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Słowem wstępu
Wizerunek słowo-klucz
Życie współczesnego człowieka polega na ciągłym
dostosowywaniu się do zachodzących zmian, zasad
i reguł, które cały czas na nowo wyznaczają kierunek
jego działania. Młodzi ludzie w dzisiejszym dynamicznie
zmieniającym się świecie poszukują własnej tożsamości
i wzorców do naśladowania często w wyimaginowanej
rzeczywistości kreowanej głównie przez mass media.
W myśl zasady, że wszystkiego można się nauczyć, nie ma
rzeczy niemożliwych i możemy stać się tym, kim chcemy.
Trzeba jednak zastanowić się najpierw, czy kreowany
przez nas obraz samego siebie, jest spójny z naszymi
umiejętnościami, przekonaniami i czy prawdziwie
odzwierciedla nasze wnętrze.
W numerze, który trzymają Państwo w ręku, prezentujemy
treści odnoszące się do doświadczeń różnych
środowisk: szkolnego, biznesowego, nauczycielskiego
i młodzieżowego. Różne artykuły, różni bohaterowie,
różne historie… Ale wszystkie mają jeden wspólny mianownik: wizerunek – słowo-klucz.
Prezentujemy sylwetki przedsiębiorstw, które na kilka tygodni stały się miejscem pracy i wzorcem do
naśladowania dla uczniów i nauczycieli z europejskich szkół. Firmy te, swoją otwartością na młodych
i umiejętnością dzielenia się wiedzą i doświadczeniem niewątpliwie tworzą wizerunek dobrego
pracodawcy, który rozumie, jak ważnym środkiem do osiągnięcia biznesowych celów jest zapewnienie
rozwoju i nowych doświadczeń zatrudnionych w niej osób. Historie uczniów przybliżają nam wizerunek
współczesnej europejskiej młodzieży, dla których Erasmus+ stał się przepustką do zdobycia nowych
doświadczeń, poznania nowego kraju, szansą na wydoroślenie. Z kolei materiał poświęcony projektowi
„Smaki integracji” uwypukla, jak bardzo współczesna młodzież jest „głodna” międzynarodowych relacji,
rozwoju kluczowych umiejętności czy nowych kultur. W jednym z artykułów szczególnie podkreślamy,
że im wcześniej zdobywamy prozawodowe doświadczenia, tym większe szanse na szybsze osiągnięcie
celu naszej ścieżki zawodowej.
Wszystko, co w życiu przeżywamy, wzbogaca nas, kształtuje, zmienia. Z pewnością hołdujący tej
idei są również nauczyciele, którzy opowiadając o swoim job shadowingu w Krakowie, udowadniają
autentyczność ludzi otwartych na świat i ciekawych życia. To także obraz szkół, które kładą nacisk na
umiędzynarodowienie swojej placówki, poprzez umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowych
projektach.
Szczególne miejsce w wydaniu poświęcamy na wywiad z utalentowanym krakowskim fryzjerem,
z człowiekiem, który nie rozmienia się na drobne, ale po prostu robi to, co go pasjonuje. Rozmowa
z Karolem Czarneckim przybliża obraz współczesnego fryzjera i uzmysławia nam, jak ważna jest dziś
rola tej profesji w kształtowaniu osobistego wizerunku. Pasja, z jaką opowiada o barberingu, podkreśla
również ambicje młodego człowieka, który świadomie buduje wizerunek swojej marki.
Życie wymaga dziś od nas coraz więcej. Dbajmy o swój wizerunek, pamiętając, aby nie podążać bez
refleksji za kolejnymi modami, lecz słuchać serca. Tylko wtedy będziemy szczęśliwi, bo tylko my wiemy,
co dla nas jest najlepsze.
Życzę miłej lektury.

redaktor naczelna

DROGA
DO ZAWODU
„W niewielu miejscach znajdujemy cel naszej drogi, ale z wielu miejsc uciekamy”.
Porównywanie życia, edukacji czy kariery zawodowej do ścieżki, drogi, którą podążamy
jest bardzo atrakcyjne. Daje poczucie, że ludzkie życie jest wielką przygodą, oddala
od stagnacji i marazmu. Człowiek rozpoczyna swoją drogę życiową zanim jeszcze
o tym pomyśli, nim nauczy się chodzić. Już przyszli rodzice zaczynają tworzyć świat
nienarodzonego jeszcze dziecka, urządzając mu pokój, wybierając ubranka, snując plany
i marzenia o jego przyszłości.

W niewielu miejscach człowiek odnajduje

Obecnie

cel swojej drogi, ale ważne jest, aby

przedszkolnej

już

na

etapie

edukacji

podoba, a który nie, czy w przyszłości

pre-

chciałoby być nauczycielem, policjantem,

orientacja zawodowa, czyli działania

budowniczym. Mały człowiek poznaje

o charakterze wychowawczym, których

siebie, określa, co lubi robić, czym się

celem jest zapoznanie małego człowieka

interesuje, a także potrafi wskazać,

z różnymi zawodami i środowiskiem

w czym jest dobry, a co nie najlepiej

pracy. Dziecko zyskuje wiedzę na temat

mu wychodzi. Oczywiście taka idea

różnych profesji poprzez zabawę oraz

preorientacji zawodowej w przedszkolu

odgrywanie

zawodów.

jest bardzo obiecująca, ale wymaga

Dowiaduje się, na czym polega praca nau-

również, a może przede wszystkim

czyciela, czym zajmują się jego rodzice

uważności

i osoby z najbliższego otoczenia. Poprzez

i

zyskamy czasu na odnalezienie się w innej

zdobywanie wiedzy w tym zakresie samo

stwierdzić: „w przyszłości chcę być

profesji?

zaczyna oceniać, który zawód mu się

piosenkarką” i faktycznie mieć obiecujący

próbował podążać różnymi ścieżkami.
Tylko poprzez doświadczenia możliwe jest
obranie właściwego dla siebie kierunku
działania i aktywności. Dlaczego więc
dziecko ma czekać ze zdobywaniem
doświadczeń do późniejszych lat? Czy
nie jest tak, że im wcześniej spróbujemy
namalować obraz i przekonamy się, że nie
mamy ku temu predyspozycji, tym więcej
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realizowana

konkretnych

jest

rodziców.

i

wnikliwości
Dziecko

nauczycieli

może

bowiem

glos, dobry słuch. Ale co z tego, jeżeli jego

czący pracy zawodowej. Tutaj pojawia się

podejmuje ostatecznej decyzji o wyborze

życzenie padnie w próżnię? Nauczyciele

już orientacja zawodowa, której celem

zawodu, ale szuka swojej drogi i może

oraz rodzice powinni zatem wzmacniać

jest umożliwienie podjęcia właściwej

podjąć pewne działania, aby posiąść lub

jego umiejętności, zaproponować udział

decyzji co do dalszego kształcenia i drogi

wzmocnić swoje kompetencje potrzebne

w dodatkowych zajęciach muzycznych,

zawodowej. Zgodnie z Rozporządzeniem

zaprosić do udziału w przedszkolnym

Ministra Edukacji Narodowej w spra-

przedstawieniu. Może również zdarzyć

wie

doradztwa

zawodowego,

dziecko

do

wykonywania

danej

profesji.

Natomiast młody człowiek uczęszczający
do klas IV-VIII szkoły podstawowej m.in.
opowiada o swoich planach edukacyjnozawodowych i indywidualnym sposobie
nauki,

Praktyczna nauka zawodu pozwala młodemu
człowiekowi kształcącemu się w określonym
kierunku zweryfikować swoje wyobrażenia
i oczekiwania względem danej profesji.

aż

instytucje

w

końcu

charakteryzuje

wspomagające

planowanie

ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym
instytucje rynku pracy i planuje ścieżkę
edukacyjno-zawodową,
konsekwencje

uwzględniając

podjętych

wyborów.

Warto zauważyć, iż w tym okresie często
zmienia się podejście do określonych,

się, że dziecko mimo szczerych chęci nie

w wieku wczesnoszkolnym potrafi omówić

poznanych

przejawia uzdolnień w danym kierunku.

znaczenie zaangażowania różnych pro-

edukacji zawodów. Przede wszystkim

fesji w kształt otoczenia, w którym

młody człowiek często różnicuje, które

żyje, umie uzasadnić potrzebę uczenia

zawody są bardziej prestiżowe, uznane

Wówczas warto zaproponować mu inne
aktywności, dzięki którym odkryje swoje
mocne strony.

się i wskazać, kim chciałoby zostać

na

poprzednich

etapach

społecznie, wzbudzające szacunek i to

Z kolei na etapie klas I-III szkoły

i co robić w przyszłości. Naturalnie jest

właśnie te chce wykonywać.

podstawowej uczeń wprowadzany jest

to wciąż okres poszukiwań, fantazji

Największy nacisk na orientację zawodową

w bardziej zaawansowany świat doty-

i wyobrażeń. Dziecko na tym etapie nie

od lat kładzie się jednak na uczniów
Kierunek Kariera 3

Uczniowie szkół ponadpodstawowych,
zarówno technikum, szkół branżowych
oraz liceów stoją przed trudnym wyborem
dalszej drogi życiowej, w tym zawodowej.
Podjęcie

przyszłej

pracy

zawodowej

stanowi w końcu jedno z kluczowych
zadań okresu dorastania. Można wysnuć
przypuszczenie,

iż

uczniowie

szkół

technicznych oraz branżowych zostają
lepiej wyposażeni w tym zakresie, co
wynika z faktu realizowania przez nich
praktyk zawodowych jeszcze na etapie
edukacji

szkolnej.

Praktyczna

nauka

zawodu pozwala młodemu człowiekowi
kształcącemu się w określonym kierunku
zweryfikować

swoje

wyobrażenia

i oczekiwania względem danej profesji.
Oczywiście, co do jakości oraz przebiegu
praktyk urosło przez lata wiele mitów
i teorii. Jednak fakt, iż to szkoła nadzoruje ich przebieg oraz jakość, daje
podstawy
faktycznie

przypuszczać,
zdobywa

że

uczeń

podczas

nich

określone umiejętności i kompetencje.
Choć późni adolescenci przewyższają
życiowymi

doświadczeniami,

wiedzą

i orientacją na świat dzieci w wieku
przedszkolnym

i

wczesnoszkolnym,

to jednak tutaj również odnajdujemy
wspólny mianownik – rolę nauczyciela,
który powinien rozbudzać w uczniu
chęć
mu

zdobywania
informacji

wiedzy,

na

temat

udzielać
lokalnego

i światowego rynku pracy, a także
zachęcać do samodzielnego zdobywania
wiedzy w tym zakresie.
Na razie niemożliwym jest poddanie
ocenie, czy człowiek, który zaczął swoją
drogę przygotowującą do wykonywania
zawodu lub mającą na celu wzmocnienie
jego potencjału w tym zakresie już na etapie
Stażysta z Portugalii na swojej drodze do zawodu kucharza

przedszkola, lepiej odnajdzie się w życiu
zawodowym niż ten, który z doradztwem

szkół ponadpodstawowych. Istotnie, to

w

właśnie oni są już „na ostatniej prostej” do

kształcenie,

rozpoczęcia życia zawodowego. Na tym

nowych umiejętności oraz kompetencji,

etapie uczeń powinien być już świadomy

co

swoich mocnych i słabych stron, znać

na

lokalny, krajowy, europejski rynek pracy.

Młody człowiek-uczeń jest tutaj zatem

zmieniające

Koncentracja na tej grupie wiekowej

traktowany w dwojaki sposób. Z jednej

społeczne oraz rynku pracy sprawiają, że

w kontekście związku pomiędzy edukacją

strony

poprzez

człowiek już nigdy nie ucieknie z drogi

a rynkiem pracy wynika m.in. z teorii

zdobytą wiedzę i umiejętności zyskuje

prowadzącej do uczenia się przez całe

kapitału ludzkiego. Istotnie, w takim

siłę sprawczą, ale z drugiej jako przedmiot

ujęciu sama edukacja stanowi inwestycję

będący wynikiem, produktem edukacji.
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młodego

w

człowieka,
zdobywanie

konsekwencji

przyszły

jako

jego

rozwój

podmiot,

rozwój,

przez

ma

niego

zawodowym zetknął się dopiero na etapie szkoły ponadpodstawowej. Można
natomiast stwierdzić, że zawsze lepiej jest

przełożenie

zacząć wcześniej niż później szukać swojej

społeczeństwa.

drogi życiowej i zawodowej, a dynamicznie

który

się

realia

gospodarcze,

życie.
Beata Hąc

ODNALEŹĆ
WŁAŚCIWE MIEJSCE
Euskadi przy ulicy Brodzińskiego 4 w Krakowie to na mapie punkt szczególny i nieprzypadkowy.
Nie tylko ze względu na ogromne doświadczenie właściciela i jednocześnie szefa kuchni, czy
wysokiej klasy produkty sprowadzane m.in. z Kraju Basków, od którego zresztą pochodzi nazwa
restauracji. Euskadi odnalezione zostało z potrzeby sytuacji, jaka nadarzyła się przy okazji
realizowania programu Erasmus+. Ten niepozorny, aczkolwiek uroczy i z klasą lokal, mogący
pomieścić jednocześnie 28 gości, okazał się domem praktyk dla trzech uczniów z Portugalii, jako
dowód na to, że dobór właściwego miejsca z odpowiednią atmosferą i wsparciem to przepis na
sukces projektów wyjazdowych dedykowanych młodzieży, zwłaszcza tej zagranicznej.

Damian Surowiec, twórca Euskadi, spędził

udało się mu odbyć staż. I tak na ścieżce

Przed powrotem do Krakowa Damian

poza Polską 10 lat w Anglii, gdzie po raz

kariery pojawił się San Sebastian (bask.

Surowiec współtworzył trzy restauracje,

pierwszy zetknął się z baskijską kuchnią,

Donostia) i kilka restauracji, w tym Elcano

w tym w Londynie jako szef kuchni, aby

wygrywając tematyczny konkurs. To tam

– przez 50 lat hermetycznie zamknięta

finalnie zaaranżować samodzielne miejsce

poznał ówczesną szefową, pochodzącą

przestrzeń pracownicza dla każdego, kto

oferujące proste, sycące potrawy w stylu

z Kraju Basków, w którym również

nie był stamtąd.

pintxos i tapas, czyli różnorodnych

Wnętrze Restauracji EUSKADI

przekąsek oraz dań podawanych na

zrzeszające tylko mężczyzn (txokos).

który w latach 70. przeszedł prawdziwą

wykałaczce. Koncepcja ta pozwala na

Ryby, owoce morza, różnorodne sosy,

rewolucję gastronomiczną, w obecnej

swobodne kreowanie własnego posiłku

lokalne sery, pieczone mięsa, wina i cydr

chwili słynie również z największego

złożonego z kilku propozycji, które

to najważniejsze składniki regionalnych

zagęszczenia restauracji odznaczonych

zresztą mogą sprawdzić się też jako

dań. Wspólnota autonomiczna, w skład

gwiazdkami Michelin.

przystawki bądź główna potrawa do

której wchodzą prowincje Gipuzkoa,

Euskadi jest jedyną w Polsce restauracją

podziału dla większej liczby osób przy
stole.

Bizkaia i Araba usytuowane w północnej
Hiszpanii, oferuje mnóstwo przepisów

Kuchnia baskijska słynie z tradycyjnych

z dorszem w roli głównej, jako pokłosie

potraw przekazywanych pokoleniowo,

pierwszej

jak również innowacji aranżowanych

której

przez

pożywienie. Co ciekawe, Kraj Basków,

towarzystwa

gastronomiczne,

ów

wojny
ryba

światowej,

podczas

stanowiła

główne

oferującą kuchnię baskijską – mówi
Damian Surowiec, właściciel Restauracji
EUSKADI. - Główne menu to 31 pozycji,
wśród

których

znajdziemy

m.in.

popularne krokiety z dorsza, papryczki
piquillo,

wyselekcjonowane

tortille,

grillowanego

wędliny,

kalmara

czy

ośmiornicę z pieczonymi ziemniakami.
Wśród deserów - własnego wyrobu
lody, mus czekoladowy, dojrzewający
12

miesięcy

z

galaretką

ser
i

owczy,

podawany

orzechami

oraz

karmelizowana brioszka – francuskie
pieczywo drożdżowe o lekko słodkim
smaku – podkreśla z dumą właściciel.
Pojawiają

się

też

specjały

dzienne

z sezonowymi owocami i warzywami –
jeżowce islandzkie, hiszpańska fasola
szparagowa pochas, policzki z tuńczyka…
to

tylko

niektóre

przysmaki

spoza

karty, będące niespodzianką zarówno
dla stałych bywalców, jak i koneserów
dobrych smaków.
Zaraz po wejściu do restauracji, po prawej
stronie przy barze wzrok przykuwają
Jamón Ibérico de Bellota - dojrzewające
4

lata

szynki

karmionych

ze

świń

żołędziami.

iberyjskich
Sam

bar

z czarno-białą mozaiką po zewnętrznej
stronie jest nowoczesny, a jednocześnie
przytulny za sprawą drewnianego blatu
w kolorze jasnego drewna, tak jak stoliki
rozmieszczone w sali głównej i bocznej.
W okresie letnim goście mogą usiąść
także na zewnątrz, obserwując często
zatłoczony

gastronomiczny

zakątek

Starego Podgórza. Niegdyś pusty, a dziś
to jedno z najczęściej odwiedzanych
miejsc w Krakowie przy okazji różnego
rodzaju spotkań towarzyskich.
Odwaga, ciężka praca, chęć nieustannego
doskonalenia oraz szacunek względem
klientów,

którym

Euskadi

proponuje

najwyższej jakości produkty, przyciągają
uwagę nie tylko gości, ale również
praktykantów z programu Erasmus+,
którzy w restauracji czują się chciani
i lubiani. Czują wsparcie i dobrą energię.
Zauważają otwartość właściciela i praOśmiornica z ziemniakami i kaparami z oferty Restauracji EUSKADI
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cowników, na swoją tradycję i inność,

co

niekoniecznie

bywa

standardem

podczas pracy z zagranicznymi uczniami.
Patrząc

na

Euskadi

z

perspektywy

praktykantów, można o tej restauracji
powiedzieć, że to miejsce, w którym młodzi
ludzie mogą uczyć się od najlepszych, do
którego wracają chętnie każdego dnia.
Pomimo obowiązków nie paraliżuje ich
strachem, wręcz przeciwnie rozwija i daje
powód do refleksji. Sprawia, że naturalna
tęsknota za domem jest mniejsza, a młody
człowiek, zamiast koncentrować się na
niej, obiera właściwy kierunek rozwoju.
Właśnie o taki rozwój chodzi przy okazji
aranżowania wszystkich tego rodzaju
projektów dla uczniów i studentów.
Euskadi powstało z pasji w 2017 roku,
tuż po przyjeździe Damiana Surowca
z zagranicy. Zrodziło się z doświadczenia, wieloletniego próbowania i obserwacji, a także obcowania w innym
środowisku.

Do

dnia

dzisiejszego

w najmniejszych detalach zauważa się
inną jakość prowadzenia firmy. Nie bez
powodu mówi się, że przykład idzie
z góry, bo kreatorem tego miejsca
jest sam właściciel, który rozumie nie
tylko politykę prowadzonego przedsiębiorstwa, ale również to, że warto
młodym ludziom dawać szansę, bo
raz dana szansa, może zaprocentować
w przyszłości świetnym pracownikiem
lub przedsiębiorcą, czego przykładem
jest sam Damian Surowiec.
Przyjmując uczniów zagranicznych na
staż bądź praktyki, firma daje również
możliwość

zatrudnionym

współpracownikom,

aby

na

etat

sprawdzili
Przytulne i klimatyczne wnętrze Restauracji EUSKADI

się oni w innym środowisku pracy.
Warto również pamiętać, że najlepszą
reklamą jest ta, przekazywana od kogoś

doświadczenie, być może nie ma go

przekonało się wielu w niełatwym dla

bezpośrednio. W świecie globalnych

wcale, ale to nie oznacza, że nie warto

wszystkich czasie pandemii.

opinii to pracownicy są wizytówką

w niego inwestować. Każda opinia ma

Są miejsca magiczne, takie, do których
chce

się

wracać.

Takie,

które

nie

są jak nasza codzienna kuchnia, ale

Odwaga, ciężka praca, chęć nieustannego doskonalenia
oraz szacunek względem klientów, którym Euskadi
proponuje najwyższej jakości produkty, przyciągają uwagę
nie tylko gości, ale również praktykantów z programu
Erasmus+, którzy w restauracji czują się chciani i lubiani.

jednocześnie sprawiają, że czujemy się
tam wygodnie i domowo. Dla wszystkich
fanów

podróży,

miłośników

Kraju

Basków, dobrego jedzenia, ceniących
jakość produktu, także dla tych, którzy
lubią próbować i potrafią docenić „serce
na talerzu” Euskadi będzie najwłaściwszą
przestrzenią. Dobra energia stamtąd na

przedsiębiorstwa.

