
„Budujemy polsko-niemiecki most w edukacji zawodowe j“ 

  

Największym dobrem każdego narodu jest obywatel wykształcony, wnoszący swoją 
pracą wkład w gospodarkę. W związku z tym, niezwykle ważnym elementem polityki 
państwa jest dbałość o system kształcenia, podnoszenie jego jakości oraz 
systematyczne dostosowywanie systemu edukacyjnego do ciągle zmieniających się 
wymogów rynku pracy. W ramach realizacji zadań stawianych szkolnictwu 
zawodowemu  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Płocku, po raz kolejny korzysta z 
unijnego wsparcia w ramach projektu „Budujemy polsko-niemiecki most w edukacji 
zawodowej” ( program Leonardo da Vinci (LdV)- program sektorowy Unii Europejskiej 
„Uczenie się przez całe życie”). Program ten ma na celu wymianę polsko-niemieckich 
doświadczeń w zakresie poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego w oparciu o wymianę doświadczeń w ramach wizyt roboczych u 
partnera niemieckiego firmy Vitalis GmbH z Lipska. 
W dniach 08-16.03.2014 roku odbyła się druga wizyta robocza w Niemczech. Wzięło 
w niej udział, ze strony polskiej 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1 w Płocku. W ramach wymiany doświadczeń partner 
niemiecki zapewnił dostęp polskim kolegom do niemieckich instytucji kształtujących 
system edukacyjny w zakresie szkolnictwa zawodowego. Płoccy nauczyciele mieli 
okazję wizytować takie instytucje, jak: Saksońska Agencja Edukacji (placówka w 
Lipsku), Berufsbildene Schule „Gutjahr” Halle an der Saale, Centrum Kształcenia i 
Technologii Borsdorf /”Bildungs-und Technologiezentrum Borsdorf”(członka Izby 
Rzemieślniczej w Lipsku), Ponadzakładowe Centrum Kształcenia „BFW Bau 
Sachsen e.V”, Izba Przemysłowa-Handlowa w Lipsku/ „IHK-Industrie-
undHandelskammer in Leipzig”, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Arweda 
Rossbacha w Lipsku „BSZ5”/Berufliches Schulzentrum 5 –Bau-,Farb-und 
Metalltechnik. 

 

               

 



Przykładowe wyposażenie warsztatów w centrach kształcenia zawodowego 

        

                                                                            

       

        

         



A teraz to, czego najbardziej zazdrościmy naszym niemieckim kolegom- 
nauczycielom kształcenia zawodowego, zaopatrzenia w niezbędne do pracy 
materiały!!!! 
 

 

 

 
 
Jest to zaplecze jednego z wizytowanych przez płockich nauczycieli centrów 
kształcenia zawodowego. Niejeden skład budowlany nie powstydziłby się takich 
zapasów. 



Podczas wizyt technicznych goście z Polski poznali założenia zawodowego systemu 
dualnego obowiązującego niezmiennie w Saksonii od 1925 roku. Zakłada on 
połączenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Przy czym w całym cyklu 
kształcenia zawodowego ( z reguły 3-letnim) praktyczna nauka zawodu odbywa się 
zakładzie pracy. W praktyce wygląda to tak, że uczeń pobierający naukę w szkole 
zawodowej musi być skierowany do placówki edukacyjnej przez firmę-zakład pracy, z 
którym związany jest pisemną umową. Równocześnie firma zobowiązuje się do 
ponoszenia następujących kosztów na rzecz kształcenia młodych kadr: co miesiąc 
około 2% od sumy dochodu  brutto na kształcenie zawodowe do kas socjalnych 
landu oraz wynagrodzenia dla ucznia w ciągu 3 lat kształcenia  zawodowego 
(przeciętnie w 2012r : I rok nauki -587 euro, II rok - 805 euro, III rok -1017 euro). 
Natomiast kształcenie teoretyczne w wybranym zawodzie odbywa się w 
specjalistycznych szkołach zawodowych (Centrach kształcenia). Jak widać w 
niemiecki system kształcenia zawodowego zaangażowane są instytucje od poziomu 
federalnego (Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań) poprzez kraje związkowe (np. 
Ministerstwo Oświaty Saksonii), izby przemysłowo-handlowe oraz rzemieślnicze aż 
do pracodawców oraz uczniów. Należy podkreślić, iż kierunki kształcenia 
zawodowego definiowane są centralnie na poziomie danego landu. Nie ma 
możliwości dublowania się kształcenia na terenie danego landu. Wydaje się, iż 
słuszne są następujące wnioski: 
zaletami niemieckiego systemu dualnego są niewątpliwie: 

1. niezmienność od 1925 roku; 
2. ewaluacja prowadzona na bieżąco we współpracy z firmami zatrudniającymi 

uczniów; 
3. zapotrzebowanie na kierunki kształcenia zgłaszają pracodawcy dostosowując 

je na bieżąco do potrzeb rynku pracy; 
4. kierunki kształcenia zawodowego definiowane są centralnie na poziomie landu 

i przypisane są do konkretnego Centrum Kształcenia, nie ma możliwości 
dublowania się kierunków w danym landzie (województwie); 

5. finansowanie szkolnictwa zawodowego odbywa się ze składek pracodawców 
zgromadzonych w izbach przemysłowo-handlowych oraz rzemieślniczych; 

6. praktyczna nauka zawodu odbywa się bezpośrednio u pracodawcy w ciągu 
całego cyklu kształcenia; 

7. w trakcie nauki zawodu uczeń związany jest umową z pracodawcą i otrzymuje 
od niego wynagrodzenie; 

8. po ukończeniu nauki absolwent ma zagwarantowane miejsce pracy; 
9. dobrze wyposażone stanowiska warsztatowe; 

 
Wady systemu niemieckiego: 

1. szeroki pakiet socjalny zniechęca młodych ludzi do nauki; 
2. system dualny przygotowuje pracownika w wąskim zakresie umiejętności; 
3. szkolnictwo zawodowe zaniedbuje całkowicie wykształcenie ogólne; 
4. dualne szkolnictwo zawodowe prowadzi do zaniku zawodów, na które 

aktualnie nie ma popytu np. sztukaterie itp; 
 



Dziewięciodniowy pobyt grupy płockich nauczycieli posłużył również poznaniu historii 
Niemiec. Partner niemiecki zorganizował program kulturowy w Dreźnie, Lipsku i 
Berlinie.  
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Informacje uzyskane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSB nr 1 w Płocku 
w czasie roboczego wyjazdu do Saksonii stanowią ogromny materiał do ewaluacji 
pracy własnej, oczywiście w ramach obowiązującego w Polsce systemu kształcenia 
zawodowego. Umożliwiają szerszą ocenę polskiego systemu kształcenia, dają 
możliwość opracowania wniosków do wdrożenia w placówce macierzystej w celu 
poprawy jakości pracy. 


