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WSPÓŁPRACA „SKROJONA NA MIARĘ”???

TAK   CZY NIE?



N I E !!!

DLACZEGO?



Zaledwie 2,5% badanych przedsiębiorców 
deklaruje współpracę ze szkołami sektora 
włókienniczo-odzieżowego – oznacza to, że na 
400 przebadanych firm sektora włókienniczo-
odzieżowego z obszaru województwa łódzkiego 
390 (!!!) nie współpracowało ze szkołami i nie 
wspierało ich w żadnej formie.

CO Z TEGO WYNIKA???



1. Brak jakiegokolwiek wpływu przedsiębiorców 
na proces kształcenia, w tym na rodzaj 
realizowanych w szkołach specjalizacji!!!

2. Brak zaangażowania w proces doskonalenia 
zawodowego nauczycieli;

3. Brak zaangażowania w praktyczne 
przygotowanie zawodowe potencjalnych, 
przyszłych pracowników.



Z punktu widzenia uczniów sytuacja w zakresie 
współpracy szkół z firmami sektora 
włókienniczo-odzieżowego wygląda nieco lepiej 
(co wcale nie znaczy, że dobrze!), bowiem 40% 
respondentów (160 osób na 400 badanych) 
wskazało na różne formy współpracy:

� praktyki zawodowe (80%),

� fundowanie stypendiów naukowych (21%),

� fundowanie nagród (17,5%).



Również zdaniem ankietowanych dyrektorów i 
nauczycieli współpraca szkół z przedsiębiorcami 
przebiega lepiej aniżeli wg opinii 
przedsiębiorców, bowiem 55% tej grupy 
respondentów deklaruje taką współpracę w 
zakresie organizacji:

� praktyk zawodowych,

� wycieczek zawodowych. 



DLACZEGO POZIOM WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z 
FIRMAMI SEKTORA WŁÓKIENNICZO-

ODZIEŻOWEGO JEST NA TAK NISKIM POZIOMIE?

Przecież 95% ankietowanych dyrektorów dąży 
do nawiązania współpracy z firmami!!!



Najczęściej wskazywane przyczyny braku 
zainteresowania współpracą ze strony 
przedsiębiorców to:

� brak zainteresowania przyjmowaniem 
uczniów na praktyki;

� brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry do 
pracy z praktykantami i dokształcania 
nauczycieli;



� brak czasu z uwagi na pełne zaangażowanie 
pracowników;

�brak możliwości stworzenia dodatkowych 
miejsc pracy dla praktykantów;

� brak zainteresowania wśród pracowników 
przygotowaniem praktykantów i kształceniem 
nauczycieli;

� brak zainteresowania nauczycieli 
dokształcaniem w firmach.



CZY DALEJ TAK MUSI BYĆ?

NIE!!!

CZY MOŻNA WPŁYNĄĆ NA ZMIANĘ POZIOMU 
WSPÓŁPRACY SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

Z SEKTOREM PRZEDSIĘBIORSTW 
WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWYCH?

TAK!!!



� opracowanie strategii rozwoju sektora 
włókienniczo-odzieżowego uwzględniającej zadania 
dla administracji samorządowej, przedsiębiorców, 
jednostek naukowo-badawczych, kierownictwa 
szkół, izb gospodarczych i in. instytucji otoczenia 
biznesu;

� włączenie szkół zawodowych w sieci współpracy 
– klastry włókiennicze, klastry edukacyjne, oraz 
otoczenie ich opieką organizacji nauk.-tech.



� uwzględnienie w ramach PO KL, PO IG, RPO 
punktów premiowych dla projektów 
ukierunkowanych na współpracę
przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi;

� lobbowanie na rzecz wprowadzenia ulg 
podatkowych dla przedsiębiorstw przyjmujących 
praktykantów;



� opracowanie szkolnych strategii rozwoju 
współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie 
organizacji praktyk zawodowych, ruchu 
przyjaciół i sponsorów szkoły, wspólnych imprez 
promujących szkołę i współpracujące 
przedsiębiorstwa;

� podpisanie umów o współpracy z 
organizacjami branżowymi przedsiębiorstw oraz 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;



� w celu nawiązywania współpracy i jej 
podtrzymywania w każdej szkole powołać
kompetentnego pełnomocnika ds. współpracy;

� w umowach szkół z przedsiębiorstwami 
odnośnie organizacji praktyk zawodowych 
szczegółowo określić zasady współpracy, aby 
unikać „biernego” charakteru praktyk;



� w ramach umów o współpracy z 
przedsiębiorstwami należy uwzględnić również
większe zaangażowanie firm i wsparcie w 
procesie doskonalenia kwalifikacji kadry 
pedagogicznej, angażowanie  w kształtowanie 
programów nauczania; 



CZY ZMIANY SĄ MOŻLIWE?

TAK

CZY PROCES ZMIAN JEST ŁATWY?

NIE

CZY ZMIANY SĄ KONIECZNE?

TAK!!!



DziDziDziDzięęęękujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagęęęę!!!!