Młody

człowiek,

moc, zwłaszcza w tak trudnym biznesie

będący na praktykach często ma małe

jak prowadzenie restauracji, o czym

szczęście w gratisie.
Małgorzata Dziubina
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FRYZJERSTWO
TO MÓJ STYL ŻYCIA
Niewątpliwym wydaje się fakt, że żyjemy w dobie wizerunku. A na ten składa się wiele elementów.
Wszak wizerunek to wszystko to, co myślą i jak odbierają nas inni. Poza tym, to, jak jesteśmy ubrani czy
uczesani, jest nieodzowną częścią naszej osobowości i dzięki tym elementom możemy wyrazić siebie.
Trzeba jednak podkreślić, że wykreowanie takiego stylu, który będzie prawdziwym odzwierciedleniem
charakteru człowieka to prawdziwa sztuka. O tej właśnie sztuce rozmawiamy z człowiekiem pełnym
pasji – Karolem Czarneckim – młodym, ale wielokrotnie nagradzanym barberem i edukatorem z Krakowa.
Dla niego fryzjerstwo, to nie tylko zawód czy narzędzie do podkreślania indywidualności, ale – jak sam
mówi – fryzjerstwo to styl życia.
Kierunek Kariera: Fryzjerstwo wydaje

razem na nowo. Chyba wtedy właśnie

podkreślam wagę świadomego podejścia

się kobiecym zawodem, jednak ostatnio

poczułem pasję tworzenia i inspirację do

do każdej stylizacji, co stanowi gwarancję

mężczyźni

stereotyp

dalszego rozwoju w obszarze kreowania

zbudowania

i stają się prawdziwymi mistrzami

wizerunku. Bowiem fryzjerstwo to nie

Strzyżenie poprzedza rozmowa i analiza

łamią

ten

w tej dziedzinie. Opowiedz jak to było
u Ciebie? Jak to się stało, że zostałeś
barberem?
Karol
z

Czarnecki:

fryzjerstwem

Moją

przygodę

rozpocząłem

jeszcze

jako dzieciak. Moja mama prowadziła
własny salon fryzjerski w Koziegłowach –
miejscowości leżącej na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Jako dziecko spędzałem

tylko fryzura, to dopełnienie naszego
wizerunku.

efektu.

kształtu głowy, rysów twarzy i całej
sylwetki, a każdy ruch, cięcie musi być
przemyślane i precyzyjne. Staram się

To znaczy?
Fryzura

ostatecznego

musi

pasować

charakterem

do naszej osobowości, być odzwierciedleniem duszy. Powinna więc być
ona dopasowana nie tylko do proporcji
ciała, sylwetki, ale i zgodna ze stylem

również wyczuć, czego najbardziej obawia
się klient: zmiany koloru, długości, czy
rzeźby. Ja, jako jego stylista, powinienem
mu zapewnić poczucie komfortu, czyli
ma nie tylko świetnie wyglądać w nowej
stylizacji, ale i tak się czuć! Te dwa

w tym salonie naprawdę dużo czasu.
Bardzo lubiłem tam przebywać i z zacie-

Dobry fryzjer powinien być pomysłowy, nie może się
bać przekraczać granic, które przez niektórych mogą
być uznane za kontrowersyjne.

kawieniem obserwowałem pracę mojej
mamy.

Myślę,

że

to

właśnie

ona

zaszczepiła we mnie zainteresowanie
tym

zawodem.

Kończąc

gimnazjum

wiedziałem już, że chcę się kształcić
w

zawodzie

fryzjera.

Ukończyłem

szkołę zawodową, a następnie liceum
w

trybie

eksternistycznym,

które

zakończyłem maturą. W trakcie nauki
realizowałem program praktyk,
przygotowały

mnie

do

które

rozpoczęcia

samodzielnych strzyżeń. Chcąc dalej
się rozwijać i mieć większe możliwości,
postanowiłem
Krakowa.

przeprowadzić

Uczęszczając

do

się

do

studium

życia. Wiele osób chce wzorować się

elementy

na

nie

Ważna jest również analiza kolorystyczna

biorąc pod uwagę tego, że coś, co

włosów, gdyż barwą można budować

świetnie wygląda u kogoś, niekoniecznie

geometrię

fryzury.

Trzeba

że

włosów

ukazuje

wizerunku

będzie

do

znanych

nich

postaci,

pasować.

Dlatego

tak ważne jest indywidualne, wręcz

kolor

zawsze

muszą

wewnętrznej metamorfozy.

klienta,

Brzmi

określenie

jego

typu

urody,

pamiętać,
wnętrze

człowieka i nierzadko jest wyrazem jego

psychologiczne podejście do każdego
stylu ubierania się, wyczucia, jaki ma

współgrać.

to

dość

patetycznie…

czy

można powiedzieć, że fryzjer to zawód

temperament, a nawet dowiedzenie się,

artystyczny?

czym zajmuje się zawodowo. Istotna jest

Zdecydowanie tak! W moim przekonaniu

obserwacja mowy ciała danej osoby, tego,

fryzjer to nie zawód, lecz styl życia.

w jaki sposób dotyka swoich włosów, czy

Praca z włosem to dla mnie sztuka,

w każdym ruchu prawdziwych artystów

w przypadku mężczyzn – również brody,

a filozofia barberingu to moja pasja.

pozwoliła mi zrozumieć, że włosy to

odgadnięcie, co mu może przeszkadzać

Strzygąc, towarzyszy mi świadomość, że

„żywa” materia, za każdym razem inna,

i w jakim zaroście będzie czuł się

tworzę w „żywym” materiale, a każdy mój

i że trzeba do niej podchodzić za każdym

wygodnie. W mojej wizji fryzjerstwa

ruch z nożyczkami, brzytwą czy innymi

o profilu stylista-wizażysta do szkoły
„Artystyczna

Alternatywa”,

miałem

możliwość uczenia się od najlepszych.
Obserwacja

niesamowitej

precyzji

Kierunek Kariera 9

Karol Czarnecki w swoim salonie SZTUKA Barber Kraków

narzędziami barberskimi w ręku ma

Jakie zatem predyspozycje trzeba mieć,

Jak wobec tego oceniasz poziom edukacji

znaczenie dla efektu końcowego. Trzeba

aby być dobrym fryzjerem lub barberem?

w tym zawodzie? Co dziś daje np. tytuł

pamiętać, że modę tworzymy my sami, to

W tym zawodzie bardzo duże znaczenie

czeladnika czy mistrza?

ma wyobraźnia, wrażliwość na kształty,

Myślę,

dobre, skupione oko. Trzeba mieć mocno

kierunku jest na dobrym poziomie. Nasze

przestrzenne spojrzenie i przez to jakby

fryzjerskie podstawy to szkoła zawodowa

widzieć więcej.

lub technikum, następnie praktyki i staż.

barberski SZTUKA w Krakowie. Czy

Dobry fryzjer powinien być pomysłowy,

Kolejnym ważnym krokiem jest egzamin

klienci tej specjalizacji są wymagający?

nie może się bać przekraczać granic,

Barber jest osobą dbającą o wygląd

które przez niektórych mogą być uznane

my wyznaczamy trendy.
À propos mody… jesteśmy świadkami
swoistej
również

mody

na

barberstwo.

prowadzisz

swój

Ty

salon

mężczyzn, ich fryzury i brody. Nie tylko
strzyże, ale specjalizuje się również

że

poziom

edukacji

w

tym

czeladniczy, a następnie mistrzowski,
które

są

sprawdzeniem

wiedzy

za kontrowersyjne. Myślę, że jednak

o rzemiośle fryzjerstwa. To na tym etapie

najważniejsze jest ciągłe doskonalenie

otrzymujemy podstawę pozwalającą na

w pielęgnacji. Dziś klienci mają naprawdę
wysokie

oczekiwania.

Wymagają

od

Praca z włosem to dla mnie sztuka, a filozofia
barberingu to moja pasja.

dobrego fachowca wiedzy o trendach,
umiejętności nie tylko idealnego cięcia,
ale szerzej – umiejętności doboru takiego
wizerunku, który będzie idealny dla
danej osoby. Barber, podobnie zresztą
jak fryzjer, musi być więc dobrym
psychologiem,

doradcą,

opiekunem

wizerunku. Wizyta w salonie barberskim
to pewnego rodzaju rytuał, chwila relaksu

swoich umiejętności. Jeśli fryzjer chce

zrozumienie

być dobry, musi się ciągle dokształcać.

dogodnych dla siebie czy żelaznych zasad

Uczęszczanie na szkolenia, warsztaty

dotyczących koloryzacji. W tej sferze

jest według mnie najważniejszą rzeczą do

szczególnie liczy się wiedza na temat

osiągnięcia sukcesu. Trzeba podkreślić,

farb i pigmentów zawartych we włosach,

że

która

zawód

fryzjera

wymaga

również

włosa,

pozwala

poznanie

dobrać

metod

odpowiedni

i odprężenia. Dlatego w moim salonie

solidnych podstaw edukacyjnych, które

kolor. Jednak te szkolne podstawy to

stawiamy na indywidulane podejście,

dadzą

dopiero początek, w tym fachu trzeba

zaufanie i kreatywność, a klient ma się

konkretnych umiejętności i szlifowania

być

u nas czuć bezpiecznie i dobrze.

talentu.

otwartym na nowości. Dziś, w dobie
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podwalinę

do

doskonalenia

zdeterminowanym,

dociekliwym,

Internetu, uczniowie fryzjerstwa mają
nieograniczone
możliwości
dostępu
do bogatej oferty szkoleń, kursów,
warsztatów.
Potrzeba
tylko
chęci
i ambicji, a także otwartości na inspirację
otoczenia. Dla mnie często inspiracją
są postaci z filmów. Lubię geometrię,
na której opiera się całe fryzjerstwo.
Stąd moje szczególne zamiłowanie
do wycinania wzorków, „rysowania”
na włosach. Na tym materiale można
naprawdę zrobić cuda.
Masz na swoim koncie branżowe
nagrody i tytuły, jesteś Członkiem
Fryzjersko-Kosmetycznej Kadry Polski Federacji FIAM i właścicielem
jednego z najlepiej ocenianych salonów
barberskich w Krakowie. Powiedz, jak
zdobywa się pozycję lidera w tej branży
i jakie masz rady dla młodych, którzy
stoją dopiero na początku swojej drogi
zawodowej?
Fryzjerstwo to piękny, przyszłościowy,
ale i wymagający zawód. Sukces osiąga
się przede wszystkim ciężką pracą. Na
swoim przykładzie mogę powiedzieć,
że ogromne znaczenie ma wieloletnia
praktyka, ciągłe podnoszenie sobie
poprzeczki. Trzeba dążyć do perfekcji
i wyznaczać sobie nowe cele. Z drugiej
zaś strony zawsze będę powtarzał,
że trzeba być pełnym pokory i umieć
pogodzić się z porażką, wyciągnąć

z niej wnioski na przyszłość. Zdobyte
raz nagrody nie gwarantują nam bycia
najlepszym na stałe. Dlatego zawsze
trzeba być gotowym na krytykę, pozwolić
innym fachowcom na ocenę naszych
umiejętności. Młodzi adepci fryzjerstwa

Mam

poczucie

satysfakcji

z

moich

osiągnięć i zdobytej przez lata wiedzy.
Mogę w pełni skoncentrować się na
rozwijaniu marki oraz przekazywaniu
wiedzy
szkolenie

moim
jest

kursantom,
dla

mnie

których
nie

tylko

Trzeba dążyć do perfekcji i wyznaczać sobie nowe
cele. Z drugiej zaś strony zawsze będę powtarzał, że
trzeba być pełnym pokory i umieć pogodzić się
z porażką, wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość.

powinni odważnie uczestniczyć w konkursach branżowych, które bardzo wiele
powiedzą im o nich samych. Doskonale
pamiętam "Fast FadeFight", mój pierwszy konkurs fryzjerski na szybkość
i precyzję wykonania strzyżenia i stylizacji fryzury "Skin Fade" w oktagonie!
Maksymalny czas to 15 minut. Do dziś
czuję te emocje, obawy i ogromny stres.
Wiem, że takie konkursy wymagają
długich przygotowań, samozaparcia,
konsekwencji w działaniu, często towarzyszą im chwile słabości i zmęczenia.
Ale chcę też podkreślić, że to doświadczenia, które procentują przez długie
lata.
Powiedz na koniec, jakie masz plany na
przyszłość?

satysfakcjonujące,

ale

i

rozwijające.

Cieszę się, że mam grono stałych,
darzących mnie zaufaniem zadowolonych
klientów i ludzi, których dopinguję do
rozwoju. Ta długa droga prowadząca
do miejsca, w którym teraz się znajduję,
sprawiła, że wiem już, co chcę robić
w życiu oraz co sprawia mi największą
przyjemność. Zatem mój podstawowy
plan na przyszłość to pozostać na
zawsze pasjonatem swojego rzemiosła
z niesłabnącą odwagą dodawania mu
akcentu własnego artyzmu.
Tego Ci więc życzymy i dziękujemy
za inspirującą rozmowę.
Marta Prusek-Galińska
Paweł Abucki
Karol Czarnecki w swoim salonie SZTUKA Barber Kraków

Komunikacja

największą wartością
mobilności
Odemira - malownicza miejscowość położona na południu Portugalii ze znajdującą się nieopodal
przepiękną plażą Amoreira. To tu mieści się Escola Profissional de Odemira - miejsce kształcące
przyszłych kelnerów i baristów, kucharzy i cukierników, elektryków, handlowców, specjalistów IT oraz
rolników. To również stąd 18 lipca wyruszyła pierwsza grupa uczniów z Portugalii, która przebywała
w Krakowie prawie dwa miesiące, wymieniając się z grupą drugą. W sumie 16 uczniów ostatnich roczników
przez około 16 tygodni plus 6 nauczycieli, mających nie tylko wesprzeć młodych ludzi na różnych etapach
ich obecności w Polsce, ale również skorzystać z job shadowing - wymiany doświadczeń zawodowych.
O tym, dlaczego warto zachęcać uczniów do korzystania z programu Erasmus+, o swoich odczuciach
względem Krakowa i obserwacjach wynikających z praktyk, opowiadają nauczyciele Escola Profissional
de Odemira: Ana Lourenco, Ariana Alexandre, Celia Silva, Vitor Loucano, Juliana Cardoso i Liliana
Ferreira.

Job shadowing w Krakowie
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Kierunek Kariera: Mija tydzień, od
kiedy przyjechaliście do Polski. Jak
wrażenia?
Celia:

Bardzo

pozytywne!

Kraków

zaskoczył mnie dużą ilością kościołów
i budynków w części historycznej, a także
pięknem, czystością i organizacją miasta.
Ludzie są niezwykle mili.
Vitor:

Zdecydowanie

mam

podobne

odczucia. Polubiłem klimat tego miejsca.
Jest

naprawdę

wyjątkowe.

Duże,

różnorodne. Można się tu nudzić?
Pewnie jak wszędzie, chociaż szkoda
czasu na nudę, biorąc pod uwagę
wszystkie

dostępne

tu

atrakcje

i obowiązki. Co jest dla Was najbardziej
interesujące podczas tego pobytu?
Celia:

Zdecydowanie

możliwość

odwiedzenia różnych firm, w których
przebywają nasi uczniowie. My również
mieliśmy okazję brać udział w spotkaniu
w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
w Krakowie.
Vitor: To była świetna sposobność, żeby

Nauczyciele z Portugalii z Certyfikatami ukończenia job shadowing w Krakowie w ramach Erasmus+

wymienić się pomysłami i poglądami
na temat szkoleń i edukacji. Poza tym
jest

wiele

Począwszy

interesujących
od

nowych

aspektów.
znajomości,

przez wiedzę nie tylko względem metod,
ale i sprzętu, na jakim podczas szkoleń
mają okazję pracować młodzi ludzie.
Muszę powiedzieć, że to, co zobaczyłem,
zrobiło na mnie duże wrażenie.
Warto podkreślić, że Wasza wizyta
w Centrum Kształcenia Zawodowego
nr 1 była związana z job shadowing
-

czyli

obserwowaniem,

m.in.

w jakich warunkach działają tamtejsi
pracownicy. Dlaczego zdecydowaliście
się na taką współpracę?
Celia: Zrobiłam to z myślą o naszych
uczniach. Uważam, że dzięki temu
dajemy

im

przykład

i

ośmielamy,

czyli wzbogacenia wiedzy zawodowej,

nowych umiejętności. Zarówno nau-

będę miał okazję tu po prostu być.

czyciele, jak i uczniowie muszą też

Często wspominacie i podkreślacie,

zdawać sobie sprawę, do jakiego miejsca

że Erasmus+ daje nowe możliwości
poznawcze.
Celia: W istocie. Kontakt z nowymi
firmami, z pracownikami, z inną kulturą

Celia: Zdecydowanie tak. Uczestnictwo

Vitor: Poza tym uczenie z książki czy

młodych

przez Internet a osobiste doświadczanie
w danym miejscu to dwie zupełnie inne
sprawy. Jeżeli jest ku temu sposobność,
warto

korzystać

i

warto

zachęcać

uczniów, aby nie bali się próbować.
Jak Waszym zdaniem przygotować się
do takiego wyjazdu?

świetna

głównie angielskiego. Pomaga również

szansa, aby otworzyć się na świat, nową

czytanie o kraju, w którym masz zamiar

kulturę,

doświadczenie

spędzać czas, zgodnie z jego historią,

nie tylko zawodowe, ale też życiowe.

tradycjami i kulturą. Łatwiej jest być

Kraków za sprawą dużej ilości firm daje

gdziekolwiek,

młodym, ale nie tylko młodym ludziom

informacje na temat tego miejsca i umieć

okazję, aby móc rozwinąć się pod

komunikować się z tutejszymi ludźmi.

każdym względem.

Vitor: Zgadzam się. Język to podstawa.

Vitor: Dla mnie osobiście to jedno

Jest potrzebny w drobnych, codziennych

z miejsc w Europie, które chciałem

tematach.

odwiedzić i kiedy usłyszałem o projekcie,

komunikować

pomyślałem, że oprócz najważniejszego,

w

zdobyć

Czy uważacie, że szkoły powinny brać

to razem stanowi ogromną wartość.

umiejętności.
aby

jeśli twój wyjazd jest dłuższy.
udział w projecie Erasmus+?

Celia: Na pewno poprzez naukę języka,

to

w nowej rzeczywistości, szczególnie,

pracy, wymiana doświadczeń. Wszystko

aby przyjeżdżali i doskonalili swoje
Erasmus

jadą. Wówczas łatwiej się odnaleźć

firmach

mając

Jest

też

się
i

z

najważniejsze

niezbędny,

aby

koordynatorami

podczas

przyswajania

osób

w

takim

programie

jest bardzo ważne. Dzięki Erasmus+
niektórzy
za

studenci

granicą.

To

wybrali

studia

doświadczenie

jest

bardzo satysfakcjonujące i korzystne
dla

uczniów

i

nauczycieli.

Efekty

takich wyjazdów widać często nie od
razu, ale wspomnienia zostają na całe
życie. Jestem więcej niż pewna, że
doświadczenie również.
Vitor: Według mnie to powinien być
nawet obowiązek, aby dawać młodym
ludziom szansę na coś nowego, aby mogli
eksplorować inne kraje, mieć znajomych,
przyjaciół za granicą. Takie poznawanie
innych państw jest niezwykle inspirujące,
zwłaszcza, jeśli nie musisz liczyć tu tylko
na siebie, bo jest ktoś na miejscu, kto
pomoże w razie czego.
Masz na myśli organizację?
Vitor: Tak. Wiele osób, które wyjeżdżają
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podczas tego wyjazdu się udało. Wciąż
się zastanawiam, dlaczego tak mało
z perspektywy mojego kraju słyszy się
o Polsce, która jest po prostu piękna.
Kraków jest fantastycznym miejscem
i wierzę, że jeszcze będzie okazja Was
odwiedzić.
Ana, Ariana – również miałyście okazję
poznać trochę nasze miasto. Pierwszy
dzień był intensywny.
Ariana: Nawet bardzo. Po przyjeździe
późno w nocy to był istny maraton.
Doskonale pamiętam, jak czekałam na
Was na lotnisku. Lądowanie po 24.00, ale
pojawiliście się dopiero godzinę później.
Ana: Procedury związane z COVID,
walizki… Byliśmy zmęczeni, ale jednocześnie
Nasi

bardzo

uczniowie

granicą,

podekscytowani.
pierwszy

pierwszy

raz

raz

w

za

Polsce.

Z małej miejscowości do dużego miasta.
Wszystko nowe. Cała siódemka naszych
podopiecznych bardzo przeżywała ten
wyjazd. Ich rodziny również.
Skrajne emocje?
Ariana: Zdecydowanie. Poza tym to dość
naturalne, że oprócz wielkiej euforii na
nową przygodę, jest też strach przed
nieznanym.
Muszę

przyznać,

wszystkich
decydują

że

młodych
się

na

podziwiam

ludzi,

dłuższe

którzy
wyjazdy

niezależnie, czy są powiązane z pracą,
praktykami czy po prostu podróżami.
Nie wiem, czy w ich wieku byłabym na
tyle odważna, żeby wytrzymać tak długo
bez rodziny i przyjaciół w innym kraju,
w zupełnie innej rzeczywistości.
Ana: To pokolenie jest inne. D osyć szybko
dostaje wiedzę, której my nie mieliśmy.
Nauczycielki z Portugalii podczas job shadowingu w Krakowie

na własną rękę, musi radzić sobie

że organizacja firm, w których byliśmy,

samodzielnie poza praktykami. Wasza

chociażby Pre-Biel także bardzo nam się

Fundacja zapewnia coś więcej. Opieka

spodobała, co również nie pozostaje bez

i pomoc mentora w różnych, często

znaczenia w kontekście wrażenia.

najmniej

Czy chcielibyście wrócić jeszcze do

spodziewanych

sytuacjach,

jest bezcenna. Dobrze jest wiedzieć,

Polski?

