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CEL POWSTANIA INKUBATORA
- wdrożenie kształcenia zawodowego o tematyce efektywności 
energetycznej w budownictwie.

Zawody:
- technik budownictwa,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- monter izolacji budowlanych,
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Formy edukacyjne:
- szkoła dla młodzieży (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa),
- kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- kursy kompetencji zawodowych branży budowlanej, energetycznej i 
instalacyjnej.



POTRZEBA ZMIAN
Pojawienie się nowych zagadnień w budownictwie:
*termomodernizacje,
*budownictwo energooszczędne, pasywne, zeroenergetyczne,
*nowe technologie i materiały.
Duża ilość inwestycji budowlanych, remontowych modernizacyjnych 
w tym termomodernizacji.
Brak fachowców.
Zła jakość wykonywanych prac.
Rosnące koszty energii i eksploatacji budynków.

Źródło: http://budowa.com.pl/

Źródło: http://termo-plus.pl/



*Czy edukacja szkolna nadąża za zmianami w branży 
budowlanej? (treści programowe, metody, baza 
technodydaktyczna)

*Czy szkoła przygotowuje dobrze przygotowuje uczniów do 
wykonywania zadań zawodowych?

*Czy pracownicy prawidłowo stosują innowacyjne materiały 
i technologie budowlane? (efekt ekologiczny, finansowy)

Źródło: http://termo-plus.pl/Źródło: http://www.inowroclaw.powiat.pl/



Kształcenie w zawodzie technik budownictwa do roku 2012

a) stara podstawa programowa i programy nauczania 
zatwierdzane przez MEN z niewielką możliwością ingerencji 
szkoły,

b) duży nacisk na kształcenia teoretyczne,

c) kształcenie praktyczne:

- II klasa zajęcia praktyczne 5 godz. przez 1 dzień w tygodniu,

- III klasa miesięczna praktyka zawodowa 160 godz. 

W sumie na kształcenie praktyczne przypadało 350 godzin.



Kształcenie w zawodzie technik budownictwa od roku 2012

a) nowa podstawa programowa zatwierdzona przez MEN,

b) program nauczania tworzony przez nauczycieli i zatwierdzany 
przez dyrektora,

c) duży nacisk na kształcenia praktyczne: 

- 735 godz. zajęć praktycznych na warsztatach, w pracowniach i 
u pracodawców, 

- 160 godz. miesięcznej praktyki zawodowej u pracodawców;

w sumie 895 godzin kształcenia praktycznego w zawodzie,

d) konieczność spełnienia wymagań dotyczących bazy 
dydaktycznej i egzaminacyjnej.

e) możliwość wprowadzania treści nauczania dostosowanych 
do potrzeb rynku pracy, w porozumieniu i we współpracy z 
pracodawcami.



Potrzeba zmian - podejmowane działania
edukacyjne

Praktyka zawodowa we Frankfurcie/O

Praktyka zawodowa we Frankfurcie/O

Praktyka zawodowa w firmie THOR

Zajęcia zawodoznawcze - Thermaflex



Inspiracje – stanowiska dydaktyczne

Ośrodek edukacyjny - Cottbus Politechnika Poznańska



*Utworzenie centrum edukacyjnego poprzez 
modernizację istniejącego byłego obiektu dydaktycznego 

Podjęte działanie inwestycyjne:



Koncepcja 2012-2013

Projekt 2013

Wykonanie V 2014 – IV 2015



Zakładane  efekty edukacyjne:
1. Poszerzenie zakresu wiedzy i 
umiejętności uczniów.
2. Podniesienie jakości kształcenia.
3. Poznanie nowych technologii.
4. Zbliżenie rynku pracy i edukacji.



Przewidywane efekty ekonomiczne i społeczne:
1. Wysoka jakość prac budowlanych.
2. Efekt ekologiczny.
3. Oszczędności finansowe 
użytkowników obiektów.
4. Zadowolenie inwestora.
5. Wzrost liczby klientów.
6. Wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa.

Źródło: http://termo-plus.pl/



To dopiero początek. 

Najbliższe wyzwania:

1. Wyposażenie stanowisk.

2. Wyposażenie obiektu pod 
względem sprzętu dydaktycznego.

3. Pozyskanie uczniów !!!

4. Współpraca szkoła – rynek pracy.



Dziękuję za uwagę
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