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każdy etap życia człowieka, od wczesnego dzieciństwa, poprzez dorosłość, aż do późnej starości, 
niesie ze sobą możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy. Wiele zależy od nas samych, naszej 
gotowości do nauki, potrzeb, aspiracji, motywacji, ale też od doświadczeń szkolnych. Nie bez 
znaczenia jest również wpływ otoczenia społecznego, szczególnie zawodowego, które może nas 
mobilizować do rozwoju, doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji. 

Dynamiczny postęp, dyktowany przez rewolucję naukowo-techniczną, wymaga od kolejnych 
pokoleń gotowości do podejmowania nowych wyzwań i perspektywicznego myślenia, ale też 
kompetencji oraz wysokiego poziomu wiedzy. Wykształcone społeczeństwo jest najwyższym 
kapitałem współczesnego kraju i gwarantem jego cywilizacyjnego rozwoju. Dbanie zaś o rozwój 
intelektualny, uzupełnianie kwalifikacji jest najlepszym sposobem na planowanie i samodzielne 
decydowanie o rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej. 

Szkolnictwo zawodowe to duże wyzwanie dla polskiego systemu kształcenia. Współczesny, 
dynamiczny rynek pracy stawia wysokie wymagania, szczególnie przed młodymi ludźmi 
wchodzącymi w życie zawodowe. Zapewnienie im elastycznego, szerokoprofilowego nauczania 
służy wzrostowi zainteresowania uczniów świadomym wyborem drogi zawodowej, ułatwia 
adaptację w określonych warunkach społecznych i ekonomicznych oraz łatwiejsze odnalezienie się 
zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy. Efektywny system kształcenia ukierunkowuje 
rozwój osobowości, stymuluje innowacyjność i kreatywność człowieka.

Niemniej istotne jest kształcenie ustawiczne, które pozwala osobom już funkcjonującym na 
rynku pracy elastycznie dostosować się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Efektywność 
i konkurencyjność funkcjonowania firm w dużej mierze zależy od wiedzy i umiejętności 
pracowników. Inwestycja w kapitał ludzki jest więc najlepszą szansą na podniesienie potencjału 
gospodarczego naszego regionu, a w konsekwencji prężnego rozwoju przedsiębiorczości na 
terenie województwa.

Instytucje publiczne działające w obszarze rynku pracy oraz edukacji podejmują szereg działań 
popularyzujących ideę oraz rozwój kształcenia ustawicznego. Szkolenia, studia podyplomowe, 
konferencje, seminaria, e-learning – to tylko niektóre możliwości, pozwalające odnowić, podnieść 
czy zdobyć kwalifikacje. Analiza potrzeb rynku pracy, promowanie programów unijnych wśród 
szkół, uruchamianie zróżnicowanych kierunków kształcenia sprzyjają wzrostowi konkurencyjności 
i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne z polityką 
Unii Europejskiej, ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, 
dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia.

Ta publikacja to cenne forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli 
instytucji odpowiedzialnych za organizację, nadzór oraz realizację kształcenia zawodowego na 
Mazowszu. Wierzę, że bogaty i różnorodny program konferencji będzie sprzyjał także analizie 
efektywności kształcenia zawodowego w Polsce, wyznaczeniu perspektyw rozwoju oraz 
dostosowaniu go do potrzeb europejskiego rynku pracy.

Z pozdrowieniami
Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo,
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Szanowni Państwo,

„Nikt nie odkrywa nowych lądów, widząc jednocześnie przystań, z której wypłynął” (A. 
Gide). Dlatego mniej ważne jest miejsce, w którym się aktualnie znajdujemy, a najważniejszy dla 
naszej przyszłości jest kierunek, w którym będziemy zmierzać. Nowelizacja ustawy o systemie 
oświaty, podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza od 1 września 2012 
wiele wyczekiwanych przez środowisko zmian w szkolnictwie zawodowym, wyraźnie precyzując 
ów kierunek. Jej zasadniczym i nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności 
kształcenia zawodowego, w powiązaniu z oczekiwaniami rynku pracy. 

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw, zmodyfikowano klasyfikację zawodów, z uwzględnieniem ich 
podziału na kwalifikacje, oddzielnie potwierdzane w procesie kształcenia. Temu towarzyszyć 
będzie wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach 
wraz z dostosowaniem struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego 
i ustawicznego (w tym: ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej 
na rzecz kształcenia trzyletniego; konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach 
kształcenia zawodowego i ustawicznego; umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji 
zawodowych w formach kursowych; ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego 
i nieformalnego). Dzięki zmianie przepisów ułatwione będzie nie tylko uzyskiwanie wykształcenia 
zawodowego, ale także uzupełnianie kwalifikacji i zdobywanie nowego zawodu. W subwencji 
powiaty otrzymają wagi na kursy zawodowe. Egzaminy na poszczególne kwalifikacje nie będą 
przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, lecz na różnych jej etapach. W przypadku 
egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo 
zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie 
otrzyma dyplom. Jest to niewątpliwie duża zmiana służąca unowocześnieniu szkoły zawodowej, 
uczynieniu jej szkołą pozytywnego wyboru.

Współczesna szkoła winna sprostać wyzwaniom czasu. Nie da się do końca przewidzieć, 
w jakie kompetencje winien być wyposażony uczeń, który dzisiaj rozpoczyna naukę. 
Niewątpliwie jednak szkoła powinna zadbać o rozwój kompetencji kluczowych, czyli takich, 
których potrzebują ludzie do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, kształcenia przez 
całe życie, współistnienia społecznego, w końcu bycia aktywnym, odpowiedzialnym obywatelem. 
Współczesne doświadczenia i wyniki badań prowadzą do wniosku, że w obliczu niezwykle szybko 
zmieniającej się gospodarki opartej na wiedzy niezbędne jest wyposażenie polskiej młodzieży 
w narzędzia umożliwiające jej elastyczne poruszanie się na rynku pracy oraz samorealizację 
i rozwój. W nowym roku szkolnym 2011/2012 życzę wszystkim członkom Społeczności Szkolnych, 
by udało się sprostać wyzwaniom współczesnej cywilizacji, tworzyć szkołę na miarę czasów.

!
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Szanowni Państwo,

wymagania współczesnego rynku pracy stawiają przed szkolnictwem zawodowym trudne 
wyzwania. Postęp cywilizacyjny, rozwój nowych technologii, a także możliwość zatrudnienia 
w krajach Unii Europejskiej, to z jednej strony szansa dla osób poszukujących pracy, a z drugiej 
konieczność zmierzenia się z dużą konkurencją i sprostania stawianym im wymaganiom. 
Dlatego system kształcenia musi uwzględniać rosnące potrzeby i zapewnić absolwentom nie 
tylko konkretny zawód, ale także inne niezbędne umiejętności, podnoszące ich atrakcyjność 
dla potencjalnych pracodawców. 

Jednym z warunków osiągnięcia tego celu jest współpraca szkół z sektorem gospodarczym 
i dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnej sytuacji ekonomicznej. Przed ludźmi 
odpowiedzialnymi za system szkolnictwa zawodowego stoją pytania, jak budować te relacje 
i zachęcać przedsiębiorstwa do udziału w kształtowaniu systemu edukacji. 

Warto wymieniać się doświadczeniami i korzystać wzajemnie ze swojego dorobku na jak 
najszerszym forum, co ułatwia przynależność do wspólnoty europejskiej. 

Mam nadzieję, że ta publikacja pozwoli spojrzeć na zagadnienie szkolnictwa zawodowego 
z różnych perspektyw i dostarczy konkretne narzędzia do poprawy jego efektywności.

Prezydent Miasta Płocka
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Przygotowanie szkoły zawodowej do wdrożenia 
reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego1
I

Grażyna Osicka
Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie

I. Wprowadzenie

9 września 2011 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zasadniczym celem usta-
wy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowe-
go oraz zharmonizowania go z rynkiem pracy. 

Cel zmian1. 

Uzyskanie większej skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodo-
wego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy będzie możliwe poprzez wdroże-
nie następujących rozwiązań:

1. zmodyfikowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
z uwzględnieniem podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie 
potwierdzane w procesie kształcenia;

2. wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia 
w zawodach;

3. dostosowanie struktury szkolnictwa do nowego modelu kształcenia 
zawodowego i ustawicznego, w tym: 

 – ujednolicenie cyklu edukacyjnego w zasadniczej szkole zawodowej na 
rzecz kształcenia trzyletniego;

 – konsolidacja edukacji zawodowej i ustawicznej w centrach kształcenia 
zawodowego i ustawicznego;

 – umożliwienie osobom dorosłym nabywania kwalifikacji zawodowych 
w formach kursowych;

4. ujednolicenie systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe i otwarcie go na efekty uczenia się formalnego, 
pozaformalnego i nieformalnego;

5. włączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system 
kształcenia ustawicznego.

Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego2. 

Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określa minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania na podstawie upoważnienia zawartego w art. 24 
ustawy o systemie oświaty. Stanowi ona wykaz zawodów nauczanych w szko-
łach funkcjonujących w systemie oświaty, usystematyzowany zgodnie z klasyfi-
kacją zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej, określa-
ną przez ministra właściwego do spraw pracy. Zgodność obu klasyfikacji stanowi 

Przygotowanie szkoły zawodowej do wdrożenia 
reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego1
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elementarny warunek powiązania szkolnictwa zawodowego z potrzebami rynku 
pracy.

Obowiązująca obecnie klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obej-
muje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się 
kształcenie oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wpro-
wadzone do klasyfikacji, a także okres kształcenia w szkole zawodowej dane-
go typu. Punktem wyjścia do jej modyfikacji jest wyodrębnienie w ramach za-
wodów poszczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych, wskazanych 
w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Każda z kwalifikacji 
będzie oddzielnie potwierdzana w procesie kształcenia w systemie egzaminów 
zewnętrznych.

Zmodyfikowana klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazywać 
będzie:

 – zawody i wyodrębnione w nich kwalifikacje,
 – zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji,
 – typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie 

w danym zawodzie,
 – zawody i kwalifikacje, w których kształcenie może być prowadzone na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 – ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów,
 – obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, a także kwalifikacje 

w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych.

Podział zawodów na kwalifikacje ma kluczowe znaczenie dla podniesienia ja-
kości kształcenia w szkolnictwie zawodowym oraz zbliżenie go do rynku pracy, 
ponieważ stwarza podstawy do uelastycznienia procesu kształcenia zawodowego 
i dostosowania go do indywidualnych potrzeb i możliwości uczących się, a także 
ułatwi reagowanie szkolnictwa zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku 
pracy. W wypadku pojawienia się na rynku pracy popytu na określoną kwalifika-
cję, możliwe bowiem będzie szybkie zorganizowanie kształcenia w odpowiednim 
zakresie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, trwającym znacznie krócej niż 
cykl nauczania w szkole.

Wdrożenie zmodernizowanej podstawy programowej  3. 
kształcenia w zawodach

Podział zawodów na kwalifikacje stanowi punkt wyjścia do wdrożenia nowego 
systemu kształcenia zawodowego w oparciu o zmodernizowaną podstawę progra-
mową kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach stanowić będzie obowiązkowe 
zestawy celów kształcenia, treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych 
efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji perso-
nalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych 
w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie 
kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji 
kształcenia w zawodach, w tym wymagane wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego.
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Przewiduje się, że nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach zo-
stanie wydana jako jeden akt prawny i będzie obowiązywała od roku szkolnego 
2012/2013, równocześnie z rozpoczęciem wdrażania w szkołach ponadgimnazjal-
nych nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, w myśl której kształce-
nie ogólne w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójną całość.

Opracowane w szkole, w oparciu o nową podstawę programową, programy na-
uczania dla zawodów będą przybierać, tak jak dotychczas, układ treści o strukturze:

a) przedmiotowej, zachowującej podział na kształcenie teoretyczne i praktycz-
ne, w której wyodrębnione są: 

 – teoretyczne przedmioty zawodowe odpowiadające określonym dziedzi-
nom wiedzy,

 – przedmioty, w ramach których realizowana jest praktyczna nauka zawodu;
b) modułowej, w której wyodrębnione są: 
 – moduły i jednostki modułowe integrujące teorię i praktykę z różnych 

dziedzin wiedzy i działów techniki.
Przejrzysty opis kwalifikacji w zawodach sprzyjać będzie dokonywaniu wyboru 

optymalnych form i kierunków kształcenia zawodowego z punktu widzenia po-
trzeb, zainteresowań i predyspozycji osób zainteresowanych podjęciem kształ-
cenia, a także wypracowaniu mechanizmów współpracy między organizatorami 
pozaszkolnych form kształcenia a pracodawcami, zarówno w przygotowaniu, jak 
i realizacji odpowiedniej oferty kursowej dla pracowników.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach określi równocześnie stan-
dard wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych 
w ramach zawodu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie mogła otrzymać osoba, 
która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (zasadnicze 
zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wy-
odrębnionych w danym zawodzie – niezależnie od tego, w jakiej formie nabyła 
wiedzę i umiejętności zawodowe (nauka w szkole, ukończenie kwalifikacyjnego 
kursu zawodowego, staż pracy w danym zawodzie lub zawodzie zbliżonym).

II. Projekty systemowe realizowane przez KOWEZiU  
wspierające kierunki zmian

Od sierpnia 2008 roku w Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są 
projekty systemowe. Celem tych projektów jest przygotowanie i upowszechnienie 
rozwiązań służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realiza-
cję działań w ramach projektów:

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji 1. 
kształcenia zawodowego.
System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe 2. 
programy kształcenia zawodowego.
Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego 3. 
systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość 4. 
w uczeniu się przez całe życie. 
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru.5. 
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Doskonalenie podstaw programowych kluczem  1. 
do modernizacji kształcenia zawodowego

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez weryfi-
kację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodach pod kątem 
ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy.