że oprócz koordynatora w firmie, jest

Celia:

Czas

był

fantastyczny.

firmy

naszych

też wsparcie bezpośrednio od was na
miejscu. Nie tylko dla uczniów, ale też
dla nauczycieli. Myślę, że bez tego,
zwłaszcza

młody

człowiek,

mógłby

Internet sprawił, że świat dla nich się
zmniejszył. Już nie pytają nikogo o drogę.
Wystarczy

mapa

Google.

Wszystko

błyskawicznie są w stanie wyszukać. Nie
są też tak nieśmiali. Oczywiście wiele
zależy od charakteru, ale przez to, że
mają Internet na pewno w niektórych
aspektach, jak podróże chociażby, radzą
sobie bardzo dobrze.

spędzony

w

Krakowie

Odwiedziliśmy

uczniów,

odbyliśmy

job shadowing i zwiedzaliśmy miasto.
Chciałabym ponownie to przeżyć.

Ariana:

Moim

rozwiniętego

zdaniem,
zmysłu

mimo

korzystania

z nowych technologii, uczniowie dalej
potrzebują atencji i wsparcia. Internet nie
jest w stanie zastąpić prawdziwych relacji

szybko się zagubić.

Vitor: Ja również, bo wiem, że jest

międzyludzkich. Myślę, że w przypadku

Celia: Chciałabym również podkreślić,

o wiele więcej do zobaczenia. Wszystko

naszych
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uczniów

chęć

przygody

i wyrwania się od codziennej rutyny
była na tyle duża, że nie analizowali za
i przeciw dogłębnie, jak ma w zwyczaju
robić już dorosły człowiek.

Roślin jest bardzo interesująca. Nauczyłam

Ana: Dokładnie. Młodość ma to do siebie,
że jest spontaniczna i żywiołowa. Nawet,
gdy jest zmęczenie, regeneracja następuje
szybko. Do wielu kwestii podchodzi się
emocjonalnie. Poza tym młodzi ludzie
teraz, mam wrażenie, myślą częściej

szklarnie oraz maszyny do prac polowych

się wielu nowych rzeczy, a ludzie, którzy
tam pracują są bardzo mili i pomocni.
Posiadają

specjalistyczne

laboratoria,

i obróbki nasion. Odwiedziłam dwa
gospodarstwa

w

okolicach

Krakowa

oraz farmę w Uszycach, imponującą pod
względem zarówno wielkości obszaru, jak
i stada krów mlecznych.

Rynek pracy się zmienia, zapotrzebowanie także.
Ludzie niezależnie od wieku kształcą się
teraz nieustannie.

o przyszłości niż my w ich wieku pod
kątem zarobków, popularności, prestiżu.
Taki wyjazd dla nich to bez wątpienia
prestiż. Może też nadzieja na lepszą
przyszłość?
A czym taki wyjazd jest dla nauczycieli?
Ana: Okazją do odwiedzenia nowego
kraju, poszerzeniem horyzontów związanych z pracą, odpoczynkiem. Jeśli
chodzi o wyjazd do Polski i program
Erasmus, uważam tę inicjatywę za bardzo
wzbogacającą. Miasto mnie zaskoczyło
architekturą, czystością, przepysznym
jedzeniem,
dobrze
zorganizowanym
transportem. Z jednej strony Kraków jest
dynamiczny i rozwijający się, z drugiej
Rynek Główny niemal przenosi nas do
filmu fantasy. Macie tu tak wiele punktów
kulturowych, że wszyscy mogą znaleźć
coś dla siebie.
Ariana: Kopiec Kraka jest przepiękny!
Warto tam pójść i zobaczyć panoramę
miasta, a przy okazji to też cenna lekcja
historii. Turyści raczej wolą poruszać
się po utartych szlakach, sprawdzonych
ścieżkach, tymczasem blisko centrum
znajduje się niezwykły, klimatyczny
zakątek. Będę go zawsze pamiętać
i polecać. Zresztą tak samo jak Kazimierz
czy Starówkę.

Ana: Drukarnia i hotel są z kolei miejscem
praktyk uczniów. Z naszymi uczniami
kucharzami miałam okazję gotować,
a w drukarni przyjrzeć się, na jakich
maszynach przyjdzie pracować naszej
pozostałej trójce. Ich obecność w każdym
z tych miejsc wydaje się być dobrym
początkiem przyszłej kariery w zawodzie.
W drugiej grupie uczniów, oprócz
handlowców, mieliśmy również elektryków i kelnera – baristę. Juliana,
wspominałaś, że skład nieco Cię
zaskoczył.
Juliana: To prawda. Wydawało się, że
niektórzy z naszej dziewiątki są bardzo
emocjonalnie związani z rodzicami. Za

gdzie próbowano mnie przekonać, że
młodzi ludzie tak wiele już wiedzą, że
w zasadzie nie zwracają uwagi na to, co
mówią do nich rodzice czy nauczyciele,
a autorytetów już praktycznie nie ma.
Liliana: Zupełnie się z tym nie zgadzam.
Rodzic będzie zawsze dla dziecka
najważniejszą postacią i najważniejszym
głosem. Mamy tutaj grupę pełnoletnich
uczniów, którzy bez zgody swoich
bliskich na pewno nie byliby chętni
wyjechać tysiące kilometrów w nieznane.
Młodzi ludzie często sprawiają wrażenie
bardzo niezależnych, zbuntowanych,
dojrzalszych niż są w istocie. Tymczasem
wewnątrz są bardzo wrażliwi, ufni
i przestraszeni. Łatwo można ich
skrzywdzić czy urazić. Nie kontrolują
jeszcze w pełni swoich emocji. Nie
wiedzą, jak czerpać z doświadczeń,
albo zwyczajnie nie mają jeszcze
doświadczenia, bo dopiero je zdobywają.
Dlatego poszukują ludzi, miejsc, emocji,
które ich wzmacniają, albo przynajmniej
wydają się wspierać i budować ich
pewność siebie.
Taki wyjazd to szkoła życia?
Juliana: To wręcz rewolucja w pewnym
sensie. Wyobraź sobie, że mieszkasz
z rodzicami, a tu nagle musisz zadbać
o siebie. Posprzątać, zrobić zakupy,
dojechać samodzielnie i być na czas
w firmie. Dzięki Erasmus+ nasi uczniowie

Dzięki Erasmus+ nasi uczniowie mają
namiastkę tego, co czeka ich niebawem
w prawdziwym życiu.

bardzo, żeby ruszyć w świat. A jednak
przełamali się, odważyli i radzą sobie
doskonale. Inni z kolei sprawiali
wrażenie, że chodzą z głową w chmurach
i przerośnie ich organizacja. Tymczasem
także się zmobilizowali.

Kopiec Kraka jest odwiedzanym przez
wycieczki miejscem. Może rzadziej przez
indywidualnych turystów, którzy tak jak
Wy mają ograniczony czas powiązany
z czymś innym. W tym wypadku był
to job shadowing w Hotelu Qubus,
Drukarni Print Hero, Małopolskiej
Hodowli Roślin. To wszystko w zaledwie
5 dni.

W pewne popołudnie, gdy siedziałyśmy
nad jeziorem Bagry, zadałam Wam
pytanie, co determinuje sukces takiego
wyjazdu. Pamiętasz, Liliana, co wtedy
odpowiedziałaś?

Ariana: To prawda. Małopolska Hodowla

Wiele razy spotkałam się z sytuacją,

Liliana: Tak. Rodzice. Autorytet rodzica,
opinia rodziców, kontakt z rodziną, która
Cię wspiera w podjęciu takiej decyzji. Jest
to bardzo ważne.

mają namiastkę tego, co czeka ich
niebawem
w
prawdziwym
życiu.
Miejmy nadzieję, że to doświadczenie
bezboleśnie pokaże im, że nie ma się
czego bać. I, że jeśli przez dwa miesiące
są w stanie sobie poradzić poza ojczyzną,
to i w Portugalii znajdą swoje miejsce
w życiu dorosłym.
Liliana: Kto wie,
w Portugalii…

może

nie

tylko

No właśnie. Może Polska to dopiero
pierwszy przystanek?
Juliana: Być może. Trudno stwierdzić, jak
potoczy się przyszłość naszej młodzieży,
w którym kierunku zapragną iść. Może
w ogóle będą robić coś zupełnie innego?
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Rozmawiając z nimi, mam wrażenie, że

kontakt z rzeczywistym kontekstem

największą

w większości mają już pomysł na siebie.

pracy zgodnie ze szkoleniem, jakie

znaczenie

Liliana: Trzeba pamiętać, że oni mają

odbyli w ciągu ostatnich 3 lat. To

z innymi; szacunek dla innych; umieję-

doświadczenie

tność

jeszcze czas na to, aby sprawdzić kim
chcą być, gdzie chcą się osiedlić. To, że
odbywają praktyki, podejmują pierwsze
zajęcia, wcale nie oznacza, że będą do
końca życia w jednym zawodzie. Rynek
pracy się zmienia, zapotrzebowanie także.
Ludzie niezależnie od wieku kształcą

zostało

dodane

do

wartość

tej

komunikacji!

budowania

mobilności:
Komunikacja

własnej

autonomii

nauki, którą odbyli w Portugalii. Dzięki

i nawiązywania nowych relacji.

temu byli w stanie potwierdzić, że

A dla Was – z zawodowego punktu

w każdym miejscu pracy przestrzeganie
pewnych zasad jest niezbędne, takich jak
poszanowanie godzin pracy, szacunek
dla współpracowników, dobre wyniki

widzenia?
Juliana: Dla nas – nauczycieli - była
to

okazja

do

nawiązania

kontaktu

z organizacją szkolną polskiego systemu

się teraz nieustannie. Zmieniają firmy,

pracy, przestrzeganie zasad BHP itp.

zakładają swoje przedsiębiorstwa. Za

Jednocześnie mieli wielką okazję kultu-

obiektów i wyposażenia szkół, fachowców

ralną: poznali inną kulturę, obyczaje

i metod nauczania, a także poznania

i tradycje. Początkowo uczniowie wyjeż-

pulsu miasta Krakowa, który szczególnie

dżali w miejsca wskazane przez mentora.

mogliśmy odczuć podczas obchodów

Potem, gdy nawiązali inne kontakty, ze

święta smoków 11 września. Równie

współpracownikami,

ważna

sprawą jednej decyzji mogą zrezygnować
z wieloletniej posady, przenieść się do
nowego miejsca, aby spróbować czegoś
nowego. Dlaczego nie? Dlaczego należy
się ograniczać do jednego fachu, czy
jednego państwa?
Jak

możecie

mieszkańcami

i studentami Erasmusa z innych krajów,

podsumować

program

odkryli inne miejsca. Dzięki temu mogli

szkolnictwa

i

była

pogłębienia

zawodowego:

możliwość
relacji

ze

poznania

wzmocnienia
studentami,

bo naszym zdaniem, oprócz rozwoju
zawodowego była ona szansą na rozwój

Erasmus+?

ćwiczyć angielski i zacząć odkrywać

Liliana:

język polski. Prosty spacer po mieście

osobisty… dla nas wszystkich!

To

niezwykle

pozytywne

sprawiał, że sami odkrywali różnorodne

Bardzo Wam wszystkim dziękuję za

de

Odemira.

miejsca.

rozmowę i podzielenie się refleksjami.

stanie

nawiązać

Warto również wspomnieć, być może

doświadczenie dla uczniów i nauczycieli
z

Escola

Uczniowie

Profissional
byli

w

Job shadowing w Qubus Hotel w Krakowie
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Małgorzata Dziubina

ZASZCZEPIAMY
DUCHA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Otaczająca nas rzeczywistość nieustannie się zmienia i wymaga doskonalenia
coraz to nowych umiejętności. Aby zagwarantować młodym lepszy start
w dorosłość, niezbędne jest rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych. Proces ich
kształtowania to wiodący temat we współczesnej edukacji. O ile zagadnieniom
kształtującym kompetencje społeczne i wszechstronny rozwój dzieci poświęca
się uwagę już w przedszkolu, o tyle podstawy przedsiębiorczości pojawiają się
często dopiero w szkołach średnich. Koncentracja na nich w procesie edukacji
jest więc zdecydowanie spóźniona i często realizowana dość pobieżnie. Świetne
uzupełnienie w tym zakresie stanowi Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy
- unikatowa w skali kraju propozycja cyklu szkoleniowego, dedykowanego
dzieciom. O tym, jak ważna jest świadomość przedsiębiorczości i zarządzania
u najmłodszych rozmawiamy z dr. Patrykiem Szczygłem, Prezesem Zarządu
Fundacji „Europa House”, pomysłodawcą i autorem programu projektu.

Fot. I. Rajca

Kierunek Kariera: Instytucja uniwer-

przedsiębiorczością.

Niestety

obecny

sytetów dziecięcych to już dość dobrze

system

pokazuje

wiele

znana

dążąca

niedociągnięć w tym zakresie. Skupienie

nauką

się w szkole na przekazywaniu wiedzy

i technologią wśród dzieci. Jednak

ogólnej, czy z drugiej strony mocno

Uniwersytet

sprofilowanej,

do

metoda

rozwoju

kształcenia

zainteresowania
Małego

Przedsiębiorcy

edukacji

powoduje,

że

zajęcia

to coś, czego jeszcze nie było! To

mające na celu kształtowanie kompetencji

absolutne novum w zakresie kształcenia

z zakresu przedsiębiorczości, pojawiają

w systemie pozaszkolnym dla dzieci

ośmiu lat? Czy oni w ogóle rozumieją,
o czym mowa?
Właśnie to jest głównym założeniem
programu naszego Uniwersytetu – aby
w prosty, przystępny dla małych dzieci
sposób wytłumaczyć, na czym polega
przedsiębiorczość.

To

przecież

stały

element życia i ta wiedza jest wręcz

w wieku 7–12 lat. Skąd pomysł na
stworzenie

programu,

dotyczącego

Zamysłem przedsięwzięcia jest zaszczepienie w dzieciach chęci
do poznawania świata, aktywizowanie i propagowanie naturalności
zainteresowań przedsiębiorczością, a także pomoc w odnalezieniu
odpowiedzi na nurtujące ciekawskie dzieci pytania.

przedsiębiorczości?
Patryk Szczygieł: Ten projekt to pokłosie
moich

doświadczeń

zawodowych,

dydaktycznych i prywatnych, a także
efekt moich obserwacji polskiego systemu
edukacji. Jako wykładowca z 13-letnim
stażem

na

uczelniach

wyższych

wprowadzam młodych ludzi w tajniki
przedsiębiorczości,
zajmuję

się

a

biznesem,

jednocześnie
prowadząc

Fundację „Europa House”. Ponadto, jako
ojciec dwóch chłopców, niejednokrotnie
zadaję sobie pytanie, jakie umiejętności
powinniśmy rozwijać u naszych dzieci,
aby w przyszłości poradziły sobie w ciągle
zmieniającym się otoczeniu. Odpowiedź

się

najczęściej

dopiero

w

szkołach

średnich, a i tam poświęca się im zbyt
mało uwagi. Inspiracją była dla mnie
również moja żona Anne-Sophie, która
z niesamowitą pasją zaszczepia wśród
dzieci

fascynację

językami

obcymi.

Postanowiłem stworzyć miejsce, gdzie
pasjonaci w swojej dziedzinie, już od
najmłodszych

lat

będą

kształtować

u dzieci postawy przedsiębiorczości,

niezbędna. Wszak pieniądz to pojęcie,
którym operują już najmłodsze dzieci,
które przychodząc do rodzica, mówią
„mamo daj”, „tato daj”. Najczęściej jednak
nie rozumieją wartości pieniądza, skąd
on się bierze, ile rodzice muszą włożyć
pracy, czasu i wysiłku, aby te pieniądze
zarobić. Zamysłem tego przedsięwzięcia
jest zaszczepienie w dzieciach chęci
do poznawania świata, aktywizowanie

zawsze sprowadza się do kompetencji

które będą procentować przez całe życie.

kluczowych, związanych z elastycznością,

Dlaczego to zagadnienie okazuje się tak

resowań przedsiębiorczością, a także

umiejętnością

ważne dla dzieci już w wieku siedmiu czy

pomoc w odnalezieniu odpowiedzi na

komunikacji

i

właśnie

i

propagowanie

naturalności

zainte-
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nurtujące

ciekawskie

dzieci

pytania.

biznesu.

do wcielania swoich pomysłów w czyn

Generalnie chodzi o to, żeby w sposób

Uczestnicy, wcielając się w producenta

i kończenia realizowanych prac. Człowiek

praktyczny zwiększyć ich ekonomiczną

lemoniady,

może wszystko, poprzez uczenie się,

świadomość, aby mogli się nauczyć

odpowiadają za ten produkt – projektują

eksperymentowanie,

w praktyce, jak zarabiać.

go, produkują, a w efekcie końcowym

empirii, działania kreatywne. Naszym

sprzedają w miejscach publicznych takich

celem jest więc uwalnianie potencjału,

jak galerie czy skwery.

coachowanie, tworzenie bazy do wzmo-

Jak zatem wygląda program Uniwersytetu Małego Przedsiębiorcy?
W programie zajęć szczególny nacisk
kładziemy na rozwój postaw, które cechują
przedsiębiorcze

myślenie.

Poprzez

zabawę, gry logiczne i strategiczne,
warsztaty

i

wycieczki

eksperymentowanie

i

terenowe,

doświadczenie

budzimy w dzieciach chęć do „wcielenia
się” w małego przedsiębiorcę. Poprzez
analizę

funkcjonowania

domowego,

gospodarstwa

przybliżamy

wiedzę

na

temat funkcjonowania ogólnoświatowej
gospodarki. Zapoznajemy dzieci z najciekawszymi
milionerów

historiami
świata

i

najmłodszych
podstawowymi

pojęciami związanymi z negocjacjami
i

sprzedażą.

Część

teoretyczna

prowadzona jest prostym przystępnym
językiem,

aby

skutecznie

rozwijać

w nich umiejętność zdrowego podejścia
do gromadzenia środków czy zrozumienia
znaczenia negocjacji w różnych sferach
naszego życia.
Ale projekt zakłada przede wszystkim

fazy

prowadzenia
od

swojego

początku

do

końca

To idealna okazja do tego, by dzieci
mogły
w

choć

relacji

z

przez

chwilę

pozostać

prawdziwym

klientem,

doświadczenie

cnienia cech przedsiębiorczych dziecka,
które doprowadzą go w przyszłości do
jakiegoś sukcesu.

zareklamować mu swój wyrób i zarobić

Uniwersytet

na nim prawdziwe pieniądze. Dzięki

został bardzo dobrze odebrany przez

temu poznają pozytywne i negatywne
strony posiadania własnego biznesu,
doświadczając „na żywo”, że „z kwaśnej
cytryny może powstać słodka lemoniada”.
To znaczy?

otoczenie

Przedsiębiorcy, które poza dosłownym
znaczeniem

mówiącym

podstawowym

surowcem

o

tym,

że

smacznego,

i

cieszy

Przedsiębiorcy
się

ogromnym

zainteresowaniem wśród dzieci i ich
rodziców. W czym tkwi jego sukces?
Rzeczywiście zainteresowanie programem

Tak brzmi motto Uniwersytetu Małego

Małego

przerosło

nasze

najśmielsze

oczekiwania. Nasz Uniwersytet ukończyła już grupa ponad stu dzieciaków,
które samodzielnie zarobiły pieniądze.
Warto w tym miejscu podkreślić, że tyska

słodkiego napoju jest kwaśna cytryna,

grupa ze sprzedaży lemoniady zarobiła

jest także metaforą odwołującą się do

ponad

trudu pracy, jaki zawsze trzeba włożyć,

doświadczenie nie tylko dla samych

aby odnieść w życiu jakikolwiek sukces.

dzieci, ale i dla nas, jako ich wykładowców.

Uczymy w ten sposób szacunku do

Myślę,

pracy, ale jednocześnie pokazujemy, że

w dużej mierze stanowi forma uczenia

wszyscy funkcjonujemy na tym samym

się, jaką proponujemy. Zajęcia prowadzi

rynku i wszyscy mamy takie same

grupa

szanse zarabiać w przyszłości duże

wykładowców akademickich i profe-

pieniądze.

tysiąc

że

złotych!

o

To

sukcesie

doświadczonych

projektu

trenerów,

sjonalistów

z

ograniczeniami w naszym rozwoju, to są

biznesu.

Poprzez

Zgadza się, dlatego nasi mali studenci

nasze własne ograniczenia, które sobie

różnorodnych metod nauczania nasz

mają okazję przejść przez wszystkie

sami stawiamy. Ważna jest zdolność

projekt

nabycie umiejętności praktycznych?
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Pokazujemy,

że

jedynymi

zrywa

dziedziny

budujące

z

psychologii
zastosowanie

przekonaniem,

że

uczenie się jest nużące i monotonne,

wszyscy funkcjonujemy. Patronat nad

w

a i sama tematyka przedsiębiorczości

projektem

Izba

z różnych powodów nie miały okazji

jest dla dzieci niezwykle interesująca.

