
Monitorowanie rynku pracy dla 
potrzeb organizacji wsp ółpracy 

szkół z pracodawcami 
w wojew ództwie łódzkim

ZSETH  w Łodzi
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JAK TO OSIĄGNĄĆ ?

ZSETH NAJLEPSZĄ
SZKOŁĄ ZAWODOWĄ
W REGIONIE.

KSZTAŁCIMY M ŁODZIEŻ ZGODNIE 
ZE STANDARDAMI KRAJOWYMI, 
PRZY WSPÓŁPRACY Z 
PRACODAWCAMI BUDUJEMY 
TOŻSAMOŚĆ WIODĄCEJ SZKOŁY 
ZAWODOWEJ W REGIONIE.

ZARZĄDZANIE PROCESEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
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Czy jeste ście Państwo 
zainteresowani nasz ą ofert ą?

technik administracji 
technik rachunkowości

SZKOŁA POLICEALNA NR 1SZKOŁA POLICEALNA NR 1

technik ekonomista
technik hotelarstwa 
technik obsługi turystycznej

TECHNIKUM NR 1 TECHNIKUM NR 1 

Nasza oferta edukacyjna
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TECHNIK HOTELARSTWA

W czym mog ę pomóc ?

Kompleksowa obsługa gości w obiektach noclegowych.

FOCUS

FOCUS



Wielokierunkowa współpraca 
- andel’s Hotel Łódź

Powody podjęcia współpracy

Rok 2009 otwarcie pierwszego
4* hotelu w Łodzi :

Brak na lokalnym rynku pracy
doświadczonej,
wykwalifikowanej kadry

Konieczność poszukiwania
personelu na rynku
ogólnopolskim

FOCUS

Formy współpracy

Praktyki szkolne
Staże absolwenckie
Umowy cywilno-prawne
Organizacja spotkań
branżowych, konferencji, 
konkursów



Wielokierunkowa współpraca    
andel’s Hotel Łódź

Korzyści dla uczniów

Nabycie kompetencji zawodowych 
w oparciu o solidne 
międzynarodowe standardy
Poznanie zasad etyki zawodowej
Rozpoczęcie ścieżki kariery 
w międzynarodowej sieci hoteli

Korzyści dla szkoły
Poznanie potrzeb pracodawcy

Umożliwia kształcenie  zawodowe   
we właściwym kierunku

Zapewnienie profesjonalnej bazy 
szkoleniowej

Dostarcza wiedzy na temat 
aktualnych trendów panujących 
w branży

Korzyści dla pracodawcy

Kształcenie przyszłych 
pracowników
Dostarczanie na rynek pracy 
absolwentów o pożądanych 
kompetencjach

FOCUS



ZSETH w ZSETH w ŁŁodziodzi

ZAKRES WSPZAKRES WSPÓÓŁŁPRACY PRACY ::

•• PRAKTYKI  ZAWODOWEPRAKTYKI  ZAWODOWE

•• WDRAWDRAŻŻANIE  NOWEJ  PODSTAWY ANIE  NOWEJ  PODSTAWY 
PROGRAMOWEJPROGRAMOWEJ

•• UDOSTUDOSTĘĘPNIANIE  SZKOLE PNIANIE  SZKOLE 
WYPOSAWYPOSAŻŻENIA  DO  ENIA  DO  

PRAKTYCZNEJ  NAUKI  ZAWODUPRAKTYCZNEJ  NAUKI  ZAWODU
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TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Najpiękniejsze 
miejsca na 
świecie…

Kompleksowa obsługa klientów biur turystycznych.



� POWIEDZ MI – ZAPOMNĘ

� POKAŻ – MOŻE ZAPAMIĘTAM

� ZAANGAŻUJ MNIE W TO - ZROZUMIEM



Piramida uczenia się/nauczania.
Procenty (%) pokazują efektywność poszczególnych 

metod przekazywania wiedzy

(Rycina pochodzi z Programu edukacji zdrowotnej dla krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej Fundacji Sorosa. Materiały warsztatowe 

autorstwa Carol Flaherty-Zonis i Susan Shapiro



KorzyKorzyśści ze wspci ze wspóółłpracy z pracodawcami pracy z pracodawcami 
dla:dla:

ZADOWOLONY KLIENTZADOWOLONY KLIENT

skuteczny 
PR

lojalność
konsumenta

ambasador 
marki

zwiększona 
częstotliwość

korzystania z oferty 
branży turystycznej

zwiększone 
wydatki



WNIOSKI:WNIOSKI:
Podstawowe formy wspPodstawowe formy wspóółłdziadziałłania i wspania i wspóółłpracy z pracodawcami pracy z pracodawcami 
dotyczdotycząą::

�� organizowania praktyk zawodowych, ktorganizowania praktyk zawodowych, któóre prowadzre prowadząą do konfrontacji do konfrontacji 
wiadomowiadomośści ci ii umiejumiejęętnotnośścici uksztaukształłtowanych w procesie dydaktycznym towanych w procesie dydaktycznym 
z praktykz praktykąą organizacyjnorganizacyjnąą pracodawcy,pracodawcy,

�� organizowania zajorganizowania zajęćęć specjalizujspecjalizująących, majcych, mająących na celu cych na celu 
uksztaukształłtowanie umiejtowanie umiejęętnotnośści specjalistycznych, niezbci specjalistycznych, niezbęędnych na dnych na 
danym stanowisku pracy,danym stanowisku pracy,

�� rozpoznawanie perspektyw rozwojowych branrozpoznawanie perspektyw rozwojowych branżży hotelarskoy hotelarsko--
turystycznej turystycznej ww regionieregionie ii momożżliwoliwośścici znalezienia w niej zatrudnienia,znalezienia w niej zatrudnienia,

�� planowania drogi zawodowej i konfrontowanie wplanowania drogi zawodowej i konfrontowanie włłasnych planasnych planóów w 
zawodowych zawodowych zz potrzebamipotrzebami lokalnego, regionalnego i europejskiego lokalnego, regionalnego i europejskiego 
rynku pracy,rynku pracy,

�� wspwspóółłudziaudziałłu pracodawcu pracodawcóów w organizowanych konkursach wiedzy w w organizowanych konkursach wiedzy 
i umieji umiejęętnotnośści, wystawach, sesjach, konferencjach, spotkaniach oraz ci, wystawach, sesjach, konferencjach, spotkaniach oraz 
turniejach sportowych,turniejach sportowych,

�� podejmowania dziapodejmowania działłaańń profilaktycznych niwelujprofilaktycznych niwelująących trudnocych trudnośści ci 
wychowawcze wwychowawcze wśśrróód ucznid ucznióów.w.
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Dziękuj ę

9191--008 008 ŁŁóóddźź
ul. Drewnowska 171ul. Drewnowska 171

tel. 42 654 00 05tel. 42 654 00 05
www.zseth.edu.lodz.pl

email:email: zsethsekretariat@wp.pl