Dotychczasowe rezultaty:
Metodologia oceny spójności podstaw programowych kształcenia 
w zawodzie z innymi dokumentami (polskimi i europejskimi) dotyczącymi 
kształcenia zawodowego.
Raport z badania potrzeb pracodawców pod kątem kwalifikacji 
oczekiwanych od absolwentów szkół zawodowych.
Opisy kwalifikacji dla 206 zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego.
Metodologia tworzenia nowych podstaw programowych kształcenia 
w zawodzie.
Raporty z badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych 
kwalifikacji w grupie zawodów pokrewnych.
Konsultacje społeczne dotyczące wyodrębnionych w zawodach 
kwalifikacji.
Projekty 194 podstaw programowych kształcenia w zawodzie ujętych 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Plany do końca 2012 roku:
Przykładowe programy nauczania przedmiotowe i modułowe.
Międzynarodowa konferencja dotycząca kompetencji oczekiwanych przez 
pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego.
Konferencje upowszechniające rezultaty projektu.

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających  2. 
modułowe programy kształcenia zawodowego

Celem projektu jest opracowanie systemu wsparcia dla szkół zawodowych 
przygotowujących się do wdrażania programów modułowych.

Dotychczasowe rezultaty:
17 konferencji wojewódzkich, na których zaprezentowano założenia 
projektu.
Wyszkolono ekspertów kształcenia modułowego, którzy w wybranych 
szkołach prowadzili konsultacje przygotowujące je do wdrożenia 
kształcenia zawodowego w oparciu o programy modułowe.
21 poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego. 

Plany do końca 2012 roku:
2 konferencje promujące i 1 podsumowująca działania projektu.
Wydanie serii 21 poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia 
zawodowego.
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Szkolenie ekspertów z zakresu planowanych zmian w kształceniu 
zawodowym.
150 konferencji powiatowych dla nauczycieli dotyczących planowanych 
zmian w kształceniu zawodowym oraz konsultacje w placówkach 
biorących udział w projekcie dotyczącym konstruowania programów 
nauczania.
Zintegrowany system informatyczny dla kształcenia zawodowego.
Film prezentujący przykłady dobrej praktyki we wdrażaniu i realizacji 
kształcenia zawodowego realizowanego w oparciu o programy modułowe.
Raport opisujący system wsparcia dla szkół wdrażających programy 
modułowe.

 
Opracowanie modelu doradztwa zawodowego  3. 
oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

Celem projektu jest upowszechnienie dostępu do usług poradnictwa edukacyj-
no-zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum poprzez zbudowanie spójnego 
i drożnego systemu realizującego ideę doradztwa całożyciowego.

Dotychczasowe rezultaty:
Wstępny raport zawierający analizę stanu poradnictwa w Polsce 
i w wybranych krajach UE.
Wstępny model doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty 
w Polsce.
Metodologia badań terenowych dot. analizy stanu doradztwa edukacyjno– 
-zawodowego w powiatach w województwie warmińsko-mazurskim.
Plan pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji zadań w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego (obszar realizacji: województwo 
warmińsko-mazurskie).
Koncepcja internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej.

Plany do końca 2012 roku:
Pilotaż zewnętrznego wsparcia szkół w realizacji zadań w zakresie 
doradztwa edukacyjno-zawodowego na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, raport z pilotażu.
Raport z badań terenowych dot. stanu doradztwa edukacyjno-
–zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim.
Internetowy system informacji edukacyjno-zawodowej.
Model doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Ogólnopolska konferencja promująca rezultaty projektu oraz 7 konferencji 
regionalnych.

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość 4. 
w uczeniu się przez całe życie

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania kształcenia na od-
ległość poprzez opracowanie modelu rozwiązania systemowego oraz upowszech-
nienie kształcenia na odległość w placówkach kształcenia ustawicznego.
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Dotychczasowe rezultaty:
Projekt modelu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość.
9 warsztatów regionalnych weryfikujących założenia wdrażania 
i upowszechniania kształcenia na odległość.
Kampania promocyjna projektu.

Plany do końca 2012 roku:
Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i wybranych krajach UE.
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców kształcenia na 
odległość.
Ogólnopolska konferencja promująca projekt.
Wdrożenie portalu internetowego wraz z repozytorium kursów. Portal 
ma być narzędziem wspierającym upowszechnianie KNO, budowanie 
społeczności edukatorów, pełnić funkcję oficjalnego centrum informacji 
i wymiany doświadczeń. Ma być także bazą osiągniętych w projekcie 
rezultatów (raporty z badań, poradniki, model wdrażania KNO). 
Opracowanie 25 kursów e-learningowych dla nauczycieli.
Opracowanie 79 kursów e-learningowych dla słuchaczy szkół dla 
dorosłych (kursy zawodowe w oparciu o nowe podstawy programowe).
Przeszkolenie 50 regionalnych promotorów wspierających wdrożenie KNO.
Przeszkolenie kadry KNO (350 osób).
Przeprowadzenie 750 konsultacji dla szkół w zakresie KNO.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru5. 

Celem projektu jest przygotowanie i upowszechnienie rozwiązań służących 
podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół prowadzących kształcenie zawo-
dowe, a docelowo - zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów kontynu-
acją nauki w szkołach zawodowych. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację 
następujących celów szczegółowych:

ocena stanu publicznego szkolnictwa zawodowego w Polsce, w tym 
stopnia przygotowania szkół do realizacji kształcenia w zawodach,
przygotowanie kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek 
kształcenia zawodowego do wdrożenia rozwiązań wynikających 
z modernizacji kształcenia zawodowego,
wzmocnienie i upowszechnienie współpracy szkół kształcących 
w zawodach z pracodawcami,
poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego.

 
Dotychczasowe rezultaty:

Przeszkolenie 50 promotorów zmian w kształceniu zawodowym. 
Wyłonienie laureatów w ogólnopolskim konkursie „Lider Edukacji 
Zawodowej”.
Rozpoczęcie szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe.

Plany do końca 2012 roku:
Konkurs „Szkoła dla rynku pracy”.
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Warsztaty dla 3000 dyrektorów szkół zawodowych. Celem warsztatów jest 
przygotowanie dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych do zmian, które 
będą wprowadzone od 2012 roku, to jest:

 – nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach,
 – konstrukcji szkolnych planów nauczania,
 – tworzenia nowych programów nauczania dla zawodów,
 – korelacji międzyprzedmiotowej.

Kampania medialna kształcenia zawodowego.
Spotkania z 9600 gimnazjalistami, promujące kształcenie zawodowe.
Wydanie i upowszechnienie produktów projektu takich jak:

 – płyty CD z filmami promującymi ścieżkę kariery zawodowej oraz 
promującymi współpracę szkół z pracodawcami,

 – publikacja: Standardy jakości kształcenia wraz z obudową metodyczną,
 – raport zbiorczy z badań dotyczących funkcjonowania systemu 

kształcenia zawodowego,
 – publikacja: Model współpracy szkół z pracodawcami wraz z wykazami 

dobrych praktyk.

III. Podsumowanie – działania kierowane do nauczycieli i dyrektorów 
pozwalające na przygotowanie się do zmian

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i Ustawicznej planują zorganizowanie wielu konferencji, szkoleń 
i warsztatów dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Celem tych spotkań jest 
pomoc i wsparcie w przygotowaniu się do zmian.

Na przykład w ramach projektu:
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji 
kształcenia zawodowego przeprowadzone zostaną:

 – Konferencje branżowe dla 1600 nauczycieli kształcenia zawodowego.
 – Warsztaty dla 700 autorów podstaw programowych.

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe 
programy kształcenia zawodowego

 – Konsultacje dotyczące wdrażania programów kształcenia o strukturze 
modułowej (w 222 szkołach ponad 2000 konsultacji).

 – Konferencje dla dyrektorów szkół podsumowujące konsultacje.
 – Konferencje dla 4000 nauczycieli z zakresu planowanych zmian 

w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego 
systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego 

 – Szkolenie dla doradców zawodowych.
 – Konferencje dla organów prowadzących, dyrektorów placówek 

doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych nt. 
planowanego zewnętrznego wspierania szkół w realizacji zadań z zakresu 
doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 – Konferencje dla 360 dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
nt. planowanego zewnętrznego wspierania szkół w realizacji zadań 
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 
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Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 
 – Warsztaty dla promotorów zmian kształcenia zawodowego z zakresu 

planowanych zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
 – Warsztaty dla 3000 dyrektorów szkół z zakresu planowanych zmian 

w kształceniu zawodowym i ustawicznym.
 – Konferencja dla dyrektorów CKU i CKP.

Łącznie w planowanych przez KOWEZiU konferencjach, warsztatach i szkole-
niach weźmie udział około 15 000 osób.

Przewiduje się również przygotowanie różnorakich materiałów metodycznych 
(takich jak: filmy, raporty, poradniki, płyty CD) ułatwiających wdrażanie planowa-
nych zmian, np. w ramach projektu:

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe 
programy kształcenia zawodowego zostaną przygotowane:

 – Poradniki Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego, 21 
tytułów, w tym dla dyrektorów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego.

 
Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego 
systemu informacji edukacyjno-zawodowej

 – Raport z badań terenowych dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-
–zawodowego w województwie warmińsko-mazurskim.

 – Wydanie publikacji dotyczącej modelu doradztwa edukacyjno-
–zawodowego.

 
Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość 
w uczeniu się przez całe życie

 – Publikacja pt. Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na 
odległość w Polsce. 

 – Opracowanie 79 multimedialnych kursów e-learningowych 
adresowanych do uczniów szkół zawodowych oraz do uczestników 
szkoleń realizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego 
i praktycznego. 

 – Opracowanie 25 multimedialnych kursów e-learningowych dla 
nauczycieli i innych odbiorców kształcenia na odległość. Tematyka 
kursów zostanie określona na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych 
nauczycieli i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego.

 – Raport Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce oraz diagnoza 
potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na 
odległość.

 
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru 

 – Raport zbiorczy z badań dotyczący funkcjonowania systemu kształcenia 
zawodowego w Polsce.

 – Standardy jakości kształcenia zawodowego wraz z obudową 
metodyczną.

 – Płyty CD promujące współpracę szkół z pracodawcami.
 – Publikacja Model współpracy szkół z pracodawcami wraz z wykazami 

dobrych praktyk.
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II

1
prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Wydział Nauk Pedagogicznych

Globalizacja rynku pracy wymaga przejrzystych kryteriów pozwalających na 
ocenę poziomu kwalifikacji zdobytych w różnych krajach. W obszarze Unii Euro-
pejskiej obserwujemy wzmożoną mobilność pracowników związaną ze znosze-
niem barier utrudniających swobodny przepływ osób – zarówno pracowników, jak 
i uczniów oraz studentów.

Podjęcie pracy przez imigranta, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, wymaga 
uznania owych kwalifikacji za równorzędne z kwalifikacjami zdefiniowanymi na 
rynku pracy w danym kraju. Definiowanie kwalifikacji, a następnie porównywa-
nie ich, wymaga odpowiednich uregulowań prawnych. Podstawowym dokumen-
tem w interesującym nas zakresie jest Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 kwietnia 2008 w sprawie ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla 
uczenia się przez całe życie. 

Nawiązanie do idei uczenia się przez całe życie oznacza:
 - położenie nacisku na efekty uczenia się (niezależnie od miejsca, czasu 

i formy kształcenia/szkolenia),
 - rozpoczęcie prac nad oceną i porównywaniem, a w rezultacie – 

uznawaniem, efektów uczenia się.
Europejska Rama Kwalifikacji jest swoistym punktem odniesienia dla ram opra-

cowywanych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Można ją określić poję-
ciem „metaramy”, gdyż pozwala odnosić ustalenia krajowe – Krajowe Ramy Kwa-
lifikacji – do wspólnych, europejskich norm.

Konstrukcję europejskiej „metaramy” tworzy 8 poziomów (poziom 1 – elemen-
tarny, poziom 8 – zaawansowany). Każdy z krajów członkowskich Unii Europej-
skiej może przyjąć liczbę poziomów zgodną z własną tradycją edukacyjną. Polska 
przyjęła, że kwalifikacje na rodzimym rynku pracy występują na 8 poziomach. 
Zgodność liczby poziomów z „metaramą” pozwala na bezpośrednie odniesienia 
w obrębie struktury kwalifikacji, którą tworzą: wiadomości, umiejętności, postawy 
(edukacja szkolna) oraz wiedza, umiejętności, kompetencje personalne i społecz-
ne (edukacja akademicka).

W Krajowej (Polskiej) Ramie Kwalifikacji edukacji szkolnej odpowiadają pozio-
my 1 – 4, a edukacji akademickiej poziomy 6 – 8. Poziom 5 jest w Polsce charakte-
rystyczny dla edukacji pozaszkolnej i pozaakademickiej. 

W przypadku przyjęcia w Krajowej Ramie Kwalifikacji liczby poziomów innej 
niż 8, należy opracować (i uzgodnić) klucz przejścia między ustaleniami obowiązu-
jącymi w danym kraju, a „meta ramą” (Chmielecka, red., 2009).

W Polsce prace nad opisem efektów uczenia się rozpoczęto równolegle z przy-
gotowaniem podstaw programowych kształcenia ogólnego. Dzięki temu zapisy 
w podstawach są sformułowane w kategoriach efektów uczenia się. W końcowej 
fazie są prace nad przygotowaniem komplementarnego układu efektów uczenia 
się w szkolnictwie zawodowym. Zaawansowane są również działania na poziomie 

Europejskie a krajowe ramy kwalifikacji
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akademickim 6 - 8 zmierzające do precyzyjnego i rozłącznego opisu kwalifikacji 
zawodowych na poziomie licencjatu, studiów magisterskich i doktoratu.