Przemysłowo-Handlowa. Chcę również

rozwijać swoich kompetencji związanych

Jest to bowiem coś, czego nie ma

podkreślić, że poza Fundacją „Europa

z przedsiębiorczością, a być może właśnie

w szkole, ani nigdzie indziej. Nasz

House”, która jest głównym realizatorem

teraz wkraczają w etap, pozwalający

projekt funkcjonuje jakby obok systemu

projektu, uczestniczy w nim szereg

im

edukacji, co nie oznacza, że my go

organizacji,

Bank

specjalizacją. Poza tym, naszą ambicją

kwestionujemy, ale niejako dodajemy do

Polski czy Katowicka Specjalna Strefa

jest zaangażowanie w kolejne edycje

niego dodatkowy element. Korzystanie

Ekonomiczna,

współfinansuje

dotychczasowych absolwentów, aby mogli

z

projekt. Współpracuje z nami Gmina

oni „wskoczyć level wyżej”. W praktyce

wiedzy

wielu

doświadczonych

sprawuje

w

Okręgowa

tym

Narodowy

która

wieku

na

poprodukcyjnym,

większe

które

zainteresowanie

tą

umożliwi to dzieciom kontynuację zajęć.
W tym właśnie celu opracowujemy kolejny

Człowiek może wszystko, poprzez uczenie się,
eksperymentowanie, doświadczenie empirii, działania
kreatywne. Naszym celem jest więc uwalnianie potencjału,
coachowanie, tworzenie bazy do wzmocnienia cech
przedsiębiorczych dziecka, które doprowadzą go
w przyszłości do jakiegoś sukcesu.

program, w którym np. zamiast produkcji
i sprzedaży lemoniady będzie wypiekanie
i

sprzedaż

rodzaju

ciasteczek,

„wymianki”

-

czy

różnego

monitorowany

proces zamieniania się między dziećmi
różnymi

przedmiotami

i

analiza

podejścia dzieci do tego procesu. Naszą
ludzi, nie tylko ze środowiska mocno
związanego z biznesem, ale takich
jak np. dyrektor teatru, który uczy
dykcji i jak występować publicznie – to
unikatowe podejście, którego my mamy
przyjemność być prekursorem. Ponadto,
nasze przedsięwzięcie stanowi również
świetną alternatywę dla uniwersytetów
dziecięcych,

gdzie

jednak

głównym

Ogrodzieniec,
Tychy i
w

Spółka

Zamek,

miasto

Restauracja 7 Samurai Sushi,

której

praktyczne.

dzieci

odbywają

Podsumowując,

obejmują

Małego Przedsiębiorcy pomaga nieść

także w starszych grupach wiekowych.

kaganek oświaty, stwarzając przestrzeń

Czy w związku z tym są plany oferty

do wzmacniania kluczowych kompetencji

zajęć dla starszych dzieci?

o młodzieży i nie tylko, bo w obszarze

konfrontacji

naszych zainteresowań są także osoby

w

którym

nie

szkolnej

ogromną satysfakcję, że Uniwersytet

i dajemy młodym ludziom możliwość
rynkiem,

której
w

zainteresowanie dzieci i ich rodziców

obecnie nowy program właśnie z myślą

z

zawarte

podstawie programowej. Mamy przy tym

dalej

krok

dziedziny,

projekt

ogólnej.

o

treści

cieszy się pozytywną opinią i budzi duże

Jak

idziemy

specjalistycznej

zajęcia

założeniem jest zdobywanie wiedzy
My

ideą jest rozwijanie dzieci w kierunku

najbardziej

tak.

Opracowujemy

i nauki funkcjonowania w otaczającym
świecie biznesu poprzez odkrywanie
reguł jego istnienia.
Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

Uczestnicy projektu Uniwersytet Małego Przedsiębiorcy. Fot. I. Rajca
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WELCOME TO POLAND

Powitanie uczniów z Portugalii na lotnisku w Krakowie

Przyjeżdżają z różnych miejsc w Europie.

że

słowa

dzień. – Kompletnie nie wiedziałam

Z małych wsi, z większych aglomeracji.

„dobrze”. - Dokładnie – śmieje się Miguel.

jak będzie. Pomogło na pewno to, że

Zaciekawieni, zestresowani. Najczęściej

– „Dobra” i „dobrze” w firmie słyszę

miałyśmy z Tobą kontakt jeszcze przed

wybierają

lotnisku

codziennie. Ty też je używasz często!

przylotem do Polski. Wiedziałam, że na

w Balicach po raz pierwszy zderzyć się

– Nieprawda – zaprzeczam. Pół godziny

nas czekasz i że nam pomożesz. Mimo

z nową dla nich sytuacją i… ze mną przy

później po odebraniu kolejnego telefonu

wszystko stresowałam się. Język angielski

okazji. - Wasz język jest inny – mówi

Miguel pokazuje na kartce – podczas tej

nie jest moim ojczystym językiem i chyba

Saskia, rezolutna uczennica z Niemiec.

rozmowy użyłaś co najmniej kilka razy

to mnie tak denerwowało, że przyjdzie

- Myślałam, że brzmi bardziej jak rosyjski,

słowa „dobrze”. – Dobra, niech Ci będzie

mi się nim posługiwać na co dzień, a co,

ale akcent jest zupełnie nie taki.

– myślę po cichu, ciesząc się, że Miguel

jak nie zrozumiem w pracy o co proszą?

Uśmiecham się na to. Zanim poznałam

nie umie jeszcze czytać w myślach.

uczniów z Portugalii też myślałam, że

nas

hiszpański i portugalski są podobne.

Początek

– Dlaczego ludzie myślą, że hiszpański

Na

marketingiem, przygotowywaniem ofert

jest podobny do portugalskiego? - pyta

i walizki. Krótki uścisk dłoni, przywitanie

Miguel,

i w drogę. Czasem taksówką, czasem

klientów – wspomina Julia.

podczas pobytu w Krakowie próbował

autobusem.

jak

– Pierwszy tydzień był inny od pozo-

uczyć się polskiego, informując co jakiś

będą wyglądać praktyki, jak daleko jest

stałych – zauważa Paul, który przyjechał

czas dla żartu o swoich postępach,

pensjonat, w którym nasi uczniowie

do Krakowa z czwórką niemieckich

a raczej ich braku. - Pewnie dlatego,

mieszkają i czego mniej więcej mogą się

kolegów.

że to kraje sąsiadujące. A tak poza tym,

spodziewać. – Byłam przerażona – Julia,

podczas

jesteś już kolejną osobą, która mówi,

koleżanka Saski, wspomina swój pierwszy

zadawała nam wiele różnych zadań

samolot,

20-latek
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z

aby

na

Portugalii,

który

my

Polacy

dzień

nadużywamy

Później było już lepiej. W firmie przyjęto
ciepło

i

Zajmowałyśmy
dobry

Zależy.

widzę

duże

Opowiadam,

oczy

traktowano
się

przyjaźnie.

szeroko

pojętym

handlowych, szukaniem potencjalnych

-

Zaczęliśmy

którego

od

nasza

treningu,
trenerka

projektowych. Musieliśmy opracować
kampanię handlową, wcielić się nie tylko
w sprzedawcę, ale też klienta. Chyba
najtrudniejsze dla nas było zbadanie
potrzeb grupy docelowej. Kompletnie
nie wiedzieliśmy, czego może oczekiwać
osoba starsza od organizowanego przez
nas eventu. Metodą prób i błędów
znajdowaliśmy kreatywne rozwiązania,
co przydało się później. Później również
był trening, ale już
ściśle związany
z działaniem firmy, w której mieliśmy
praktyki. Nasz koordynator bardzo nam
pomagał, poświęcał czas, tłumaczył.
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni –
podkreśla Paul.

Pierwszy kryzys
Kryzys pojawia się po kilkunastu dniach
rutyny, tęsknoty. Miks wszystkiego
naraz. Mimo to rzadko słyszę, że ktoś
chce wracać do domu wcześniej. Miasto jest świetne! – Daniel, przyjaciel
Paula, wspomina codzienną wędrówkę
po centrum. – Mieliśmy fajne mieszkanie,
wszędzie blisko. Byliśmy niezależni. Poza
tym to, co działo się na praktykach, było
spójne z kierunkiem w szkole i naszym
nastawieniem. Mimo to, po jakimś czasie
byliśmy zmęczeni. Tak ogólnie. Spadła
pierwsza euforia i ekscytacja dojazdem
do i z firmy. Centrum Krakowa mieliśmy
zdeptane wzdłuż i wszerz. Tu już
byliśmy, tamto widzieliśmy, a jednak jak
przychodzi moment powrotu człowiek

jest rozdarty, bo ma w tym miejscu coś
nowego, ciekawego, ale jednocześnie
chce zobaczyć rodzinę i przyjaciół.
Widzimy się rzecz jasna przez Internet,
mamy kontakt cały czas, ale to nie to
samo. No i rozmowy z klientami. Nie
zawsze się udawało. To też pewnie miało
wpływ na nasz nastrój. Nie było tak łatwo,
jak myśleliśmy na początku. Kiedy po raz
setny mówisz to samo, spada motywacja,
a jak wiadomo, jeśli Tobie się nie chce,
twój rozmówca też nie będzie chciał
Cię słuchać. Staraliśmy się wzajemnie
wspierać i nakręcać pozytywnie. Byłem
pomocnikiem naszego koordynatora,
wybranym przez pozostałych, żeby
łatwiej było rozdzielić zadania i osiągać
cele. Bycie leaderem też okazało się
nieproste. Czasem moja opinia musiała
być inna niż kolegów, co niekoniecznie
się im podobało – opowiada Daniel.

Życie

Spraw jest całe mnóstwo. Zagubione
okulary czy telefon. Ktoś szuka prezentu
dla bliskich, ktoś inny miejsca, żeby
zorganizować

urodziny.

W

okresie

przeziębień pojawiają się choroby. Imbir,
cytryna to już stały repertuar na wszystkie
bolączki. Czasem konieczny jest lekarz,
czasem babcine sposoby. Życie. To ono
powoduje, że Erasmus+ przestaje być
jedynie programem praktyk. Staje się
testem

charakteru

i

operatywności,

otwartości na nowe.
Na koniec wielu uczniów mówi, że chce
zostać dłużej, że wyjazd tutaj zmienił
ich

na

lepsze,

dorośleją.

Pojawiają

się łzy wzruszenia i pomysł na to, jak
zagospodarować swoją przyszłość tak, aby
chociaż na chwilę tu wrócić. Odczuwam
dumę, kiedy słyszę od koordynatorów
w firmach, że mimo chwilowych trudności
każdy starał się dopasować.
Na tym samym lotnisku, gdzie witaliśmy

Chyba najbardziej zaskakuje mnie to, że
podczas takiego wyjazdu dużo tematów
nie jest związanych z praktykami,
a z codziennością. Jak używać pralki,
jak porozumiewać się z kimś, kto
nie mówi ani po niemiecku, ani po
angielsku? W jaki sposób szybko się
przemieszczać? Która restauracja jest
lepsza? Co ciekawego można zobaczyć
w okolicy? Co zrobić, gdy Internet nie
działa? Jak zagospodarować czas przed
i po praktykach? – wylicza Julia.

się kilka tygodni temu, teraz żegnamy
się. Znikają za bramką ze swoim biletem
i wspomnieniami.
Przyjeżdżają z różnych miejsc w Europie.
Z małych wsi, z większych aglomeracji.
Zaciekawieni, zestresowani, aby wyjechać
stąd bogatsi o nowe doświadczenia i mam
nadzieję silniejsi, co w efekcie końcowym
da im satysfakcję nie tylko związaną
z pracą czy karierą, ale przede wszystkim
z życiem.
Małgorzata Dziubina

Stażyści z Niemiec na wyciecze do Kopalni Soli w Wieliczce
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PIERWSZE KROKI
ZAWODOWE
W SOFTWARE HOUSE
Fundacja Instytut Pracy i Kariery, realizując projekt pn. Erasmus Kraków, przez cały rok
przyjmuje uczniów ze szkół zawodowych i technicznych z krajów Unii Europejskiej oraz krajów
stowarzyszonych, aby mogli oni odbyć praktyki zawodowe w krakowskich firmach. Tym
razem firma Apropo specjalizująca się w usługach informatycznych zorganizowała zajęcia dla
uczniów ze szkoły branżowej z Nadrenii Północnej – Westfalii skoncentrowane wokół obszaru
marketingowego i sprzedażowego. Pobyt w Krakowie mógł odbyć się dzięki możliwościom,
jakie stwarza program Erasmus+.

Rozmowa z Mateuszem JagiełłoKacprzyckim, marketing managerem
w firmie Apropo.
Kierunek
Kariera:
Firma
Apropo
wyspecjalizowała się w usługach
programistycznych. Jaki jest dokładnie
profil działalności firmy? Do kogo
skierowane są Państwa usługi?
Mateusz Jagiełło-Kacprzycki: Firma
swoje korzenie ma w typowym
software house – prowadziliśmy własną
firmę programistyczną. Na kanwie

doświadczeń i problemów ze sprzedażą,
z jakimi się spotkaliśmy, powstało Apropo
w formie obecnej, czyli narzędzie dla
innych firm zajmujących się tworzeniem
oprogramowania. Odbiorcami są więc
nasi koledzy i koleżanki z branży.
Oferujemy im kompleksowe narzędzie
do automatyzacji i usprawniania procesu
sprzedaży.
Jakie predyspozycje i kompetencje
wskazałby
Pan
jako
kluczowe
w tym zawodzie? Chodzi mi o etap

kształtowania i kierunkowania swoich
zainteresowań
zawodowych
wśród
uczniów i studentów, czyli potencjalnych
pracowników branży programistycznej.
Rynek IT jest bardzo specyficzny,
ponieważ ulega dynamicznym zmianom.
Ciągle
pojawiają
się
innowacyjne
narzędzia. Czasem cenniejszy jest członek
zespołu o niewielkiej wiedzy, ale dobrych
predyspozycjach do przyswajania nowych
umiejętności, niż „weteran” powtarzający
od lat nieaktualne wzorce.

Software house – określenie to obejmuje
zarówno firmy programistyczne, wytwarzające
oprogramowanie jedynie na potrzeby określonego
środowiska biznesowego, ale także niezależne
studia programistyczne. Software House organizuje
kompleksowo cały proces tworzenia, wdrożenia
i opieki nad serwisem bądź aplikacją internetową.
Składa się na to analityka, tworzenie, programowanie
oraz testowanie. Zespół software house’u tworzą
deweloperzy front-end i back-end, UX/UI designerzy
(user experience designer oraz user interface
designer), testerzy, product managerowie oraz team
leaderzy odpowiedzialni za pracę programistów, ale
także za komunikację z klientem.

Proszę o rozwinięcie tego wątku.

wszystkim odbywać kursy i zdobywać

Innowacyjne technologie rozwijają się na

certyfikaty.

tyle szybko, że na przestrzeni kilku do
kilkunastu lat powstają kompletnie nowe
kategorie stanowisk i specjalizacji. Bardzo
dobrze widać to po tzw. front-endzie.

To

pokazuje

otwartość

na naukę, a sama znajomość procesu
certyfikacji

kilku

technologii

jasno

ilustruje, że kandydat będzie w stanie
zdobyć także inną wiedzę w przyszłości.

Front-end – specjalizacja w ramach software house. Front-end
developerzy to programiści interfejsów użytkownika. Sprawuje
kontrolę nad wyglądem i możliwościami aplikacji; front-end jest tą
częścią aplikacji, która odpowiada za interakcję z użytkownikiem.
Framework – platforma programistyczna, szkielet do budowy
aplikacji użytkownika. Przykładami popularnych frameworków
są: Angular, Vue, Ember, React, Spring, itp. Back-end - Backend
Developer to programista, który jest odpowiedzialny za to, czego
na pierwszy rzut oka nie widzi użytkownik. Odpowiada za część
funkcjonalna aplikacji użytkownika, za jej poprawne działanie.

i w nim rozwiązane jest to nieco inaczej;
to moja preferencja gdyż..." od prób
wpasowania się na siłę w używany przez
organizację model. Nigdy nie wiemy, czy
inne działy lub cała organizacja nie mają
szerszego wachlarza narzędzi albo nie
rozważają migracji. Nawet jeśli mamy
niepokorną duszę i wybieramy bardzo
ryzykowne, mało stabilne narzędzia,
często zyski, jakie one dają, są doceniane
przez start-upy i mniejsze organizacje.
Gdybym obecnie wkraczał na rynek
technologii,
zainteresowałbym
się
właśnie front-endem ze specjalizacją

W przypadku front-endu znajomość

Żeby wypracować odpowiednie wzorce oraz pokazać
pracodawcom swoje umiejętności, warto przede
wszystkim odbywać kursy i zdobywać certyfikaty.
To pokazuje otwartość na naukę.

wybranych bibliotek i narzędzi pozwala
aplikować na konkretne projekty i daje
często przewagę nad programistami
z dłuższym stażem pracy, ale bardziej
ogólną wiedzą. Angular powstał w maju
2016 roku, Vue w 2014, Ember w 2011,
a inne popularne (React, Spring, itd.) już
po roku 2000 i popularność zdobywają
u nas dopiero od kilku lat. Całe rynki
kryptowalut i blockchaina (np. NFT), IoT

Dobrze

jest

mieć

doświadczenie

w pisaniu dokumentacji biznesowej lub
technicznej, tak aby od razu spełnić ten
uniwersalny dla większości technologii

na innowacyjne frameworki (różne
w zależności od preferencji i lokalnego
rynku)
oraz
nowymi
kategoriami
technologii, a zwłaszcza blockchainem,
przemysłowym
IoT,
automatyzacją
robotyczną oraz VR.

(Internet of Things, tzw. Internet Rzeczy)

wymóg. Nie należy obawiać się wyboru

czy VR (Virtual Reality) to kategorie

narzędzi i bibliotek jakich się dokonało:

otwarte na kandydatów i specjalistów.

nawet

Żeby wypracować odpowiednie wzorce

innych rozwiązań, większość dobrych

oraz pokazać pracodawcom czy klientom

rekruterów preferuje odpowiedzi w stylu

A jakie wyzwania czekają kogoś, kto
zdecydowanie lepiej czuje się w tzw.
back-endzie?

swoje

"Używam

Jeśli chodzi typowo o back-end, bardzo

umiejętności,

warto

przede

jeśli

firma

obecnie

używa

obecnie

frameworka

XYZ
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oraz freelancerzy. Zrozumienie odbiorcy
i rynku obejmuje także tworzenie
tzw. person [persona - swego rodzaju
reprezentacja typowego klienta, użytkownika; profil klienta – przyp. red.],
a także gromadzenie oraz analizę danych
z systemów analitycznych (np. o rynkach,
sektorach czy stanowiskach).
Pokazujemy także metody i narzędzia
używane często w firmach tego typu – ich
dokładna kombinacja i konfiguracje będą
się różnić między organizacjami, ale takie
koncepty jak zwinne zarządzanie (Agile),
kampanie reklamowe PPC, mailingi i bazy
e-mailowe są dość uniwersalne.

Uczennice z Niemiec na stażu w Krakowie

istotne są zmiany w protokole WebRTC.
Umożliwia on komunikację w czasie
rzeczywistym i zasila m.in. platformy
video, streamingowe oraz chaty. Bardzo
dynamicznie się rozwija i powstają
stale nowe produkty oparte na jego
funkcjonalnościach. Zasadniczo dobrze
też, aby kandydat znał podstawy tzw.
DevOps [DevOps - nazwa powstała
z
połączenia
słów
development
i operations. Jest to metodyka tworzenia
oprogramowania mająca za zadanie
stworzyć synergię pomiędzy działami
wytwarzania
oprogramowania(Dev)
i zarządzania systemami (Ops) – przyp.
red] - potrafił używać konteneryzacji,
Kubernetesa i Dockera. Niektórzy
wybiorą Devops jako ścieżkę kariery i nie
jest to raczej zła decyzja.

istotne w przypadku branży typowo

Jak
w
Apropo
wygląda
proces
projektowania ścieżki kariery zawodowej pracowników? Czy aktywni
uczniowie lub studenci są rozpatrywani
jako potencjalni pracownicy firmy?

w Nadrenii Północnej – Westfalii. Zajęcia

Nie jesteśmy bardzo dużą organizacją,
więc skala zjawiska nie jest jeszcze duża,
jednakże już na etapie praktyk czy staży
proponujemy uczniom zajęcia, które
korespondują z aktualnymi trendami
na rynku oprogramowania, a także
angażują ich w pracę całej firmy. Dzięki
temu poznają oni procesy wytwarzania
oprogramowania oraz rozwijają kompetencje miękkie - umiejętności społeczne i interpersonalne, niezwykle
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usługowej.
Jeśli chodzi o naszych pracowników
staramy się zapewniać im dużo autonomii
i stwarzamy możliwości doszkalania,
aby w maksymalny sposób rozwijać ich
potencjał.
Czy na przestrzeni wielu lat swej
działalności firma podejmowała próby
kształcenia

zawodowego

młodzieży?

