
Blachotrapez wyróżniony statuetką
„Pracodawca Przyjazny Edukacji”

W czasie tegorocznej konferencji „Kształcenie zawodowe – egzamin
zewnętrzny - rynek pracy” zorganizowanej w Białymstoku, zastępca
prezydenta miasta – Rafał Rudnicki wyróżnił Blachotrapez statuetką
„Pracodawca Przyjazny Edukacji”. Nagroda przyznawana jest przedsiębiorcom
i dyrektorom instytucji realizującym kształcenie zawodowe i współpracującym
z białostockimi szkołami zawodowymi. 

Firma z Rabki-Zdroju od 2016 r. ściśle współpracuje z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5, a na
przestrzeni ostatnich lat objęła swoim patronatem zarówno I oraz II profilowaną klasę dekarską. To
ścisłe porozumienie wpisuje się również w edukacyjne założenia Blachotrapez, który z roku na rok,
zwiększa swój udział w szkoleniach młodych adeptów dekarstwa, przygotowując ich do wykonywania
tego zawodu w przyszłości. Podobne działania w polskich szkołach są stałym elementem strategii
firmy w rozpowszechnianiu działań wspierających rozwój i kompetencje zawodowe uczniów. W
ramach współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, lider rynku pokryć
dachowych wspiera placówkę w zakresie praktycznym i edukacyjnym, co nie pozostaje bez echa,
również na arenie lokalnej:

 
- Jednym z priorytetów naszej szkoły jest nawiązywanie ścisłej współpracy z firmami branżowymi.
Dostrzegliśmy bowiem, że bez tej współpracy nie da się zapewnić wysokiego poziomu edukacji. To
niezwykle istotne, by uczniowie, bezpośrednio u źródła zdobywali przydatną wiedzę na temat
szerokich możliwości rozwoju swojej przyszłej kariery zawodowej. Blachotrapez otacza opieką i
wspiera kształcenie naszej młodzieży m.in. doposażając warsztaty szkolne i zapewniając uczniom
odzież roboczą na zajęcia praktyczne. Organizuje szkolenia i wycieczki dydaktyczne, podczas których
młodzież zapoznaje się z najnowszymi technologiami i zdobywa przydatną wiedzę na temat
działalności zakładów pracy. Co roku najlepszym uczniom w danym zawodzie fundowane są przez
firmę stypendia pieniężne i atrakcyjne nagrody rzeczowe. To nie tyko służy edukacji, ale zachowuje
niecodzienny walor inspiracji do samorozwoju wychowanków – komentuje Izabela Popławska,
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białym Stoku im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego.

To nie koniec działań firmy na polu szkoleniowym i doradczym. Blachotrapez stale organizuje
cykliczne szkolenia dekarzy oraz wspiera kolejne profilowane klasy w szkołach zawodowych na
terenie całego kraju.
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