Problemem pozostaje przygotowanie koncepcji opisu kwalifikacji na poziomie 
5, typowym dla edukacji ustawicznej. Różnorodność kwalifikacji zdobywanych na 
tym poziomie powoduje trudności klasyfikacyjne. Inną barierą (logistyczno – eko-
nomiczną) jest przygotowanie bazy technicznej umożliwiającej ocenę poziomu 
kwalifikacji zdobytych poza szkołą lub uczelnią (Kwiatkowski, 2008).

Wdrażaniu Krajowej Ramy Kwalifikacji powinna towarzyszyć dyskusja nad re-
lacjami: efekt uczenia się – proces nauczania i uczenia się. Skierowanie uwagi na 
efekt nie może marginalizować znaczenia procesu. Wprawdzie efekt jest wyni-
kiem procesu, ale w wielu przypadkach jest on odroczony w czasie. Efekt, szcze-
gólnie w obrębie dyscyplin humanistyczno – społecznych jest rezultatem dojrza-
łości intelektualnej, osiąganie której ma charakter indywidualny. Proponuję w tej 
sytuacji wprowadzić, jako dodatkowe kryterium oceny kwalifikacji, komponent 
prognostyczny.

Pomiar niektórych efektów uczenia się, a precyzyjniej rzecz ujmując, pomiar 
poziomu niektórych elementów (składowych) strukturalnych kwalifikacji, wymaga 
również szczególnej uwagi. Pomiar poziomu wiadomości/wiedzy jest stosunko-
wo prosty, jeśli chodzi o jej warstwę faktograficzną. Sprawa komplikuje się (mam 
tu na myśli narzędzia pomiaru) w przypadku warstwy przyczynowo – skutkowej 
i proceduralnej. Znacznie jednak trudniejszy jest pomiar i różnicowanie umiejętno-
ści (w skrajnym przypadku konkretna umiejętność może występować w procesie 
pracy na 8 poziomach). Chodzi w tym przypadku o zidentyfikowanie umiejętności 
kluczowych w obrębie danego zadania zawodowego oraz o opracowanie kryte-
riów grupowania umiejętności, z uwzględnieniem możliwości transferu (Kwiat-
kowski, 2009). Nie wiadomo także, jakie narzędzia stosować do „pomiaru” postaw 
lub kompetencji personalnych i społecznych. Wydaje się, że w przypadku tych 
składowych kwalifikacji mogłaby być przydatna baza danych edukacyjnych doku-
mentująca przebieg procesu uczenia się, gromadząca opisy mierzalnych zachowań 
(postawy, kompetencje personalne i społeczne przejawiają się – przynajmniej czę-
ściowo - w zachowaniach).

Celowość przygotowania Krajowej Ramy Kwalifikacji, mimo wskazanych trud-
ności, nie budzi szczególnych wątpliwości. Może ona być efektywnym narzędziem 
pozwalającym na ocenę rzeczywistych kwalifikacji zawodowych (w skali indywi-
dualnej i społecznej) i skonfrontowanie ich z potrzebami nowoczesnych procesów 
produkcji i usług. Ma również do spełnienia istotną rolę w modernizacji procesu 
kształcenia/szkolenia na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Literatura

Chmielecka E. (red.) – Od Europejskich do Krajowych Ram Kwalifikacji. MEN, Warszawa 2009.

Kwiatkowski S. M. – Kształcenie zawodowe – wyzwania, priorytety, standardy. IBE, Warszawa 2008.

Kwiatkowski S. M. – Grupowanie zawodów na poziomie technika i szkoły policealnej w kontekście 
rozwoju kariery zawodowej [w:] I. Białecki, E. Drogosz – Zabłocka (red.) – Potwierdzanie kwalifikacji. 
Pytania o model egzaminu zawodowego. UW, Warszawa 2009.

Publikacja.indd   19 18-10-11   12:13:03



20

2
II

dr inż. Krzysztof Symela
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Badań Edukacji Zawodowej

Potrzeba dostosowania edukacji zawodowej1. 
do zmian w środowisku pracy

 
W aktualnej sytuacji globalnego spowolnienia gospodarczego edukacja zawo-

dowa i przygotowanie profesjonalnych kadr stanowi podstawowy wyznacznik roz-
woju krajowych systemów edukacji. Konsekwencją tego jest intensyfi kacja w Pol-
sce działań zmierzających do poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego, 
w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów szkół zawodowych 
poprzez stworzenie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego 
z praktyką i potrzebami rynku pracy. 

 Na kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników - są to 
trzy komponenty opisujące kwalifi kacje - mają niewątpliwie wpływ nieustannie 
toczące się zmiany środowiska gospodarczego. Treści pracy ulegają ciągłej ewo-
lucji, zwłaszcza w kontekście rozwoju rynku pracy, ale podłoże tejże ewolucji jest 
znacznie głębsze. Na naszych oczach dokonuje się rozwój nauki i innowacyjnych 
technologii, społeczeństwa informacyjnego, globalizacja gospodarki oraz społe-
czeństwa wielokulturowego (rys. 1.). 

Rys. 1. Czynniki mające wpływ na dostosowanie edukacji zawodowej 
do wymagań rynku pracy.
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Pochodną tych tendencji są m.in. zmiany w funkcjonowaniu państwa (osłabie-
nie dominacji państwa na rzecz gospodarki rynkowej) oraz w zatrudnieniu (nowe 
formy zatrudnienia, np. telepraca) związane z rozwojem sektora usług i przetwa-
rzania informacji (społeczeństwo usługowe), przy jednoczesnym obniżaniu za-
trudnienia w sektorze rolniczym i przemysłowym. Jeśli do tego dodamy problemy 
ochrony środowiska (stąd troska o zrównoważony rozwój), niekorzystne dla edu-
kacji prognozy demograficzne (w Polsce niż demograficzny będzie pogłębiał się do 
roku 2030) oraz zjawisko starzenia się społeczeństwa europejskiego, to kontekst 
przystosowania edukacji do realiów gospodarki rozszerza się o kolejne uwarunko-
wania. Dotyczą one zwłaszcza permanentnego rozwoju kwalifikacji i kompetencji 
pracowników „nowego typu”, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, po to, 
aby nadążać za zmianami w gospodarce. W efekcie, treści pracy ulegają wzbo-
gaceniu i przekształceniom, ale ma to również konsekwencje dla kształtowania 
się rynku pracy i struktury zatrudnienia oraz tworzenia oferty programowej usług 
kształcenia zawodowego.

Z badań prowadzonych na poziomie europejskim wynika, że za kilka lat 
znalezienie pracy będzie wymagało posiadania nowych i wyższych, w porów-
naniu z aktualnymi wymaganiami, kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zapo-
trzebowanie wzrośnie na wszystkie zawody, a popyt na bardziej wyspecjalizow-
ane umiejętności będzie się sukcesywnie zwiększał1. W raporcie zatytułowanym 
„Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy: czas na działanie”2 podkreśla się, 
że osoby wykwalifikowane nie zawsze posiadają właściwe umiejętności, których 
poszukuje pracodawca, a w konsekwencji podaż nie jest dopasowana do popy-
tu na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia dla osób wysoko wykwalifikowanych 
w całej UE wynosi 84%, dla średnio wykwalifikowanych – 70%, a dla słabo wy-
kwalifikowanych jest na poziomie 49%. 

Wiele umiejętności i zawodów, które np. w związku ze zmianami w wykorzy-
staniu „czystych” (ekologicznych) technologii będą ogólnodostępne dla obywateli 
Europy w 2020 r., obecnie jest w fazie koncepcyjnej. Równolegle prowadzone są 
prace prognostyczne w zakresie nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji, 
jakie będą potrzebne w nowych miejscach pracy. Choć prognozy nie do końca są 
w stanie przewidzieć przyszłość, można dzięki nim uzyskać wskazówki dotyczące 
ogólnych tendencji i rozpoznać dziedziny wymagające opracowania odpowiedniej 
polityki w obszarze rozwoju edukacji zawodowej.

Prognozy CEDEFOP wskazują, że najbliższa dekada to okres wzmożonego naci-
sku na rozwój kapitału intelektualnego, zdolnego do generowania nowych technik 
i technologii. Znacząco wzrośnie w Europie popyt na specjalistów, absolwentów 
nauk ścisłych i inżynieryjnych. Do roku 2015 nastąpi wzrost zapotrzebowania na 
osoby z wyższym wykształceniem oraz o średnich kwalifikacjach. 

Na tym tle wyłania się potrzeba poszukiwania bardziej atrakcyjnych, sprzy-
jających rozwojowi kariery zawodowej oraz elastycznych rozwiązań nabywania 
kwalifikacji adekwatnych do potrzeb dynamicznie zmieniającego sie rynku pracy. 
Takim rozwiązaniem jest modułowa technologia kształcenia zawodowego.

1. New Skills for New Jobs. Anticipating and matching labour market and skills needs. COM (2008) 868, Brussels, 
16.12.2008.

2. New Skills for New Jobs: Action Now, Brussels, 04.02. 2010.
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Czym jest modułowa technologia kształcenia zawodowego?2. 

Pojęcie „technologia kształcenia” jest różnie definiowane w literaturze peda-
gogicznej. Wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze, technologia kształcenia jest 
dyscypliną stosunkowo młodą, powstała w okresie gwałtownego rozwoju nowych 
technologii i od początku była bardziej zorientowana na rozwiązania praktyczne 
niż teorię. Po drugie, rozumienie terminu „technologia kształcenia” ulega ciągłej 
ewolucji związanej zarówno z przemianami edukacyjnymi w świecie, jak i rozwo-
jem techniki. Po trzecie, technologia kształcenia nieustannie poszerza krąg swoich 
zainteresowań i metod badawczych, wykorzystując dorobek innych rozwijających 
się nauk, jak cybernetyka, psychologia poznawcza, prakseologia, teoria komunika-
cji, teoria systemów czy informatyka. 

Według badaczy amerykańskich „technologia kształcenia to systematyczny spo-
sób projektowania, realizacji oraz oceny procesu nauczania - uczenia się z uwzględ-
nieniem specyficznych celów i na podstawie prac badawczych w zakresie procesu 
uczenia i komunikowania się, przy wykorzystaniu możliwości ludzkich i zasobów 
materialnych dla zapewnienia większej efektywności kształcenia”.3 

W literaturze polskiej, definicję technologii kształcenia podaje W. Skrzydlew-
ski, który stwierdza, że: „technologia kształcenia stanowi dyscyplinę pedagogicz-
ną, będącą dziedziną praktycznego zastosowania dorobku dydaktyki i psychologii 
uczenia się oraz wiedzy o komunikowaniu w celu opisywania, wyjaśniania i kon-
struowania procesu nauczania - uczenia się, w którym media prezentują informa-
cję, rozwijają procesy wewnętrzne jednostki, usprawniają procesy porozumiewania 
się, stanowiąc jednocześnie efektywne i atrakcyjne źródła wiedzy”4.

Powyższe definicje koncentrują się głównie na aspektach metodycznych, tj. me-
todach i technikach procesu nauczania i uczenia się, stanowiąc bazę do rozważań 
teoretycznych i zastosowań praktycznych. Przykładem implementacji tej definicji 
jest kształcenie modułowe, które postrzegane jest jako innowacyjny sposób pro-
jektowania, doboru, organizacji, realizacji i ewaluacji treści kształcenia wymaga-
nych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Podejście modułowe jest zatem uniwersalną koncepcją strukturalną, która ofe-
ruje uczącym się dostęp do edukacji w różnych sytuacjach życiowych, wspierając 
tym samym ich mobilność zawodową.

W kształceniu zawodowym „moduły” stanowią pochodną funkcji i zadań za-
wodowych realizowanych przez pracownika, a droga do opracowania oferty pro-
gramowej wiedzie poprzez analizę wymagań stanowisk pracy. Z tej perspektywy 
modułowa technologia kształcenia zawodowego nakierowana musi być na:

zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy, bo wykonywanie realnych zadań 
zawodowych w środowisku pracy tego wymaga,
kształtowanie umiejętności poprzez działania praktyczne, bowiem 
to one zapewniają wykonywanie różnorodnych operacji i czynności 
w rzeczywistych sytuacjach zawodowych,
osiąganie kompetencji (personalnych i społecznych), postrzeganych jako 
zbiór obserwowalnych zachowań (postaw) - wszystko to, co dana osoba 
wie, rozumie i potrafi wykonać, czyli jej skumulowane efekty kształcenia, 
które świadczą o fachowości i wizerunku pracownika. 

