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PODSUMOWANIE Nocy Zawodowców 2022 Edycja 5.0 pt. „Zawodowa moc” 

w SUBREGIONIE PILSKIM 

Dnia 7 października 2022 r. w godzinach od 17.00 do 20.30 odbyło się istotne, nie tylko dla powiatu chodzieskiego  

i wągrowieckiego, ale także dla całego subregionu pilskiego oraz województwa wielkopolskiego, wydarzenie jakim jest 

Noc Zawodowców 2022 Edycja 5.0 pt. „Zawodowa moc”. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia, którego inicjatorem 

było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, połączono środowisko edukacyjne  

z biznesowym. Odbiorcami projektu byli uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych powiatu chodzieskiego  

i wagrowieckiego, ich rodzice, jak również pedagodzy. Intencją przedsięwzięcia było upowszechnianie kształcenia 

zawodowego i dualnego wśród młodzieży, jak również promocja lokalnego rynku pracy. 

Przedsięwzięcie miało miejsce w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz w w Zespole Szkół nr 1  

w Wągrowcu. Ogólna liczba uczestników: około 1.200 osób.  

W programie znalazły się między innymi:  

• ZAWODOWA SCENA – promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego 

rynku pracy, przykłady sukcesów zawodowych firm i osób z pasją w formie: spotkań i rozmów z przedsiębiorcami, 

pokazów zawodów, występów uczniów (łącznie 25 prezentacji), 

• Z ERASMUSEM ZA PAN BRAT – podsumowanie i upowszechnianie zrealizowanych przez CWRKDiZ w Pile 

projektów programu ERASMUS+ dot. mobilności edukacyjnej (praktyk zawodowych) w sektorze Kształcenie  

i szkolenia zawodowe (2 prezentacje), 

• WARSZTATY ZAWODOWE – prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego: 

- w Chodzieży, prowadzone przez szkoły: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Zespół Szkół im. 

Józefa Wybickiego w Ratajach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, przedsiębiorstwa – lokalnych 

przedsiębiorców, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży oraz Akademię Nauk Stosowanych w Pile. W Chodzieży 

zrealizowano łącznie 100 warsztatów zawodowych - 25 warsztatów zawodowych powatarzanych 4-krotnie tak, 

aby każdy zainteresowany mógł z nich skorzystać, 

- w Wągrowcu, przez szkoły: Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu, Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

w Wągrowcu, Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, Rzemieślniczą Szkołę Branżową I Stopnia w Wągrowcu, 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance,  Wielkopolskie Samorządowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, lokalnych przedsiębiorców: PRACOWNIA TAPICERSKO-

KALETNICZO-RYMARSKA "EKA-E" z Wągrowca, DREW-MED z Wągrowca, Mariusz Rekus AUTO-HANDEL EKSPORT-

IMPORT ARGO HORSE z Szamocina, POLINOVA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Centrum 

Ogrodnicze MARMAN z Wągrowca, Wągrowieckie Fabryki Mebli Sp. z o.o., SERPOL - COSMETICS Sp. z o.o. Sp.k.,  

Restauracja Dobra Truskawka i Gospodarstwo Rolne Dobra Truskawka z Nowe oraz Cech Rzemiosł Różnych  

w Wągrowcu. W Wągrowcu zaprezentowano 90 warsztatów zawodowych.  

Łącznie przeprowadzono 190 warsztatów zawodowych. 

• ZAWODOWY QUIZ w Kahoot! – zmagania uczniów z wiedzy zawodoznawczej (łącznie 95 uczestników gry),  

• ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach nagranych przez CWRKDiZ w Pile oraz oferta szkół 

kształcących technicznie i branżowo w subregionie pilskim, 

• DORADZTWO ZAWODOWE – konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym wraz z możliwością skorzystania  

z testów multimedialnych oraz warsztaty grupowe z doradztwa (łącznie skorzystalo 177 osób), 

• POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – widowisko laserowo – muzyczne, 

• TRANSMISJA WYDARZENIA – wydarzenie wągrowieckie było transmitowane na żywo na YouTube przez Zespół 

Szkół nr 1 w Wągrowcu. 
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Ponadto w kameralnym „Kinie za Rogiem” w Trzciance przy ul. Broniewskiego 2, w ramach powyższego wydarzenia 

odbywały się również od godziny 08.00 do 14.00 trzy pokazy filmu związanego z tematyką zawodową, rekrutacją, 

adaptacją w nowym miejscu pracy, rozwojem kariery, wykorzystaniem własnych zasobów i umiejętności.  

Film pt. „STAŻYŚCI”, produkcji amerykańskiej oparty na faktach, opisujący różnice pokoleniowe panujące  

w wielkiej korporacji i związane z tym perypetie, pomyłki, nieporozumienia z tego wynikające. Odbiorcami projekcji 

byli uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance.  

Ilość uczestników: 56 osób. 

 

Działania w mediach / social mediach w ramach Nocy Zawodowców 2022 edycja 5.0 CWRKDiZ w Pile: 

Facebook: 

• live na Youtube NOC ZAWODOWCÓW 2022 EDYCJA 5.0 - 598 wyświetleń 

• post - Zapraszamy na LIVE NOC ZAWODOWCÓW 5.0 ZAWODOWA MOC - ZS1 WĄGROWIEC - 191 wyświetleń, 

zasięg posta 177, aktywność 37, 

• post - Noc Zawodowców 2022 5.0 w Chodzieży u Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży dzieje się  - 

wyświetleń 3.482, zasięg posta 3.299, aktywność 1.896 

• post - Strefa Przedsiębiorców w Zespół Szkół Nr 1 w Wągrowcu Noc Zawodowców 2022 edycja 5.0 Zawodowa 

MOC - wyświetleń 6.237, zasięg posta 6.237, aktywność dotycząca posta 1.264 

• Noc Zawodowców 2022 - pokaz laserowy - Noc Zawodowców 2022 - 304 wyświetlenia  na YouTube 

• Quiz Kahoot! Na fb – 164 Liczba odbiorców 

YouTube: 

• Premierowe filmy o zawodach z okazji Nocy Zawodowców 2022 – 166+200+68+59 = 493 wyświetleń 

 

 

Iwona Damięcka  

14.10.2022             17.10.2022 
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