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DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?
strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych,
?
unikalny model aktywności biznesowej, wspierający rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych na każdym
?
etapie życia,
10-letnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym,
?
ogólnopolskim i ponadnarodowym (do 2011 jako Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.,
obecnie pod nazwą Syntea SA),
dynamiczny rozwój organizacyjny uwzględniający plany upublicznienia spółki,
?
współpraca kapitałowa z globalnym inwestorem Aptech Limited, obecnym na 5 kontynentach, w ponad 40
?
krajach na świecie,
rozbudowana sieć partnerów w kraju i za granicą, gwarantująca kompleksowość oferty,
?
wysoka skuteczność w pozyskiwaniu funduszy europejskich (zdobyte środki w wysokości prawie 50 mln PLN),
?
wsparcie procesu edukacji i budowania ścieżek kariery najnowszymi technologiami ICT,
?
miejsce w czołówce najbardziej innowacyjnych i najlepiej rozwijających się firm w branży edukacyjnej
?
(lider rankingu Polskich Firm Szkoleniowych „Home&Market”2011 i 2012, tytuł Krajowi liderzy Innowacji i Rozwoju
w kategorii Innowacyjna usługa).

NASZA MISJA
Inspirujemy do ciągłego
i efektywnego rozwoju
kompetencji.

NASZA WIZJA

Paweł Chudy
V-ce Prezes Zarządu

Maciej Czernaś
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Fałek
Prezes Zarządu

Jako kluczowi udziałowcy Spółki i osoby zaangażowane w codzienne zarządzanie
jesteśmy pewni, że kompleksowa oferta i unikatowy model biznesowy pozwala
nam zagospodarować perspektywiczny rynek Lifelong Learning poprzez uzupełnienie
luki między propozycją sektora edukacji, a dynamicznie zmieniającymi się potrzebami
rynku pracy. Gwarancją sukcesu jest również nasze wieloletnie doświadczenie
przy równoczesnej współpracy z głównymi podmiotami w sektorach odpowiedzialnych za przygotowanie kadr nowoczesnej gospodarki: edukacją K12, uczelniami
wyższymi, instytucjami rynku pracy oraz przedsiębiorcami.
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WSPÓŁPRACA
Przedsiębiorstwa (ponad 200 podmiotów):

Sektor edukacji K12 (ponad 120 placówek):

Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.
Bre Bank SA
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)
Cyfrowy Polsat SA
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Herbapol Lublin S.A.
Hewlett Packard Polska Sp. z o.o.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Multimedia Polska S.A.
PANDORA Jewelry CEE Sp. z o.o.
Polskie Radio S.A.
Skanska Property Poland Sp. z o.o.
TVP SA
Unilever Polska Sp. z o.o.
Vistula Group S.A.
Wirtualna Polska S.A.
Zakłady Azotowe "Puławy" SA

Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 12 w Gorzowie Wielkopolskim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku
Gimnazjum nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego - Łapińskiego w Łapach
Technikum Rolnicze w Zespole Szkół CKU w Strzelcach Krajeńskich
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
IV Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
II Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku Białej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie
Zespół Szkół Leśnych w Tucholi
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi
Zespół Szkół Rolniczych CKU w Żarnowcu
Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie

Uczelnie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Gdańska
Akademia Leona Koźmińskiego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Politechnika Lubelska
WSP TWP w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Firmy szkoleniowe / instytucje wdrażające programy edukacyjne:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Urząd Miasta Biała Podlaska, Wydział Oświaty
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Fundacja PAN Oddział w Lublinie
Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak
Gamma sp. j.
Stowarzyszenie Humaneo
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Miejski Zarząd Oświaty Bielsko-Biała
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
Starostwo w Ostrołęce
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
WS Finance
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu (PTE)
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Partnerzy zagraniczni:
Aptech Limited (Indie i 35 krajów na świecie)
Siveco Romania (Rumunia)
Work in Time GmbH (Niemcy)
Eduka Plus d.o.o. Nis (Serbia)
Personnel Holding JSC (Bułgaria)
Institut pro informační společnost, o.s. (Czechy)
Cognita (Chorwacja)
IVORA - Vocational Training Centre (Chorwacja)
Searchlighter (Anglia)
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila” (Rumunia)
TEHNE – Centre for Innovation and Development in Education (Rumunia)
ORT FRANCE (Francja)

SZKOŁY
PODSTAWOWE,
GIMNAZJALNE,
PONADGIMNAZJALNE
– SEKTOR EDUKACJI K12
edu4talents to grupa kompleksowych usług kompetencyjnych adresowanych
do sektora edukacji K12, od szkół podstawowych po szkoły średnie, techniczne
i zawodowe, mających na celu lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy
i zwiększenie atrakcyjności oferty placówki oświatowej. W grupie tej znajdują się
zarówno usługi skierowane do uczniów, jak i kadry dydaktycznej szkoły.
edu4talents obejmuje: dostarczanie szkoleń i certyfikacji oraz gotowych materiałów
edukacyjnych zgodnych z aktualnymi wymogami i potrzebami szkół, współpracę
w zakresie organizowania staży i praktyk dla uczniów i absolwentów oraz nauczycieli,
a także wsparcie w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb lokalnego
i globalnego rynku pracy.
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CERTYFIKACJA KOMPETENCJI
Certyfikaty uznawane przez pracodawców na całym świecie, spójne z Krajową i Europejską Ramą Kwalifikacji
Współpraca z sektorem szkolnictwa K-12 (6 - szkoła podstawowa, 3 - gimnazjum, 3 - szkoła średnia) pozwala
na wykorzystanie przez instytucje edukacyjne doświadczeń i gotowych produktów znajdujących się w portfolio
Syntea SA. Należą do nich m.in.:
?
System certyfikacji zawodowej VCC (Vocational Competence Certificate), który pozwala na podnoszenie
oraz potwierdzenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych. System VCC zgodny jest z założeniami Krajowej
oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji i umożliwia porównywanie kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie,
miejscach i formach. Stały monitoring i prowadzone przez Instytut VCC badania rynku gwarantują, że oferta
edukacyjna w obszarze certyfikacji VCC jest odpowiedzią na współczesne potrzeby Europejczyków,
a proponowane w niej zawody, zaspokajają aktualne i przyszłe wyzwania rynku pracy.
?
Certyfikowane szkolenia firmy Aptech Limited - strategicznego partnera Syntei SA, działającego
w 35 państwach na całym świecie. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej posiadamy wyłączność na wdrażanie
szkoleń z sektora Aviation&Hospitality (Aviation&Hospitality Academy), czyli lotnictwa i szeroko rozumianej
branży turystycznej oraz grafiki i animacji komputerowej (Arena Animation). Dzięki tej współpracy nasze
programy, opracowane przez specjalistów z różnych krajów i środowisk kulturowych, zyskały uznanie i cieszą
się dużą popularnością wśród pracodawców, a osoby mogące pochwalić się certyfikatami Aptech
są poszukiwane na globalnym rynku pracy.
?
Po rocznym procesie akredytacyjnym firmie Syntea SA, jako pierwszej w Polsce udało się uzyskać status
Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych
IATA. Stowarzyszenie istnieje od prawie 70 lat i zrzesza ponad 230 największych linii lotniczych
oraz współpracuje z firmami turystycznymi i logistycznymi z całego świata. Syntea SA jako jedyny ośrodek w kraju
ma uprawnienia do przeprowadzania szkoleń i egzaminów, których uczestnicy otrzymują międzynarodowe
certyfikaty IATA, firmujące prawdziwych fachowców w dziedzinie lotnictwa, logistyki oraz turystyki.