3. J. Morbitzer (red.): Współczesna technologia kształcenia. Wybrane zagadnienia. WN WSP, Kraków 1997.

4. W. Skrzydlewski: Technologia kształcenia. Przetwarzanie informacji. Komunikowanie. WN UAM, Poznań 1990, 
s. 8.
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Modułowa technologia kształcenia zawodowego jest czymś znacznie więcej niż 
tylko zbiorem ustrukturowanych jednostek modułowych w programie nauczania. 
Teza ta wynika z przekonania, że kształcenie modułowe jest radykalną zmianą 
klasycznie rozumianego procesu dydaktycznego. Ma to swoje konsekwencje dla 
projektowania programów nauczania i materiałów dydaktycznych, rozwoju kom-
petencji nauczycieli i przeprowadzenia modernizacji organizacji kształcenia zawo-
dowego. Zgodnie z powyższym, modułowa technologia kształcenia zawodowego 
kreuje nowy model funkcjonowania szkoły zawodowej, która staje się instytucją 
skoncentrowaną na zaspokajaniu indywidualnych procesów uczenia się prowa-
dzących do osiągania określonych, uznanych na rynku, kwalifikacji zawodowych. 
Co więcej, wprowadzenie modułowej technologii kształcenia zawodowego wpły-
wa na pięć komponentów systemu kształcenia zawodowego, pomiędzy którymi 
występują określone relacje. Możemy je nazwać pięcioma determinantami, po-
myślnego wdrażania kształcenia modułowego:

szkoła posiada własny lub zaadaptowany modułowy program nauczania, 1. 
który spełnia wymagania podstawy programowej kształcenia w zawodzie, 
podzielony jest na niezależne, odpowiednio zbudowane i skorelowane jed-
nostki modułowe integrujące zawodowe kształcenie teoretyczne z kształ-
ceniem praktycznym;
pakiety edukacyjne w formie poradnika dla ucznia i poradnika dla nauczy-2. 
ciela stanowiące obudowę dydaktyczną jednostek modułowych w progra-
mie nauczania odgrywają kluczową rolę w planowaniu, realizacji i ewaluacji 
zajęć edukacyjnych;
jest możliwe, aby kandydaci do kształcenia rozpoczynali edukację z różnych 3. 
poziomów wstępnych, tj. dostępne są różne ścieżki uczenia się, dostoso-
wane do różnych poziomów wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności, pre-
dyspozycji i potrzeb indywidualnych;
zmienia się rola nauczyciela, który projektuje i realizuje zajęcia edukacyjne 4. 
oraz wspiera uczących się z wykorzystaniem pakietów edukacyjnych i ak-
tywizujących metod nauczania, doprowadzając ich do uzyskania oczekiwa-
nych efektów kształcenia;
występuje efektywna struktura organizacyjna kształcenia zawodowego, 5. 
która gwarantuje realizację zajęć edukacyjnych łączących teorię z praktyką 
(holistyczne postrzeganie kształcenia zawodowego) w warunkach rzeczy-
wistych lub zbliżonych do tych, które występują w środowisku pracy.

Należy podkreślić, że brak któregoś ze wspomnianych komponentów w pro-
cesie nauczania i uczenia się wpływa w niekorzystny sposób na efektywność 
działań edukacyjnych5. Elementy modułowej technologii kształcenia zawodowego 
w ujęciu systemowym przedstawiono na rys. 2. Jest to układ tak powiązanych ze 
sobą elementów, że ich wzajemne relacje tworzą środowisko dydaktyczne ukie-
runkowane na osiąganie efektów kształcenia.

5. K. Symela, Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy. Projekt 
PO-KL „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe 
programy kształcenia zawodowego”. KOWEZiU, Warszawa 2009.
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Rys. 2. Elementy modułowej technologii kształcenia zawodowego.

Kształcenie zawodowe oparte na podejściu modułowym w warunkach polskich 
jest stosunkowo nowym sposobem organizacji procesu dydaktycznego. Systemo-
we (w resorcie edukacji) wdrażanie modułowych ofert programowych datuje się 
od 2001 r. wraz z przyjęciem ujednoliconych zasad metodologicznych konstrukcji 
tego typu programów nauczania.6 

Na funkcjonowanie programów modułowych w kształceniu zawodowym może-
my spojrzeć przez pryzmat typu szkół, które podjęły się ich wdrażania. Najbardziej 
aktywne w tym zakresie są szkoły policealne i technika, a w mniejszym zakresie 
szkoły zasadnicze, CKU i CKP. Praktyka pokazuje, że wdrażanie programów modu-
łowych sprawia najmniej problemów pod względem organizacyjnym w szkołach 
policealnych, gdzie proces kształcenia może przybrać formę kursów, na wzór szko-
leń modułowych dla rynku pracy.

 Kluczowym wsparciem dla wprowadzenia do systemu szkolnictwa zawo-
dowego programów nauczania o strukturze modułowej była realizacja w latach 
2005-2008, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów 
Ludzkich, projektu współfi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego SPO RZL „Przygotowanie innowacyjnych programów nauczania do 
kształcenia zawodowego”. Projekt koordynowany był przez KOWEZiU i bezpośred-
nio realizowany przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Ba-
dawczy (ITeE-PIB) w Radomiu w kooperacji z wiodącymi szkołami i placówkami 
kształcenia zawodowego. W ramach projektu prowadzona była promocja kształ-
cenia modułowego, powstało 131 programów modułowych i ok. 3500 pakietów 
edukacyjnych, które aktualnie są powszechnie dostępne dla szkół i placówek de-
cydujących się na podjęcie kształcenia modułowego. Niewątpliwie rezultaty tego 
projektu stanowią potężne źródło zasilania dla modułowej technologii kształcenia 

6. Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu, praca pod kierunkiem 
K. Symeli, KOWEZiU, Warszawa 2001.
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zawodowego. Podobnie jest z rezultatami projektu systemowego PO KL „Sys-
tem wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy 
kształcenia zawodowego” realizowanego w latach 2009-2013 przez KOWEZiU. Na 
szczególną uwagę zasługuje udostępnienie 21 poradników, których zadaniem jest 
udzielanie wskazówek, porad i dostarczanie przykładowych rozwiązań z ukierun-
kowaniem na pomoc – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowe-
go? Do dyspozycji jest:

5 poradników kierowanych do środowisk kluczowych dla wdrażania 
modułowych programów kształcenia zawodowego, tj. dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, kierowników kształcenia praktycznego, 
przedstawicieli organu prowadzącego, przedstawicieli organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, nauczycieli konsultantów i doradców 
metodycznych.
16 poradników kierowanych do kadry dydaktycznej szkół i placówek 
oświatowych w branżach zawodowych, w których kształcenie modułowe 
dotychczas jest najbardziej spopularyzowane. Szkoły powinny korzystać 
z tych poradników branżowych, które są zgodne z zawodami przypisanymi 
do danej branży.7

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że zarówno w systemie szkolnym, 
jak i pozaszkolnym programy modułowe stanowią alternatywną do tradycyjnych 
programów ofertę kształcenia. Aktualnie jest dostępna, bez ponoszenia kosztów, 
oferta modułowych programów kształcenia (dostępność: www.koweziu.edu.pl) 
i szkolenia zawodowego (dostępność: www.kwalifikacje.praca.gov.pl). Obydwie 
bazy danych wzajemnie się uzupełnią, a modułowe oferty programowe mogą być 
wymiennie wykorzystywane przez kadrę dydaktyczną zarówno w systemie szkol-
nym, jak i pozaszkolnym. 

Podział treści kształcenia na moduły i jednostki modułowe występuje zarówno 
w programach modułowych rekomendowanych do użytku szkolnego przez MEN 
(zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego) oraz programach 
szkoleniowych rekomendowanych przez MPiPS (zgodnie z klasyfikacją zawodów 
i specjalności dla rynku pracy). Różnice występują w sposobie ich opisywania, co 
wynika z przyjętej metodologii opracowywania programów dla kształcenia i szko-
lenia zawodowego. W przypadku modułowych programów szkoleniowych wystę-
puje trzeci poziom podziału treści kształcenia na „jednostki szkoleniowe”, które 
stanowią kompleksową technologię nauczania i uczenia się. Natomiast w modu-
łowych programach kształcenia zawodowego funkcję „jednostek szkoleniowych” 
przejmują „pakiety edukacyjne” (odnoszą się do jednostek modułowych), które 
przygotowywane są w formie poradników dla ucznia i nauczyciela. Musimy jed-
nak mieć na uwadze fakt, że modułowy program kształcenia zawodowego doty-
czy całego zawodu, gdzie tymczasem modułowy program szkolenia zawodowego 
może odnosić się do fragmentu tego zawodu (określonego wycinka pracy) lub 
zadań zawodowych z różnych zawodów. Bez wątpienia oferta programowa mo-
dułowych szkoleń zawodowych może być rozpatrywana w kształceniu zawodo-
wym pod kątem oferowania kształcenia w ramach specjalizacji zawodowej, jeśli 
podstawa programowa taką przewiduje.

7. Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego. Poradnik dla dyrektora szkoły i placówki oświatowej 
(praca zbiorowa). Projekt PO KL, KOWEZiU, Warszawa 2011.
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3. W jakim kierunku zmierza rozwój modułowej  
technologii kształcenia zawodowego?

We współczesnym świecie ujawniły się trzy wielkie czynniki przemian: rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, rozwój cywilizacji naukowej i technicznej oraz 
globalizacja gospodarki. Pochodną tych przemian jest rozwój zaawansowanych 
technologii przemysłowych, który generuje potrzebę przygotowania specjalistów 
o ukierunkowanej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach potrzebnych 
w wielu zawodach i dziedzinach gospodarki. W tym kontekście problem 
przygotowania wysokiej klasy specjalistów w obszarze zaawansowanych 
technologii przemysłowych dla zrównoważonego rozwoju kraju jest priorytetowym 
wyzwaniem dla systemów edukacji zawodowej w wymiarze krajowym, 
europejskim i światowym.8 

Ważne jest także rozwiązanie problemu, w jaki sposób umiejętności, wiedza 
i kompetencje, z perspektywami na przyszłość, można identyfikować z wyprze-
dzeniem oraz jak kształtować system edukacji zawodowej, aby sprostać przy-
szłym wymaganiom generowanym przez nowe technologie, które determinują 
strukturę zatrudnienia. 

Niewątpliwie kształcenie modułowe, które w większości krajów Unii Europej-
skiej jest powszechną praktyką, będzie również i w Polsce stawać się sukcesywnie 
dominującym sposobem nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych, któ-
rych oczekuje rynek pracy. 

A nowe wyzwania dla Europy przewidują w szczególności:
- konieczność poprawy jakości kapitału ludzkiego,
- zwiększenie szans zatrudnienia poprzez podwyższenie poziomu 

kwalifikacji,
- dostosowanie podaży umiejętności do popytu ma rynku pracy,
- nabywanie nowych umiejętności i kompetencji pozwalających na pełne 

wykorzystanie możliwości rozwoju i ożywienia gospodarczego,
- poprawę monitorowania, oceny, prognozowania oraz dostosowywania 

umiejętności do potrzeb rynku pracy9.
Wydaje się, że polski system kształcenia zawodowego dobrze zareagował na te 

wyzwania, bowiem w ramach projektów systemowych MEN w PO KL planowa-
ne są prorynkowe rozwiązania. Przykładem tego może być konstrukcja nowych 
podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnych, w której fundamen-
talnym pojęciem występującym w opisie jest kwalifikacja rozumiana jako wyod-
rębniony w danym zawodzie zestaw zakładanych efektów kształcenia, których 
osiągnięcie potwierdza dyplom lub certyfikat wydany przez uprawnioną instytucję 
po zdaniu egzaminu. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że podział zawodu na kwalifikacje to nic inne-
go, jak „modularyzacja treści pracy”, logiczne powiązanie określonych zakresów 
pracy w „metamoduły” dydaktycznie wyrażone poprzez kwalifikacje – pierwszy 
poziom modularyzacji. Składnikiem każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji 
są jednostki efektów kształcenia będące spójnym zbiorem wiedzy i umiejętności 

8. Badanie realizowane jest przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 
w ramach Programu Strategicznego nr POIG.01.01.02 -14-034/09 pt. „Innowacyjne systemy wspomagania 
technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki”, Zadanie I.5.I „Innowacyjne programy i technologie 
ustawicznej edukacji wspierające transformację wiedzy i transfer zaawansowanych technologii”

9. Future skill needs in Europe Medium – term forecast. Synthesis Report, CEDEFOP, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2008.
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oraz kompetencji personalnych i społecznych. Jest to kolejny poziom modulary-
zacji występujący w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodzie. Je-
śli spojrzymy na strukturę modułowego programu nauczania (opracowanego do 
aktualnie obowiązujących podstaw programowych) i strukturę nowej podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie, zauważymy istotne powiązanie tych doku-
mentów. Istnieje bowiem zbieżność treściowa modułów kształcenia w zawodzie 
z wyodrębnionymi w nim kwalifikacjami (pierwszy poziom modularyzacji) oraz 
zbieżność treściowa jednostek modułowych w programie z jednostkami efektów 
kształcenia w podstawie programowej (drugi poziom modularyzacji). Oznacza 
to, że aktualnie dostępne programy modułowe w bazie KOWEZiU będzie można, 
w stosunkowo prosty sposób, dostosować do wymagań nowej podstawy progra-
mowej kształcenia w zawodzie. Znacznie trudniejsze zabiegi modernizacyjne będą 
dotyczyć dostosowania przedmiotowych programów kształcenia zawodowego do 
wymagań nowej podstawy programowej, bowiem treści ujęte w ramach poszcze-
gólnych kwalifikacji muszą „rozkładać się” na wszystkie wyodrębnione w progra-
mie przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne.

Należy oczekiwać, że opracowywane w ramach ww. projektu systemowego 
przykładowe przedmiotowe i modułowe programy nauczania będą dla szkół i pla-
cówek kształcenia zawodowego źródłem inspiracji i dobrych praktyk do wyko-
rzystania. Oby to nastąpiło jak najszybciej, gdyż edukacji zawodowej jest jeszcze 
potrzebny czas na organizacyjne dostosowanie.
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Spróbujmy na wstępie dokonać analizy i zdefiniować terminy, które występują 
w temacie mojego referatu, a których wyjaśnienie pozwoli precyzyjnie określić 
tematykę i fachowo opisać rezultaty rozważań. W wielu przypadkach każdy z nas, 
używając określonego słowa lub terminu, posiada w pamięci desygnat znacznie 
odbiegający od definicji naukowych. 

Rozpocznijmy od terminu „system oświaty”. Często kojarzony jest on z konse-
kwentnie i logicznie uporządkowanym sposobem działań w sektorze edukacji. Jaka 
jest zatem jego definicja? Posłużmy się klasycznym tłumaczeniem tego terminu 
zaczerpniętym ze słownika autora znanego i poważanego, Wincentego Okonia. 
W swej książce podaje on następującą definicję: „system oświaty, ogół powiąza-
nych ze sobą placówek i instytucji wychowania bezpośredniego i pośredniego, 
umożliwiających obywatelom zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodo-
wego oraz wszechstronny rozwój osobowości. Na system oświaty składają się 
następujące człony: system wychowania rodzinnego, system szkolnictwa, sys-
tem kształcenia ustawicznego oraz system wychowania równoległego”10.