Jeśli tak, jakie były formy tej współpracy?
Praktyki, staże, szkolenia, projekty UE?
Prowadzimy

program

stażowy

w obszarach marketingu i sprzedaży.
Z czasem chcemy rozszerzyć go także
o umiejętności techniczne i kodowanie.
We wrześniu praktyki odbyły u nas
dwie uczennice ze szkoły zawodowej

Angażujemy uczestników w proces
tworzenia
treści
marketingowych
i sprzedażowych: materiały, reklamy,
artykuły, grafiki. Co istotne, dla każdej
z tych rzeczy pokazujemy dobre praktyki
i sztuczki, np. przy tworzeniu artykułów
zajmujemy się także analizą fraz
i pozycjonowaniem (SEO – optymalizacja
techniczna pod wyszukiwarki). Staramy
się, aby każdy dzień i tydzień przynosił
realne, wymierne nowe umiejętności
i aby na koniec uczestnik miał dość
szeroką wiedzą o marketingu i sprzedaży.
Z czasem, jeśli zdecydują się na pracę
w branży, będzie ona wymagała jedynie
pogłębienia i praktyki.
Jakie mają Państwo cele w tym obszarze
programów stażowych?
Motto jakie przyjmujemy to „Po
praktykach, uczestnik ma możliwość
dostania pracy na stanowisku juniorskim
i poradzi sobie w niej bez problemu”.
Dynamiczny
rozwój
branży
usług
programistycznych oraz wszechstronna
obecność rozwiązań IT na współczesnym
rynku stwarza niemal nieograniczone
możliwości kreowania własnej ścieżki
kariery zawodowej. Warto, aby przyszli

Po praktykach, uczestnik ma możliwość dostania
pracy na stanowisku juniorskim i poradzi sobie w niej
bez problemu.

uczestników ze specyfiką branży IT.

adepci zawodu programisty korzystali
z podpowiedzi i wskazówek, jakie
oferują profesjonaliści, którzy swoim
doświadczeniem przecierali branżowe
szlaki.

Wyjaśniamy,

Dziękuję za rozmowę.

prowadzone były w tym roku w ramach
działów

marketingu

oraz

sprzedaży.

Nasz program stażowy składa się z kilku
modułów. Po pierwsze, zaznajamiamy
jak

działają

software

house’y, ich końcowi klienci, startupy

Marcin Bodzioch

PRAKTYKI
W CZECHACH
DLA POLSKICH
SZKÓŁ ŚREDNICH
www.educare24.cz

Z wizytą w Małopolskiej
Hodowli Roślin
W dniach 19 – 21 lipca 2021 Małopolska Hodowla Roślin uczestniczyła, w ramach programu Erasmus+
w job shadowingu (staż towarzyszący). Job shadowing jest to nowe zjawisko, które polega na
obserwowaniu doświadczonego pracownika w miejscu jego pracy, podczas wykonywania przez
niego codziennych obowiązków. Nauka poprzez obserwację to nowoczesny trend odbiegający od
typowej praktyki i ma na celu zaprezentować nie tylko codzienne obowiązki pracownika, ale być
także pretekstem do rozmowy związanej z danym stanowiskiem pracy. Takie rozwiązanie korzystne
jest zarówno dla osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy lub zmienia branżę, jak również dla
osób, które mają już doświadczenie w danym obszarze, ale dzięki obserwacji odmiennych metod
pracy w innym środowisku pragną udoskonalić swoje umiejętności i kompetencje.

Ten rodzaj praktyki jest także świetną

będące w tamtych dniach miejscem

Główne kierunki statutowej działalności

okazją

„stażu

skupiają się na prowadzeniu hodowli

do

nawiązania

bezpośrednich

towarzyszącego”,

jako

produkcyjnie

realnie

relacji pomiędzy pracownikami z różnych

funkcjonujące

obszarów językowych, a przez to poszerza

stanowiły

znajomość różnorodnych kultur i przy

działalność instytucji, jaką jest Małopolska

produkcji nasiennej, obrocie materiałem

okazji umożliwia rozwijanie umiejętności

Hodowla Roślin, której historia sięga

siewnym roślin rolniczych. – Wbrew swej

bazę

dla

zakłady

przybliżenia

twórczej
rolniczych,

i

zachowawczej
działalności

w

roślin
zakresie

językowych - mówi pan Piotr Serafin,

drugiej połowy XIX wieku.

Prezes Zarządu Małopolskiej Hodowli

Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

do zagadnień związanych z hodowlą

Roślin. Magazyn Nasienny w miejscowości

to strategiczna Spółka Skarbu Państwa,

i

Niedźwiedź,

której właścicielem jest Krajowy Ośrodek

specjalizuje się także w chowie i hodowli

Wsparcia Rolnictwa.

bydła

Stacja

Hodowli

Roślin

Polanowice i gospodarstwo w Uszycach
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nazwie spółka nie ogranicza się tylko
reprodukcją

roślin

mlecznego

rolniczych,

rasy

ale

holsztyńsko-

fryzyjskiej oraz koni czystej krwi arabskiej
prowadzonej w Stadninie Koni w Białce
– mówi pan Robert Krześniak, Członek
Zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin.
Jednak

podstawowym

działalności
i

firmy

nasiennictwo

kierunkiem

jest

hodowla

kukurydzy

i

zbóż,

buraka pastewnego, traw pastewnych
i

gazonowych,

roślin

motylkowych

drobnonasiennych,

gryki

białej,

której

w

efekcie

i

gorczycy
stworzono

dotychczas ponad sto cieszących się
uznaniem w kraju i zagranicą – odmian
roślin rolniczych w dwudziestu czterech
gatunkach.
- W Spółce hodowla twórcza i zachowawcza roślin prowadzona jest w pięciu
stacjach

hodowlanych

–

mówi

pani

Agnieszka Kidacka, Dyrektor ds. Hodowli
Roślin – Jedną z nich jest Stacja Hodowli
Roślin

Polanowice

koło

Krakowa,

w której znajdują się uprawy buraka
pastewnego,

zbóż

(pszenica

ozima,

jęczmień jary, owies), traw pastewnych
(kostrzewa

łąkowa,

tymotka

łąkowa,

wiechlina łąkowa, życica trwała forma
pastewna), a także gorczycy białej. Z kolei
w Stacji Hodowli Roślin Nieznanice koło
Częstochowy

znaleźć

można

trawy

gazonowe – tzw. trawnikowe (kostrzewa
czerwona,

kostrzewa

owcza,

życica

trwała, mietlica pospolita), motylkowe
drobnonasienne

(koniczyna

łąkowa,

koniczyna krwistoczerwona, esparceta
siewna,

komonica

grykę – dodaje.

zwyczajna)

oraz

Stacja Hodowli Roślin

Mikulice koło Przeworska jest miejscem
uprawy

pszenicy

ozimej,

kukurydzy

Zaplecze techniczne Małopolskiej Hodowli Roślin

i traw pastewnych jednorocznych (życica
wielokwiatowa, życica westerwoldzka).

Wszystkie

W Stacji Hodowli Roślin Kobierzyce koło

sażone są w laboratoria i pracownie

i jednokiełkowego. Hodowla przejawia
stały postęp, przekładający się na

Wrocławia prowadzona jest hodowla

specjalistyczne,

pracownie

liczbę nowo zarejestrowanych odmian

kukurydzy cukrowej i pastewnej, pszenicy

technologiczne i laboratorium in vitro,

o doskonałych wartościach użytkowych

zwyczajnej

szklarnie oraz maszyny wykorzystywane

i produkcyjnych. Dysponujemy zaple-

w Stacji Hodowli Roślin Palikije – hodowla

do prac polowych i przerobu nasion.

czem w postaci nowoczesnych maszyn

zachowawcza gryki.

- Jesteśmy w Polsce jedynym hodowcą

i

ozimej

i

jarej,

natomiast

Stacje

Hodowlane
w

tym

wypo-

urządzeń

zabiegów

do

uprawy

roli,

agrotechnicznych,

siewu,
zbioru

oraz posiadamy nowoczesną linię do

Hodowla przejawia stały postęp, przekładający się
na liczbę nowo zarejestrowanych odmian o doskonałych
wartościach użytkowych i produkcyjnych.

zaprawiania

i

pakowania

materiału

siewnego mieszczącą się między innymi
w Magazynie Nasiennym Niedźwiedź.
To tam odbywa się przerób różnorodnych
gatunków roślin i zbóż – podkreśla prezes

Łączna powierzchnia przeznaczona pod
hodowlę twórczą i zachowawczą wynosi
około 130 ha.

gryki,

traw

gazonowych,

koniczyny

krwistoczerwonej, esparcety, komonicy
oraz buraka pastewnego wielokiełkowego

Piotr Serafin.
Spółka,

której

początki

sięgają

1872 roku, dostarcza na rynek krajowy
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i zagraniczny najwyższej jakości kwalifikowany

materiał

siewny.

Produkcja

odbywa się na powierzchni ok. 9000 ha
jako złożony i pracochłonny proces,
który

gwarantuje

najwyższą

jakość

zbiorów i w który zaangażowana jest
wykwalifikowana

i

doświadczona

kadra. – Celem nadrzędnym produkcji
roślinnej

jest

reprodukcja

własnych

chwili stado w Uszycach liczy 625 sztuk.
Wydajność stada plasuje Gospodarstwo
na drugim miejscu w województwie
opolskim. Mleko sprzedawane jest do
dwóch mleczarni: SDM w Wieluniu
i OSM Włoszczowa.
- Wolnostanowiskowa obora dla krów
dojnych, w której aktualnie znajduje się
250 krów w laktacji, podzielona jest na

Za sprawą job shadowing zaistniała szansa pokazania
nie tylko samej instytucji, ale również całej kultury pracy
i zaangażowania wielu osób, które codziennie
przyczyniają się do rozwoju i utrzymania jakości placówek.

odmian wielu gatunków zbóż, kukurydzy,

5 grup technologicznych. Wyposażona

traw i bobowatych oraz odmian roślin

jest w mierniki mleka i dwie anteny

niszowych, na które jest zapotrzebowanie

odczytujące krowy podczas wejścia na

na rynku – mówi pan Wiktor Obrzut,

dojarnię oraz odczytujące aktywność

Dyrektor

ruchową

ds.

Produkcji

Roślinnej

i Zwierzęcej.

krów

z

czujników

ruchu

założonych na ich nogach – mówi

Produkcja zwierzęca to z kolei m.in.

pan

hodowla bydła w Uszycach, której historia

Gospodarstwa w Uszycach – Dzięki tym

Jacek

Radaczyński,

Kierownik

sięga okresu przedwojennego. W obecnej

miernikom, antenom i czujnikom ruchu

spływają do systemu komputerowego
takie informacje jak: czas dojenia
każdej krowy, stanowisko udojowe,
godzina doju, ilość udojonego mleka,
aktywność ruchowa itp. Natomiast dzięki
czujnikom ruchu założonych na nogach
zwierząt wiadomo też, która krowa jest
w rui lub chora. Warto podkreślić, że
Gospodarstwo w Uszycach jest jedynym
gospodarstwem należącym do Spółki
Skarbu Państwa, które prowadzi hodowlę
bydła mlecznego – dodaje.
Dla nauczycieli z Portugalii Małopolska
Hodowla Roślin z siedzibą w Krakowie
okazała się miejscem inspirującym
i ciekawym. Szczególnie z uwagi na
wielkość obszaru działania, stosowanej
technologii,
maszyn,
jak
również
doświadczenia i wiedzy pracowników.
Za sprawą job shadowingu zaistniała
szansa pokazania nie tylko samej
instytucji, ale również całej kultury
pracy i zaangażowania wielu osób, które
codziennie przyczyniają się do rozwoju
i utrzymania jakości placówek.
Agnieszka Kidacka
Jacek Radaczyński
Małgorzata Dziubina

Hodowla bydła mlecznego w Gospodarstwie w Uszycach, należącym do Małopolskiej Hodowli Roślin
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Platinet uczy biznesu
Jednym z benefitów udziału uczniów szkół zawodowych i technicznych w projektach
mobilności europejskiej organizowanych dzięki programowi Erasmus+ jest nabycie kwalifikacji
zawodowych w danym zawodzie, a także nabycie kompetencji i umiejętności społecznych
- uczniowie pogłębiają zdolności interpersonalne oraz językowe mające kluczowe znaczenie
w wielokulturowym środowisku pracy. Okazję ku temu stworzyła realizacja projektu mobilności
europejskiej przez uczniów szkoły zawodowej Hans-Böckler-Berufskolleg z Nadrenii Północnej
– Westfalii. Projekt zakładał m.in. realizację praktyk zawodowych w firmie Platinet, która
specjalizuje się w dystrybucji urządzeń mobilnych. Wprowadzeniem do praktyk było dwudniowe
szkolenie z zakresu „Social Media i Content Marketing: architektura informacji, copywriting”
przeprowadzone przez Fundację Instytut Pracy i Kariery w Krakowie. Uczniowie zapoznali się
z obszarem social media jako jednym z narzędzi komunikacji marketingowej.
Program praktyk zakładał poznanie uwarunkowań procesu sprzedaży w wymiarze europejskim,
przeprowadzenie analizy rynku, rozwinięcie kompetencji z zakresu profesjonalnej sprzedaży,
a także nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania mediów społecznościowych
w działaniach marketingowych.

produkty obecne są na rynkach ponad

cennego

doświadczenia

75 krajów na świecie. Centrala Spółki

logistyce

i

mieści się w Krakowie, a działalność

spośród stażystów oferujemy możliwość

dystrybucyjna opiera się na 4 własnych

podjęcia pracy w naszej firmie. Kilku

centrach logistycznych zlokalizowanych

spośród pracowników, zaczynało u nas

w

w ramach stażów w programie Socrates

różnych

miejscach

w

Polsce.

W poprzednim roku sprzedaliśmy ponad

Erasmus albo Aiesec.

53 mln produktów, w większości na

A

eksport.

Platinet

S.A.,

panem

Grzegorzem Wacławskim.
Kierunek
funkcjonuje

Kariera:
na

Firma

rynku

Platinet

europejskim

i globalnym jako profesjonalny dystrybutor

urządzeń

i

technologii

przestrzeni

lat

firma

Zainteresowania naszej redakcji ognis-

uczniów lub studentów w wymiarze

kują się wokół tematyki kształcenia

międzynarodowym? Jeśli tak, proszę
o przedstawienie założeń, przebiegu

tów jest projektowanie ścieżki kariery

i Pana oceny tych projektów.

zawodowej. Jak wygląda ten proces

Od 2006 roku uczestniczymy w pro-

w Państwa firmie?
eksportu

na

handlu,

Najlepszym

angażowała się w kształcenie zawodowe

zawodowego, którego jednym z elemen-

Rozmawiamy z kierownikiem działu

czy

w

marketingu.

Rozwój

naszych

bardzo

ważny

jektach staży międzynarodowych dla
pracowników

dla

Spółki,

jest

dlatego

bardzo dbamy o ciągłe podnoszenie
ich

kwalifikacji

oraz

urozmaicony

zakres obowiązków. Wszystko w celu
zwiększenia
na

szybko

naszej

konkurencyjności

zmieniającym

się

rynku

studentów i absolwentów.
W pierwszej kolejności rozpoczęliśmy
współpracę
z

z

AIESEC

największych

(NGO,

jedna

międzynarodowych

organizacji studenckich – przyp. red)
i skupialiśmy się na studentach uczelni
ekonomicznych

z

Europy

i

spoza

i szybszego reagowania na potrzeby

Europy. Praktyki trwały 3 lub 6 miesięcy.

partnerów biznesowych. Dla stażystów

Gościliśmy studentów z krajów takich jak:

przygotowujemy indywidualne, oparte

Wenezuela, Kolumbia, Chiny, Ekwador,

na predyspozycjach zawodowych ścieżki

zajmujemy się produkcją i dystrybucją

Turcja, Włochy, Węgry, Niemcy. Byli to

szkoleń

oraz

rozwoju

zawodowego.

studenci 2 i 3 roczników, bardzo ambitne

nośników danych, akcesoriów kompu-

Opracowujemy

również

wspólnie

ze

osoby. Później dołączyliśmy do programu

terowych i elektroniki użytkowej oraz

stażystami spersonalizowane dodatkowe

Erasmus+. W jego ramach przyjęliśmy

świadczeniem usług logistycznych. Nasze

projekty,

studentów z Hiszpanii, Słowacji oraz

mobilnych. Jaki jest profil działalności
firmy i skala jej działalności?
Grzegorz Wacławski: Od 2001 roku

które

umożliwiają

zdobycie
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Czech.

Dłuższy

6-miesięczny

okres

stosowana

w

przypadku

wdrożeń

pozwalał na takie wyznaczanie zadań,

nowych pracowników?

które są zbliżone do realnych warunków

Jak najbardziej, korzystamy z naszych

pracy. W większości przypadków były
to

projekty

zakończeniu

udane,

wielokrotnie

po

stażu

kontynuowaliśmy

współpracę. W przypadku studentów
możemy mówić o osobach ukierunkowanych

zawodowo,

a

staże

mają

służyć pogłębianiu wiedzy w wybranym
obszarze. Kluczowa jest tutaj odpowiednia motywacja przed rozpoczęciem
zajęć. Z reguły studenci przyjeżdżali
dobrze przygotowani teoretycznie do
pracy w zawodzie, a częstokroć mieli
także dużą wiedzę na temat naszych
produktów ponieważ przygotowania do
zajęć rozpoczynaliśmy kilka miesięcy
wcześniej w formie wideokonferencji.
Prowadziliśmy wówczas wstępne szkolenia, podczas których poznawaliśmy
wzajemne oczekiwania, przedstawialiśmy
firmę, portfolio, a czasem był to też
czas,

w

którym

potencjalnych

stażyści

partnerów

znajdowali
handlowych

w swoich krajach, a podczas praktyk
pogłębiali te kontakty.
Czy

można

powiedzieć,

wieloletnich
wdrożenia
można

zamknąć w

przy

Procesu

pracownika

nie

ściśle określone

ramy, schematy, ponieważ polega on
głównie na tym, aby wyłapać deficyty
w przygotowaniu do pracy na danym
stanowisku i uzupełnić je jak najszybciej,
aby nie odbyło się to kosztem motywacji
danej osoby. Jest to praca indywidualna,
dlatego ten proces za każdym razem
wygląda nieco inaczej. Bardzo duży
nacisk kładziemy wówczas na edukację
na temat naszych produktów, skupiamy
się na firmie, jej mocnych stronach,
otoczeniu

konkurencyjnym,

na

tym,

w jaki sposób dobierać potencjalnych
partnerów biznesowych, na sytuacjach
umożliwiających

odnalezienie

partnerów

na

oraz

ich

takich

późniejszej

z klientem – korespondencję telefoniczną
i e-mailową - bez obaw o to, że ma się
pewne braki, które dyskredytują daną
osobę na starcie. Cykl szkoleń dotyczy
właśnie

zrozumienia

procesu,

jak

i

wagi

tego

całego

poszczególnych

elementów. Mamy przygotowane ponad
50 szkoleń z tego zakresu. Tego dotyczy
pierwszy okres. Potem patrzymy, jak dana
osoba jest wstanie się zachować zgodnie
z wiedzą, którą zdobyła i jeśli trzeba,
uzupełniamy tę wiedzę o nowe elementy.
Tak wygląda pełny cykl.
Po

cyklu

szkoleń

i

warsztatów

wdrożeniowych praktykanci przystępują

do

właściwej

pracy,

czyli

do

poszukiwania partnerów biznesowych
i rozwoju sprzedaży. Jak dokładnie
wygląda ten etap?
Najlepszą

szkołą

jest

sprawdzian

selekcji. Bardzo ważna jest umiejętność

w realnych uwarunkowaniach rynko-

zrozumienia drugiej strony – w naszym

wych, czyli próby nawiązania kontaktu

przypadku chodzi o zidentyfikowanie

z nieznaną wcześniej firmą. Jest to

typów

podstawowe

rodzajów
że

można było stabilnie prowadzić rozmowy

doświadczeń.
nowego

jest fundamentem do tego, żeby później

i

o

zrozumienie

sposobów

podejmowania

–

się

Tematyka zajęć obejmuje teorię i praktykę
obsługi klienta biznesowego z zagranicy,

Państwo

sprzedażowego

logistykę, obsługę posprzedażową oraz

Firma Platinet

która

jest

i

Poruszamy

praktykanta

w problematyce psychologii mechanizmu

metodyki,

biznesowych.

zadanie

sprzedaż, kontakt, zbudowanie relacji.

wdrażaniu praktykantów korzystacie
z

decyzji

kupców,

zakupowego,

która

Przygotowanie merytoryczne dla uczniów z NIemiec przed stażem w firmie Platinet

których

jakimi posługują się rozmówcy. Nasze

sytuacji.

nam zależy. W tym procesie pomaga

wdrożenia w tym obszarze są poparte

Z naszych obserwacji wynika, że naj-

wiedza teoretyczna, m.in. identyfikacja

zarówno teorią, jak i praktyką biznesową.

i podział kupców według typów lub

Stażyści wychodzą od nas bogatsi nie

archetypów

tylko o wiedzę, ale i cenne doświadczenie

umiejętność

rozwiązywania

trudnych

trudniejsze jest tu przełamanie bariery
komunikacyjnej, poznanie osoby, której

się

wcześniej

praktyk

jest

o

nie

tyle

znało.

Forma

bezpieczna,

że

praktykanci mogą skonfrontować swoje
wyobrażenia i predyspozycje z realnymi
warunkami bez większych konsekwencji,
z jakimi można się spotkać w przypadku

zdobywania

informacji,

na

osobowościowych.