Dzięki ciągłej pracy, podnoszeniu
jakości usług i poszukiwaniu
partnerów, proces certyfikacji
oferowany przez firmę Syntea SA
jest jednym z najbardziej kompleksowych w kraju. Kompetencje
potwierdzone przez nasze certyfikaty znajdują uznanie i cieszą się
dużą popularnością wśród
pracodawców nie tylko z Polski
i Europy, ale również z innych
kontynentów.
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Gotowe programy i materiały edukacyjne zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach
Produkty edukacyjne (szkolenia, kursy, programy praktyk i staży oraz metody aktywizacji zawodowej) opracowywane
przez nas we współpracy z wyspecjalizowanymi partnerami lokalnymi i międzynarodowymi, są zgodne zarówno
ze światowymi trendami, jak również z nową podstawą programową w zakresie szkolnictwa zawodowego. Stwarza
to unikalną możliwość wdrożenia rozwiązań stosowanych na świecie w polskim sektorze edukacji. Szkoły zawodowe
oraz techniczne rozpoczynające współpracę z nami otrzymują wsparcie w postaci gotowych programów
oraz materiałów edukacyjnych, uzupełniających proces kształcenia i zgodnych ze zmodyfikowaną klasyfikacją
zawodów z uwzględnieniem ich podziału na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia.
We wspieranym przez nas systemie certyfikacji VCC połączono kluczowe dla nowoczesnej gospodarki obszary
kompetencji:
?
kompetencje zawodowe teoretyczne,
?
kompetencje zawodowe praktyczne,
?
kompetencje personalne i społeczne,
?
kompetencje językowe,
?
kompetencje informatyczne.
Opracowane sylabusy i materiały w postaci podręczników, testów oraz kontentów e-learningowych pomogą sprostać
wytycznym nakładającym na szkoły obowiązek dostosowania struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia
zawodowego i ustawicznego. Wspomogą także proces konsolidacji edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach
odpowiedzialnych za te formy edukacji.

Akredytacja nauczycieli
Dostosowując się do potrzeb polskich szkół, Syntea SA dostarcza także wartość dodaną w postaci podnoszenia
kompetencji i zdobywania nowych kwalifikacji przez pedagogów. Dzięki wdrażanym przez nas systemom
certyfikacyjnym, kadra dydaktyczna ma możliwość akredytacji kompetencji ogólnych oraz branżowych i uzyskania
statusu Trenera lub Egzaminatora w wybranym modelu certyfikacji, co otwiera przed nią możliwości prowadzenia zajęć
dodatkowych lub kursów poza miejscem pracy. Nauczyciele posiadający takie uprawnienia mają możliwość realizacji
egzaminów na zlecenie firm potwierdzających kwalifikacje własnych pracowników lub firm szkoleniowych, realizujących
projekty w danym regionie.
Dodatkową korzyścią dla szkoły
jest możliwość akredytacji własnej
placówki w promowanym przez nas
standardzie kształcenia i certyfikacji
VCC (Vocational Competence
Certificate) i uzyskanie statusów
Akademii Edukacyjnej i/lub Partnera
Egzaminacyjnego, które uprawniają
szkołę do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń i egzaminów
zawodowych, podnosząc tym samym
atrakcyjność oferty edukacyjnej danej
placówki na rynku.
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Przykładowy produkt:

PERSONEL POKŁADOWY LINII LOTNICZYCH (SZKOLENIE DLA STEWARDESS/STEWARDÓW)
Globalny rozwój sektora lotniczego w ostatnich latach przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na pracowników
linii lotniczych. Przewoźnicy z całego świata borykają się z trudnościami podczas rekrutacji personelu pokładowego,
stanowiska pracy szerzej znanego jako Stewardessa lub Steward. Szkolenie zostało opracowane przez najlepszych
na świecie praktyków, spełnia polskie i międzynarodowe przepisy oraz wymagania potencjalnych pracodawców
bez względu na kraj ich pochodzenia. Dodatkowym atutem kursu jest możliwość zdobycia wymaganych przepisami
prawa uprawnień oraz międzynarodowych certyfikatów.
Zakres szkolenia:
?
przedstawienie zawodu
?
podstawy lotnictwa
?
operacje lotnicze
?
czynnik ludzki w operacjach lotniczych
?
grooming
?
przebieg obowiązków personelu
?
obsługa pasażera
?
sytuacje niebezpieczne i procedury awaryjne
?
ochrona lotnictwa cywilnego
?
pierwsza pomoc
?
kariera
Zalecana liczba godzin: 36
Przykłady realizacji:
W odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze lotnictwa,
związane z rozwojem sektora aviation w Polsce, Syntea SA przygotowała
i zrealizowała projekt „Inwestycja w przyszłość”, w ramach którego
przeszkolonych zostało 150 uczniów szkół zawodowych, mieszkających
na terenie województwa śląskiego. W wyniku realizacji projektu uczniowie
uzyskali:
?
zaliczenie części teoretycznej ze szkolenia do licencji PPL (A) – licencji samolotowego pilota turystycznego,
pierwszego etapu kariery zawodowego pilota pracującego w liniach lotniczych,
?
149 uczniów zdobyło Certyfikat DGR kategorii 7 oraz 8 – uprawniający do obsługi towarów niebezpiecznych,
?
20 uczniów zdobyło Certyfikat DGR kategorii 6 – certyfikat specjalisty obsługi towarów niebezpiecznych,
?
149 uczniów zdobyło wiedzę ogólnolotniczą.
W trakcie trwania projektu część uczniów odbywała zajęcia w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice.
Z grupy uczniów, którzy zakończyli edukację w technikum, a brali udział w projekcie, 35 proc. zdecydowało się
na kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych na wydziałach kształcących na kierunkach lotniczych. Z kolei 40 proc.
uczniów znalazło zatrudnienie w przedsiębiorstwach lotniczych: porty i linie lotnicze lub podmiotach, których działalność
jest powiązana z lotnictwem – firmy logistyczne, spedycyjne i cateringowe.
Przykładowe tematy szkoleń:
?
Logistyk/spedytor
?
Komputer i Internet w zawodach technicznych
?
Wprowadzenie do animacji 2D
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PRAKTYKI I STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Organizacja praktyk i staży dla uczniów oraz nauczycieli w kraju i za granicą
Istotnym elementem kształcenia zawodowego
jest możliwość odbycia praktyk lub staży
w wiodących przedsiębiorstwach z danej branży.
Syntea SA dostarczając kompleksowego
wsparcia w procesie uzyskiwania kompetencji
zawodowych, oferuje również sposobność
uczestniczenia w zawodowych praktykach
oraz stażach w uznanych polskich i zagranicznych firmach. Plan praktyk odpowiada
aktualnym i przyszłym potrzebom pracodawców, a forma ich organizacji (max. 2-3
praktykantów/stażystów na jednego opiekuna)
pozwala w sposób efektywny zdobyć wymaganą
wiedzę.
Wspólnie z siecią partnerów organizujemy
również praktyki dla nauczycieli przedmiotów
zawodowych, którzy chcą zaktualizować
lub rozszerzyć swoją wiedzę branżową. Dzięki
udziałowi w tego typu przedsięwzięciach,
pedagodzy po powrocie do swoich szkół
wzbogacają prowadzone przez siebie zajęcia
o doświadczenie zdobyte w renomowanych
przedsiębiorstwach.