Jeśli uważnie przeanalizować przedstawiony tekst, wyłoni się pewna nieści-
słość, która stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi poglądami. My, 
Polacy, dobrze ją rozumiemy. System oświaty zawiera, jako swoją część, zarówno 
system wychowania rodzinnego, jak i system szkolnictwa. Pierwszy z tych czło-
nów jest podstawową instytucją społeczną zapewniającą między innymi ciągłość 
tradycji, wartości i poglądów. Inaczej jest w przypadku systemu szkolnictwa, który 
przybiera formy zinstytucjonalizowane podporządkowane decyzjom politycznym. 
Nie zawsze cele realizowane przez oba te sektory pokrywają się.

W tym miejscu istotnym wydaje się zdefiniowanie pojęcia „polityka”. System 
szkolny uzależniony od tej sfery ludzkiej działalności musi odpowiadać na takie 
zapotrzebowania. 

Rozpocznijmy od definicji szerzej określających interesujący nas termin. W No-
wej Encyklopedii Powszechnej PWN znajdujemy wyjaśnienie słowa „polityka”. 
Jest to według tego źródła: „ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia 
i utrzymania władzy państwowej (tj. dysponującej legalnymi środkami przymu-
su fizycznego), jej wykonywaniem oraz wytyczeniem kierunku rozwoju państwa 
w różnych dziedzinach (polityka społeczna, polityka zagraniczna itp.)...”11. 

W myśl tej definicji polityka oświatowa byłaby jednym z wielu narzędzi stawia-
nych do dyspozycji legalnie wybranej władzy państwowej. Nie powinno to być 
dla nikogo zaskoczeniem. Przecież to polityka wyznacza kierunki rozwoju pań-
stwa, narodu, społeczeństwa... Perspektywiczne widzenie ogólnych kierunków 
przekształceń i tendencji odbywa się zawsze w kontekście określonego myślenia. 
Jeśli spróbujemy przeanalizować definicję słowa „oświata”, stanie się to dla nas 
oczywiste.

10. Wincenty Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 378.

11. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1996, Wydawnictwa Naukowe PWN, t. 4, s. 962.

Szkolnictwo zawodowe RFN na tle polityki 
oraz systemu oświatowego
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To samo źródło, którego użyliśmy poprzednio, podaje określenie terminu 
„oświata” jako: „stan i proces upowszechniania wykształcenia w społeczeństwie 
[...] współcześnie przez system oświaty rozumie się organizacje upowszechnia-
nia wykształcenia ogólnego i zawodowego w społeczeństwie, realizowanego 
przez system szkolny, instytucje wychowania pozaszkolnego, upowszechniania 
wiedzy i kultury oraz kształcenia ustawicznego”12.

Warto zwrócić uwagę, że w tym tekście nie występuje żadne nawiązanie do 
polityki. Jeśli zatem mówimy o oświacie, to myślimy o celach czysto edukacyjnych. 
Jak pogodzić obie sfery ludzkiej działalności? 

Rozwiązanie znajduje się w opisie znaczenia innego jeszcze terminu – „polityka 
oświatowa”.

Słownik pedagogiczny, napisany przez Wincentego Okonia, podaje następującą 
jego definicję: „[...] dyscyplina naukowa zajmująca się teoretycznymi podstawa-
mi działalności politycznej w dziedzinie oświaty, kształcenia i wychowania”13. 

Jest to drugie ze znaczeń zamieszczonych w tej książce. Przytaczam je w pierw-
szej kolejności, jako że jego charakter wydaje się jednoznaczny i dobitnie określa 
znaczenie.

Niemal identyczne sformułowanie spotykamy w książce Mieczysława Pęcher-
skiego14. Autor wyraził w niej pogląd, iż jest to dyscyplina nauki, określająca teore-
tyczne podstawy działalności politycznej w dziedzinie oświaty i wychowania.

Znaczenie pierwsze, rozumienia interesującego nas terminu, w słowniku W. Oko-
nia brzmi: „według M. Pęcherskiego, [polityka oświatowa jest to] działalność 
społeczna, »której celem jest określenie generalnych założeń, celów, idei, funk-
cji, zasad oraz struktur określonej strategii postępowania, by zaspokoić aktualne 
i przyszłe potrzeby społeczeństwa w dziedzinie oświaty«”.

Na tle powyżej przytoczonych definicji spróbujmy teraz dokonać porównania 
i zorientować się, jak te same terminy ujmowane są przez źródła niemieckie. 
W tym celu odnajdujemy w słowniku pedagogicznym termin „polityka oświato-
wa”. Książka ta napisana została przez Winfrieda Böhma. W wolnym tłumaczeniu 
dokonanym przez autora niniejszej pracy termin ten opisany jest następująco:

Przez politykę oświatową rozumie się znajdowanie politycznych uregulowań 
prawnych i administracyjnych środków dla kształcenia i dalszego rozwoju wy-
chowania i oświaty. Główne cele każdej polityki oświatowej to:

– zabezpieczenie odpowiedniego kształcenia w odniesieniu do każdego 
uzdolnienia,

– czuwanie nad zapewnieniem każdemu określonych kwalifikacji, 
ustalonych przez prawo i zawartych w konstytucji, do życia 
w demokratycznej wspólnocie,

– zabezpieczenie indywidualnej i narodowej egzystencji w dziedzinie 
nauki, technologii i gospodarki,

– rozwój i pokrywanie zapotrzebowania na kwalifikacje intelektualne 
i socjalne15.

W innej książce pedagogicznej, napisanej przez Leo Roth, obejmującej swym 
obszarem zainteresowań zarówno studia, jak i praktykę, odnajdujemy podobne 
sformułowanie. Opis dotyczy również terminu „polityka oświatowa”. Jest to także 
wolne tłumaczenie autora niniejszej pracy:

12. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa 1996, Wydawnictwa Naukowe PWN, t. 4, s. 709.

13. Wincenty Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 299.

14. Mieczysław Pęcherski: Polityka oświatowa. Wrocław 1975, Ossolineum, s.13. 

15. Winfried Böhm: Wörterbuch der Pädagogik. Wydanie 15, Stuttgart 2000, Alfred Kröner Verlag, s. 82.
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Należy już do przeszłości mówienie, że polityka, w tym również polityka oświa-
towa, zawiera w swym sformułowaniu społeczne życzenia co do jej celów. Teraz 
należy również do polityki pewien aspekt zwany „wprowadzaniem w czyn”: już 
nie wystarczą same życzenia, trzeba budować struktury i uruchamiać określone 
procesy, które pozwolą osiągnąć postawione cele. Dokładniej powiedzieć moż-
na, że to rozważanie spojrzenia w przód pokrywa się z planowaniem i organizo-
waniem. Planowanie oświaty sprowadza się do procesu organizowania oświaty 
w konieczne struktury, ale jeśli niewystarczające są osiągane przez nie wyniki 
oświatowe, jak i polityczne, polega również na ich przerywaniu16.

Termin „polityka oświatowa” ma zatem dwojakie znaczenie. Szersze, w którym 
określana być może jako dyscyplina nauki zajmująca się przygotowaniem podstaw 
teoretycznych działalności państwa w zakresie nauki i wychowania oraz węższe; 
jako dział polityki każdego państwa odnoszący się do tych zagadnień. Niezależnie 
jednak od tego, w obrębie jakiej definicji prowadzić będziemy rozważania, sama 
istota terminu pozostaje niezmienna. 

Jest nią dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji w sprawach związa-
nych z celem, kierunkiem, treścią i organizacją oświaty i wychowania. Obszar ten 
zawiera również planowanie działalności oświatowo-wychowawczej, analizowa-
nie skuteczności podjętych działań w odniesieniu do zamierzonych celów tak, aby 
możliwa była ich ewentualna korekta. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na istotną kwestię, która odróżnia nasz 
własny rodzimy sposób realizacji zadań oświatowych od niemieckiego. W defini-
cji sformułowanej przez Winfrieda Böhma, jako pierwszy cel polityki oświatowej 
państwa wymienia się: „zabezpieczenie odpowiedniego kształcenia w odniesie-
niu do każdego uzdolnienia”. Oznacza to w praktyce, że młodzi ludzie, którzy nie 
wykazują się żadnymi talentami lub zdolnościami, nie muszą podlegać kształceniu. 
Na państwie, jako organizacji społecznej, nie spoczywa obowiązek edukowania 
obywateli za wszelką cenę. Nawet jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że uczeń 
może w przyszłości rokować pewne nadzieje w tym względzie – system oświaty 
może tego nie dostrzegać. Jest to podstawa budowy zupełnie innego (warto pod-
kreślić słowo „innego” – nie gorszego ani lepszego) systemu edukacji. W naszej 
pedagogice nosi on nazwę - „selekcyjny”. Nie można w tym miejscu używać okre-
śleń jednoznacznie wartościujących, gdyż odnosić się one będą do systemu, a ten 
jak wskazuje sama nazwa, jest samowystarczalnym tworem człowieka. Z tego 
też powodu w definicji Winfrieda Böhma znajdujemy kolejne cele polityki oświa-
towej. Jeśli bowiem kształcimy jednostki w zależności od ich uzdolnień, to wielka 
część, która jest ich pozbawiona, nie miałaby żadnych szans społecznych. Dlatego 
autor już jako drugi i trzeci cel polityki oświatowej państwa podaje: „czuwanie 
nad zapewnieniem każdemu określonych kwalifikacji, ustalonych przez prawo 
i zawartych w konstytucji, do życia w demokratycznej wspólnocie” oraz „zabez-
pieczenie indywidualnej i narodowej egzystencji w dziedzinie nauki, technologii 
i gospodarki”. Republika Federalna Niemiec nie pozostawia swych mało uzdolnio-
nych obywateli samymi sobie. Przeciwnie, każdy z nich ma gwarancję zdobycia 
takiego poziomu wykształcenia, który będzie gwarantował możliwość egzystencji 
w demokratycznej ojczyźnie.

16. Leo Roth: Pädagogik Handbuch für Studium und Praxis. München 1991, Ehrenwirth Verlag, s. 308. 

Dla większej przejrzystości przytaczanej definicji użyto w tym wypadku wypunktowania, w oryginalnym tekście 
niewystępującego. Postępowanie takie wydaje się konieczne ze względu na inny sposób formułowania zdań 
i odmienną logikę wypowiedzi.
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W jaki sposób tego rodzaju polityka oświatowa wpływa na kształt struktur tego 
systemu, pokazane zostanie w dalszej części niniejszego tekstu. Nim to jednak 
nastąpi, poprowadźmy nasze rozważania w kierunku teorii. Wielokrotnie do tej 
pory używane było słowo edukacja. 

Termin ten oznacza: „ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmie-
nianie ludzi, [...] – stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów 
i celów wychowawczych”17. Definicja ta nie odnosi się do żadnej konkretnej insty-
tucji. Wspomina jedynie o oddziaływaniu, np. poprzez telewizję czy prasę.

Jeśli porównamy tę definicję z inną odnoszącą się do polityki oświatowej, to 
okaże się, iż obszar, który obejmuje jest węższy. Wszystko, co odbywa się w ob-
rębie systemu edukacji powinno być bowiem podporządkowane polityce oświa-
towej państwa.

Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli zdefiniujemy termin sys-
tem szkolny: „ogół szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami, uczniami (studen-
tami), programami, bazą lokalowo-terenową i wyposażeniem oraz ogół związ-
ków...”18. W tym wypadku obszar działalności ludzkiej jest węższy, jak to przewi-
duje definicja odnosząca się do edukacji.

Jeśli uświadomimy sobie te zależności, to możemy wówczas zrozumieć, jak 
szerokie uwarunkowania posiada polityka oświatowa danego państwa. Zależeć 
ona bowiem będzie od bardzo wielu obszarów działalności i poglądów obywateli. 
Można zatem mówić o uwarunkowaniach:

 – geograficznych,
 – ekonomicznych,
 – historycznych,
 – narodowych,
 – demograficznych,
 – ustrojowo-politycznych,
 – religijnych,
 – społecznych,
 – socjalnych.
Będą one również miały wpływ na to, co będzie się działo w systemie szkolnym 

konkretnego państwa.
Ponieważ nie jesteśmy w stanie dokonać analizy wszystkich uwarunkowań 

systemu oświatowego, posłużmy się jedynie jednym przykładem z tego zakresu. 
W naszych rozważaniach będzie to jednocześnie przyczynek do sprawdzenia tezy 
odnoszącej się do edukacji. Jej celem jest bowiem zmienianie ludzi, [...] - stosow-
nie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych. 
Spróbujmy teraz tego dokonać. Zajmiemy się jednym konkretnym przykładem 
z obszaru uwarunkowań narodowych. 

W książkach wielu autorów traktowane są one łącznie z historycznymi. Istotnie, 
zdarza się niezwykle często, że obie te sfery uwarunkowań wzajemnie się uzupeł-
niają i splatają. Nie sposób bowiem mówić o interesach narodowych, nie rozumie-
jąc tego wszystkiego, co stanowi historię konkretnej grupy społecznej. Wówczas 
autor pisze o uwarunkowaniach historyczno – narodowych19. 

Po wielu latach, wątek ten stał się, dla mnie, niezwykle wyrazisty i nabrał 
ogromnego znaczenia. Praca komparatysty nad wykazaniem różnic i podobieństw 
obu współcześnie działających systemów oświatowych ustąpiła miejsca studiom 

17. Wincenty Okoń: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 87.

18. Tamże, s. 379.

19. Tamże, s. 12.
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historycznym, które wiodły do konkluzji zaskakującej – jeśli skoncentrujemy się na 
obszarze kultury naszych narodów, to napotykać zaczynamy, cofając się w czasie, 
coraz więcej dowodów, że nasze europejskie „korzenie” splecione są ze sobą do 
tego stopnia, iż nie sposób ich rozróżnić. Niejednokrotnie dotyczy to również za-
gadnień natury zasadniczej dla państw i to właśnie w kontekście narodowym.

