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Historia 12

Grażyna 
Łakomiec

„Jeżeli się żyje, to się uczy 
przez całe życie”
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Grażyna Łakomiec rozpoczęła karierę edukacyjno-zawodową w Zespole 
Szkół Odzieżowych w Poznaniu, w której od 1990 roku zajmuje stanowisko 
dyrektora. Najpierw zdobyła zawód krawca, a następnie technika odzie-
żowego. Tuż po maturze została zatrudniona na stanowisku nauczyciela 
przedmiotów zawodowych. Choć chciała zostać nauczycielką matematyki, 
kontynuowała edukację w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, 
w której studiowała wychowanie techniczne. Pomiędzy pierwszym zatrudnie-
niem w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu a objęciem funkcji dyrekto-
ra, pracowała na stanowiskach kierownika wydziału zaocznego i wicedyrek-
tora szkoły. 

Respondentka, odkąd pamięta, chciała być nauczycielką. Informacje o tym, 
jak rozpocząć pracę w wybranym zawodzie, zdobywała już na etapie nauki 
w szkole ponadpodstawowej.

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)?

KKZ, czyli kwalifikacyjne kursy zawodowe, to bezpłatna forma kształce-
nia adresowana do osób dorosłych bez względu na dotychczasowe wy-
kształcenie Celem kształcenia jest uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji 
zawodowych, które umożliwiają m.in. pracę w wybranym zawodzie, 
zdobycie awansu czy zmianę dotychczasowej ścieżki kariery. Osoby, 
które ukończyły wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, mogą uzy-
skać odpowiednio tytuł technika (tu warunek wykształcenia średniego) 
lub wykwalifikowanego robotnika. KKZ to szansa na zdobycie wiedzy 
i umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie w bardzo krótkim 
czasie. Elastyczny system kształcenia uwzględnia podstawę programo-
wą realizowaną w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Zakończenie 
kursu oraz zrealizowanie praktyk zawodowych dopuszcza uczestnika 
do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawo-
dzie w zakresie wybranej kwalifikacji. Rekrutacja trwa cały rok, a nauka 
rozpoczyna się po zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych.  

„(…) bardzo chciałam być nauczycielką, w ogóle moje całe życie toczy-
ło się wokół szkoły.  Uczyłam się, bawiąc się w szkołę. Tak chciałam być 
nauczycielką, że jak dowiedziałam się  o możliwości  pracy w szkole, to po-
szłam do dyrektorki i zapytałam się, w jaki sposób można zostać nauczy-
cielem. (…) chociaż szkoła potrzebowała nauczycieli zawodu, nie wszyscy 
w radzie pedagogicznej byli za tym, żeby takie młode osoby przyjmować 
do pracy. No ale pani dyrektor miała ostatnie zdanie (…)”.

Grażyna Łakomiec, pomimo ogromnego doświadczenia pracy w edukacji, 
twierdzi, że nigdy nie przestała się uczyć. Uważa, że ciągłe przyswajanie 
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aktualnej wiedzy jest naturalne dla człowieka. Co więcej, stanowi podstawę 
dobrego funkcjonowania na rynku pracy.

„(…) jeżeli się żyje, to się uczy przez całe życie. To tylko ten, co się odizolu-
je i pojedzie w Bieszczady, to może się… ale też się będzie uczył, bo będzie 
się uczył tego nowego życia. Nie ma takiej możliwości, że człowiek stanie 
i się nie uczy.”

Jak zostać nauczycielem zawodu?

Nauczycielem zawodu może być zarówno przekazujący wiedzę teore-
tyczną specjalista, jak i praktyk związany bezpośrednio z rynkiem pracy, 
dzielący się z uczniami swoim doświadczeniem branżowym. Kształcenie 
zawodowe odbywa się więc zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy. 
Nauczyciele zawodu pracują w technikach, szkołach branżowych, szko-
łach policealnych oraz prowadzą tzw. kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(KKZ). W firmach branżowych praktyczną naukę zawodu nadzorują 
pracownicy posiadający tytuł mistrza w zawodzie. Kształcenie zawo-
dowe prowadzą również izby rzemieślnicze. Kwalifikacje nauczycieli 
zawodu opisane są w aktach prawnych: 1) Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli z dnia 24 sierpnia 2017r., 2) Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej 
nauki zawodu.

