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Przygotowanie młodzieży do pracy na lotnisku



1. Pytania do Was

2. Co robić?

3. Jak to robić?

4. Jak to wygląda? (studium przypadku)

5. Podsumowanie



✈Marzysz o karierze w lotnictwie? 
✈ Chcesz ustawiać samoloty na stanowiskach płyty postojowej?
✈ Chcesz poznać osobiście osoby pracujące w lotnictwie? 
✈Uważasz, że sprawdzisz się w nadzorowaniu służb działających na 
lotnisku? 
✈ Chcesz dowiedzieć się, gdzie na lotnisku przebiega granica między 
landside a airside?
✈ Pragniesz polatać dronem? 

Jeśli tak, to kierunek 
„technik lotniskowych służb operacyjnych” 

jest właśnie dla Ciebie!





Technik lotniskowych służb operacyjnych

• 1 szkoła (2)

• 29 uczniów

• Obsługa operacyjna portu lotniczego,  Prowadzenie działań we współpracy ze 
służbami żeglugi powietrznej

Technik mechanik lotniczy

• 3 szkoły

• 228 uczniów (63)

• Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych, Wykonywanie obsługi 
hangarowej statków powietrznych

Technik awionik

• 1 szkoła

• 64 uczniów

• Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych , Wykonywanie obsługi 
wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

Technik eksploatacji portów i terminali

• Brak szkół, 4 osoby na kursie (w placówce niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej)

• Obsługa podróżnych w portach i terminalach, Organizacja i prowadzenie prac 
związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w 
portach i terminalach





1.

• Co mamy?

• Co jest potrzebne?

• Co będzie potrzebne?

2.

• Kadra (kim będziemy robić?)

• Umowa z podmiotami (z kim będziemy robić)

• Pracownie+wyposażenie (gdzie będziemy robić?)

3.

• Wydarzenia (konkursy, wycieczki, social media, 
pikniki)

• Materiały dydaktyczne

Decyzja



Innowacja pedagogiczna???
Na życzenie i wniosek pracodawców, np. technik obsługi 

pasażerów (w przewozach lotniczych i lądowych)



• Kadra (kim będziemy robić?)

• Umowa z podmiotami (z kim będziemy robić)

• Pracownie+wyposażenie (gdzie i jak będziemy robić?)2.

Firmy, izby, 
zrzeszenia

Stowarzyszenia
(modelarze, 
droniarze)

Szkoły wyższe

Administracja 
samorządowa

Ośrodki 
szkolenia



Coach, trener 
osobisty

Doradca 
zawodowy

Headhunter

Pedagog

Wychowawca

E-nauczyciel

Instruktor, 
specjalista

Marketingowiec

Autorytet, lider

Facylitator, 
mediatorEgzaminator

Moderator

Team-builder



Nauczyciel musi 
posiadać umiejętność 
dostosowania działań 

pedagogicznych do 
zmieniających się 

warunków…

Organizacja konkursu i 
info na FB=więcej 

uczestników=nauczyciel 
„ogarnia” Internet= 

podziw uczniów
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Podpisanie umowy z Politechniką Śląską



Technik Geodeta

Technik Architektury Krajobrazu

Technik Lotniskowych 
Służb Operacyjnych

Synergia



To my będziemy 
tworzyć Wikipedię

Lotnicze „Monopoly”
Więcej grywalizacji

Latanie dronem

Praca w porcie lotniczym

Informator dla absolwentów 
kierunków lotniczych



https://www.facebook.com/tlsoporeba/

https://www.facebook.com/tlsoporeba/


https://www.facebook.com/AiRClassWojkowice/?ref=book
marks

https://www.facebook.com/AiRClassWojkowice/?ref=bookmarks


OGETHER

VERYONE

CHIEVE

ORE



Konferencja kierowana jest 
do reprezentantów dyscyplin 
wchodzących w skład nauk 
społecznych, 
humanistycznych, 
technicznych, medycznych, 
ekonomicznych, prawnych, 
do przedstawicieli nauki i 
praktyki. W tym roku 
chcielibyśmy dedykować 
nasze spotkanie poprawie 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa…



Dziękuję za uwagę!
Zapraszam do współpracy!

✈ Tel. +48 667 914 390
✈ E-mail: rfellner@wp.pl
✈ Facebook: 

https://www.facebook.com/CentrumLotnictwaPolSl/

https://www.facebook.com/CentrumLotnictwaPolSl/

