
   

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji 
Europejskiej, która ma na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Ten cel ma zostać 
osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkań, konferencji, wizyt studyjnych czy warsztatów podczas 
których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi 
pomysłami, a także przedstawić rozwiązania wspierające współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji 
edukacyjnych. 
Uczniowie i kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych wspólnie 
zdecydowali się wziąć udział w tym wydarzeniu, aby pokazać atrakcyjność kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz uświadomić młodzieży sosnowieckich szkół podstawowych i średnich, że 
kształcenie zawodowe to mądry wybór, zapewniający sporą dawkę zabawy, osiągnięcia w nauce, 
dobrą pracę i większe szanse na ciekawą karierę. Jednocześnie tytuł naszego Tygodnia Umiejętności 
- „Kompetencje przyszłości” pokazuje, że naszym celem jest również pokazanie ponadzawodowych 
i pozazawodowych umiejętności, które pozwolą na efektywną pracę w przyszłości. 
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych rozpocznie się w Elektroniku 15 października 
Konferencją  i warsztatami z udziałem dyrektorów sosnowieckich szkół, doradców zawodowych oraz 
przedstawicieli biznesu i nauki współpracujących z naszą szkołą. Przez kolejne dni uczniowie 
naszego technikum będą przyjmowali młodzież z sosnowieckich szkół podczas Festiwalu 
Umiejętności. Gimnazjaliści, podczas zajęć w pracowniach zawodowych będą mogli odkrywać 
swoje talenty i badać umiejętności w dziedzinie elektroniki, automatyki i informatyki, a także 
współpracować pełniąc różne role. W związku z tematyką Festiwalu chcielibyśmy zaprosić również 
doradców zawodowych oraz nauczycieli fizyki, techniki i informatyki, ale także wszystkich innych 
kreatywnych i otwartych na nowości. 
Nasi uczniowie podczas tego i następnych tygodni odwiedzą śląskie uczelnie techniczne oraz 
współpracujące firmy i zakłady pracy zapoznając się z najnowszymi technologiami w przemyśle, 
systemem kształcenia na uczelni technicznej oraz specyfiką i perspektywami zatrudnienia w regionie. 
Wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności 
Zawodowych będą promowane w mediach społecznościowych, na stronach internetowych szkoły 
oraz w publikacjach Komisji Europejskiej. 

Ramowy program Festiwalu Umiejętności – „Kompetencje przyszłości”  
15.10.2019 r. godz. 1200 
Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu Umiejętności z udziałem dyrektorów 
i nauczycieli sosnowieckich szkół, doradców zawodowych oraz przedstawicieli uczelni wyższych i 
przedsiębiorców z naszego regionu. 
Prezentacja ETUZ oraz działań Elektronika w kształtowaniu  kompetencji zawodowych i 
ponadzawodowych oraz pokazy i warsztaty techniczne dla zaproszonych gości. 
16.10.2019 r. – 18.10.2019 r. 
Festiwal Umiejętności – odkryj swój talent! – warsztaty i pokazy dla uczniów szkół podstawowych 
wg harmonogramu. 
21.10.2019 r. – 20.12.2019 r. 
Wykłady i zajęcia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Wydz. Elektrycznym, Wydz. 
Inżynierii Materiałowej oraz Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej dla uczniów 
naszej szkoły. 
Wizyty studyjne uczniów Elektronika w firmach i zakładach pracy współpracujących ze szkołą. 
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