Najbardziej pożądanym modelem kształcenia zawodowego jest  tzw. 
kształcenie dualne, definiowane jako połączenie kształcenia zawodowe-
go teoretycznego w szkole oraz kształcenia zawodowego praktycznego 
u pracodawcy.

„(…) trzeba nadążać za nowościami. Różne innowacje są wprowadzane. 
Poza tym, jeżeli człowiek jest zdrowy i ma siły, to zawsze dąży do czegoś 
nowego. Jak dąży do czegoś nowego, to musi się uczyć, bo obojętnie, co 
sobie wymyśli, wymarzy, to musi niestety znaleźć do tego drogę (…).”

Na początku kariery edukacyjno-zawodowej największym wsparciem dla 
respondentki byli rodzice. Pomimo niepowodzenia w egzaminach do szkoły 
ekonomicznej i wynikającej z niego rocznej przerwy w edukacji, Grażyna 
Łakomiec nie przestawała się kształcić.

„(…) największy wpływ miała moja mama, która jak mi się nie udało zdać 
egzaminu do liceum ekonomicznego, zapisała mnie na kursy szycia i kroju 
do Izby Rzemieślniczej. Przez rok chodziłam na te kursy (…).”
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Objęcie funkcji dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych wymagało od Gra-
żyny Łakomiec dużego zaangażowania w pracę. Wdrożenie w nową rolę 
przebiegało łatwiej dzięki pomocy ustępującej ze stanowiska dyrektorki 
szkoły oraz dawnej wychowawczyni. W trakcie rozmowy badawczej respon-
dentka podkreślała znaczenie wsparcia i współpracy dla profesjonalnego 
wykonywania powierzonych obowiązków. Podobnie podkreślała, że każde 
doświadczenie, które zebrała w toku kariery edukacyjno-zawodowej, było 
wartościowe, nawet jeśli nie oznaczało sukcesu.

Samodzielnie poszukiwanie pracodawcy świadczącego praktyczną 
naukę zawodu

Uczniowie technikum odbywają kilkutygodniowe praktyki zawodowe 
u pracodawców. Szkoła zazwyczaj wskazuje miejsca odbywania tych 
praktyk, ale uczniowie mogą również sami zaproponować firmę lub 
przedsiębiorstwo branżowe, do którego się udadzą. Podstawą realizacji 
praktyki jest umowa zawierana między szkołą a pracodawcą. Ucznio-
wie szkoły branżowej realizują praktyczną naukę zawodu u praco-
dawcy (zwykle 2-3 dni w tygodniu). Najczęściej to szkoła pośredniczy 
w znalezieniu odpowiedniego zakładu dla młodocianego pracownika, 
ale uczniowie mogą także wskazać wybranego przez siebie pracodaw-
cę. Jeśli spełnia on wymogi formalne, podpisywana jest umowa między 
pracodawcą a uczniem - młodocianym pracownikiem - i jego opiekunami 
prawnymi. Umowa o praktyczną naukę zawodu jest podstawą podjęcia 
nauki w szkole branżowej.

Warto skorzystać z możliwości samodzielnego wyszukania pracodawcy. 
Aktualnych ofert najlepiej szukać na internetowych portalach z ogłosze-
niami lub bezpośrednio na stronie www pracodawcy. Dobrym rozwiąza-
niem będzie też bezpośredni kontakt z pracodawcą, przy okazji którego 
wykazać się można własną inicjatywą. 

Żeby osiągnąć sukces zawodowy, trzeba wytrwale pracować, dążyć do celu 
i być nastawionym na naukę przez całe życie. Grażyna Łakomiec twierdzi, 
że „nigdy nie pracowała, bo zawsze się w pracy bawiła”. Praca sprawia jej 
przyjemność i daje satysfakcję, i to jest właśnie sukces zawodowy.