Przykłady realizacji:
Nieustający postęp technologiczny powoduje ciągłe zmiany w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi oraz maszyn
w przedsiębiorstwach. Zbyt okazjonalna styczność kadry szkół technicznych i zawodowych z najnowszymi technologiami
stosowanymi w firmach, powoduje szybką dezaktualizację wiedzy w tej dziedzinie.
Analizując potrzeby nabycia kompetencji oraz odświeżenia posiadanych kwalifikacji kadry dydaktycznej, Syntea SA
przygotowała projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii”, w ramach którego są opracowywane
i pilotażowo wdrażane 4 programy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli prowadzących
kształcenie w zawodach: Informatyk, Ekonomista, Elektronik, Technik budownictwa.
Oprócz udziału w specjalistycznych szkoleniach z wybranej branży dla 300 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki
zawodu z województwa lubelskiego przewidziano udział w 2-tygodniowych praktykach w zakładach oferujących usługi
związane z zawodem, w którym pedagodzy realizują proces kształcenia oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
zagranicznych dla tych uczestników projektu, którzy uzyskają najlepsze wyniki egzaminu i opinie opiekunów praktyk.

edu4talents | Praktyki i staże
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Przykładowy produkt:

VCC GRAFIK KOMPUTEROWY
Rynek grafiki i animacji komputerowej jest niezwykle dynamiczny i stale rośnie. Wzrastająca liczba studiów graficznych,
wytwórni filmowych oraz producentów gier komputerowych jest związana z coraz większym zapotrzebowaniem
na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie. W proponowanym programie szkolenia zawodowego Grafik
komputerowy zintegrowane zostały 4 obszary kompetencji: zawodowe, językowe, informatyczne i interpersonalne.
Dzięki kompleksowości szkolenia i uzupełnieniu programu o praktykę zawodową w firmach zajmujących się
projektowaniem graficznym uczestnik, który ukończył kurs jest w pełni wykwalifikowanym pracownikiem, z łatwością
odnajdującym się na specjalistycznym rynku grafiki i animacji komputerowej.

Zakres szkolenia:
?
grafika rastrowa
?
grafika wektorowa
?
animacja i modyfikacja obrazu oraz dźwięku
?
przygotowanie materiału do publikacji
?
komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych obiektów
?
modyfikacja i retusz zdjęć
?
uwypuklanie elementów składowych oraz stosowanie filtrów
?
techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji
oraz separacji materiałów multimedialnych
Zalecana liczba godzin 228, w tym:
?
84 godziny teorii,
?
84 godziny praktyki,
?
60 godzin języka obcego branżowego.
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Przykładowe tematy szkoleń:
?
Specjalista naziemnej obsługi lotniskowej
?
Monter turbin wiatrowych
?
Obsługa platformy e-learningowej
?
Inżynieria projektowania 2D i 3D

POŚREDNICTWO PRACY
Programy nauczania profilowane pod zamówienia pracodawców
Właściwe podejście do szkolenia zawodowego wymaga przewidywania trendów, jakie będą panowały na rynku pracy
w momencie, gdy uczeń opuści mury szkoły. Uczestnicząc w realizacji dedykowanych projektów badawczych
oraz współpracując z wyspecjalizowanymi instytucjami, Syntea SA na bieżąco monitoruje tendencje rynkowe
i prowadzi konsultacje z pracodawcami, opracowując i wdrażając w szkołach programy edukacyjne dostosowane
do ich wymagań i aktualnych potrzeb.
Absolwenci naszych szkoleń potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami są bardziej atrakcyjni na rynku pracy i mają
szansę znalezienia zatrudnienia w sektorach o dużym potencjale rozwoju, np.:
?
osoby, które ukończyły kursy Aptech Aviation&Hospitality
znajdują pracę w wielkich, globalnych firmach, takich jak Air
India SATS, linie lotnicze Emirates, Lufthansa czy Qatar Airways.
Według danych z czerwca 2012 roku ponad 70 proc.
absolwentów szkoleń Aviation&Hospitality znajduje
zatrudnienie w branży.
?
Programy IATA opracowane zostały pod zapotrzebowanie
liderów wśród linii lotniczych, firm logistycznych i turystycznych.
Ich absolwenci uchodzą za prawdziwych fachowców w świecie
lotnictwa, logistyki oraz turystyki. Są niezwykle cenieni przez
pracodawców i podnoszą prestiż każdej firmy, działającej
w powyższych sektorach.
?
Szkolenia proponowane w standardzie VCC (Vocational
Competence Certificate) stwarzają możliwość kompleksowej
nauki danego zawodu lub przekwalifikowania się w przypadku
trudności w podjęciu zatrudnienia. Ujęte w modelu certyfikacyjnym kompetencje zawodowe, językowe oraz informatyczne,
a także ujednolicony system oceny kwalifikacji, sprzyjają
mobilności zawodowej i elastycznemu dopasowywaniu się
posiadacza certyfikatu VCC do zmieniających się warunków
na rynku pracy.

Umowy z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi gwarantujące zatrudnienie
Działamy w myśl zasady „nie produkujemy bezrobotnych”. Przygotowujemy rzetelną ofertę szkoleniową, realizując
ścieżkę kompetencyjną naszego Klienta od czasu zdobywania wiedzy szkolnej, aż po ustawiczne podnoszenie
kompetencji zawodowych (Lifelong Learning). Dbamy o to, by osoby, które odbędą nasze szkolenia mogły
niezwłocznie rozpocząć pracę, a także - już w trakcie zatrudnienia - stale podnosić lub nabywać nowe kompetencje
i umiejętności. Dlatego też w każdym z obszarów naszych działań nawiązujemy kontakty i zawieramy umowy
z renomowanymi przedsiębiorstwami w kraju i za granicą, które zagwarantują zatrudnienie absolwentów naszych
kursów na co najmniej okres próbny lub pierwszeństwo podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
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Przykładowy produkt:

VCC INSTALATOR KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
Wytyczne Unii Europejskiej w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej i potrzeba zastosowania technologii
z zakresu energii odnawialnej spowodują w najbliższej
przyszłości wzrost zapotrzebowania na pracowników
wyspecjalizowanych w tzw. zielonych zawodach.
Proponowane szkolenie VCC Instalator kolektorów
słonecznych jest szansą dla osób kształcących się
lub pracujących w zawodach elektryk, hydraulik czy dekarz
na zdobycie nowych, kluczowych dla gospodarki kwalifikacji.
Instalator kolektorów słonecznych zajmuje się montażem
i uruchamianiem instalacji wykorzystujących ciepło
słoneczne zgodnie z dokumentacją techniczną, doborem
komponentów systemu solarnego, miejsca jego
zamontowania i ukierunkowania w stosunku do słońca,
wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją
oraz naprawą instalacji solarnych, jak również
dokonywaniem oceny stanu technicznego instalacji
solarnych.

