
 

 
 

Białystok, 26.04.2017r. 
 
Szanowna Pani Dyrektor 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

Analizy współczesnego rynku pracy jednoznacznie wskazują na konieczność wdrażania 
programów odbudowy szkolnictwa zawodowego. Wynika to głównie z faktu, iż jedną                              
z przeszkód szybszego rozwoju gospodarczego jest brak wysoko wykwalifikowanych 
pracowników w określonych zawodach. Jest to efekt, panującej w naszym kraju, swoistej 
„mody” na wyższe wykształcenie, skutkującej „nadprodukcją” absolwentów uniwersytetów, 
często niestety kompletnie nieprzydatnych z punktu widzenia rynku pracy. 

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa Szkołę do bezpłatnego udziału                                    
w rozpoczynającym się projekcie pt. „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja 
kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Do realizacji Projektu powołany został 
bardzo silny merytorycznie i instytucjonalnie Zespół, składający się z następujących Partnerów - 
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Miasto Suwałki wraz z Suwalskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Izba 
Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto 
Bielsk Podlaski. Seminarium otwierające odbędzie się 10 maja w godzinach 10:00 – 15:00                    
w Hotelu3 TRIO w Białymstoku, ul. Hurtowa 3. 

Efektywne i wydajne szkolnictwo zawodowe jest absolutnie kluczowym elementem 
nowoczesnej gospodarki. Po pierwsze, pozwala ono na utrzymanie względnej równowagi 
pomiędzy oczekiwaniami ze strony przedsiębiorców (tj. potrzebami rynku pracy), a podażą 
odpowiednio wykwalifikowanej kadry. 

Jako placówka kształcenia zawodowego, poprzez włączenie się do Projektu, możecie 
Państwo uzyskać szereg korzyści, które z jednej strony, poprzez szeroko zakrojone działania 
informacyjno-promocyjne, mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania uczniów szkół 
gimnazjalnych Państwa ofertą edukacyjną, a z drugiej strony, poprzez współpracę                                       
z pracodawcami, wpłynąć na podniesienie wskaźników zatrudnialności absolwentów Państwa 
szkoły. 

 
        
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. 

 
Rejestracja uczestnictwa w seminarium:  rejestracja1.kuratorium.bialystok.pl 
 
 
 

                                                                                   Z poważaniem 
 
Prof. dr hab. Bogusław Plawgo     Jadwiga Mariola Szczypiń 
Prezes Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr   Podlaski Kurator Oświaty 

 

http://rejestracja1.kuratorium.bialystok.pl/
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RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM  

realizowanego  w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia 

zawodowego w województwie podlaskim” 

10 maja 2017 r. Hotel 3 TRIO w Białymstoku, ul. Hurtowa 3 

 

09:30 – 10:00   Rejestracja uczestników seminarium 

10:00 – 10:15   Uroczyste otwarcie seminarium: 

  Jadwiga Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty 

prof. dr hab. Bogusław Plawgo – Prezes Białostockiej Fundacji 

Kształcenia Kadr 

10:15 – 10:45  Nowy model kształcenia zawodowego - Jadwiga Szczypiń – 

Podlaski Kurator Oświaty 

10:45 – 11:15  Model wsparcia szkół zawodowych - prof. dr hab. Bogusław 

Plawgo – Prezes BFKK 

11:15 – 11:45  Projekt „Dobry zawód – fajne życie” – popularyzacja kształcenia 

zawodowego  – Iwona Zaborowska BFKK 

11:45 – 12:15 Model doradztwa popytowego – Michał Skarzyński BFKK 

12:15 – 12:45  Model zapewnienia systemu jakości kształcenia w szkołach 

zawodowych – dr Cecylia Sadowska-Snarska BFKK 

12:45 – 13:15   Przerwa kawowa 

13:15 – 14:30    Sesje panelowe w grupach warsztatowych: 

 prezentacja działań dla szkół ponadgimnazjalnych kształcenia 

zawodowego w projekcie „Dobry zawód – fajne życie”  

 korzyści z realizacji projektu w wymiarze szkoły jako instytucji i 

kadry dydaktycznej 

 pytania i odpowiedzi związane z udziałem w projekcie  

14:30 – 15:00   Podsumowanie i zamknięcie seminarium 

 


