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Samsung LABO 
Co to jest? 



• Co to jest? 

      Program profesjonalnych zajęć dodatkowych 
dla uczniów klas ponadgimnazjalnych, który 
pomoże im w wykształceniu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy. 

 

• Dlaczego? 

      Cały czas rośnie przepaść pomiędzy wiedzą 
uczniów, a wymaganiami rynku pracy. 
Musimy odpowiedzieć na to działaniami, 
które zmniejszą bezrobocie wśród 
absolwentów, zwiększą ich możliwości w 
zakresie przedsiębiorczości i rozwiną 
ekonomię bazującą na wiedzy. 

 

• Jak? 

      Porozumienie pomiędzy władzami miasta, 
przedsiębiorstwem a szkołą daje uczniom 
możliwość poszerzania horyzontów i 
doskonalenia samego siebie. 

   

• Kiedy? 

      Edycja pilotażowa ścieżki zawodowej:  

      od listopada 2014. 

      Pełen program: rok szkolny 2015-2016. 
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Samsung LABO 



Misją Samsung LABO jest inwestycja i wsparcie w edukację młodych ludzi oraz w nabieraniu 
praktycznych umiejętności technicznych, które później podwyższą ich wartość na rynku pracy, a 

także zaprocentują rozwojem branży nowych technologii. 

 

Obecnie zawody techniczne nie cieszą się należytym prestiżem, co skutkuje brakami w kadrach 
wykwalifikowanych pracowników, a także sukcesywnie zmniejszającą się liczbą szkół zawodowych.  
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Samsung LABO  

 Dlaczego? 



• Pilotażowa edycja ma miejsce w 

Zespole Szkół  nr 1 im. Powstańców 

Wielkopolskich  we Wronkach 

 (woj. Wielkopolskie) 

• Regularne zajęcia Samsung LABO 

wystartowały z początkiem roku 2015. 

Wcześniej prowadzone były zajęcia 

wprowadzające, wyposażano klasę, 

wybierano i szkolono trenerów etc. 

• Do programu wybrano 40 uczniów, 

których podzielono na dwie grupy. 

• Zajęcia odbywają się w dwóch 

ścieżkach tematycznych – 

technologicznej i biznesowej 

• Po ukończeniu kursu firma Samsung 

oferuje uczniom zatrudnienie bądź 

praktyki w punktach serwisowych  

(bądź fabryce we Wronkach) lub grant 

finansowy wg. Ich wskazania (dla 

najlepszych) 
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Samsung LABO 

Jak funkcjonuje? 



Zajęcia SmartHome Expert 





Zajęcia biznesowe 





Samsung LABO 
Bilans korzyści 



• Możliwość zdobycia 
praktycznej wiedzy 

• Kontakt z profesjonalistami i 
możliwość konsultacji, 
poszerzenia kwalifikacji 
biznesowych 

• Zapewnienie sobie 
łatwiejszego startu w 
przyszłość 

• Certyfikat ukończenia 
fakultetu 

• Dla najlepszych: możliwość 
zdobycia pracy bądź grantu 
finansowego 

 

Dla uczniów 

• Możliwość zdobycia 
dodatkowych kwalifikacji w 
zakresie edukacji, popartych 
certyfikatem 

• Możliwość stania się 
prawdziwym mentorem dla 
podopiecznych 

• Otrzymanie wszystkich 
narzędzie koniecznych do 
prowadzenia zajęć 
(alternatywnie: gratyfikacja 
finansowa) 

 

 

Dla trenerów 
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• Większa liczba wysoko 
wykwalifikowanych 
pracowników 

• Nawiązanie stałej relacji z 
jednostką edukacyjną, 
łatwiejsza komunikacja z 
gronem pedagogicznym, 
uczniami etc. 

 

 

 

Dla serwisu/Samsung 

Samsung LABO 

Bilans korzyści 







Samsung LABO 
Patroni 
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Samsung LABO 

Patroni 


