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Mielec miastem o bogatych  
tradycjach lotniczych, 

w którym „umiejętności  
techniczne wysysa się z mlekiem matki1” 

1 Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Mielec 1995-2005 .  
    Pod redakcją Bolesława Domańskiego i Krzysztofa Gwosdza. IGIGP UJ, ARP, UM w Mielcu 2005   
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Nasze cztery wyzwania 
 1) kształcić nowocześnie 

 2) popularyzować naukę  i technikę  
3) rozwijać wyobraźnię i kreatywność 

4) współpracować z przedsiębiorstwami 
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Ad 1) Kształcić nowocześnie 
Regionalne Centrum Transferu  

Nowoczesnych Technologii Wytwarzania 

 
 

11 nowoczesnych laboratoriów do  
kształcenia młodzieży w zawodach: 
- mechanicznych 
- mechatronicznych 
- lotniczych 
- informatycznych 
 

http://ckp.edu.pl/rctntw.html 
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Ad 2) Popularyzować naukę  
i technikę 

Mieleckie Festiwale Nauki i Techniki 

 
 http://ckp.edu.pl/festiwale,i,konferencje.html 
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Wykłady 
Warsztaty 

Eksperymenty 
Konkursy 

Przeglądy twórczości 



Ad 2) Popularyzować naukę  
i technikę 

Mieleckie Festiwale Nauki i Techniki 

 
 

Przeglądy twórczości 
Prace gimnazjalistów wg projektów 

Leonardo da Vinci 

http://ckp.edu.pl/festiwale,i,konferencje.html 



Ad 3) Rozwijać wyobraźnię  
i kreatywność 

Młodzieżowa Akademia Umiejętności  
Technicznych „Leonardo” 

 

http://leonardo.ckp.edu.pl 

Cele 
1. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań 

naukowych, wyobraźni, kreatywności oraz 
umiejętności technicznych – związanych głównie 
z przemysłowym charakterem naszego miasta. 

2. Przygotowanie uczniów do przyszłych wyborów 
dalszej drogi kształcenia. 

Leonardo skrót.mp4


Ad 3) Rozwijać wyobraźnię  
i kreatywność 

PROGRAM NAUCZANIA wynika z inspiracji 

uczniów, a nie z podstawy programowej 
 

Od modeli „papierowych” po zdalnie  
sterowane rakiety i samoloty 



 
 

Sukcesy naszych  
modelarzy 

 
 Mamy Mistrzów Świata, Europy i Polski  

w latających modelach rakiet kosmicznych 
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Ad 4) Współpracować z przedsiębiorstwami 
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Partnerstwo 
Słowo klucz 

Edukacja Rynek pracy 

W tym dialogu nikt nie może czuć się ważniejszy i dominujący 

https://pl.123rf.com/photo_14801715_3d-ludzi---charakter-cz%C5%82owieka%20-zesp%C3%B3%C5%82-pracownik%C3%B3w-budowlanych-i-in%C5%BCyniera-budowlanego.-3d-render-il.html/ 
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https://pl.123rf.com/photo_14801715_3d-ludzi---charakter-cz%C5%82owieka%20-zesp%C3%B3%C5%82-pracownik%C3%B3w-budowlanych-i-in%C5%BCyniera-budowlanego.-3d-render-il.html/ 

Młody człowiek 
Łączy nas 

Dobrze  
wykształcony 

Kompetentny 

- Zysk przedsiębiorcy zapewni  kompetentny pracownik 
- Warto w niego zainwestować już na etapie edukacji szkolnej 

 

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał 
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Wykształcenie pracowników 
w Euro-Park Mielec 

16% 

26% 

22% 

35% 

wyższe techniczne średnie techniczne 

zawodowe techniczne nietechniczne 

 

Rynek pracownika coraz mocniej „puka” do drzwi przedsiębiorców  
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2016               www.zawodowcy.ckp.edu.pl               2019 
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http://www.zawodowcy.ckp.edu.pl/


 Celem diagnozy było zdefiniowanie form wsparcia 

szkół, nauczycieli oraz uczniów 

 W diagnozie uwzględniono dane dotyczące: 

 mieleckiego rynku pracy 

 struktury kształcenia w powiecie mieleckim 

 wyposażenia dydaktycznego szkół 

 przygotowania nauczycieli  

 współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym 
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 Kluczowa była diagnoza potrzeb 
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Inne są oczekiwania szkół w stosunku do ucznia  

w związku z wymaganiami egzaminacyjnymi,  

a inne oczekiwania ze strony pracodawców, którzy 

chcą, aby zaraz po ukończeniu szkoły absolwent 

był przygotowany do wejścia na rynek pracy 

To bardzo ważny problem wskazujący m.in. na:  
- niedopasowanie programów nauczania do potrzeb  przedsiębiorców 
- konieczność wielowymiarowej współpracy z przedsiębiorcami  
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 Dostrzeżony problem 
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Dlatego rozmawiamy o kompetencjach „twardych” 

i „miękkich” poszukiwanych przez pracodawców  

Interesujące są wnioski: 
- Przedsiębiorca oczekuje od szkoły rozwijania kompetencji miękkich 
- Kompetencje twarde łatwiej jest nabyć na stanowisku pracy  
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 Dostrzeżony problem 
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1. Doskonalenie zawodowe 95 nauczycieli 

2. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 1466 uczniów 

 w tym 771 staży w zakładach pracy, dodatkowe zajęcia 

pozalekcyjne, doradztwo zawodowe 

3. Doposażenie szkół w sprzęt techno-dydaktyczny 

4.  Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

 uzgadnianie kierunków kształcenia 

 współpraca przy modyfikacji programów nauczania 

 staże dla uczniów i nauczycieli  

 tworzenie klas patronackich 
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Zawody przyszłości 
doskonalenie kształcenia zawodowego  

w powiecie mieleckim 

Zawody 
technik mechanik lotniczy 
mechanik – monter maszyn i urządzeń 
 

Praktyki uczniowskie 
Linetech 
Gardner Aerospace Mielec 
Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G 
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1. PZL – wspólna realizacja zajęć praktycznych  
w technikum w ramach kwalifikacji  
M19. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 

2. Kirchhoff  - wspólna realizacja szkolenia nowo-
zatrudnionych pracowników w zawodzie 
Mechanik narzędziowy 

3. Sierosławscy – merytoryczna współpraca przy 
rozwijaniu talentów modelarzy kosmicznych  
w ramach MAUT „Leonardo” 
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Okres realizacji: 1.06.2017 – 30.06.2018 

Cel projektu: 

Wzrost kwalifikacji zawodowych osób z niższym wykształceniem i 50+  
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Kursy umiejętności zawodowych (KUZ) 

 Administrowanie sieciowym system operacyjnym 

     Suse Linux Serwer 

 Urządzenia sieciowe 

 Tworzenie stron  internetowych 

 Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC 

     i frezarek CNC 

 Podstawy Adobe Photoshop 
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Uzupełnienie wiedzy i umiejętności 

 Programowanie w systemie AutoCAD 

 Programowanie w systemie CATIA 

 Kurs podstaw rachunkowości 

 Solid Works 

 Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych 

 Uprawnienia elektryczne SEP 

 Spawanie metodą TIG 

 Spawanie metodą MAG 

 Kurs dla technicznego personelu lotniczego   
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Dziękuję za uwagę 
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