
 
 

 

Temat:   „Przyszłość motoryzacji - inteligentne specjalizacje  

               w kształceniu zawodowym”. 

Termin:    12.04.2019 r. 

Miejsce konferencji:  Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie  

ul. Gnieźnieńska 8 ,  75-736 Koszalin 

 

 

Harmonogram konferencji: 
9:00 - Otwarcie konferencji 

9:05 - Wykład inauguracyjny 

 „Stan obecny i trendy w rozwoju motoryzacji"  

- p. Piotr Piątkowski dr hab. inż., prof. nzw. Politechniki Koszalińskiej 

- p. Adam Gontarz - Regionalny Kierownik Obsługi Posprzedażnej Volkswagen Group Polska. 

 „Europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych Euroskills oraz Worldskills"  

- p. Izabela Laskowska - Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych  

w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). 

10:30 – 11:00 Przerwa cateringowa 

11:00 – 14:00 Dyskusje panelowe 

 pojazdy elektryczne i hybrydowe - część I, w części II - szkolenie praktyczne, dotyczące budowy 

i eksploatacji samochodów elektrycznych i hybrydowych, 

 pojazdy autonomiczne i sztuczna inteligencja,  

 innowacyjne rozwiązania w konstrukcjach i naprawach nadwozi pojazdów samochodowych, 

 ekologia w motoryzacji,  

 źródła i inspiracje w drodze do sukcesu zawodowego (od Samochodówki do światowej firmy), 

 reforma szkolnictwa zawodowego. 

14:00 – 14:30 Przerwa cateringowa 

14:30 – 16:00 Wizyta we współpracującej ze szkołą firmie motoryzacyjnej – Firma MOJSIUK  

  http://mojsiuk.pl/   (przedstawienie praktycznego aspektu współpracy: szkoła – pracodawca) 

 

 

 

W sobotę 13.04.2019 r. odwiedzi nas Mobilne 

Centrum Edukacyjne FRSE – które ma 

promować nauczanie poprzez wykorzystanie 

nowoczesnych technologii jako odpowiedź na 

potrzeby współczesnego świata. 

 

 

 

http://mojsiuk.pl/


 
 

 

 

Konferencja organizowana jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSO) i objęta patronatem  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta 

Koszalina, Polskiej Izby Motoryzacji oraz patronatami lokalnych mediów: Głos Koszaliński, 

Gazeta Miasto, TVP 3 Szczecin, Telewizja MAX Koszalin, Polskie Radio Koszalin, Radio Plus 

Koszalin.  

 

O konferencji: 

  - konwencja konferencji zakłada możliwość swobodnego wstępu osób z zewnątrz, 

  - udział w konferencji jest bezpłatny, 

  - panele dyskusyjne będą nakładały na siebie w odstępach czasowych, 

  - uczestnicy panelu mają możliwość czynnego udziału w dyskusji, 

  - przewidziany jest udział uczestników paneli w praktycznych szkoleniach 

   organizowanych przez panelistów, 

  - podczas konferencji przewidziane są przerwy cateringowe dla uczestników. 

 

 

 MCE to naczepa szkoleniowo-dydaktyczna, która 

odwiedza różne zakątki Polski. Celem projektu 

jest szeroko rozumiana edukacja, przekazanie 

wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania 

oraz promocja największego unijnego programu 

edukacyjnego Erasmus+. Multimedialna klaso-pracownia 

„iLAB” stworzy uczestnikom możliwość poznania ozobotów  

i wirtualnej rzeczywistość, oraz przeszkolenia grupy uczniów w zakresie Europassa oraz 

eTwinningu.  

 

 

 Zapraszamy do udziału w Pikniku Motoryzacyjnym następnego dnia (13.04.2019 r.) – jest 

to cykliczna impreza organizowana przez naszą szkołę, we współpracy z wieloma 

przedstawicielami firm motoryzacyjnych z naszego regionu i służbami ratowniczymi, strażą 

pożarną,  policją, strażą miejską  oraz Motoparkiem ( szczegółowe informacje na stronie: 

www.samochodowka.koszalin.pl ). 

Jest to także okazja do zapoznania się bazą dydaktyczną szkoły i szkolnej Pracowni 

Kształcenia Praktycznego. Oferujemy też bezpłatny posiłek przygotowany przez kuchnię 

szkolnego internatu. 

 

http://www.samochodowka.koszalin.pl/


 
 

 

  Informacje dotyczące zgłoszeń udziału w konferencji dla uczestników  

ze szkół spoza Koszalina: 

 Zgłoszenia udziału na stronie: www.samochodowka.koszalin.pl  

 Zapraszamy do udziału 3 – 5 uczniów szkoły wraz z opiekunem 

 Zapewniamy bezpłatny nocleg dla uczestników w pokojach kilkuosobowych w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym lub internacie szkolnym (na terenie szkoły) 

 Możliwa jest rezerwacja noclegu z 11/12.04 oraz z 12/13.04.2019 r. 

 Wyżywienie dla uczestników na stołówce internatu:  

 

cały dzień 12.04.2019 r. – 20 zł / osoba 

śniadanie 13.04.2019 r. – 5 zł / osoba  

 

   wpłaty za wyżywienie w dniu przyjazdu. 

 

 

 

Kontakt z nami 

 

 

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego 

ul. Gnieźnieńska 8 

    75-736 KOSZALIN 

Telefon 94 342 28 61 

e-mail: sekretariat@samochodówka.koszalin.pl 

 

Witryna internetowa 

www.samochodowka.koszalin.pl 

 https://www.facebook.com/Samochodowka.Koszalin/ 
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