Zakres szkolenia:
?
rynek produktów wykorzystujących energię słoneczną
?
elementy, charakterystyka i rozmiary systemów wykorzystujących energię słoneczną
?
zapotrzebowanie na energię
?
ochrona przeciwpożarowa
?
dotacje na energię odnawialną
?
projektowanie, instalacja i konserwacja instalacji fotowoltaicznych
?
rodzaje europejskich norm technologicznych i systemów certyfikacji, takich jak Solar Keymark
?
przepisy prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie energii odnawialnej
Zalecana liczba godzin: 200
Przykłady realizacji:
Dzięki szkoleniom Cisco realizowanym przez Synteę SA zostało dotychczas przeszkolonych ponad 500 uczestników z terenu
całej Polski (m.in.: w województwach lubelskim, lubuskim, podkarpackim czy łódzkim). W ramach projektów prowadzone
były kursy administrowania siecią LAN/WAN, projektowania sieci dla potrzeb firm, rozpoznawanie niebezpieczeństw
w sieciach LAN opartych na technologii Ethernet oraz obsługa sieci rozległych wykorzystujących technologie PPP, HDLC,
Frame Relay, działanie protokołów routingu swobody w obsłudze routerów i przełączników CISCO oraz ISDN,
a także warsztaty języka angielskiego obejmujące słownictwo techniczne dotyczące zarządzania sieciami.
Przykładowe tematy szkoleń:
?
Florysta
?
Operator wózków widłowych
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WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI
Professional Knowledge Academy (PKA) to grupa produktów realizowanych
we współpracy z uczelniami wyższymi, które powstały na bazie wieloletnich
doświadczeń z sektora biznesowego oraz w oparciu o aktualne trendy na rynku pracy
i edukacji. W ramach PKA oferowane są nowe, autorskie kierunki studiów
podyplomowych, wyspecjalizowane warsztaty i moduły kursowe oraz projekty
edukacyjne, mające na celu zacieśnienie współpracy między uczelniami wyższymi
a przedsiębiorcami. Istotną cechą produktów w ramach PKA jest odniesienie
do międzynarodowych systemów certyfikacji, dzięki czemu student uczestniczący
w zajęciach ma możliwość potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności poprzez
podejście do egzaminu i uzyskanie certyfikatu honorowanego przez pracodawców
na całym świecie.
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CERTYFIKACJA KOMPETENCJI
Autorskie programy studiów podyplomowych i modułów kursowych, oparte na uznanych certyfikacjach
i uzupełniające luki kompetencyjne
Dzięki sieci partnerskiej oraz stałemu monitorowaniu sytuacji na rynku pracy, Syntea SA opracowuje programy
studiów podyplomowych i moduły specjalistycznych szkoleń dostosowane do oczekiwań pracodawców, zwiększając
tym samym szanse absolwentów na znalezienie zatrudnienia. Wdrażane przez nas w partnerstwie z uczelniami
kierunki studiów oraz moduły kursowe uwzględniają międzynarodowe systemy certyfikacyjne, dzięki czemu kończący
je absolwenci nabywają kompetencje honorowane na całym świecie.
Standardy certyfikacyjne adresowane do studentów to m.in.:
?
certyfikacja kompetencji zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate), zorientowana na uzupełnianie
kompetencji zawodowych nieuwzględnionych w programach nauczania uczelni wyższej,
?
certyfikacja kompetencji IT w zakresie oferty globalnych producentów oprogramowania (Microsoft, Microsoft
Dynamics, CISCO, Linux),
?
certyfikowane programy szkoleń i studiów podyplomowych w obszarach grafiki komputerowej i animacji
oraz lotnictwa i turystyki, opracowane na bazie współpracy z globalną firmą Aptech Limited.

Kształtowanie talentów we współpracy z agencjami headhunterskimi
Dzięki współpracy z agencjami headhunterskimi oraz biurami pośrednictwa pracy, działającymi na obszarze Polski
i za granicą, posiadamy dostęp do aktualnych danych w zakresie obecnych i przyszłych potrzeb pracodawców
na określone profile pracowników.
Wiedza ta pozwala nam prowadzić przyszłego pracownika przez zdefiniowaną ścieżkę szkoleń specjalistycznych
i/lub studiów podyplomowych i w ten sposób kształtować talent, który ma szansę realizować się zawodowo w ramach
konkretnych, pożądanych na rynku stanowisk pracy. Dobór ścieżek kształcenia określany jest i wdrażany
we współpracy z uczelniami wyższymi, aby najlepiej dostosować ofertę do profilu oraz potrzeb kompetencyjnych
danej uczelni.

Uzupełnienie programów studiów o zajęcia praktyczne, prowadzone przez trenerów
z bogatym doświadczeniem zawodowym
Większość uczelni wyższych ma świadomość, że ich oferta jest bardziej atrakcyjna, gdy wiedza teoretyczna
przekazywana studentom w zakresie różnych tematów nauczania jest rozwijana przez doświadczenia praktyków,
a w trakcie ćwiczeń studenci i słuchacze analizują autentyczne problemy i przypadki, występujące w realnych
instytucjach czy przedsiębiorstwach. Kompetencje praktyczne są szczególnie cenne na poziomie studiów
podyplomowych, w których często uczestniczą studenci o sprecyzowanej ścieżce zawodowej, zainteresowani
specjalistyczną wiedzą, która natychmiast wesprze ich w codziennej pracy.
Wieloletnia działalność Syntei SA na styku potrzeb edukacji oraz biznesu owocuje stałym rozszerzaniem oferty firmy
o nowe programy szkoleń i studiów podyplomowych, opartych na aktualnych i prognozowanych trendach
rynkowych. Do ich realizacji każdorazowo angażowani są wysokiej klasy specjaliści z szeroką wiedzą i doświadczeniem
zawodowym w obszarach, które prezentują studentom w trakcie zajęć.
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Przykładowy produkt:

CCNA01 - ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ SIECIOWYCH CISCO CZĘŚĆ I
Cisco Systems jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróżniejszych zastosowań, od małych
sieci lokalnych po potężne sieci korporacyjne ponadnarodowych gigantów dzisiejszego świata gospodarki.
Urządzenia produkowane przez Cisco tworzą niezbędną w obecnej dobie infrastrukturę firm, banków, uczelni, służb
miejskich oraz agencji rządowych na całym świecie. Stosowanie ich zwiększa efektywność wymiany informacji
wewnątrz firmy, prowadzi do oszczędności finansowych, wzrostu wydajności pracy oraz ściślejszych związków
z Klientami, partnerami, dostawcami i pracownikami. Ponad 80% urządzeń tworzących infrastrukturę światowego
Internetu pochodzi od tego producenta. Szkolenie przeznaczone jest dla osób wkraczających w świat sieci
komputerowych, operatorów sieci, inżynierów zajmujących się instalacją i konfiguracją urządzeń aktywnych sieci
oraz inżynierów wsparcia technicznego, jak również dla inżynierów sieciowych niezaznajomionych z urządzeniami
Cisco, a także kandydatów do tytułu Cisco Cerified Network Associate (CCNA).

Zakres szkolenia:
?
instalacja, administracja i diagnostyka urządzeń sieciowych w małym oddziale firmy
?
podstawowe zagadnienia związane z działaniem sieci
?
system operacyjny Cisco IOS (Internetwork Operating System)
?
funkcjonowanie urządzeń typu przełącznik i router firmy Cisco
?
konfiguracja przełącznika, routera, podłączenie sieci WAN
?
bezpieczeństwo sieci
Zalecana liczba godzin: 40
Syntea SA w odpowiedzi na potrzeby Klientów
zbudowała najnowocześniejsze w Polsce laboratorium
CISCO. Pracownia jest wyposażona w wysokiej klasy
sprzęt, niezbędne narzędzia tworzące idealne warunki
do nauki i pracy. Laboratorium posiada pozytywną
opinię o innowacyjności na skalę międzynarodową
wydaną przez Centrum Innowacji i Zaawansowanych
Technologii Politechniki Lubelskiej i jest jedynym tego
typu środowiskiem szkoleniowym w Polsce.
Posiadanie przez Syntea SA specjalistycznej pracowni
CISCO pozwala realizować szkolenia z grupy
produktowej CISCO Certified Network Associate
(CCNA) i CISCO Certified Network Professional (CCNP).
Przykładowe tematy szkoleń:
?
Animacja 3D
?
Dynamics – symulacje w Maya 3D
?
Maya – zaawansowany rendering
?
Tworzenie grafiki czasu rzeczywistego
?
ART for IT (Sztuka dla informatyków)
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PRAKTYKI I STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Praktyki i staże zawodowe dla studentów w Polsce i za granicą
Istotnym wyzwaniem dla uczelni wyższych jest realizacja programów staży i praktyk zawodowych na poziomie
pozwalającym studentowi uzyskać wymierne korzyści. Z perspektywy studenta ważne jest, aby odbyć staż
lub praktykę w firmie, której profil działalności jest faktycznie zbieżny z kierunkiem kształcenia i celami zawodowymi
studenta. Kluczowe jest także, aby współpracująca z uczelnią firma posiadała potencjał rozwoju, rozpoznawalną
markę i była potencjalnym pracodawcą dla praktykanta czy stażysty.
Pomimo tego, iż uczelnie od wielu lat starają się rozwijać obszar oferty w zakresie staży i praktyk, wciąż pozostaje
w nim wiele elementów wymagających optymalizacji. Potwierdzeniem tej sytuacji są doświadczenia Syntei SA
w dotychczas zrealizowanych projektach, w których zadaniem firmy było zorganizowanie staży i praktyk
dla studentów. Przedsięwzięcia te pokazały jak istotną rolę w relacjach uczelnia – przedsiębiorstwo pełni firma
o profilu zbliżonym do Syntei SA, która z jednej strony rozumie język i potrzeby uczelni, a z drugiej funkcjonuje w wielu
relacjach partnerskich z innymi firmami, co daje podstawy do dobrego zrozumienia potrzeb i oczekiwań pracodawców
wobec stażystów i praktykantów. Syntea SA organizuje praktyki i staże dla studentów wszystkich poziomów studiów.
Dzięki posiadanej i ciągle rozwijanej sieci partnerów w kraju i za granicą współpraca z Synteą SA pomaga uczelniom
w dotarciu do przedsiębiorstw na całym świecie.