Przykładem niezwykłej wręcz doniosłości jest flaga Republiki Federalnej Nie-
miec. Cóż bowiem, jak nie ten symbol, jest uzewnętrznieniem całej sfery intere-
sów narodowych. 

Prowadząc badania na terenie Hesji, odwiedzałem wielokrotnie prywatne domy 
nauczycieli niemieckich. W jednym z nich napotkałem wiszący na ścianie obrazek, 
oprawiony w złotą ramkę i przedstawiający zamek na wzgórzu, wkoło wiodła dro-
ga, którą maszerował pochód ludzi, ubranych w XIX-wieczne stroje. Pierwsze, co 
wzbudziło moje zainteresowanie, to postacie. Ich wygląd był niezwykle zbliżony 
do tych, ukazywanych w Polsce, na rycinach, oddających obraz naszych powstań 
narodowych. To wrażenie pogłębiał jeszcze fakt, iż obok sztandaru czarno – czer-
wono - złotego, niesionego w pochodzie, powiewała flaga biało - czerwona. Pró-
bowałem wytłumaczyć sobie jej obecność podobieństwem do barw pobliskiego 
Frankfurtu, jednak zagadnięty o to gospodarz, z oburzeniem dla mojej ignorancji 
stwierdził, iż to przecież „Wasza Biało – Czerwona”, a całość przedstawia narodzi-
ny flagi Niemiec. W rogu obrazka zdążyłem jeszcze wyczytać napis „Hambach 
1832”20.

Wiele miesięcy później, odwiedzając archiwum w Darmstadt, stwierdziłem 
obecność, pisanych po polsku, wpisów. Prowadzone chaotycznie i spontanicznie 
poszukiwania, jako że moja zasadnicza, pedagogiczna praca nabierała swej wyra-
zistości, doprowadziły do zaskakującego rozwiązania. Posłużę się w tym miejscu 
opracowaniem polskiego autora – Jerzego Krasuskiego. 

Wypada rozpocząć od roku 1813 (16 marca), kiedy to Fryderyk Wilhelm III wypo-
wiedział wojnę Napoleonowi. Szybko zorientował się jednak, że jego siły są zbyt 
skromne. Potrzeba było decyzji na miarę ówczesnych czasów: „wszyscy zdolni 
do służby wojskowej mięli wstępować do „wolnych” czyli ochotniczych korpusó-
w”21. Ten apel spotkał się z odpowiedzią głównie wśród ludzi z kręgu studentów, 
artystów, literatów, wolnych zawodów, o liberalnych, wolnościowych poglądach. 
Dla tych, jakże innych, formacji stworzono nowe, wyróżniające się na polu bitwy, 
mundury: czarne, z czerwonymi lamówkami i złotymi guzikami. Fryderyk zorien-
tował się jednak szybko w sytuacji, iż takie zgrupowanie ludzi potrafiących myśleć 
liberalnie może stanowić zagrożenie – korpus rozwiązano. Stało się to jednak zbyt 
późno. Idea walki „o wolność naszą i waszą” zaczęła już „kiełkować”.

W Polsce, w roku 1830, wybucha, zakończone klęską, powstanie listopadowe. 
Ludność w nim uczestnicząca stara się emigrować na zachód, głównie do Fran-
cji. Część zatrzymuje się i osiedla wcześniej, na terenach nadreńskich. Ludność 
niemiecka przyjmuje ich jak bohaterów, którzy potrafili, zbrojnie i czynnie, upo-
mnieć się o wolność własnej ojczyzny. Inaczej odbierają to przedstawiciele władzy 
i administracji.

Posłużmy się w tym miejscu, jeszcze raz cytatem jakże znamiennym, od-
noszącym się do tamtych wydarzeń: „Również w Niemczech doszło w wielu 

20. Obrazek ten można znaleźć w takiej choćby książce, jak: Matthias Kneip i Manfred Mack: Polnische Geschichte 
und deutsch-polnische Beziehungen Darstellungen und Materialien für den Geschichtsunterricht mit CD – Rom. 
Berlin 2007, Cornelsen Verlag, s. 45.

21. Jerzy Krasuski: Historia Niemiec. Wyd. 2, Wrocław, Warszawa, Kraków 2004, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Wydawnictwo, s. 172 oraz na płycie kompaktowej dołączonej do książki (w kolorze).

Publikacja.indd   32 18-10-11   12:13:47



33

TEORIA I BADANIA

państewkach do rozruchów i demonstracji, w czasie których rozwijano czarno – 
czerwono - złoty sztandar korporacji studenckich będący odtąd symbolem zjed-
noczenia Niemiec. Wśród krwawych starć roznamiętnionych tłumów z wojskami 
rządowymi wygłaszano podburzające przemówienia na cześć Rewolucji Francu-
skiej i Polskiej. Na cześć Powstania Listopadowego powstały tzw. Pieśni o Polsce 
(Polenlieder). Szczególnie głośny był odbyty w 1832 roku, na zamku w Hambach, 
w Palatynacie, zjazd liberałów i demokratów z udziałem Polaków. W pochodzie 
niesiono sztandary czarno – czerwono - złote, obok nich zaś polski biało - czer-
wony oraz czarny na znak żałoby, a w atmosferze ogólnego entuzjazmu mówiono 
o konieczności zjednoczenia Niemiec i utworzeniu konfederacji republik europej-
skich, śpiewano pieśni rewolucyjne, wśród nich, po niemiecku, Jeszcze Polska nie 
zginęła (Noch ist Polen nicht verloren)”22.

To właśnie ślady działalności polskich patriotów zachowane są do dnia dzisiej-
szego, np. w heskich archiwach. To również za sprawą tych ludzi, przy ich czynnym 
udziale, narodziła się flaga naszych sąsiadów, będąca symbolem wolności, demo-
kracji i zjednoczenia wolnych narodów Europy. Ilu z nich brało udział w 30-tysięcz-
nym pochodzie w Hambach? 

Miejmy nadzieję, że wreszcie nadszedł czas, aby te ślady zebrać, opracować 
naukowo i uczynić dorobkiem naszej wspólnej historii, kultury. Przecież to, że Re-
publika Federalna Niemiec, po drugiej wojnie światowej, powróciła do tego sym-
bolu narodowego, nie jest przypadkiem. Może należałoby sformułować tę myśl 
dobitniej. Niemcy posiadają obecnie świadomość narodową, która wyraża się 
wolą demokratycznego i pokojowego współistnienia z innymi narodami Europy, 
a wyraźnym tego uzewnętrznieniem - symbolem jest flaga RFN. 

Polityka oświatowa również zawiera elementy, które ten pogląd starają się 
„wyprowadzić” z kręgu teorii i „przekuć” na konkretne działania. To te uwarunko-
wania narodowe spowodowały, że niemiecki system oświatowy rozpoczął, przed 
wieloma laty, realizację programu UNESCO O przygotowaniu społeczeństw do 
życia w pokoju. Również dlatego polityka państwa zakłada współistnienie wielu 
grup narodowościowych reprezentujących różny światopogląd, religię, poglądy... 
Wyprzedzając i upraszczając ten tok rozważań, możemy zadać pytanie retorycz-
ne odnoszące się do bieżącej rzeczywistości: Czy ludność arabska zamieszkująca 
obecnie Niemcy też będzie miała swoje „Hanbach 1832”?

W tych warunkach jedynym kryterium pozwalającym dokonywać wyboru mło-
dych ludzi do dalszego kształcenia na coraz wyższym poziomie stają się ich umie-
jętności i zdolności. 

To ogólne sformułowanie, aby mogło nabrać realnych kształtów w działaniu, 
musi pokrywać się z wykładnią prawną obowiązującą na terenie RFN. Spróbujmy 
teraz odszukać wspomniane paradygmaty w konkretnych aktach ustawodaw-
czych. Rozpoczniemy od celów oświatowych. Jeśli okaże się, że są one wyznaczo-
ne przez prawo RFN, np. konstytucję – będzie to równoznaczne z koniecznością 
jego przestrzegania.

Niemiecki słownik pedagogiczny pod hasłem „cele oświaty” podkreśla, iż Kon-
stytucja Niemiec23 i konstytucje poszczególnych krain związkowych zawierają re-
gulacje prawne dla odpowiedniego ukształtowania nakazów związanych z wycho-

22. Jerzy Krasuski: Historia Niemiec. Wyd. 2, Wrocław, Warszawa, Kraków 2004, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
Wydawnictwo, s. 182.

23. Konstytucja RFN jest w tym kraju nazywana „Ustawą Zasadniczą“ (Grundgesetz).
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waniem i kształceniem w szkołach (wolne tłumaczenie autora)24. Jest to wskazów-
ka dla naszych poszukiwań.

Tak jak to sugeruje zacytowany wyżej tekst podstawowym aktem prawnym 
w tym zakresie jest Konstytucja Niemiec (Grundgesetz für Bundesrepublik Deutsch-
land). Geneza tego dokumentu jest bardzo interesująca. Konstytucja bowiem po-
wstała dwa i pół roku później niż Konstytucja, np. Hesji. Trzeba było zatem tekst 
ustawy zasadniczej dostosować do postanowień podstawowych aktów prawnych 
poszczególnych landów, a nie odwrotnie (!).

Dla potrzeb bieżących rozważań potrzebne będą tylko niektóre fragmenty25. 
Najistotniejszym, z interesującego nas punktu widzenia, wydaje się artykuł 7 Usta-
wy Zasadniczej określający następujące uregulowania prawne:

− ustęp 1 stwierdza, iż państwo posiada pełny nadzór nad szkolnictwem,
− ustęp 3 definiuje, iż nauczanie religii w szkole odbywać się będzie na 

zasadach wspólnych z innymi przedmiotami,
− ustęp 4 zapewnia swobodę zakładania szkół prywatnych przy 

jednoczesnym spełnieniu warunków określanych przez władze lokalne 
oraz zabrania różnicowania uczniów w zależności od stanu majątkowego 
rodziców,

− ustęp 5 gwarantujący wspólną szkołę podstawową na terenie całej 
Republiki,

− ustęp 6 określający wolność zakładania przedszkoli przez różne podmioty.
Badając szczegółowiej Konstytucje i nie ograniczając się li tylko do określenia 

niemieckiego systemu oświatowego, ale również do skutków jego działania – na-
trafiamy na lapidarny w swej treści artykuł 5, ustęp 3. 

W wolnym przekładzie brzmi on: Sztuka i wiedza, badania naukowe i nauka są 
wolne. Wolność nauki nie zwalnia od wierności Konstytucji26. Takie sformułowa-
nie potwierdza nasze bieżące założenie poszukiwania uwarunkowań działalno-
ści dydaktycznej w aktach prawnych. Oznacza to, że musimy szukać wskazówek 
w konstytucjach. Warto w tym miejscu zdawać sobie sprawę z terminu prawni-
czego, który obowiązuje na terenie Niemiec. Jest nim kulturowe „zwierzchnictwo 
landów”. Oznacza to, iż niektóre sfery decyzyjne leżą w wyłącznej gestii par-
lamentów i rządów krajowych, a nie władz Republiki. Do takich dziedzin należy 
oświata27. Jedynie wspomniane wyżej „ciała” krajów związkowych mają prawo 
decydować o kształcie szkolnictwa na swoim terenie.

Wprawdzie w roku 1969 powołano Federalne Ministerstwo Oświaty i Nauki 
(Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft), lecz jego kompetencje obej-
mują jedynie takie obszary, jak:

24. Horst von Schaub i Karl G. Zenke: Wörterbuch Pädagogik. Monachium 2007, Deutschen Taschenbuch Verlag, 
s. 114.

25. Określają one uregulowania prawne obowiązujące na terenie wszystkich krajów związkowych:
 Artykuł 2 potwierdzający prawo każdego człowieka do życia, pełnego rozwoju tak fizycznego, jak i kulturalnego 

(oraz określający granice tego prawa).
 Artykuł 4 określający prawo do wolności wyznania.
 Artykuł 5 mówiący o prawie do wyrażania swych poglądów.
 Artykuł 6 określa, iż podstawowym prawem i obowiązkiem rodziców jest opieka i kształcenie dzieci.
 Artykuł 8 daje wszystkim obywatelom prawo do zgromadzeń przy zachowaniu określonych warunków.
 Artykuł 33 określa ogólne ramy służby publicznej. 

26. Erwin Stein, August Georg Zinn (red.): Verfassung des Landes Hessen und Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland. Bad Homburg vor der Höhe-Berlin-Zürich 1978, Verlag Dr. Max Gahlen, s. 161. Tekst oryginalny 
brzmi: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der 
Treue zur Verfassung”.

27. Również organy ścigania należą do obszarów decyzyjnych władz landów. Z tego powodu mundury policyjne 
każdego z państw związkowych różnią się od siebie.
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- pozaszkolne kształcenie zawodowe i dokształcanie,
- udział finansowy we wspieraniu kształcenia uczniów i studentów 

(stypendia),
- zagadnienia płacowe,
- ramowe ustawodawstwo szkolnictwa wyższego,
- budowanie i rozbudowę szkolnictwa wyższego,
- popieranie badań naukowych28.
Do zadań tego organu należą również funkcje koordynacyjne i reprezentacyjne. 

Jednak decyzje podejmują w dalszym ciągu władze landów.
Jeśli zdamy sobie sprawę z tego faktu, możemy łatwiej zrozumieć, dlaczego wy-

stępują znaczne różnice w kształcie szkolnictwa poszczególnych krajów związko-
wych. Sięgają one nawet struktur szkolnych i ich nazw. Posłużmy się przykładem. 
W Saksonii działają „szkoły średnie” (Mittelschulen), które kształcą absolwentów 
szkół podstawowych. Nauka w tych placówkach trwa 5 lub 6 lat. W żadnym innym 
landzie nie występuje tego typu rodzaj placówki i jej nazwa. 

