniowie dowiedzieli się rów-
nież, jak skutecznie poszukiwać
pracy dzięki zajęciom z doradztwa
zawodowego. Przeprowadzono po-
nad 100 godzin takich zajęć. Doradca
zawodowy pracował z uczniami in-
dywidualnie, i grupowo, ucząc ich:
technik poszukiwania pracy, przy-
gotowywania dokumentów aplika-
cyjnych, rozwoju zawodowego iedu-
kacyjnego. Doradca czynnie po-
magał w poszukiwaniu pracy dla
uczniów przez cały okres trwania
projektu. Organizował też spotkania
z pracownikami przedsiębiorstw
na terenie szkoły oraz w zakła-
dach pracy celem promocji absol-
wentów oraz zapoznania uczniów
z wymaganiami pracodawców
i możliwościami zatrudnienia.

Profesjonalni technicy elektrycy
i technicy elektronicy z „Energetyka”
Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie dzięki unijnym funduszom poprawili swoje wyniki
i zwiększyli szanse na znalezienie dobrej pracy
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