Ale

wszystko rozpoczyna się od poznania

praktyczne.

własnych

Czy najzdolniejsi, najbardziej aktywni

predyspozycji,

poznania,

który typ się samemu reprezentuje.
Podsumowując,

można

powiedzieć,

że każdy ma predyspozycje do pracy
polegającej na budowaniu relacji, tylko

mogli
z

liczyć

Platinet

po

na

stałą

współpracę

zakończeniu

samych

praktyk?
Bardzo cenimy aktywne i kreatywne
podejście do pracy i na przestrzeni

Jesteśmy otwarci na wszystkich ambitnych
i pracowitych ludzi, którzy lubią budować nowe
kontakty biznesowe, są otwarci na poznawanie
nowych ludzi i lubią pracę pełną wyzwań.

15 lat podjęliśmy współpracę z około
20% z kilkudziesięciu stażystów. Bezpośrednio po stażach zostali oni naszymi
pracownikami lub współpracownikami.
Z niektórymi z nich współpracujemy do
dziś, a więc już ponad 10 lat. Praktyki

typowego zatrudnienia. Część z uczniów

nie z każdym klientem będzie to równie

wie po stażu, że nie jest to zajęcie dla nich

łatwo przychodzić i trzeba wykonać tu

lub wskazuje, że jest to praca dla nich

nieco pracy analitycznej, aby właściwie

i wtedy koncentrują się na doskonaleniu

rozeznać

warsztatu. Jeśli chodzi o samą metodykę

– aby zwiększyć statystyczne szanse na

pracy to dbamy o to, aby nasi prakty-

zbudowanie relacji biznesowej, trzeba

kanci

potencjalnych

wiedzieć z kim się rozmawia, czyli

później łatwiej jest im zostać. Aktualnie

osobowościowe,

trzeba nauczyć się to rozpoznawać.

w naszym dziale handlowym mamy 3

które są z nimi „kompatybilne”. To

Jednym ze sposobów takiego podejścia

byłych

niewątpliwie

jest rozpoznawanie słów kluczowych,

bardzo zadowoleni – jedna osoba po

odnaleźli

klientów

takie

wśród
typy

przyspiesza

proces

klientów.

Innymi

słowy

dają szansę poznania samych siebie
w kontekście psychologii zakupowej.
Przez

okres

6-miesięcznej

nauki

uczniowie poznają specyfikę i kulturę
firmy, poznają się z ludźmi, tworzą razem
zespół i jeśli czują się w nim dobrze, to

stażystów, z których jesteśmy
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AIESEC, jedna po Erasmus+, a jedna po

i

bardzo

i lubią pracę pełną wyzwań. Ważne są

stażu zorganizowanym przez uczelnię

wdzięcznym tematem dla aktywnych

umiejętności interpersonalne, komuni-

lokalną.

pracownikami

blogerów. Niektórzy nasi praktykanci

kacyjne, rzetelność i odpowiedzialność.

albo, jeśli założyli własną działalność, są

podejmują się pracy dodatkowej w dziale

Adrenaliny

naszymi podwykonawcami.

marketingu i osiągają często bardzo dobre

przeprowadzania negocjacji handlowych,

Czyli można powiedzieć, że praktyki

wyniki.

często nawet przez telefon oraz szybkie

Są

etatowymi

nowinki

techniczne

Ostatnio

zaproponowaliśmy

w Platinecie ułatwiają start w karierze

stażyście

dalszą

zawodowej?

wykazał

inicjatywę

Wiedza
z

i

doświadczenia

naszych

w

zajęć

pierwszym

partnerów
pomagają

wsparcie

i

uzyskaniu

klientów,

nego. Na dalszych etapach budowania
uczniowie

sami

muszą

już

zapracować na uwagę klientów oraz na
ich akceptację, co stanowi podstawę
trwałej relacji.
Przejdźmy teraz do portfolio Platinet.
Czy

oferta

firmy

–

urządzenia

i rozwiązania technologii mobilnych
- sprzyja angażowaniu w kształcenie
zawodowe?

Jeśli

tak,

jak

firma

wykorzystuje ten fakt? Czy uczniowie
- aktywni blogerzy i influenserzy stanowią potencjalną kadrę firmy?
Nowoczesne

rozwiązania,
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mediach

tempo pracy. Znajomość MS Office jest
niezbędna do pracy, jak również chęć

wstępnego

zainteresowania, oraz kontaktu zwrotrelacji

w

gdyż

konieczność

Ważne są umiejętności interpersonalne,
komunikacyjne, rzetelność i odpowiedzialność.

pozyskiwania

biznesowych
w

współpracę,

dostarcza

wyniesione

stanowią

etapie

są

gadżety

społecznościowych. Trzymam kciuki za
powodzenie tego projektu. Młodzież ma
dużo lepsze wyczucie trendów na rynku
i jesteśmy otwarci na nowe spojrzenie
zarówno

jeśli

chodzi

o

sprzedaż

w Internecie, jak i budowanie wizerunku
firmy i produktów.
Jakie

kompetencje

i

predyspozycje

są kluczowe w obszarze działalności
handlowo-dystrybucyjnej?
Jesteśmy

otwarci

na

ciągłego

uczenia

i

podnoszenia

zawodowym w firmie Platinet opartym na
wieloletnim doświadczeniu w globalnej
dystrybucji

urządzeń

mobilnych

uczniowie

zawodowej

Hans-Böckler-Berufskolleg

i

technologii
ze

szkoły

z Nadrenii Północnej – Westfalii uzyskali
rozeznanie

w

technikach

sprzedaży,

a także nabyli umiejętności w zakresie
nawiązywania

wszystkich

się

swoich kwalifikacji. Dzięki praktykom

biznesowych,

i

utrzymywania
co

stanowi

relacji
solidny

ambitnych i pracowitych ludzi, którzy

fundament przyszłej kariery zawodowej.

lubią budować kontakty biznesowe, są

Dziękuję za rozmowę.

otwarci na poznawanie nowych ludzi

Marcin Bodzioch

PRE EDWARD BIEL
KSZTAŁCI SŁUŻBY
UTRZYMANIA RUCHU
Fundacja Instytut Pracy i Kariery, realizując przedsięwzięcia edukacyjne w ramach programu
Erasmus+, gościła uczniów szkoły zawodowej Escola Profissional de Odemira z Portugalii.
Kluczową częścią tego projektu był staż zawodowy w krakowskim przedsiębiorstwie
PRE Edward Biel będącym uznanym producentem rozdzielnic elektrycznych. Praktykanci
z kierunku technik utrzymania ruchu mieli znakomitą okazję poznania praktycznej strony
nauki zawodu. Technik utrzymania ruchu przemysłowego w obszarze Elektromechanika
– bo na takim kierunku kształcą się uczniowie z Portugalii - jest wykwalifikowanym specjalistą,
potrafiącym prowadzić prace związane z analizą i diagnostyką, kontrolą i monitorowaniem
warunków pracy urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych.

niczne,

zastosowanie

naprzeciw rozwojowi elektromobilności

w energetyce zawodowej, przemyśle,

w Polsce i w Europie produkujemy stacje

infrastrukturze, budownictwie, a także

ładowania

e-mobilności.

Wykonujemy zamówienia standardowe

klienci

które

znajdują

Odbiorcami

indywidualni.

są

Jesteśmy

także
na

rynku ponad 27 lat i dzięki zdobytemu
doświadczeniu stosujemy innowacyjne
technologie

i

stale

rozwijamy

swój

asortyment. Produkujemy funkcjonalne
i uniwersalne w zastosowaniu wyroby,
takie

jak:

stacje

transformatorowe

SN/nN (stacje transformatorowe służące
do

transformacji

średniego

napięcia

na niskie – przyp. red.) oraz całą gamę

pojazdów

elektrycznych.

oraz te spoza naszego katalogu, starając
się tym samym zaspokoić coraz większe
wymagania klientów w ramach tzw.
produkcji kontraktowej.
Kluczowym zasobem firmy produkcyjnej
są bez wątpienia profesjonalne kadry.
Jak

w

Państwa

zakładzie

wygląda

planowanie kariery zawodowej? Czy
w tym procesie aktywnie uczestniczą

rozdzielnic: elektryczne SN, słupowe

sami zainteresowani, czyli pracownicy?

RST

nN,

Planowanie ścieżki kariery zawodowej

przemysłowe do 6300A oraz metalowe

odbywa się w sposób spersonalizowany,

w II klasie ochronności, a także złącza
O tym, jak przebiegały zajęcia zawodowe

każdy

kablowe SN i szafy do stacji GPZ (Główny

oraz o ofercie i planach rozwojowych

Punkt Zasilania – przyp. red.).

rozwijania

firmy rozmawiamy z panem Bartoszem

Specjalizujemy się w produkcji rozdzielnic

Wychodzimy z założenia, że każdy, dzięki

nN (niskiego napięcia) dla szerokiego

rozeznaniu

grona odbiorców m.in.: budowlanych

jest swoim najlepszym przewodnikiem.

RB,

Moskałą, Dyrektorem Produkcji w firmie
PRE Edward Biel.
Kierunek

Kariera:

Państwa

firma

nN,

wnętrzowe

i

pracownik
się

osiągania

w

ma

możliwość

dowolny

celów
własnych

sposób

zawodowych.
predyspozycji,

modułowych,

Staramy się łączyć plany indywidualne

produkcyjną

multimedialnych oraz ognioodpornych

z celami organizacji. Warto podkreślić, że

szaf i rozdzielnic elektrycznych w 1993

FIREBOX. W naszej ofercie znajdują się

roku. Jaki jest aktualnie profil Państwa

także szafy: pomiarowe nN, sterownicze,

w naszej organizacji możliwe jest poziome

działalności?

oświetlenia ulicznego SON i automatyki,

rozpoczęła

Bartosz

działalność

Moskała:

Nasza

oferta

zawiera produkty i rozwiązania tech-

mieszkaniowych,

RWT

w tym układy SZR.
Warto

podkreślić,

i pionowe przemieszczanie się, łącznie
z możliwością awansu z pracownika hali
produkcyjnej na pracownika biurowego

iż

wychodząc

czy przedstawiciela handlowego.
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Ponadto, uczestniczymy w krakowskich
Targach Pracy, współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką
Krakowską oraz szkołami zawodowymi
oraz technicznymi z terenu Krakowa.
Wspólne

inicjatywy

prowadzone

ze

szkołami średnimi i wyższymi często
owocują

dobrze

przygotowanymi

kadrami. Firmy mające tę świadomość
uczestniczą w projektach staży i praktyk
zawodowych,

także

w

wymiarze

europejskim. Jak wygląda to w PRE Biel?
Nasz zakład corocznie bierze udział
w kształceniu nowej kadry z zakresu
elektrotechniki, elektroniki i informatyki.
Organizujemy

praktyki

dla

szkół

branżowych i techników, uczestniczymy
w

programach

staży

finansowanych

z UE, a w bieżącym roku po raz pierwszy
wzięliśmy udział w projekcie mobilności
europejskiej

w

ramach

inicjatywy

ERASMUS+.
Proszę

o

przedstawienie

założeń,

przebiegu i oceny tego przedsięwzięcia.
Przede

wszystkim

staramy

każdy

praktykant

mógł

się,

aby

zobaczyć

i wykonać zadania, z którymi spotkałby
się w pracy na danym stanowisku.
Zawsze rozpoczynamy od szkolenia BHP.
Następnie nasi podopieczni trafiają do
brygad

produkcyjnych,

dzięki

czemu

mają oni okazję obcować ze schematami
elektrycznymi,

a

także

z

gotowymi

produktami przeznaczonymi na rynek
polski i europejski. Stażyści poznają,

Uczniowie z Portugalii podczas praktyk w PRE Edward Biel

Pracownicy

na

tych

stanowiskach

ktryczne

i

ewentualnie

dodatkowe

co dokładnie jest związane z pracą

korzystają z tzw. zleceń produkcyjnych,

wytyczne od klienta. Trzeba zaznaczyć,

na stanowiskach takich jak: monter,

gdzie wyszczególnione są: aparatura,

że

elektronik, elektrotechnik, automatyk.

widoki

kontraktowej.
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produkcyjne,

schematy

ele-

bazujemy

na
Cechuje

tzw.
się

produkcji
ona

tym,

Warto

wspomnieć, że nasza firma jest w stałym

niestandardowe. Dzięki takiej specyfice

produkcji, do działu konstrukcyjnego,

kontakcie

stażyści

rekrutuję

Pracy w Krakowie, w 2021 r. wspólnie

realia

pracy

m.in.

ślusarzy,

wynika

zatrudnienia.

– a zajmuję się m.in. rekrutacją do działów

poznać

doświadczenia

do

Z

a raczej są to krótkie serie, z reguły
mogą

mojego

wstępem

że nie są to zlecenia wieloseryjne,

spawaczy,

z

Powiatowym

Urzędem

przy wielu różnorodnych produktach

monterów, elektromonterów, konstru-

organizowaliśmy

końcowych. W przypadku omawianego

ktorów

którym udało się pozyskać nowych

projektu i praktykantów ze szkoły Escola

specjalistów tych zawodów w rejonie

pracowników

Profissional de Odemira z Portugalii

Krakowa i Małopolski. Wszystko to skłania

stabilne zatrudnienie. Współpracujemy

naukę

ze

mnie do konstatacji, iż szkoły zawodowe

stanowiskami produkcyjnymi ładowarek

również z agencjami pracy, z którymi

powinny odżyć. My mieliśmy nawet kłopot

mamy podpisane umowy.

ze znalezieniem praktykantów, których

Jakie predyspozycje i kompetencje wska-

oparliśmy

samochodowymi

na

kontakcie

wykonywanych

dla

wiodących operatorów w Polsce.

Po-

przez

to

uczniowie

zdobyli

cenne

doświadczenie pracy dla dynamicznie
rozwijającego się segmentu rynku jaką
jest elektromobilność. W szczególności
zajmowali się procesem wytwarzania
ładowarek do samochodów samochodów,
e-wall boxów, ładowarek AC/DC, a także
punktów ładowania. Słowem – zajmowali
się szerokim asortymentem związanym
z elektromobilnością. Warto podkreślić,
że PRE Biel od 3-4 lat bardzo silnie rozwija
się właśnie w tym kierunku.
Poza

doświadczeniem

–

że

istnieje

duży

deficyt

chętnie widzielibyśmy u siebie pod kątem
nawiązania

późniejszej

Podkreślę

to,

co

współpracy.

wynika

z

moich

obserwacji – po szkole technicznej można
znaleźć

dobrą

pracę,

niekoniecznie

trzeba kończyć studia wyższe. Warto
dbać o szkolnictwo zawodowe, będzie
to z korzyścią dla wszystkich. Cenne są
w tym kontekście wszelkie inicjatywy
i programy dofinansowujące praktyki,
z

czego

zarówno
jak

i

wielokrotnie
na

korzystaliśmy,

poziomie

europejskim.

regionalnym,

Dzięki

stażom

związanym

uczeń, trafiając na rynek pracy po

z powstawaniem produktów dla branży

zakończeniu szkoły posiada już cenne

automotive uczniowie mieli okazję bliż-

umiejętności

szego zapoznania się z konstruowaniem

Na naszych zajęciach uczniowie obcują

szaf sterowniczych – jesteśmy bowiem
dostawcami automatyki pod sterowanie do linii produkcyjnych. Praktykanci
poznali, jak konstruuje się szafy sterownicze, jak są układane sterowniki, etc.
Czy można powiedzieć,
przygotowany

że dobrze

absolwent

szkoły

z

i

wstępne

elektrycznością

w

kwalifikacje.

sposób

realny,

a tego doświadczenia nie zastąpią zajęcia
teoretyczne.
Idąc

tym

tropem,

współpracujemy

z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi. Korzystamy z laboratoriów
pobliskich

uczelni,

np.

Akademii

dodatkowo

Górniczo-Hutniczej. Wieloletnie doś-

w wiedzę wyniesioną z praktyk zawsze

wiadczenie w tym zakresie pozwala

jest rokującym pracownikiem?

powiedzieć,

zawodowej

wyposażony

że

praktyki

często

są

targi

i

pracy,

dzięki

zagwarantować

im

załby Pan jako kluczowe w zawodzie
specjalisty utrzymania ruchu?
W związku z szeroką gamą produktów,
które wprowadzamy na rynek w Polsce
i UE, kluczową predyspozycją nowych
pracowników,

a

także

uczniów

jest

elastyczność w pracy, umiejętność przyswajania wiedzy, chęć wdrażania nowych
rozwiązań, uczestnictwo w wyjazdach
serwisowych

i

montażowych,

chęć

rozwoju zawodowego. Jak pokazuje nasz
przykład

działalność

produkcyjna

to

doskonała przestrzeń do nauki zawodu
na kierunku technik utrzymaniu ruchu.
Uczniowie

w

realnych

warunkach

mają możliwość doskonalenia swoich
umiejętności. Jest to dla nich zarazem
wstęp do zbliżającej się pracy zawodowej,
jeśli zdecydują się na jej rozpoczęcie
bezpośrednio

po

szkole

średniej.

A jeśli zamierzają kontynuować naukę
na

studiach

wyższych,

praktyki

są

doskonałym przygotowaniem do studiów
na kierunkach inżynieryjnych.
Dziękuję za rozmowę.
Marcin Bodzioch
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W świecie nowych
technologii i multimediów
Nowość i technologia – terminy, które dają nadzieję na zmianę, a jednocześnie budzą obawę i niepokój.
A co jeśli połączymy te dwa słowa? Otrzymane w ten sposób nowe technologie jawią się zwykle jako coś
nie do końca znanego, niedostępnego, nieodgadnionego. W tym świecie idealnie odnajduje się firma
Berrylife z Krakowa, która specjalizuje się we wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań multimedialnych
podczas różnego rodzaju eventów, w tym hybrydowych oraz online oraz tworzeniu multimedialnych
stoisk targowych.
Można przypuszczać, iż o sukcesie firmy

Kierunek

Kariera:

świadczy fakt, że idealnie wpisała się

od

współpracującą

w aktualne trendy – nowe technologie

z lokalnymi partnerami biznesowymi,

jeszcze

to przecież obecnie jedna z najprężniej

jak i zagranicznymi. Co leży u podstaw

związana z nowymi technologiami jest

rozwijających się branży w Polsce i na

Waszej popularności?

współcześnie bardzo popularna i wiele

świecie. Ale czy na pewno w tym tkwi

Mateusz Kurlit: Choć może zabrzmieć

firm specjalizuje się w jej wdrażaniu.

sekret? I co do zaoferowania młodszym

to nieco banalnie, to z pewnością mocną

pokoleniom mają pracownicy Berrylife?

stroną naszej firmy jest fakt, że poza

i miłośnikami tej dziedziny!

O

Mateuszem

profesjonalnym podejściem i wiedzą,

Czy w związku z tym uważacie za

i Łukaszem Szoką

nasz zespół tworzą pasjonaci nowych

zasadne projektowanie ścieżki kariery

technologii.

zawodowej pracowników? Czy może

tym

rozmawiamy

Kurlitem – CEO

– CTO w firmie Berrylife.

z

lat

Praca

Jesteście

nie

jest

marką

niemiłym obowiązkiem, ale daje nam

zarówno

energię i chęć do działania i mierzenia

dla

nas

wyżej.

Oczywiście

tematyka

My jesteśmy jednocześnie ekspertami

Multimedialne stoisko targowe
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ekspertów, zobaczyć, w jaki sposób
funkcjonuje

nasza

firma

i

zdobyć

doświadczenie zawodowe. Z kolei dla
nas była to szansa na zrobienie małego
researchu rynków niemieckojęzycznych
w kontekście działań multimedialnych.
Biorąc zatem pod uwagę zagraniczną
ekspansję, zyskaliśmy cenną wiedzę!
Pozostając

jeszcze

przy

temacie

uczniów oraz studentów – z pewnością
niemal każdy młody człowiek posiada
współcześnie

mniejszą

lub

większą

wiedzę na temat świata multimediów.
Jednak
zająć

czy
się

osoba,
tą

która

tematyką

chciałaby
zawodowo,

powinna posiadać jakieś szczególne
predyspozycje?
ŁS: Na pewno wiedza i teoretyczne
dokształcanie się w zakresie tematyki
związanej
i

z

nowymi

multimediami

ale

poza

jest

tym

indywidualne

technologiami
bardzo

istotne

są

ważne,
również

predyspozycje.

Wśród

kompetencji młodych osób kluczowe
jest

zacięcie

techniczne

oraz

samo

zainteresowanie tą tematyką. Poza tym
ważne są wspomniane już chęci do nauki
i
Wręczenie Certyfikatu ukończenia praktyki przez niemiecką uczennicę w firmie Berrylife

zaangażowanie.

Berrylife

obsługuje

eventy z wykorzystaniem nowoczesnych,
interaktywnych

multimediów,

dlatego

łączenie pracy z pasją sprawia, że nie

nawiązanie współpracy ze średnimi

też, chcąc pracować w tej branży, trzeba

jest to konieczne?

szkołami

być przygotowanym na to, że nie jest

MK: Oczywiście, że jest to konieczne!

przejawiającymi predyspozycje o chara-

to

kterze technicznym z zainteresowa-

wymaga elastyczności i zrozumienia tego

niami multimediami. Niestety wciąż

specyficznego rynku pracy.

Właśnie pasja sprawia, że dąży się
do

tego,

aby

być

jeszcze

lepszym

technicznymi

i

uczniami

praca

„od-do”.