Omówienie wszystkich konstytucji landów przekracza nasze bieżące możliwo-
ści. Posłużymy się zatem konkretnym przykładem. Spróbujmy odnaleźć, co jest 
zapisane w Konstytucji Hesji (Verfassung des Landes Hessen).

Składa się ona z XVII rozdziałów (nie licząc krótkiej preambuły). Podzielona zo-
stała na dwie części główne zatytułowane:

I. Prawa ludzi (VI rozdziałów).
II. Struktura landu (XI rozdziałów).
Rozdział V, części pierwszej, zawiera uregulowania dotyczące kształcenia i szko-

ły (Erziehung und Schule)29. Podzielony został na artykuły. Ich treść w pewnym 
uproszczeniu (i wolnym przekładzie autora) przedstawia się następująco:

Artykuł 55: Rodzice mają prawo i obowiązek do wychowania swych dzieci 1. 
dla dobra ogółu, zgodnie z ich uzdolnieniami i w poszanowaniu ich ducho-
wości. Praw rodzicielskich pozbawić może tylko sąd.
Artykuł 56:2. 
Ustęp 1: Państwo ponosi odpowiedzialność za szkolnictwo, nakładając jed-
nocześnie obowiązek szkolny.
Ustęp 2: Dzieci poznawać będą we wszystkich heskich szkołach zasady róż-
nych religii i różnych światopoglądów. 
Ustęp 3: Podstawą każdej lekcji musi być cierpliwość oraz poszanowanie 
uczuć religijnych i światopoglądowych.
Ustęp 4: Celem wychowania młodych ludzi jest wykształcenie osobowości 
moralnych, przygotowanych pod względem zawodowym, jak i politycznym 
do samodzielności oraz przez ukształtowanie głębokiego szacunku, bra-
terskiej miłości, poszanowania prawa i prawdy, do odpowiedzialnej służby 
wobec narodu.
Ustęp 5: Podstawą nauki na lekcjach historii musi być nie nauka o wojnach 
i bitwach, lecz o wielkich osobowościach ludzkości, o zasadach rozwoju 
państw, gospodarki, cywilizacji i kultury. Nie są godne uwagi i szacunku te 
wszystkie pojęcia, które mogłyby stworzyć niebezpieczeństwo dla demo-
kratycznych podstaw państwa.

28. Adelheid Busch, Friedrich W. Busch, Wolf – Dieter Scholz, Andrä Wolter: Kształcenie i wychowanie w Republice 
Federalnej Niemiec. Toruń – Oldenburg 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 4.

29. Verfassung des Landes Hessen, rozdział V, art.56, ustęp 5., w: Friedrich von Zezschwitz (red.): Landesrecht 
Hessen. Wyd. 16, Baden-Baden 2002, Nomos Verlagsgesellschaft.
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Ustęp 6: Instancje wychowawcze są współodpowiedzialne za nauczanie 
tak długo, jak długo ustępy 2 do 5 są respektowane.
Ustęp 7: Wszelkie inne kwestie regulować będzie prawo.
Artykuł 57: Religia jest jednym z przedmiotów szkolnych (zawiera również 3. 
ogólne zasady nauczania).
Artykuł 58: Zabrania zmuszania nauczycieli do nauczania religii (zawiera 4. 
również ogólne zasady związane z nauczaniem religii).
Artykuł 59: 5. 
Ustęp 1: Nauka (i pomoce naukowe) jest bezpłatna, poczynając od szkół 
podstawowych na wyższych kończąc (pomoce naukowe na tym poziomie 
nauki mogą być płatne). Prawo reguluje zasady przyznawania pomocy so-
cjalnej biedniejszym dzieciom.
Ustęp 2: Uczeń ma prawo do nauki w szkole ponadpodstawowej (łącznie ze 
szkołą wyższą) tylko na podstawie własnych uzdolnień.
Artykuł 60: Określa ogólne zasady funkcjonowania szkół wyższych i uni-6. 
wersytetów (łącznie z funkcjonowaniem fakultetów teologicznych).
Artykuł 61: Wszelkie szkoły prywatne ponadpodstawowe, muszą być za-7. 
twierdzone przez państwo. Określa również ogólne zasady zwalniania 
z tego obowiązku.
Artykuł 62: Pomniki kultury, historia i kultura, w tym krajobraz podlegają 8. 
szczególnej ochronie przez państwo i gminę.

Przytoczone powyżej fragmenty określają ogólne cele wychowania, a nawet 
cechy osobowości, które heskie szkoły chcą u swych młodych obywatelek i oby-
wateli ukształtować.

Próbując przeprowadzić rozważania dotyczące celów edukacji i jednocześnie 
uwzględnić wszystko to, co jest najbliżej funkcjonowania szkół, trzeba posłużyć 
się kolejnym dokumentem. 

Podstawowym, obowiązującym obecnie we wszystkich szkołach aktem praw-
nym jest Ustawa Hessische Schulgesetz ( HSchG ) z 17 lipca 1992 roku znowelizo-
wana 2 sierpnia 2002 roku, opublikowana w Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Hessen [odpowiednik Dziennika Ustaw oznaczany w skrócie GVBl.] z roku 
2002, s. 465. Jest ona „owocem” pracy najwyższego ciała ustawodawczego tego 
Kraju Związkowego – Landtagu. Część pierwsza ustawy poświęcona jest prawu 
do nauki i misji, jaką realizuje szkoła (Recht auf schulische Bildung und Auftrag der 
Schule):

− § 1, ustęp 1 stanowi, iż każdy młody człowiek ma prawo do nauki. To zo-
bowiązanie gwarantowane jest poprzez przygotowanie i utrzymywanie 
całego systemu szkolnego. Ustawa zwraca uwagę, iż zobowiązanie landu 
do kształcenia ma swe uzasadnienie dopóty, dopóki podstawy niniejszego 
prawa są przestrzegane i realizowane.

 Ustęp 2 jednoznacznie ustala, iż o przyjęciu do szkoły nie może decydo-
wać płeć, stopień sprawności, kraj pochodzenia, religia ani też sytuacja 
materialna, jak i społeczna rodziców.

− § 2, ustęp 1 stwierdza, że szkoły Landu Hesji w swej różnorodności szkół 
i stopni szkolnych wypełniają konstytucyjny nakaz wspólnego kształcenia 
zawarty w artykule 56 Konstytucji Landu Hesji, opierając się o chrześcijań-
ską i humanistyczną tradycję.

− § 4 ustala, iż nauka odbywać się będzie na podstawie programów nauczania.
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− § 5 wyznacza ogólnie zakres przedmiotów obowiązkowych, które będą 
realizowane w różnych typach szkół, a których uszczegółowienie nastąpi 
poprzez ustalenie ramowego planu nauczania30.

Jak widzimy, ten akt prawny sięga bardzo „głęboko”, określając nawet przed-
mioty, jakie szkoły będą realizować. 

Z całą świadomością przytaczam fragmenty dokumentów, aby można było zo-
rientować się, jak silne umocowania prawne posiadają pewne paradygmaty edu-
kacyjne. To, co opisywały teoretyczne definicje ze słowników pedagogicznych od-
najdujemy bez trudu w aktach prawnych. Bardzo jaskrawym przykładem, działają-
cym na naszą polską nauczycielską wyobraźnię jest artykuł 59, ustęp 2, Konstytucji 
Hesji: „Uczeń ma prawo do nauki w szkole ponadpodstawowej (łącznie ze szkołą 
wyższą) tylko na podstawie własnych uzdolnień”. Inaczej – brak zdolności przesą-
dza o jego karierze edukacyjnej! To zapis niemal identyczny jak ten, który spotka-
liśmy w definicji Winfrieda Böhma w niemieckim słowniku pedagogicznym.

W tym miejscu wypada zdać sobie sprawę, że poziom szkolnictwa zawodowego 
RFN również podlega wspomnianym uregulowaniom prawnym. Powodują one, że:

Każdy land będzie posiadał inny system oświaty tego poziomu.1. 
Zasady obowiązujące w każdym z 16 landów Niemiec są inne.2. 
Porównywanie placówek, żeby rzeczywiście dało efekty, nie może polegać 3. 
na uświadomieniu sobie, jakie mają nazwy i ile lat trwa w nich nauka. Ko-
nieczne jest wejście w ich programy nauczania i sposoby ich realizacji.

Spróbujmy teraz mimo wymienionych trudności przyjrzeć się strukturom szkol-
nym RFN.

Rysunek 1.
Schemat struktur szkolnych RFN

Źródło: Hilbert Meyer: Schulpädagogik Tom I Für Anfänger. Berlin 1997, Cornelsen Scriptor 
Verlag, s. 346.Szata graficzna rysunku nie została zmieniona, w porównaniu z oryginałem, 
zostały jedynie zastąpione napisy w języku niemieckim - polskimi.

30. W oryginalnym tekście użyte jest określenie „tabela godzin” (Stundentafel). Często i w naszej praktyce 
nauczycielskiej spotyka się podobny termin „siatka godzin” na oznaczenie ramowego planu nauczania.

"
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Rozpocznijmy od zastanowienia się, na jakim poziomie rozpoczyna się nauka 
młodych ludzi w sektorze szkolnictwa zawodowego. Podobnie jak to dzieje się 
w naszym kraju młodzi ludzie trafiają do tego rodzaju szkół po ukończeniu szkół 
średnich I stopnia. W naszym kraju jest to gimnazjum, w Niemczech (upraszcza-
jąc), np. po szkole głównej realnej lub gimnazjum I stopnia. Na rysunku, z prawej 
strony, widnieje oznaczenie - „sekunda I”. Uczeń musi ukończyć, którąś z placówek 
tego poziomu, aby rozpocząć naukę w szkole zawodowej. Wówczas trafia do „se-
kundy II”, czyli średnich szkół II stopnia. 

Spróbujmy teraz określić, jaka jest liczebność szkół w tym sektorze oświaty.

Rysunek 2.
Liczebność szkół poziomu średniego II Republiki 
Federalnej Niemiec w roku 2007

Źródło: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland: Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen 1998 
bis 2007 (Dokumentation Nr. 186 – März 2009). Bonn 2009, s. VIII.

Na rysunku powyżej mamy przedstawioną jedynie liczebność poziomu szkół 
średnich II stopnia. W skład tego ujęcia nie wchodzą, np. wyższe szkoły zawodo-
we. Jeśli je uwzględnimy, będziemy mieli jeszcze inny obraz liczebności. Dokonu-
jąc podsumowania, można stwierdzić, że szkoły kształcące zawodowo obejmują 
ok. 80% młodzieży między piętnastym a osiemnastym rokiem życia31. 

Należy pamiętać, że w tym sektorze działalności edukacyjnej RFN rozpiętość 
typów szkół, a więc i celów, jakie one sobie stawiają, a w konsekwencji i różno-
rodność świadectw ich ukończenia, jest niezwykle szeroka. Dodatkowo zagad-
nienie to komplikuje się, jeśli zechcemy opisywać ten sektor oświaty z polskiej 
perspektywy. Nawet niektóre nazwy szkół zawodowych w Niemczech nie mają 
swoich odpowiedników w naszym języku.

Nie oznacza to jednak, że nie jesteśmy w stanie dokonywać określonych pod-
sumowań. Tabela poniżej jest tego najlepszym przykładem. Jest ona zestawieniem 
danych statystycznych dotyczących liczebności różnych rodzajów szkół.

31. Adelheid Busch, Friedrich W. Busch, Wolf – Dieter Scholz, Andrä Wolter: Kształcenie i wychowanie w Republice 
Federalnej Niemiec. Toruń – Oldenburg 1993, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 27.
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Tabela 1
Liczebność szkół zawodowych w Republice Federalnej Niemiec
na tle całej populacji uczniów tego państwa

Źródło: 
Strona1.  internetowa Stałej Konferencji Ministrów Kultury (KMK) Republiki 
Federalnej (adres internetowy: www.kmk.org).
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): 2. Berufsbildungsbericht 
2008. Bonn, Berlin 2008, Bartelsmann Verlag.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 3. 
Bundesrepublik Deutschland: Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der 
Schulen 1998 bis 2007 (dokumentation Nr. 186 – Märc 2009). Bonn 2009, 
s. VII.

Różnorodność szkolnictwa zawodowego jest ogromna. Poczynając od placó-
wek kształcących wyłącznie zawodowo, przez okres 1 roku i to ze szczególnym 
uwzględnieniem młodzieży z poważnymi trudnościami w nauce, a kończąc na 
tych, które dają możliwość zdobycia świadectwa maturalnego, czyli prawa do zdo-
bycia indeksu uczelni wyższej. 