Przykłady realizacji:
Organizacja praktyk i staży zawodowych dla studentów Politechniki Lubelskiej w ramach projektu „Absolwent
na miarę czasu”. Projekt obejmował studentów 5 specjalizacji:
?
Technologie wytwarzania oprogramowania
?
Systemy teleinformatyczne
?
Eksploatacja systemów informatycznych
?
Systemy i aplikacje multimedialne
?
Aplikacje internetowe
W ramach przedsięwzięcia przewidziane były
wynagrodzenia dla praktykantów i stażystów
oraz ich opiekunów wyznaczonych z grona
pracowników przedsiębiorstw zrekrutowanych
przez Syntea SA do udziału w projekcie .

Przykładowe produkty:
?
Platforma wspierająca wybór ścieżek
zawodowych i wspomagająca rozwój
kompetencji
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POŚREDNICTWO PRACY
Kierunki studiów odpowiadające potrzebom rynku pracy
Celem projektów edukacyjnych realizowanych przez Synteę SA jest dostarczenie przedsiębiorcom pracowników,
którzy spełniają wszelkie wymogi kompetencyjne związane z danym stanowiskiem pracy. W związku z tym
opracowywane przez nas we współpracy z uczelniami kierunki studiów tworzone są na bazie analiz, wywiadów
i doświadczeń z licznych relacji Syntei SA ze środowiskiem pracodawców. Dodatkową wartością nowych specjalności
jest weryfikacja pozyskanej wiedzy w ramach międzynarodowych standardów certyfikacyjnych, zwiększających
atrakcyjność i mobilność absolwentów na globalnym rynku pracy.

Projekty i konkursy międzynarodowe, umożliwiające budowanie ścieżek kariery
Poprzez rozbudowany i stale rozwijany kanał partnerów w Europie, Azji i Ameryce Północnej, Syntea SA posiada relacje
z firmami, mogącymi poszczycić się współpracą z uczelniami z różnych zakątków świata. Przykładem jest partnerstwo
z firmą Aptech Limited, która funkcjonuje w ponad 35 krajach na całym świecie, a rozwijane przez nią produkty edukacyjne
realizowane są we współpracy ze szkolnictwem wyższym. Kanał partnerski Syntei SA umożliwia studentom aktywne
uczestniczenie w ponadnarodowych projektach i daje polskim uczelniom dodatkowe możliwości funkcjonowania
w środowisku międzynarodowym w obszarach wymiany doświadczeń, transferu wiedzy i technologii itp.

Umowy z pracodawcami dające gwarancję zatrudnienia
Obecnie wiele przedsiębiorstw funkcjonuje
w trybie projektowym, co daje możliwość
planowania z odpowiednim wyprzedzeniem
zapotrzebowania na zasoby ludzkie, o jasno
sprecyzowanych kompetencjach. Syntea SA
w ramach swojej strategii oferuje pracodawcom
usługę przygotowania kadr pod potrzeby
i przyszłe przedsięwzięcia. W ramach takiej
usługi podpisywane są z pracodawcami umowy,
które gwarantują zatrudnienie określonej grupy
osób, które przeszły szczegółowo zdefiniowany
proces kształcenia, realizowany przez nas
czy w postaci kursów i uzupełniających je praktyk
zawodowych, czy też we współpracy
z uczelniami. Dodatkowym narzędziem
umożliwiającym Syntei SA projektowanie ścieżek
zawodowych dla indywidualnych osób od lat
szkolnych, aż po cały okres aktywności
zawodowej jest stworzona przez nas baza
sylwetek kompetencyjnych, w której na bieżąco
gromadzone są informacje na temat przebiegu
dotychczasowej edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej oraz posiadanych kwalifikacji
zawodowych.
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Przykładowy produkt:

PROGRAMISTA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
(na bazie Microsoft Dynamics AX)
Ogólnopolski projekt specjalistycznych szkoleń z programowania w systemie Microsoft Dynamics AX adresowany
do studentów informatyki, którzy wiążą swoją przyszłość z rolą programisty aplikacji biznesowych. Dla grupy
studentów, którzy spełnili zdefiniowane warunki, oferujemy gwarancję zatrudnienia w przedsiębiorstwach
wdrażających rozwiązania Microsoft Dynamics. Szkolenia odbywają się w formie warsztatowej
w sparametryzowanym środowisku, pozwalającym na przećwiczenie omawianych podczas szkolenia zagadnień.
Wsparciem kursu jest platforma e- learningowa Syntea SA, zawierająca autorskie kontenty umożliwiające nabywanie
wiedzy samodzielnie przez uczestników szkolenia.
Projekt obejmuje:
?
Cykl szkoleń z zakresu systemu Microsoft Dynamics AX 2009.
?
Zdobycie wiedzy pomocnej w przygotowaniu do wybranych egzaminów Microsoft.
?
Staże u potencjalnych pracodawców (łącznie 80 godz., w trybie ustalanym indywidualnie) dla osób, które wezmą
udział w szkoleniu oraz zdobędą certyfikat Microsoft.
?
Zatrudnienie.
Szkolenia pomagają w przygotowaniach do egzaminów Microsoft. Zalecany egzamin: MB6-819 AX 2009 Development
Introduction.
Zakres szkolenia:
?
wprowadzenie do systemu Microsoft Dynamics AX 2009
?
administracja aplikacją Microsoft Dynamics AX 2009
?
instalacja i konfiguracja Microsoft Dynamics AX 2009
?
programowanie podstawowe w systemie Microsoft Dynamics AX 2009
?
programowanie zaawansowane X++ w Microsoft Dynamics AX 2009
Zalecana liczba godzin: 64

Przykładowe tematy studiów podyplomowych:
?
MBA w lotnictwie
?
Obsługa ruchu turystycznego w sektorze lotniczym
?
Tworzenie grafiki do gier komputerowych
?
Produkcja filmu animowanego z elementami tutoringu
20
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KSZTAŁCENIE USTAWICZNE,
PRZYGOTOWANIE KOMPETENCYJNE
I DOSTARCZANIE KADR
NA ZAMÓWIENIE PRACODAWCÓW
Jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest
wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie
(Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji
oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie
zawodowe. Wychodząc naprzeciw kierunkom polityki oświatowej krajów UE,
której jednym z priorytetów jest dążenie do stworzenia silnej europejskiej gospodarki
opartej na wiedzy, Syntea SA angażuje się w propagowanie kształcenia ustawicznego,
wzbogacając swoje portfolio o szkolenia dedykowane dla osób dorosłych i usługi
wspierające pracodawców w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników.
Firma rozwija swoją ofertę i ukierunkowuje działania w taki sposób, by zapewnić
odpowiednie możliwości rozwoju kompetencji osobom dorosłym, pracującym
i bezrobotnym, które chcą przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje zgodnie
z postrzeganiem edukacji jako procesu rozwojowego trwającego całe życie.
21