Obsługa

eventów

w tym, co się robi. Dlatego też zależy
nam na rozwoju zawodowym naszych

Na pewno wiedza i teoretyczne dokształcanie się
w zakresie tematyki związanej z nowymi technologiami
i multimediami jest bardzo ważne, ale poza tym
istotne są również indywidualne predyspozycje.

pracowników. W naszej firmie mamy
zarówno pracowników z wieloletnim
stażem i doświadczeniem, jak również
młode, niedoświadczone osoby, które
chcą się wiele nauczyć i pozyskać wiedzę
od kolegów z pracy.
Skoro wspomniał Pan już o osobach
bez

praktycznego

doświadczenia…

Czy Wasza firma angażuje się również
w

kształcenie

zawodowe

uczniów

i studentów? Czy organizujecie staże
zawodowe,

szkolenia

lub

webinaria

brakuje

szkół

o

profilu

technika

multimediów, które dałyby uczniom
możliwość pełnego rozwoju w tym
zakresie.
A czy uczniowie z zagranicy również
mogą realizowań u Was praktyki i staże
zawodowe?
ŁS: Jesteśmy zespołem, który biegle

Łukasz

posługuje

Już

od

paru

lat

Berrylife w najbliższym czasie?
MK: Nasze motto brzmi: „Innowatorzy
i liderzy na rynku targowym i konferencyjnym” i to właśnie z tym hasłem
związane są nasze wyzwania i cele.
Przede wszystkim niezmiennie dążymy

właśnie dla takich osób?
Szoka:

Jakie wyzwania i cele stawia sobie

się

językiem

angielskim,

do

podnoszenia

kwalifikacji

klientom. Rynek obsługi multimediów jest

Szkół

dlatego też przyjęcie na staż uczniów

organizując

z zagranicy nie stanowi dla nas problemu.

uczniów.

Ostatnio w ramach Programu Erasmus+

tworzony przez ludzi i dla ludzi!

szczególne

przyjęliśmy uczniów z Niemiec. Mieli

Dziękuję za rozmowę.

zainteresowanie ukierunkowujemy na

oni okazję pozyskać wiedzę od naszych

współpracujemy
Łączności
praktyki
W

w

z

Zespołem

Krakowie,

zawodowe

ostatnim

czasie

dla

oraz

dostarczania coraz lepszych usług naszym
dość hermetyczny i specjalistyczny, ale

Beata Hąc
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(S)POKÓJ HOTELOWY
– miejsce, w którym liczą się
kompetencje kluczowe

To, czy człowiek zatrzymuje się w danym hotelu zależne jest tego, w jaki sposób go postrzega i czego oczekuje.
Dzisiejsi goście potrzebują usług na najwyższym poziomie, uśmiechniętej obsługi, kompleksowego pakietu
wellness i spa. Dlatego też praca w przedsiębiorstwie hotelarskim jest niezwykle złożona, wymaga łączenia
różnych czynności oraz funkcji. Pracownik hotelu musi posiadać kompetencje umysłowe, społeczne,
a także emocjonalne, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów.

Dlatego już na etapie kształcenia zawo-

w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

obecna sytuacja związana z pandemią

dowego w kierunku technik hotelarstwa,

W wybranych obiektach można skorzy-

COVID-19 bardzo mocno oddziałują na

uczniowie przygotowywani są do obsługi

stać z ekskluzywnych restauracji, lobby

branżę hotelarską. Czy w związku z tym

gości, utrzymywania porządku w obiekcie,

barów i szerokiej oferty fitness. Społeczne

praca w zawodzie hotelarza nadal jest

przygotowywania i podawania śniadań

uznanie oraz zadowolenie klientów to

atrakcyjna dla młodych ludzi?

czy obsługi w recepcji.

jednak nie tylko zasoby rzeczowe Hoteli
Qubus, ale przede wszystkim zasługa

Zuzanna Twardowska: Istotnie, współ-

W 2020 roku w Polsce funkcjonowało
prawie 2 500 hoteli, co sugeruje, iż budowanie

swojej

marki,

pozyskiwanie

klientów oraz cieszenie się społecznym
uznaniem jest bardzo wymagające w tej
branży. Przykładem firmy, której udaje się
to już od 1996 roku jest sieć Hoteli Qubus.
Na przestrzeni lat powstały nowe obiekty
hotelowe w różnych miastach Polski,
odpowiadając na zmieniające się potrzeby

pracującego

w

nich

personelu.

Jak

zdobyć taką pozycję na współczesnym,
wymagającym rynku? I czy to właśnie
w Hotelach Qubus uczniowie mogą
szukać miejsca, w którym zdobędą wiedzę
i doświadczenia praktyczne, a także
możliwość

przyszłego

zatrudnienia?

Zapraszamy do rozmowy z Zuzanną
Twardowską

–

Dyrektor

Personalną

klientów indywidualnych i biznesowych.

w sieci Qubus Hotel.

Hotele Qubus oferują gościom obiekty

Kierunek Kariera: Wyzwania współ-

3- i 4-gwiazdkowe, łącznie 1210 pokoi oraz

czesnego świata w kontekście zmienia-

41 sal konferencyjnych wyposażonych

jących się potrzeb rynku pracy oraz

Job shadowing w Qubus Hotel w Krakowie

czesny świat stawia zarówno przed
pracodawcami,

jak

i

pracownikami

ogromne wyzwania. Szczególnie wymagającym okresem dla branży hotelarskiej
i gastronomicznej jest czas pandemii.
Okazuje

się,

że

osoby

poszukujące

obecnie zatrudnienia, mając na uwadze
sytuację z 2020 roku – ograniczenia
w prowadzeniu działalności hotelarskogastronomicznej, często decydują się
na podjęcie pracy w innej niż nasza
branży,

a

zainteresowanie

wolnymi

miejscami pracy jest mniejsze niż w roku
2019. Z naszego doświadczenia wynika
jednak, iż wciąż wielu młodych ludzi jest
zainteresowanych

karierą

zawodową

w branży hotelarskiej i kształci się
w zawodzie technik hotelarz. Bardzo nas
to cieszy, bo choć jest to wymagający
zawód, to przynosi niebywałą satysfakcję!
Siłą

sieci

Qubus

Hotel

jest

wysoki

standard oferowanych usług. Naszym
gościom oferujemy odpoczynek, azyl,
pyszne śniadania, z których jesteśmy
szczególnie dumni, organizację imprez
okolicznościowych przygotowanych według najbardziej wyszukanych gustów.
Oceny oraz opinie, których goście mogą
dokonywać na stronach internetowych
poświęconych

hotelom

dowodzą,

że

doceniają oni pracę i zaangażowanie
naszego personelu. Jeśli zatem młodzi
ludzie poważnie rozważają zatrudnienie
w tej branży i lubią pracę z drugim

człowiekiem, to mimo zawirowań współczesnego świata, zawsze będzie ona dla
nich bardzo atrakcyjnym miejscem do
rozwijania swojej kariery zawodowej.
A jakie działania podejmuje Państwa
Hotel w celu przygotowania młodych
ludzi do pracy w branży hotelarskiej?
Przede wszystkim współpracujemy ze
szkołami, w tym kształcącymi w zawodzie
kucharz,

technik

hotelarstwa

oraz

technik organizacji turystyki, oferując
uczniom odbycie praktyki zawodowej.
W sieci Qubus Hotel zatrudniamy młodych pracowników w celu przygotowania
ich do zawodu i zgłaszamy udział Hotelu
do

programów

stażowych

organizo-

wanych przez uczelnie wyższe. Młodzi
ludzie mają okazję zdobyć praktykę
zawodową w hotelu o wysokim standardzie. Staże młodych adeptów hotelarstwa stanowią wymianę doświadczeń
– nasi pracownicy dzielą się z nimi swoją
wieloletnią wiedzą i doświadczeniem

Qubus Hotel w Krakowie

– nadmieniam, że średni staż pracy
w hotelu w Krakowie wynosi 5 lat,
a kilkanaście osób pracuje z nami

już

ponad 10 lat – a praktykanci wzbogacają
nas o nowe pomysły i świeże spojrzenia
na branżę hotelarską.

Nasuwa mi się taki cytat: "Możesz

Qubus oraz obiekcie znajdującym się

zatrudnić

w Krakowie?

ludzi,

aby

pracowali

dla

ciebie, ale musisz zdobyć ich serca, aby
pracowali razem z tobą". Czy Państwa
firma realizuje działania w ramach

Przede wszystkim dobra infrastruktura
hotelowa, wysoki standard i oczywiście
kompetentny i zaangażowany w swoją

Czy z Pani perspektywy konieczne jest

dobrych praktyk biznesowych na rzecz

wprowadzenie jakichś zmian w systemie

doskonalenia

kształcenia zawodowego, aby absolwent

zawodowego?

faktycznie był dobrze przygotowany do

Tak, ponieważ budując nasz zespół,

jednym

kierujemy się takimi wartościami jak

obiektów

szacunek, współpraca, etyka zawodowa.

Wieloletnie,

Jesteśmy dumni z opracowanych przez

pozwoliło pracownikom

nas programów wdrożeniowych nowych

najlepsze

pracowników. Mają oni możliwość czer-

bezpośrednio

pania doświadczenia od swoich starszych

oferowania najwyższej jakości usług.

stażem

Ze względu na doskonałą lokalizację

pracy w zawodzie hotelarza?
Kształcenie

zawodowe

daje

uczniom

podstawy technicznego przygotowania
do pracy na stanowisku hotelarza, co jest
nieocenioną wartością. Natomiast równie
ważne są obecnie także kompetencje
społeczne,

osobiste,

interpersonalne

oraz komunikacyjne warunkujące zapewnienie

gościom

wysokiej

jakości

obsługi. Istotne są takie cechy jak
gościnność, umiejętność nawiązywania
rozmowy, opanowanie. Wiele działań
komunikacyjnych

prowadzonych

jest

online, np. rezerwacja miejsc noclegowych,

wybór

pracująca

na

oferty

stanowisku

i

osoba

hotelarza

musi odnajdywać się także na tej
płaszczyźnie. Planując i rozwijając swoją

Działu

pracy

kształcenia

i

rozwoju

pracę personel na każdym szczeblu.
Natomiast

Qubus

Hotel

Kraków

w ciągu 15 lat od powstania, stał się

kolegów,

Operacyjnego

specjalistów

oraz

objęci

są

hotelu

z

najchętniej

wybieranych

noclegowych
sieciowe

standardy

jest

w

opracować

obsługi,

przyczyniają

on

mieście.

doświadczenie

idealnym

które

się

do

miejscem

programami adaptacyjnym w sieci Qubus

zarówno na wypoczynek dla turystów

Hotel, co pozwala im poznać także nasze

indywidualnych, jak też strefą pracy

inne obiekty zlokalizowane w kraju.

dla gości biznesowych. Obiekt posiada

Poza tym zapewniamy szeroki zakres

też 8 kompleksowo wyposażonych sal

kursów na platformie e-learningowej

konferencyjnych, elegancką restaurację

z zakresu standardów pracy na stano-

oraz strefę fitness z basenem, jacuzzi,

wisku,

aplikacji

saunami i siłownią. Poza tym cały czas

wykorzystywanych w codziennej pracy,

staramy się jak najlepiej dostosowywać

prowadzenia

naszą

komunikacji,

obsługi

rozmów

biznesowych,

zasad savoire vivre, enologii, RODO.

realiów

Obecnie

świata

się
oraz

wymagań klientów. Cieszymy się, że
nasz hotel jest wybierany nie tylko przez

autorskiego programu przygotowującego

gości, ale także przez uczniów, chcących

świecie rozliczeń podatkowych, ZUS

nowych kierowników działów do pracy.

się od nas po prostu uczyć.

i załatwiania spraw w urzędach admi-

Na koniec, proszę powiedzieć, co decy-

Dziękuję za rozmowę.

nistracji publicznej.

duje o konkurencyjności sieci Hoteli

do

samodzielnego

poruszania

się

nową

zmieniających

edycją

przydatne stają się także przygotowanie

z

do

współczesnego

Team Management Academy – naszego

ścieżkę kariery w branży hotelarskiej,

startujemy

ofertę

Beata Hąc
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W KRAINIE DRUKU
W XV wieku Jan Gutenberg - niemiecki złotnik, rzemieślnik i drukarz tworzy przemysłową
metodę druku na świecie. Pierwsze wydawnicze dzieło w Europie – Biblia, stworzona za pomocą
ruchomej czcionki zrewolucjonizowała późniejszy rynek wydawniczy. Od tego czasu druk
przybierał i przybiera różne formy i kształty. Przemysł poligraficzny nieustannie opracowuje
różnorodne wzory tekstów i rysunków, wytwarza mniejsze i większe kopie, aby dotrzeć masowo
do szerszego grona odbiorców. Nie wyobrażamy sobie już pewnie współczesnego świata bez
banerów reklamowych informujących o nadchodzących wydarzeniach czy usługach. To także
bogate zdobienia prywatnych i komercyjnych wnętrz. Za tym wszystkim stoją oni – ludzie
współtworzący miejsca takie jak drukarnia Print Hero.

Print

Hero

jest

drukarnią

z Krakowa, działającą w branży ponad
10 lat. Specjalizuje się

m.in. w druku

wielkoformatowym. Wewnątrz budynku
znajduje się w pełni wyposażony park
maszynowy,

hala

produkcyjna

oraz

urządzenia do procesu wykończeniowego.
Produkcja wykonywana jest od początku
do

końca

–

od

pomysłu,

projektu,

wydruku po montaż.
Usługi główne to przede wszystkim
tapety i fototapety winylowe, flizelinowe
i lateksowe, obrazy oraz plakaty i naklejki.
Wykonywany jest także druk na metalu
(tzw. metal print), z którego powstają
oryginalne i ponadczasowe dekoracje
na ścianę. Już na etapie projektowania
kontrahenci z Polski i Europy mogą liczyć
na wsparcie w postaci usługi doradczej
w oparciu o fachową wiedzę.
-

Posiadamy

wiele

profesjonalnych

maszyn. HP Latex R2000 - jako jedyna
na rynku potrafi drukować technologią
lateksową na mediach płaskich (drewno,
płyty

aluminium,

blacha,

tworzywa

sztuczne, szkło akrylowe itp.). Drukarka
daje możliwość zadruku kolorem białym.
Gwarantuje znakomitą ostrość i kontrast
oraz doskonałe kolory. Inną jest HP Latex
3200 - przemysłowa, najszybsza drukarka
lateksowa na rynku. Urządzenie do druku
materiałów o maksymalnej szerokości
3,2 m . Wykorzystuje ekologiczne, wyprodukowane na bazie wody tusze lateksowe
HP III generacji. W naszych zasobach jest
także HP Latex 1500 - drukarka lateksowa.
Uczniowie z Portugalii na praktykach w Drukarni Print Hero
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Urządzenie

do

druku

materiałów

o maksymalnej szerokości 3,2m. Szeroka

Uczniowie z Portugalii na stażu w Drukarni Print Hero

gama zastosowań aplikacyjnych oraz

tapeta w rolce, obrazy oraz naklejki

mieliśmy styczność z takim programem.

wysoka jakość i wydajność sprawiają,

i plakaty samoprzylepne – podkreśla

Uważam, że praktykanci spędzili ten

że

Łukasz Trzeciak.

czas bardzo pożytecznie i nauczyli się

zastosowanie w różnych branżach od

Drukarnia pomaga nie tylko klientom,

wielu rzeczy przydatnych w zawodzie

reklamowej po dekoracje wnętrz. Oprócz

ale również praktykantom. I chociaż,

handlowca. Mieli też szansę zobaczyć,

drukarek jest również Fotoba XLD170WP

jak sami mówią, Erasmus+ był dla nich

jak wyglądają spotkania biznesowe, two-

- najszybsza i automatyczna docinarka

czymś

urządzenie

znajduje

szerokie

fototapet oraz plakatów dostępna na
rynku. Precyzja cięcia do 0.01 mm. I na
koniec ESKO Kongsberg C44 - wysokiej

nowym,

jednak

handlowy

rzenie ofert, kontakt mailowy z klientem.

pomógł

stworzyć

Była to też nieoceniona pomoc dla naszej

kilkutygodniowy plan, wdrażając mło-

firmy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli

kierunek

uczniów

klasy wielozadaniowe centrum obróbcze,

Zawód handlowca nie należy do najłatwiejszych.
Wymaga sporej elastyczności, reagowania
na potrzeby zainteresowanych.

posiadające stół z pasem transmisyjnym
o wymiarach 310 x 210 cm – mówi Łukasz
Trzeciak, kierownik produkcji.
Za

sprawą

profesjonalnego

sprzętu

i obsługi Print Hero ma możliwość
zadrukować około 4000m2 różnorodnych
mediów
wysokiej

na

dobę

jakości

przy
oraz

to

zachowaniu
najwyższych

dzież w nowe zagadnienia z branży.

częściej brać udział w takich projektach

Praktyki podzielone zostały na dwie

– mówi Urszula Pawlik-Dobrowolska,

części.

specjalista ds. obsługi klienta w firmie

Jako

pierwsze

było

pełne

standardów ekologicznych. - Jesteśmy

i kompleksowe wdrożenie młodzieży

Print Hero.

w stanie obsłużyć ponad 10.000 zleceń

w

Zawód

miesięcznie i wyprodukować 15.000 -

oni

25.000 tysięcy produktów takich jak

procesów

fototapeta, plakat czy plakat w ramie,

Następnie zakres biurowy. - Pierwszy raz

system

produkcji

wystarczającą

tak,

wiedzę

powstawania

aby

mieli

handlowca

nie

należy

do

dotyczącą

najłatwiejszych. Wymaga sporej elas-

produktu.

tyczności,

reagowania

zainteresowanych.

Także

na

potrzeby

umiejętność
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wyszukiwania nowych miejsc, w których

jednak dało się zauważyć ich zaskoczenie,

Z

oferowany produkt czy usługa znajdą

wynikające z różnicy w dynamice pracy,

pewnego dnia w tychże miejscach będą

właściwe przeznaczenie nie jest proste.

bowiem

mogli kształcić się przyszli handlowcy,

Obecnie nawet najlepszy rzemieślnik

inne, zresztą tak samo jak doświadczenia

poligrafowie,

jest poniekąd sprzedawcą, który oprócz

gromadzone w różnych firmach.

i właściciele różnorodnych firm.

każde

przedsiębiorstwo

jest

pewnością

nie

a

wiedział

kto

wie,

też,

być

że

może

zdolności handlowych, nierzadko musi
radzić sobie z dokumentami i różnego
rodzaju

programami

Erasmus+ był szansą zweryfikowania przez uczniów,
jak w rzeczywistości wygląda ich kierunek kształcenia
oraz jak pojemnym jest zagadnieniem.

komputerowymi,

stroną internetową, edytowaniem zdjęć,
opisywaniem produktów, inwentaryzacją,
obsługą kasy fiskalnej czy terminala. To
także szeroka gama prac nad contentem
w social media i umiejętność korzystania

Czy Jan Gutenberg, który sam prowadził

Trwają

z dostępnych opcji reklam.

drukarnię, mógł przypuszczać, że miną

z tym drukiem – może Holendrzy, może

Erasmus+ był szansą zweryfikowania

stulecia, a miejsca druku w dalszym

Chińczycy. A jednak właściwy PR, który

przez uczniów, jak w rzeczywistości

ciągu będą popularne? Że ludzie będą

przetrwał do dziś, miał tylko jeden.

wygląda ich kierunek kształcenia oraz jak

poszukiwać nowych rozwiązań, kolorów

Takiej reklamy życzymy nieocenionemu

pojemnym jest zagadnieniem. I chociaż

i czcionek po to, aby prezentować je na

partnerowi naszych praktyk – drukarni

dla niektórych drukarnia Print Hero nie

ulicach, budynkach czy we własnych

Print Hero.

była pierwszym miejscem praktyk, to

domach,

a

nie

tylko

w

książkach?

spory,

kto

był

pierwszy

Małgorzata Dziubina

Drukarnia Print Hero
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Inspirator Kariery
Inspirator

Kariery
2022

Instytut

zaprasza

udział w tworzeniu klas patronackich, realizują programy

do uczestnictwa w konkursie Inspirator Kariery.

Pracy

i

Kariery

serdecznie

stypendiów branżowych, organizują praktyczną naukę

W programie mogą wziąć udział szkoły, przedszkola,

zawodu czy oferują staże zawodowe w ramach programu

przedsiębiorstwa, samorządy oraz inne podmioty

Erasmus+.

zaangażowane w działania na rzecz kształcenia
zawodowego.
Ideą konkursu jest propagowanie dobrych praktyk
edukacyjnych, samorządowych i biznesowych w obszarze
kształcenia zawodowego. Celem konkursu jest wybór
i promowanie podmiotów, podejmujących inicjatywy na
rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz
formowania preorientacji i orientacji zawodowej.
Celem jest także wprowadzanie, zwłaszcza do sektora
biznesowego, koncepcji stałej współpracy z sektorem
edukacyjnym

na

rzecz

kształtowania

najbardziej

pożądanych kwalifikacji zawodowych na dzisiejszym
rynku pracy, a także popularyzowanie inwestycji w kapitał
ludzki, w rozwój zawodowy przyszłych pracowników.

Do kogo skierowany
jest konkurs?
Program ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć
wszystkie

podmioty

ze

środowiska

edukacyjnego,

samorządowego i biznesowego, spełniające wymogi
w zakresie realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianego
kształcenia i rozwoju zawodowego. Konkurs skierowany
jest do szkół, przedszkoli, które realizują doradztwo

Jakie korzyści daje
Inspirator Kariery?
Laureaci konkursu otrzymują: tytuł i logo Inspirator
Kariery

2022

do

bezterminowego

wykorzystania,

promocję na łamach magazynu „Kierunek Kariera” oraz
dyplom i statuetkę przekazywaną podczas dorocznej
gali finałowej. Tytuł przyznawany jest w III kategoriach:
edukacja, biznes, samorząd.
Tytuł i logo Inspirator Kariery to przede wszystkim
wzmocnienie marki szkoły, pracodawcy i samorządu,
szczególnie dbających o rozwój zawodowy obecnych
i przyszłych kadr, popularyzacja edukacji zawodowej,
podkreślenie

wizerunku

poszczególnych

branż

i zawodów oraz promowanie współpracy przedsiębiorstw
ze szkołami, uczelniami i jednostkami samorządowymi.

Jak zgłosić się do
konkursu?
Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie

orientacji

do biura Organizatora Formularza Zgłoszeniowego

zawodowej.

w terminie do 31.12.2022 r.

Kryterium uczestnictwa jednostek samorządowych to

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępny

zawodowe,

formowanie

preorientacji

i

realizacja dobrych praktyk w zakresie wspomagania

na stronie www.kariera.org.pl

oświaty,

aktywizacja

Wybór laureatów nastąpi poprzez weryfikację i ocenę

i integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji,

dokumentów zgłoszeniowych przez Kapitułę Konkursu,

a także współpraca z lokalnym rynkiem pracy na

w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie

rzecz podniesienia jakości praktycznego kształcenia

doskonalenia

zawodowego. Środowisko biznesowe w konkursie mogą

reprezentujący

reprezentować te przedsiębiorstwa, które np. biorą

i biznesowe.

innowacyjne

działania,

kształcenia
środowisko

i

rozwoju

zawodowego,

szkolne,

samorządowe
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TROCHĘ O EDUKACJI,
TROCHĘ O „SMAKACH
INTEGRACJI”
„Za moich czasów” – mówią osoby starsze, dorośli, a nawet nastolatkowie i starsze dzieci.
Za moich czasów młodzież, do której się zaliczałam, z pewnością chętnie wychodziła z inicjatywą,
choć sama nie podejmowałam tego typu działań. Mimo chęci zdobywania wiedzy ograniczałam
się do nauki w szkole, czytania kilku nadprogramowych lektur czy artykułów. Być może pewne
ograniczenia wynikały z tego, że „to były inne czasy”, a ja mieszkałam i nadal mieszkam w niewielkiej
miejscowości. Za moich czasów, kiedy jestem już osobą dorosłą, współczesna młodzież sięga
dalej. Pokazuje, że ograniczenia nie są związane z położeniem geograficznym, w którym mieszka
ani brakiem możliwości. Sami tworzymy sobie ramy, w których możemy trwać lub wyjść poza nie.

W ostatnim czasie na terenie powiatu

Współczesna edukacja znacznie różni

młodzież są zobligowani do uczęszczania

zawierciańskiego odbyła się dziewię-

się od tej, którą pamiętam. Z jednej

do szkoły aż do osiągnięcia określonego

ciodniowa, międzynarodowa mobilność

strony młody człowiek obwarowany jest

roku

polsko-litewskiej

różnego rodzaju normami wynikającymi

więcej możliwości, aby swoją wiedzę,

pn. „Smaki integracji” został zreali-

z

nauki

doświadczenia i przeżycia zdobywać,

zowany

Instytut

w szkole, a z drugiej – coraz większy

korzystając z innych, pozaszkolnych

Pracy i Kariery we współpracy ze

nacisk kładzie się na jego twórcze,

form kształcenia.

Stowarzyszeniem

Młodzież

innowacyjne i innowatorskie działanie.

Według raportu Międzynarodowej Ko-

z Litwy. Wszystko w ramach programu

Istotnie, w zależności od danego kraju

misji do spraw Edukacji dla Dwudziestego

Erasmus+ Młodzież.

i

Pierwszego

młodzieży.

przez

Fundację
Aktywna

Projekt

podstawy

systemu

programowej

kształcenia,

i

dzieci

oraz

życia.

Jednak

Wieku

powstaje

coraz

przygotowanego

Wręczenie Certyfikatów uczestnikom projektu "Smaki integracji"
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Uczestnicy projektu "Smaki integracji"

edukacja

Potwierdzeniem uczestniczenia w mobil-

opiera się na czterech filarach uczenia

ności są certyfikaty Youthpass stanowiące

się: do wspólnego życia (learning to live

o zdobytym doświadczeniu w ramach

together), dla wiedzy (learning to know),

pozaszkolnej formy kształcenia.

uczenia się przez całe życie (lifelong

Jak to się stało? Kto to sfinansował?

dla

UNESCO,

współczesna

learning) oraz uczenia się do działania
(learning to do).

Kto się na to zgodził? Otóż stało się to
dzięki programowi Erasmus+ Młodzież.

W związku z powyższym, warto zadać

Jeszcze kilkanaście lat temu ww. program

sobie pytanie: czy współczesna szkoła

zwykle kojarzono z wyjazdami studentów

jest

na

w

stanie

człowiekowi

zapewnić

rozwój

w

młodemu

myśl

wyżej

zagraniczne

oferta

programu

uczelnie.

Obecnie,

Erasmus+

znacznie

wymienionych zasad uczenia się? Albo

się rozszerzyła i jest adresowana do

inaczej – czy szkoła jest w stanie to

dzieci,

osiągnąć,

ze

seniorów. Stało się to przede wszystkim

formy

dzięki młodzieży, która wie jak ważne

swojej

wyłącznie

korzystając

zinstytucjonalizowanej

kształcenia?

Właśnie

na

to

pytanie

jest

młodzieży,

zdobywanie

osób

dorosłych,

międzynarodowego

pro-

doświadczenia, jest otwarta na propo-

jektu „Smaki integracji”, którzy sami

zycje i możliwości lokalnych i krajowych

wyszli z propozycją działania, chcąc

organizacji pozarządowych pomagających

posiąść wiedzę poprzez partycypację

aplikować do programu. Młodzi ludzie

w

kształcenia.

sami przygotowują zarys projektu, który

Odchodząc na moment od szkolnej nauki,

chcieliby zrealizować, a działające ze sobą

opartej na stałości pod względem treści

we współpracy organizacje z co najmniej

i czasu, przygotowali założenia projektu,

dwóch różnych krajów przygotowują

który pozwolił im na wzmocnienie swoich

projekt biorący udział w konkursie.

kompetencji językowych, społecznych,

Jeżeli wygra, wnioskująca organizacja

interpersonalnych oraz osobistych. Przez

otrzymuje fundusze z unijnego programu

dziewięć dni młodzież z Polski i Litwy

Erasmus+

wspólnie

odpowiedzieli

sobie

pozaszkolnej

uczestnicy

formie

pozwalające

na

realizację

gospodarowała,

działań. W każdej grupie obecni są

przygotowywała polsko-litewskie dania,

pełnoletni liderzy, którzy sprawują rolę

poznawała kultury i obyczaje swoich

mentorów. A kto się na to godzi? Przede

krajów. Motywem przewodnim działań

wszystkim świadomi możliwości, które

były zajęcia o charakterze kulinarnym.

stoją przed młodymi ludźmi, rodzice.

mieszkała,

Tak, w działaniu biorą udział osoby
od 13 do 30 roku życia, a w przypadku
„Smaków
integracji”
przeważającą
część uczestników stanowiły osoby
niepełnoletnie, więc to do rodziców
należało podjęcie decyzji, czy zgodzą się
na udział swoich dzieci w projekcie.
Co dzięki działaniu pn. „Smaki integracji”
zyskali uczestnicy? Warto przytoczyć
kilka wypowiedzi:
„Czas, który poświęciłem na udział
w mobilności i projekcie nie jest
czasem straconym. Udało mi się poznać
i nawiązać relacje z litewską grupą oraz
umocnić z moimi polskimi kolegami
i koleżankami. Poza tym lepiej poznałem
samego siebie. Teraz, kiedy mobilność już
się zakończyła, widzę, że stałem się dzięki
niej pewniejszy siebie i odważniejszy, aby
poznawać nowych ludzi. Według mnie jest
to bardzo przydatna forma nauki, która
z pewnością pomoże mi na znalezienie
wymarzonej pracy w przyszłości”.
Mikołaj Kubasik – uczestnik
polskiej grupy
„Jestem bardzo dumna i wdzięczna za
to, że mogłam tworzyć i być częścią
tego projektu! Dzięki kulinarnemu
wątkowi dowiedziałam się, jak podobne
do siebie mogą być litewska oraz polska
kuchnia. Jednak największe znaczenie
miało dla mnie to, że zyskałam nowych
przyjaciół i mogłam pokazać w tym
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wszystkim

siebie.

Nowe

znajomości,

przygotowywanie dań, świetny nastrój –
to była wielka przygoda! Ten projekt na
długo zostanie w moim sercu i pamięci!”
Monika Javelska – uczestniczka
litewskiej grupy
„Projekt

i

przyjazd

do

Polski

były

wspaniałą okazją, aby poznać bogatą
kulturę,

architekturę

miast

i

ludzi

z innego państwa. Mogłem również
przekonać

się,

jakie

są

powiązania

pomiędzy litewską a polską kulturą. To
była też świetna okazja do posmakowania
tradycyjnych dań polskich, podzielenia
się

przepisami

na

dania

litewskie

i różnymi ciekawostkami”.
Daniel Šablovskis – uczestnik
litewskiej grupy
„Dzięki projektowi „Smaki integracji”

zyskałam wiele nowych doświadczeń.
Dostrzegłam,

jak

wiele

różnic,

ale

i podobieństw jest w kulturach innych
krajów, a co ciekawe – dowiedziałam
się więcej nie tylko o Litwie, ale też
o swoim kraju! Okazało się również, że
bariera językowa nie stanowi problemu
w nawiązywaniu nowych znajomości,
a nauka języka angielskiego w takich
warunkach
Poza

tym

jest

znacznie

wspólnie

prostsza.

wykonywane

zadania i zabawy uświadomiły mi, że
w

dzisiejszych

czasach

najbardziej

potrzebna jest nam bezpośrednia integracja, która sprawia, że dostrzegamy
co tak naprawdę jest ważne w życiu”.
Kinga Wnuk – uczestniczka
polskiej grupy

Takie
są
osiągnięcia
i
odczucia
uczestników projektu „Smaki integracji”.
Jednak warto pamiętać, że nawet najlepiej
zaplanowane działania, chęć realizacji
określonych aktywności w trakcie
mobilności,
dokładnie
przemyślany
i przygotowany wniosek a sama realizacja
projektu funkcjonują w dwóch różnych
wymiarach – marzeń i rzeczywistym.
Przygotowując
założenia
projektu,
wszyscy - uczestnicy, liderzy, partnerzy
projektu - mamy wielkie oczekiwania,
bo wierzymy, że uda się zrealizować
zakładane cele i wypracować określone
rezultaty. Jednak zawsze trzeba być
przygotowanym na to, że podczas samej
realizacji mobilności mogą pojawić się
nieoczekiwane sytuacje lub trudności.
Któryś z uczestników może mieć gorszy
dzień, źle się czuć, osoba prowadząca
zajęcia z młodzieżą nie może się na nie
wstawić ani znaleźć zastępstwa, pogoda
uniemożliwia realizację zaplanowanych
aktywności na świeżym powietrzu.
Tak może się stać i często tak właśnie
się dzieje, choć w przypadku „Smaków
integracji” nie pojawiły się sytuacje
problemowe tego typu. Ale zawsze
istnieje ryzyko. Dlatego najważniejsi
w każdym działaniu są ludzie – ich
podejście, pozytywne nastawienie, chęć
działania mimo przeciwności losu.
Pozostając jeszcze na chwilę przy
„Smakach
integracji”
(mobilności
młodzieży),
edukacji
i
ludziach
– warto zauważyć, że te trzy filary
mogą i powinny ze sobą współgrać.
Polska grupa młodzieży biorąca udział
w projekcie zaprosiła bowiem grupę

litewską do swojej szkoły. Zatem pozaszkolna i zinstytucjonalizowana forma
edukacji miały okazję zetknąć się ze
sobą. Szerokie grono uczniów z II Liceum
Ogólnokształcącego

z

Oddziałami

Dwujęzycznymi

S.

Żeromskiego

im.

w Zawierciu dowiedziało się o „Smakach integracji”, programie Erasmus+
Młodzież i możliwościach, które oferuje.
A najważniejszym filarem w tym układzie
są ludzie: uczestnicy projektu, liderzy,
uczniowie odwiedzonej szkoły i jej
dyrekcja, która pozwoliła na integrację
dwóch

form

kształcenia

młodego

pokolenia.
Kształcenie

formalne,

nieformalne

i incydentalne. Uczymy się w szkole,
poza szkołą i w codziennym życiu. Czy
trzeba je od siebie oddzielać? Czy trzeba
faworyzować, którąś z tych form? Każda
jest ważna i potrzebna, a projekt „Smaki
integracji” pokazuje jedynie i aż, że warto
sięgać po więcej, poza szkołę, poza granice
państw, poza własne ograniczenia.
Więcej informacji o projekcie pn. „Smaki
integracji” zrealizowanym przez Fundację
Instytut Pracy i Kariery i Stowarzyszenie
Aktywna Młodzież w ramach programu
Erasmus+ Młodzież, przygotowaną przez
uczestników

mini-książkę

kucharską

oraz inne materiały można znaleźć na
stronie internetowej www.kariera.org.pl
oraz na fanpage’u Instytut Pracy i Kariery
na Facebook’u.
Beata Hąc
Koordynator Projektu „Smaki Integracji”

realizowanego w ramach programu
Erasmus+ Młodzież
Uczestnicy projektu "Smaki integracji"

Wszystkie drogi
prowadzą do Krakowa
Dawna stolica Polski od lat przyciąga turystów z całego świata. Po trudnym czasie lockdownu na nowo
obserwuje się prężną działalność handlową, transportową oraz gastronomiczną. Znów odwiedzamy
instytucje kultury, muzea i teatry. W okresie letnim parki, tereny zielone wypełnione były gęsto
mieszkańcami, tęskniącymi przez wiele pandemicznych miesięcy za naturą i codziennością bez maski.
Nie tylko tutejsi odnajdują przestrzeń dla siebie. „Chcemy tu mieszkać na stałe” deklarują młodzi
uczestnicy programu Erasmus+. Dlaczego? „Bo jest tutaj wszystko, czego potrzeba, żeby dobrze żyć”.

Kraków od wielu lat znajduje się na listach
najbardziej atrakcyjnych kierunków podróży krajowych i międzynarodowych.
W konkursie "Belgian Tourist Award
– What's up! 2021” został wybrany przez
belgijskich internautów "Miastem roku
2021", wygrywając m.in. z Monachium
i Edynburgiem. Belgian Tourist Award
jest konkursem organizowanym przez
GRANDE.be będącym największym portalem turystycznym we Flandrii, we współpracy z belgijskimi stronami turystycznymi Vacancesweb.be/Vakantieweb.be.
W uzasadnieniu czytamy, że „Kraków to
miasto wielokulturowe i tolerancyjne,
otwarte

i

przyjazne

dla

wszystkich

odwiedzających, z bajkową architekturą,
klimatyczną

starówką

i

tętniącymi

życiem dzielnicami. To idealne miejsce na
miejski wypad”. To także tereny zielone.
Tegoroczny ranking Husqvarna Urban

Stażyści Erasmus+ na wycieczce w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Green Space Index (HUGSI) obejmujący
155

miast

w

60

krajach,

uplasował

Kraków na piątej pozycji na świecie
i trzeciej w Europie pod względem

rodne, szczególnie tam, gdzie do wyboru

Stare Podgórze z pięknym Rynkiem

masz

Podgórskim,

zarówno

tramwaj

i

autobus.

kościołem

św.

Józefa,

najbardziej zielonych miast świata. Dane

Taksówki również działają bez zarzutu.

a od niedawna nowo wyremontowanym

zgromadzone zostały dzięki obrazom

Od lat obserwuje się znaczące zmiany

budynkiem teatru KTO. To w tym miejscu

satelitarnym i procentowemu udziałowi

zachodzące w mieście. Powstają nowe

zieleni w metropoliach.

osiedla,

- Niesamowite w tym mieście jest

restauracje,

to, że bardzo szybko możesz znaleźć
się

w

zupełnie

innej

niż

miejska

i

centra

handlowe,

nowe

autobusowe.

trasy

modne

tramwajowe

Modernizacji

ulegają

budynki i skwery. Przestrzeń, która

odpoczywają krakowianie w Parku Bednarskiego, to z Kopca Kraka obserwują
panoramę miasta, to na plaży przy
Zalewie Bagry spędzają wolne chwile.
Na Placu Bohaterów Getta wszyscy uczą

niegdyś świeciła pustką lub budziła

się historii, by za chwilę parę kroków dalej

z zagranicy. – Wystarczy kilkanaście

strach, dziś jest wypełniona po brzegi.

znaleźć się w dawnej Fabryce Schindlera

minut

zabudowanych

W 2010 roku powstała kładka Bernatka,

czy

wjeżdżasz na teren wiejski, pełen lasów

która znacznie przyczynia się do większej

Za sprawą Tauron Areny i Centrum

i domów – podkreślają. Nic dziwnego,

świadomości nie tylko turystów, że

Kongresowemu ICE tysiące ludzi ma

że sporo osób decyduje się mieszkać

oprócz Starego Miasta i Kazimierza,

możliwość uczestniczenia w koncertach

poza centrum, biorąc pod uwagę, że

Kraków ma do zaoferowania coś więcej.

i

rozwiązania komunikacyjne są różno-

Po drugiej stronie Wisły znajdujemy

muzyki, sztuki czy sportu, a Forum

rzeczywistości – opowiadają uczniowie
i

z

terenów

Muzeum

wydarzeniach

Sztuki

Współczesnej.

światowych

gwiazd
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Przestrzenie ze stojącym obok balonem
widokowym i Cracow Eye przy Wiśle to
obecnie jedno z najmodniejszych miejsc
na spotkania.
- Będąc w Krakowie, uczestniczyliśmy
w Paradzie Smoków i wielu lokalnych
imprezach na otwartym powietrzu.
Bezpłatnie
odwiedziliśmy
muzea.
Każdego dnia sam spacer Plantami czy
do centrum był dla nas atrakcyjny.
Pochodzimy z małych miejscowości,
dostęp do kultury czy rozrywki nie
jest jak tutaj na wyciągnięcie ręki.
Osobie, która na co dzień mieszka
w dużym mieście pewnie trudno
zauważyć, że Kraków daje wybór i nie
musisz zastanawiać się, czym wrócić
po spotkaniu z przyjaciółmi. A oprócz
tego widzimy tutejszy poziom życia.
Są międzynarodowe firmy, sieciówki
znane na całym świecie. Różnorodne
restauracje, kawiarnie, kina. Ludzie
też jeżdżą różnymi samochodami.
Obserwowaliśmy każdego dnia młode
osoby, spędzające czas aktywnie na
siłowni, biegające, grające w piłkę. Mamy

świadomość, że bycie tu na chwilę, to
coś innego niż mieszkanie na stałe, ale
po dwóch miesiącach praktyk możemy
stwierdzić, że część z nas chce tu wrócić
i spróbować swoich sił – podkreślają
europejscy stażyści.
Krakowska przestrzeń wyrasta swoim
tempem na silną metropolię europejską,
na miarę Paryża czy Rzymu, w której
każdy znajdzie interesujący aspekt. To
nie bez znaczenia w kontekście młodych
ludzi, którzy poszukują swojej drogi
zawodowej i prywatnej, wybierając
praktyki i staże za granicą i myśląc
o swojej przyszłości. Miasto stało się
postępowe i wpisujące we współczesne
trendy. Portal expatriateconsultancy.com
po rozpatrzeniu kryteriów pod względem
prędkości Internetu, kosztów utrzymania,
pozycji kraju co do łatwości prowadzenia
działalności gospodarczej, ocenił Kraków
najlepszym miastem do pracy zdalnej.
Byliśmy
zaskoczeni,
że
takie
rozwiązania jak praca on-line jest tutaj
czymś normalnym od jakiegoś czasu.
Ludzie potrafią bez problemu spotykać

się w biurze tylko raz w tygodniu,
a efektywność ich pracy w ogóle nie spada
w pozostałe dni, chociaż mają kontakt
jedynie zdalny. W naszych rodzimych
miejscowościach to rozwiązanie jest
czymś abstrakcyjnym, nawet jeśli masz
szybkie łącze i pracujesz jako pracownik
biurowy. To miłe doświadczenie. Tak
zresztą jak współpraca z koordynatorami,
których nie tylko interesowała praca sama
w sobie, ale też kontakt z nami. Mogliśmy
liczyć na wyrozumiałość i chęć pomocy,
chociaż z częścią z nich widzieliśmy się
poprzez platformę - mówią praktykanci.
Czy zatem dynamicznie rozwijający
się Kraków ma szansę stać się wkrótce
miastem 15-minutowym, które jest
w stanie zapewnić mieszkającym tu
osobom podstawowe potrzeby życiowe
w krótkim czasie w obrębie miejsca
zamieszkania? Czy potencjał ukryty
w miejscu, do którego chcą wrócić
ponownie
praktykanci
programu
Erasmus+ pewnego dnia spowoduje, że
pozostaną tu na zawsze? Czas pokaże…
Małgorzata Dziubina

Ulica Floriańska w Krakowie
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