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI
Certyfikaty potwierdzające kompetencje i nadające uprawnienia zawodowe
Systemy certyfikacyjne proponowane przez Synteę SA są honorowane przez pracodawców na całym świecie,
tym samym stanowią przepustkę do kariery zarówno w Polsce, jak i za granicą, będąc świadectwem najwyższej jakości
kompetencji i kwalifikacji zgodnych z ideą kształcenia przez całe życie.
W swoim portfolio posiadamy następujące standardy certyfikacyjne:
?
System certyfikacji zawodowej VCC (Vocational Competence Certificate), pozwalający na potwierdzanie
i rozszerzanie posiadanych kompetencji (Select Competences), czy też nabywanie nowych umiejętności
i uprawnień zawodowych (New Competences). Idea stworzonego systemu kształcenia oraz certyfikacji
kompetencji zawodowych VCC powstała z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy oraz umiejętności
zawodowych z potrzebami przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy.
?
Syntea SA jako jedyny ośrodek w Polsce posiada status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego
Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych IATA. Status gwarantuje Klientom Syntea SA
dostęp do szkoleń przygotowanych przez najwyższej klasy światowych specjalistów oraz międzynarodowych
i rozpoznawalnych w branży lotniczej certyfikatów, w tym odnawianie uprawień dotyczących transportu
towarów niebezpiecznych DGR.
?
Ponadto, będąc jedynym strategicznym partnerem globalnej firmy Aptech Limited na rynek Polski, Rumunii
i Bułgarii, oferujemy certyfikację związaną z branżą lotniczą i turystyką (Aptech Aviation&Hospitality Academy)
oraz grafiką i animacją (Aptech Arena Animation).
?
Jako pierwszy w Polsce partner edukacyjny Microsoft Dynamics proponujemy również systemy certyfikacji
w obszarach informatyki (m.in. Microsoft, Cisco), jak też z zakresu systemów ERP II do zarządzania
nowoczesnym przedsiębiorstwem. Wiedzę na naszych kursach zdobywają pracownicy wiodących firm
wdrożeniowych, zaś wydawane przez nas certyfikaty są przepustką do kariery dla profesjonalistów IT.

Przekwalifikowanie zawodowe
Dzisiejszy rynek pracy jest niezwykle dynamiczny i wymaga ciągłego uzupełniania kompetencji, zdobywania nowych
lub dodatkowych umiejętności, umożliwiających przekwalifikowanie zawodowe. Proces ten jest najczęściej związany
z dążeniem do doskonalenia zawodowego w swojej dziedzinie bądź z aktualnymi trendami i zapotrzebowaniem
na rynku pracy. Odpowiedzią na zmiany zachodzące na polskim i europejskim rynku jest oferta szkoleń zawodowych
VCC New Competences. Jej innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko
wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych
umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki pakiet
posiadanej wiedzy i kompetencji upoważnia do pełnego przekwalifikowania zawodowego, uzyskania certyfikatu VCC,
a co za tym idzie wykształcenia mobilnych pracowników gotowych sprostać wymaganiom krajowego, europejskiego
i światowego rynku pracy.

Sieć partnerów w Polsce i za granicą
W związku z dynamicznym rozwojem i osiągniętą pozycją na rynku budujemy sieć partnerską, do której zapraszamy
wiarygodne firmy edukacyjne z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej, zainteresowane promowaniem
i wprowadzaniem do swojej oferty produktów i usług wypracowanych przez Synteę SA.
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Przy nawiązywaniu współpracy kluczowa jest dla nas wysoka jakość usług dostarczanych przez partnerów, możliwość
realizacji branżowych szkoleń przy wsparciu ośrodków szkoleniowych mających wieloletnie doświadczenie
i wypracowane standardy w danych tematach. Nasi partnerzy wspierają nas nie tylko we wszystkich regionach Polski,
ale również za granicą, a także uzupełniają naszą ofertę w specjalistycznych obszarach, dzięki czemu możemy naszym
Klientom zaoferować każdy rodzaj kursu w dowolnym miejscu w kraju.

Baza blisko 3000 wykwalifikowanych trenerów z doświadczeniem praktycznym
Działając nieprzerwanie od 2003 roku nieustannie rozbudowujemy bazę współpracujących z nami trenerów,
których starannie selekcjonujemy pod kątem doświadczenia praktycznego, umiejętności przekazywania wiedzy
i kompetencji interpersonalnych. Aktualnie posiadamy bazę około 3000 najlepszych trenerów w Polsce. Ich wiedza
potwierdzona jest certyfikacją, kierunkowym wykształceniem, a także wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Są to osoby aktywne zawodowo, znające najnowsze trendy i rozwiązania w danych branżach, gwarantujące realne
wsparcie poszkoleniowe, możliwość konsultacji i rozwiązywania rzeczywistych przypadków. Praktyczne
doświadczenie naszych trenerów wyznacza nowe możliwości kariery i awansu zawodowego uczestnikom szkoleń
oferowanych przez Synteę SA.

Gotowe materiały edukacyjne przygotowane na podstawie analiz rynku i potrzeb pracodawców
Syntea SA oferuje akredytowane materiały edukacyjne do szkoleń zawodowych VCC, których przygotowanie
było poprzedzone analizą rynku, pracą ekspertów, specjalistów branżowych, doradców zawodowych, partnerów
wspierających i edukacyjnych. Oferowane przez nas materiały uwzględniają zarówno kompetencje teoretyczne,
praktyczne, a także językowe i informatyczne. Materiały te są zgodne z założeniami Krajowej i Europejskiej Ramy
Kwalifikacji, dzięki czemu przekazana w nich wiedza koresponduje z wymogami pracodawców całej Unii Europejskiej.
Posiadane przez nas statusy oraz rozbudowana sieć partnerów edukacyjnych gwarantują nam bezpośredni dostęp
do certyfikowanych podręczników i metodologii, którą wykorzystujemy podczas przygotowywania materiałów
i naszych kursów.
Uzupełnieniem materiałów szkoleniowych są nowoczesne rozwiązania wspomagające proces kształcenia
i pozwalające realizować różnorodne formy kursów. Autorska platforma e-learningowa wspiera szkolenia stacjonarne
realizowane zarówno przez nas, jak też wewnętrznie przez naszych Klientów. Ponadto jako jedna z niewielu firm
w Polsce posiadamy w pełni wyposażone laboratorium Cisco, które pozwala na realizację specjalistycznych szkoleń
z tego zakresu, również w formie zdalnej.
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Przykładowy produkt:

VCC ORGANIZATOR OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO
Zapotrzebowanie na usługi turystyczne generuje konieczność kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
którzy będą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów. Organizator ruchu turystycznego to profesja,
która zajmuje się tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej. Do zadań osoby
wykonującej ten zawód należy również badanie popytu i kreowanie podaży usług turystycznych dla Klientów
krajowych i zagranicznych. Moduł kompleksowy, przygotowuje specjalistów posiadających kompetencje zarówno
w zakresie organizowania ruchu turystycznego, jak i jego obsługi.
Zakres szkolenia:
?
podstawy turystyki
?
geografia turystyczna i krajoznawstwo
?
formy turystyki
?
systemy rezerwacji i dystrybucji miejsc
?
kultura i cywilizacje
?
komunikacja interpersonalna oraz międzykulturowa
?
pedagogika i animacja czasu wolnego
zasady zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
?
określanie polityki handlowej tour operatora
?
zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
?
zasady programowania produktów i usług turystycznych
?
negocjacje i zawieranie umów z dostawcami usług turystycznych
?
kultura obsługi klienta oraz współpraca z kontrahentami
?
Zalecana liczba godzin: 220, w tym:
?
80 godzin teorii,
?
80 godzin praktyki,
?
60 godzin języka obcego branżowego.
Przykłady realizacji:
W odpowiedzi na potrzeby wielkopolskiego rynku pracy oraz branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej tego
regionu, Syntea SA przystąpiła do realizacji projektu „Wielkopolska turystyka na pięć gwiazdek”, który ma na celu
podniesienie konkurencyjności firm z sektora hospitality poprzez aktualizację kwalifikacji zawodowych
120 przedsiębiorców i ich pracowników. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzane są szkolenia Manager gastronomii
- nowoczesne zarządzanie restauracją, Organizator obsługi ruchu turystycznego, Obsługa klienta oraz Język angielski
w turystyce. Program szkoleń prowadzonych w standardzie certyfikacji VCC przewiduje realizację części praktycznej.
Proces edukacyjny realizowany w ramach przedsięwzięcia zakończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatów
dla uczestników, co umożliwi im wzrost kompetencji zgodny z międzynarodowymi wytycznymi.
Przykładowe tematy szkoleń:
?
Techniki sprzedaży
?
Przedsiębiorczość
?
Systemy prezentacji informacji w biznesie
?
Język angielski dla elektryków
?
Język angielski dla grafików komputerowych
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PRAKTYKI I STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Programy praktyk i staży jako narzędzie rekrutacyjne
Nasze działania koncentrujemy na budowaniu mostu łączącego wczesne etapy edukacji szkolnej, uniwersyteckiej
i kształcenia ustawicznego z rynkiem pracy. Oferujemy szkołom oraz uczelniom możliwość weryfikacji i dostosowania
kompetencji uczniów i studentów do faktycznych wymagań i zapotrzebowania pracodawców. Dzięki organizowanym
przez nas stażom i praktykom zawodowym pracodawcy mają możliwość wsparcia własnych procesów rekrutacyjnych
i sprawdzenia potencjalnych kandydatów w realnym środowisku pracy.

Możliwość kształtowania kompetencji przyszłych pracowników
Z naszych doświadczeń i analiz wynika, że pracodawcy często mają problem ze znalezieniem odpowiednich
kandydatów do pracy. Syntea SA poprzez wspólne projekty z sektorem edukacji ma realny wpływ na kształtowanie
kompetencji wśród młodzieży i monitorowanie jej rozwoju zawodowego. Uczestnikami programów stażowych
są także nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy dzięki możliwości zapoznania się z warunkami codziennej
pracy w przedsiębiorstwach, wprowadzają potrzebne zmiany do programów nauczania. W sytuacji dynamicznego
rozwoju danej gałęzi przemysłu, Syntea SA wspólnie z instytucjami edukacyjnymi tworzy profilowane klasy z myślą
o przyszłym zatrudnieniu uczniów w danym przedsiębiorstwie.

Umacnianie marki firmy poprzez udział w prestiżowych projektach
Podczas 10-letniej działalności firmy pozyskaliśmy środki europejskie w wysokości około 50 mln złotych na realizację
długoletnich projektów m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, których celem jest przygotowanie sektora
edukacyjnego do nadchodzących zmian w edukacji ogólnej i zawodowej. W ramach projektów współpracujemy
z przedsiębiorstwami, które poprzez realizowane u nich staże i praktyki budują świadomość własnej marki zarówno
wśród uczniów, jak i nauczycieli oraz są postrzegane jako pracodawca, którego strategia jest budowana w oparciu
o najwyższe wartości (employer branding).
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Przykładowy produkt:

VCC ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH
Sieci komputerowe od dłuższego czasu stanowią nieodłączny element współczesnego świata. Dzięki tego typu
zaawansowanym technologiom, możliwe jest nie tylko przesyłanie ogromnej ilości danych na duże odległości,
ale także komunikacja z dowolnym punktem na Ziemi. Rosnący popyt na specjalistów z zakresu administrowania
sieciami komputerowymi generuje konieczność kształcenia pracowników, którzy tworzą, projektują i optymalizują
nowe i istniejące sieci komputerowe, lokalizują oraz diagnozują przyczyny awarii sieci oraz skutecznie je usuwają.
Ponadto znają i potrafią wdrażać nowoczesne protokoły w przełączalnych sieciach Ethernet oraz protokoły routingu
w sieciach korporacyjnych, dbają o bezpieczeństwo sieci. Szczególny nacisk w szkoleniu położony został na zdobycie
rzetelnego przygotowania praktycznego. Każdy uczestnik pod okiem instruktora wykonuje zadania, konfigurując
sieci, począwszy od prostych aż po złożone, składające się z wielu elementów i technologii obecnych
w przedsiębiorstwach.

Zakres szkolenia:
?
podstawy sieci komputerowych (pojęcia, zasady działania)
?
protokoły sieciowe, routingu
?
budowa i tworzenie sieci w małych i dużych przedsiębiorstwach
?
narzędzia i urządzenia do przetwarzania informacji
?
oprogramowanie sieciowe
Zalecana liczba godzin: 180, w tym:
?
90 godziny teorii,
?
90 godziny praktyki.
Przykłady realizacji:
Syntea SA przeprowadziła analizę sytuacji szkół zawodowych na terenie województwa mazowieckiego i w odpowiedzi
na zdiagnozowane luki kompetencyjne w partnerstwie z powiatem grójeckim przystąpiła do realizacji projektu „Energia
kompetencji”. Projekt zakłada zapewnienie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach dla 130 uczestników i wydanie
certyfikatów VCC. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych, zgodnie
z potrzebami pracodawców. W ramach projektu uczniowie skorzystają ze szkoleń ICT opartych na certyfikacji VCC
oraz VCC Programming WWW Services, zajęć językowych, zajęć z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
i humanistycznych, dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych, praktyk zawodowych oraz warsztatów
przedsiębiorczości.
Przykładowe tematy szkoleń:
?
Systemy mobilne w biznesie
?
Doradztwo zawodowe
?
Multimedia w reklamie
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POŚREDNICTWO PRACY
Przygotowywanie pracowników w określonym czasie i pod sprecyzowane profile kompetencyjne
Korzystanie z usług Syntea SA w zakresie rekrutacji daje gwarancję, że wybrani kandydaci posiadają zweryfikowaną
wiedzę, którą często nabyli poprzez udział w realizowanych przez nas projektach. Od ponad 10 lat dostarczamy szkolenia
dla pracowników przedsiębiorstw, dlatego wiemy, jakie kompetencje i zdolności komunikacyjno-interpersonalne
są pożądane w danej branży.
Ponadto pozyskujemy środki finansowe na uzupełnianie luk kompetencyjnych i adaptację kandydatów do nowych
wyzwań i zadań. W tym obszarze ważną rolę spełnia nasz dział pozyskiwania funduszy unijnych, dzięki któremu
dotychczas zdobyliśmy środki w wysokości około 50 mln złotych, pozwalające na uzyskanie lub podniesienie
kompetencji zawodowych uczniów, nauczycieli i pracowników przedsiębiorstw.

Współpraca z instytucjami rynku pracy (około 50 urzędów pracy w całej Polsce) oraz agencjami rekrutacyjnymi
Własne możliwości i doświadczenie w zakresie edukacji wykorzystujemy poprzez wspólne inicjatywy i działania
podejmowane wspólnie z instytucjami rynku pracy. Partnerstwa z około 50 instytucjami rynku pracy w całej Polsce
pozwalają nam stale monitorować lokalne i krajowe potrzeby pracodawców, a także skutecznie pozyskiwać środki
na dofinansowywanie szkoleń i przekwalifikowanie zawodowe dla osób poszukujących zatrudnienia lub chcących
lepiej adaptować się do aktualnych wymagań rynku pracy.
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Przykładowy produkt:

NOWOCZESNE KOMPETENCJE W PIELĘGNIARSTWIE
Szkolenie adresowane do pielęgniarek i położnych zatrudnionych zarówno w publicznych, jak i prywatnych
placówkach zdrowia. Jego celem jest uzupełnienie i podwyższenie kompetencji menedżerskich osób pracujących
w branży medycznej. Treści szkolenia obejmujące m.in.: podstawy zarządzania, kierowanie zasobami ludzkimi
w zakładach opieki zdrowotnej, kierowanie zmianami, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, zagadnienia prawne
i etyczne, są zgodne z inicjatywą Komisji Europejskiej „New skills for new jobs” i ukierunkowane na rozwój nowych
kompetencji, umożliwiających mobilność zawodową oraz konkurencyjność na rynku pracy.
Kurs skierowany jest do pielęgniarek i położnych posiadających prawo do wykonywania zawodu.

Zakres szkolenia:
?
negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
?
elementy etyki i prawa
?
organizacja pracy pielęgniarskiej
?
elementy zarządzanie zmianą w pielęgniarstwie
Zalecana liczba godzin: 60
Przykłady realizacji:
Projekt RENOVA
Przedsięwzięcie o charakterze ponadnarodowym, będące odpowiedzią na zmieniającą się na terenie Unii Europejskiej rolę
oraz wymagania zawodowe dla pielęgniarek. Projekt RENOVA wspiera zdobywanie profesjonalnych umiejętności
i kwalifikacji, umożliwiających rozwój zawodowy oraz podniesienie jakości usług w służbie zdrowia poprzez
przeprowadzenie badań na temat obecnego stanu edukacji pielęgniarek w Polsce i w Rumunii, rekomendacje ekspertów,
a następnie opracowanie programów szkoleń na bazie wzorców francuskich. Końcowym etapem przedsięwzięcia
jest realizacja szkoleń pilotażowych uwzględniających umiejętności menedżerskie dla 40 pielęgniarek z Polski oraz 60
z Rumunii. 100 pielęgniarek i położnych po ukończonych szkoleniach otrzyma certyfikaty zawodowe. Dzięki
przedsięwzięciu zwiększy się mobilność tej grupy zawodowej na rynku pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego,
zgodnie z wytycznymi określonymi w inicjatywie „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy”.
Przykładowe tematy szkoleń:
?
Opiekun osób starszych
?
Spawacz
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WYBRANE PROJEKTY EDUKACYJNE
Projekty szkoleniowe na zlecenie KPRM
Syntea SA dwukrotnie została zwycięzcą postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na projekty edukacyjne dla członków korpusu służby cywilnej, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów. W ramach dostarczonych usług zapewniono: rekrutację uczestników, organizację
i realizację szkoleń (w tym zapewnienie kadry trenerskiej), organizację zaplecza szkoleniowego (sal
szkoleniowych, sprzętu komputerowego) i pobytowego (noclegi dla uczestników szkoleń),
opracowanie materiałów szkoleniowych oraz realizację obsługi cateringowej. Oba projekty
były ogromnym wyzwaniem logistycznym: w bardzo krótkim czasie (w pierwszym projekcie niespełna
2 tygodnie na realizację usługi) Syntea przeszkoliła łącznie 1100 osób z 16 województw.

Projekty edukacyjne realizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
Syntea posiada doświadczenie w realizowaniu skomplikowanych projektów edukacyjnych
na szeroką skalę zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Jednym z nich jest przedsięwzięcie
„MKK - Moje Kluczowe Kompetencje” realizowane ramach umowy o dofinansowanie podpisanej
z MEN na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji oraz wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach
edukacyjnych wśród 2700 uczniów z ponad 40 szkół. Z kolei w ramach przedsięwzięć
adresowanych do nauczycieli Syntea realizuje dwa projekty na terenie województw
mazowieckiego i lubelskiego, którymi objętych jest w sumie 620 nauczycieli przedmiotów
zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Celem inicjatyw jest wzrost kompetencji
wśród pedagogów, opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego
oraz praktyk w przedsiębiorstwach.

Szkolenia dedykowane dla branży budowlanej
Syntea SA od wielu lat realizuje projekty edukacyjne na zlecenie przedsiębiorców reprezentujących
konkretne branże. Przykładem są szkolenia dla sektora budowlanego m.in. w zakresie tematów Microsoft
Project dla firm budowlanych oraz Projekty w systemie Microsoft Dynamics AX. Charakterystyczną cechą
tych programów jest wykorzystanie w trakcie szkoleń case studies z codziennej pracy w firmach
budowlanych. Z dedykowanych szkoleń w zakresie tej branży skorzystały dotychczas
m.in. przedsiębiorstwa Eiffage Budownictwo Mitex SA, JPB Budexim SA, Warbud SA. Syntea SA łącznie
przeszkoliła ponad 300 pracowników przedsiębiorstw reprezentujących branżę budowlaną.

Szkolenia dla nauczycieli i pracowników administracji
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Syntea SA wspólnie z Humaneo
przeprowadziła szkolenia z zakresu technologii informacyjnych w edukacji dla ponad 3800 osób
pracujących na Podlasiu, w szczególności nauczycieli i pracowników administracji. W ramach
zrealizowanego zamówienia firma zrealizowała 30 szkoleń tematycznych podczas 15 000 godzin
szkoleniowych. Celem ogólnym projektu było podniesienie kompetencji osób, w szczególności
nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych oraz przygotowanie do wdrażania
e-learningu w szkołach. Wartość zamówienia opiewała na kwotę prawie 1,7 mln PLN.
NowoczesnaWizjaEdukacji
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Szkolenia poprzedzone analizą kompetencji pracowników dla Polskiego Radia
W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie na przeprowadzenie diagnozy kompetencyjnej
i opracowanie dedykowanych kursów z obszaru umiejętności miękkich, Syntea SA zrealizowała
badania i przeprowadziła cykl szkoleń dla pracowników Polskiego Radia SA. Dostarczono szkolenia
dedykowane w tematach: Profesjonalna Obsługa Klienta (Komunikacja i współpraca) oraz Sztuka
negocjacji.
Realizacja projektu poprzedzona była przeprowadzeniem pre-testów, pozwalających określić
poziom wiedzy oraz dotychczasowe doświadczenia uczestników. Dodatkowo zrealizowane
zostały wywiady z przełożonymi pracowników kierowanych do udziału w szkoleniach. Działania
te pomogły zdefiniować oczekiwania i cele kierownictwa oraz zestawić je z oczekiwaniami
pracowników.

Projekty z czołowymi uczelniami wyższymi
Realizując konsekwentnie strategię rozwoju Syntea SA od roku 2007 prowadzi współpracę
z czołowymi uczelniami wyższymi na obszarze całego kraju. Od momentu rozpoczęcia działalności
w tym sektorze zrealizowanych zostało we współpracy z uczelniami szereg autorskich projektów
dla studentów zarówno w formule studiów podyplomowych, jak też certyfikowanych modułów
kursowych.
Ponad 500 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Politechniki
Lubelskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach miało możliwość skorzystania
z autorskich programów Syntea SA (np. studia podyplomowe Zintegrowane systemy informatyczne
klasy ERP II wspierające zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem) oraz certyfikowanych,
specjalistycznych szkoleń (np. Microsoft, CISCO). Dodatkową wartością dla studentów
uczestniczących w programach realizowanych przez uczelnie we współpracy z Synteą
była możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach studenckich.

STATYSTYKI

45 000
50 000
3000
700
50 000 000 PLN
33 000 000 PLN
27 000 000 PLN
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przeszkolonych osób
wydanych certyfikatów
współpracujących trenerów
osób, które skorzystały z praktyk i staży
środków pozyskanych na projekty edukacyjne
wartość projektów zrealizowanych wspólnie z uczelniami
łączny budżet projektów w sektorze K12
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