Typ szkoły
Niemiecka nazwa

typu szkoły

Liczba 
uczennic  
i uczniów  

w roku 
1999

Liczba 
uczennic  
i uczniów 

w roku 
2000

Liczba 
uczennic  
i uczniów 

w roku 
2007

Szkoła zawodowa
(w systemie dualistycznym)

Berufsschule 1 787 226 1 804 507 1 668 719

Rok przygotowania do 
zawodu

Berufsvorbereitungsjahr 69 760 68 636 71 920

Rok podstawowego 
kształcenia zawodowego 
z pełnym czasem nauki

Berufsgrundbildungsjahr 43 086 41 657 47 924

Rozszerzona szkoła zawodowa Berufsaufbauschule 1 864 640 628
Szkoła zawodowa 

(po ukończeniu sz. realnej lub 
głównej)

Berufsfachschule 409 089 416 039 565 774

Szkoła zawodowa wyższa Berufsoberschule 8 640 10 397 19 575
Gimnazjum zawodowe Fachgymnasium 94 775 98 092 123 094

Technikum Fachoberschule 91 147 96 496 131 196
Szkoła zawodowa po 
rozszerzonej szkole 

zawodowej
Fachschule 143 072 142 678 145 756

Wyższa szkoła zawodowa 
(Akademia zawodowa)

Fachhochschule
Fachakademie

7 837 7 200 7 567

Szkoły zawodowe łącznie 
z wyższymi szkołami 

zawodowymi 

Berufliche Schulen
zusammen

2 656 496 2 686 342 2 782 153

Wszystkie szkoły RFN Schulen insgesamt
12 645 

824
12 704 615

11 985 
000
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Chcąc zorientować się w rozpiętości oferty edukacyjnej, należy już na wstępie 
uwzględnić fakt, iż niemal wszystkie szkoły zawodowe podzielić można na: te, 
w których nauka odbywa się w pełnym wymiarze czasu nauki i te, w których 
uczennica lub uczeń odbywa w trakcie trwania zajęć praktykę zawodową. Ten 
ostatni z wymienionych typ placówki oferuje naukę w wybrane dni tygodnia. Ist-
nieją również szkoły, które czas przeznaczony na praktykę zawodową połączy-
ły w jedną całość. W tym przypadku uczennica lub uczeń pracują nieprzerwanie 
w zakładzie pracy, aby resztę czasu, ok. 3 miesięcy, spędzić w ławce. Jedynym 
wyjątkiem w tym zakresie są gimnazja zawodowe (Fachgymnasium). W obrębie 
działalności tych szkół mamy do czynienia wyłącznie z pełnym czasem przezna-
czonym na naukę.

Aby można było łatwiej zorientować się w różnorodności oferty oświatowej 
szkolnictwa zawodowego RFN oraz w liczbie osób z niej korzystających, sporzą-
dzona została tabela 1 oraz, na jej podstawie, rysunek 3.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż za pozaszkolną naukę zawodu (prakty-
ki) odpowiedzialna jest federacja, natomiast szkoły zawodowe pozostają w gestii 
władz poszczególnych krajów związkowych.

Podczas analizy tabeli 1 szanowny Czytelnik zorientuje się szybko, iż pierwsza jej 
kolumna zawierająca polskie nazwy szkół (a właściwie próbę ich tłumaczenia) mie-
ści znacznie więcej słów niż druga - oryginalne nazwy niemieckie. Wynika to z faktu, 
iż bogactwo oferty oświatowej w tym sektorze jest tak duże, że egzystują w Niem-
czech nazwy, których odpowiedników nie można odszukać w języku polskim.

Rysunek 3
Liczebność szkół kształcących zawodowo Republiki Federalnej Niemiec 
w roku 2007

Źródło: 
Strona1.  internetowa Stałej Konferencji Ministrów Kultury (KMK) Republiki Federalnej 
(adres internetowy: www.kmk.org).
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): 2. Berufsbildungsbericht 2008. 
Bonn, Berlin 2008, Bartelsmann Verlag.
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 3. 
Bundesrepublik Deutschland: Schüler, Klassen, Lehrer und Absolventen der Schulen 
1998 bis 2007 (Dokumentation Nr. 186 – März 2009). Bonn 2009, s. VII. 
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Próba wyobrażenia sobie, jak ukształtowana jest struktura populacji uczniów, 
uczęszczających do szkół dających możliwość kształcenia zawodowego, pod 
względem ilościowej przynależności do różnych rodzajów instytucji oświatowych, 
jest niezwykle trudna. Z tego też powodu sporządzony został rysunek 3 (poniżej), 
będący odzwierciedleniem danych zawartych w poprzedniej tabeli. 

Pamiętać jednocześnie należy, że w sektorze szkół kształcących zawodowo 
również obowiązuje kulturowe zwierzchnictwo landów, co będzie dodatkowo 
komplikowało obraz struktur oświatowych. Niektóre rodzaje szkół mogą w ogóle 
nie występować w konkretnych krajach związkowych, np. w Hesji nie występują 
szkoły zawodowe wyższe32.

Wybór „drogi” edukacyjnej młodego człowieka może, w tych warunkach, na-
stręczać wiele kłopotów, nie mówiąc już o komplikacjach w momencie przepro-
wadzki z jednego landu do drugiego. Wówczas, bez pomocy specjalistów z mini-
sterstwa kultury33, podjęcie decyzji staje się niemożliwe.

Warto poświęcić część uwagi na „elitę” szkół zawodowych w Niemczech. Są nią 
wyższe szkoły zawodowe. Nie należy ich mylić ze szkołami zawodowymi wyższy-
mi. Zostało użyte słowo „elita” z powodu podstawowego - tego rodzaju placówki 
funkcjonują w III obszarze kształcenia.

Literatura pedagogiczna jest zgodna co do umownego podziału szkół wyższych 
(Hochschulen) na: akademickie i zawodowe. Najnowsze zestawienia statystycz-
ne, zamieszczone na stronie internetowej Konferencji Rektorów Szkół Wyższych, 
zawierają informację, że w RFN jest tego typu instytucji 39934.

Wielu autorów35 podkreśla, iż mówiąc o trzecim poziomie kształcenia – tercji, nie 
możemy zapominać o całym szeregu placówek prowadzących swą działalność na 
zasadzie kontynuacji nauczania, np. akademie zawodowe (Berufsakademi)36. 

W RFN do szkół wyższych akademickich zalicza się:
– uniwersytety (Universitäten),
– uniwersytety techniczne (Technische Universitäten),
– uniwersytety wojskowe (Universitetän der Bundeswer),
– zbiorcze szkoły wyższe (Gesamthochschulen),
– akademie medyczne (Hochschulen für Medizin),
– akademie wychowania fizycznego (Hochschulen für Sport),
– akademie sztuk pięknych (Hochschulen für Kunst),
– akademie muzyczne (Hochschulen für Musik),
– techniczne szkoły wyższe (Technische Hochschulen),
– wyższe szkoły teologiczne (Kirchliche und philosophisch-theologische 

Hochschulen),
– wyższe szkoły pedagogiczne (Pädagogische Hochschulen)37.

32. Die Schulbroschüre 1992-95. Ein Wegweiser durch die Bildungseinrichtungen in Darmstadt. Wyd. 10, Magistrat 
der Stadt Darmstadt 1992, Darmstädter Echo.

33. W Niemczech w każdym z landów mamy do czynienia z parlamentem, rządem krajowym i ministerstwem 
kultury odpowiedzialnym za oświatę. Takie nazewnictwo posiada swe głębokie uzasadnienie. Przecież 
to system oświaty (między innymi) przekazuje młodemu pokoleniu wzory (nie tylko zachowań) godne 
naśladowania.

34. Adres internetowy – www.hrk.de

35. Przykładem może być choćby tak szacowne wydanie jak - Herbert Gudjons: Pödagogisches Grundwissen. 
Wyd. 7, Bad Heilbrunn 2001, Verlag Julius Klinkhardt, s. 270.

36. Akademie zawodowe działają w ośmiu Krajach Związkowych, łącząc kształcenie akademickie ze zdobywaniem 
praktyki zawodowej. W tym też kontekście podobne są do szkół zawodowych, gdzie nauka przebiega również 
w „podwójnym” systemie kształcenia (im Sinne eines duelen Systems).

37. Andreas Fay, Monika Krause, Michael Münch i in. (red.): Europa kommt – gehen wir hin! Perspektiven in Europa: 
Bildung – Ausbildung – Studium – Jobben. Nürnberg 2003, Multimedia Group, s. 71.
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Przeglądając wyżej zamieszczoną listę, w większości przypadków jesteśmy 
w stanie określić, jaki charakter kształcenia oferują placówki. Wątpliwości wzbu-
dzać może: zbiorcza szkoła wyższa (Gesamthochschulen). Jest ona kontynuacją 
średnich szkół zbiorczych funkcjonujących na poziomie I i II. Istotna wydaje się 
również informacja, iż obecnie jest w RFN jedynie sześć tego typu uczelni: 

o Universität Gesamthochschule Kassel, 
o Gerhard-Mercator-Universität-Gesamthochschule Duisburg, 
o Universität-Gesamthochschule Essen, 
o Universität-Gesamthochschule Paderborn, 
o Universität-Gesamthochschule Siegen
o Bergische Universität-Gesamthochschule Wuppertal38. 
Ostatni z wymienionych rodzajów (wyższe szkoły pedagogiczne) obejmuje 

swym zasięgiem również nieliczną grupę placówek. Szkoły te działają jedynie 
w trzech landach: Badenii-Wirtenbergii, Szlezwiku-Holsztynie i Turyngii.

Warto pamiętać, iż w drugiej grupie instytucji zaliczanych do szkół wyższych – 
szkołach wyższych zawodowych, trzeciego poziomu (tercji), znajdują się głównie 
placówki o typowych dla nich profilach, np. inżynierskie, budownictwa lądowe-
go, wzornictwa przemysłowego itp. Czasem jednak nasza intuicja może zawo-
dzić. Przykładem mogą być inne jeszcze placówki. W tej grupie spotkać można 
bowiem, np. wyższe szkoły zawodowe, kształcące kadry administracji publicznej 
(Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung).

Niestety, nie jest łatwo młodemu człowiekowi po zdobyciu świadectwa matu-
ralnego (Allgemeine Hochschulreife) dokonać wyboru uczelni, w której będzie się 
dalej kształcił. Oprócz czynników subiektywnych (charakter, wartości, motywacja, 
aspiracje, możliwości itp.) istnieją również obiektywne. Jednym z nich jest wyraź-
nie zaznaczająca się różnica między studiami w szkołach akademickich i wyższych 
szkołach zawodowych (Fachhochschulen). Odrębności te nie ograniczają się je-
dynie do, np. doboru określonych metod nauczania czy kontroli wyników procesu 
kształcenia, lecz odnoszą się również, np. do samej struktury czasu studiów, a na-
wet doboru kadry naukowej. 

Nauka w szkołach wyższych zawodowych (Fachhochschulen) w odniesieniu do, 
np. uniwersytetów charakteryzuje się:

krótszym czasem nauki (6 do 10 semestrów),1. 
łączeniem nauki teoretycznej (podporządkowanej jednak potrzebom przy-2. 
szłego zawodu) z obowiązkową praktyką zawodową ( jest ona realizowana 
w wymiarze od 6 do 12 miesięcy),
odbywaniem zajęć w niewielkich grupach, co wyklucza anonimowość (od-3. 
wrotnie w porównaniu, np. do wykładów na uniwersytecie),
wypracowanymi metodami kontroli wyników nauki studentów, łącznie 4. 
z częstym ich stosowaniem,
ścisłą współpracą, szczególnie w ramach praktyk zawodowych i przygoto-5. 
wania do zawodu, z gospodarką zarówno kraju, jak i Europy, szczególnie 
w odniesieniu do nowych technologii,
ilością czasu spędzanego na obowiązkowych zajęciach, który jest większy 6. 
niż w porównywalnych placówkach typu akademickiego,
wczesną specjalizacją,7. 

38. Renata Nowakowska: Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945-2001. Warszawa 2002, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, s. 157.
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możliwością uzyskania jedynie dyplomu ukończenia (8. Diplom, Bachelor, 
Master) szkoły bez możliwości realizowania dalszej kariery naukowej (np. 
promocji doktorskiej czy habilitacji), jednak z możliwością przejścia do pla-
cówki typu akademickiego39.

Warto w tym miejscu zapoznać się z informacją dotyczącą liczebności placó-
wek poziomu trzeciego (tercji). Największym pod tym względem uniwersytetem 
Niemieckim jest Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln), w którym studiują 
obecnie 41 694 osoby40.

Poniżej zamieszczone dla porównania informacje statystyczne określające li-
czebność trzech największych, wyższych szkół zawodowych:

Wyższa Szkoła Zawodowa w Kolonii – 15 638 osób (założona w roku 1971 – 
www.fh-koeln.de).
Wyższa Szkoła Zawodowa w Monachium – 13 869 osób (założona w roku 
1971 – www.fh-muenchen.de).
Wyższa Szkoła Zawodowa w Hamburgu – 11 990 osób (założona w roku 
1970 – www.haw-hamburg.de).

W RFN nie jest stosowany egzamin wstępny na uczelnie wyższe. Istnieją rów-
nież wyjątki od tej zasady. Swój kształt prawny zawdzięczają władzom RFN i po-
szczególnych krajów związkowych. W roku 1972 zawarły one porozumienie, które 
do dnia dzisiejszego znane jest dobrze wszystkim kandydatom na studia wyższe 
w Niemczech. Powołało ono Centralny Urząd do spraw Przydziału Miejsc na Stu-
diach (Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätze – ZVS)41. Mieści się on 
w Dortmundzie. Komisja Administracyjna (Der Verwaltungsausschuß) tego urzędu 
decyduje, które kierunki studiów uznać należy za szczególnie popularne i „oble-
gane”. Wszędzie tam, stosuje się zamiast normalnego wpisywania kandydatów na 
listę, tzw. „numerus clausus” polegający na przyjmowaniu najlepszych, stosując 
jako kryterium oceny (punkty) na świadectwie maturalnym i czas oczekiwania na 
wymarzone studia. 

Wyjątek stanowią kierunki medyczne, gdzie stosowany jest jeszcze dodatkowo 
test przydatności kandydatów (Studienfähigkeitstest). Sam termin, często ozna-
czany tylko skrótem literowym NC, pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „za-
mkniętą liczbę”. Kierunek taki oferuje limitowaną ilość miejsc. W roku 1976 ich 
liczba była znaczna, aż 4142. Jednak obecnie zostało ich jedynie sześć: biologia, 
farmacja, medycyna, psychologia, stomatologia i zarządzanie gospodarką.

Tak więc o przyjęciu na uczelnie decyduje z reguły świadectwo maturalne. 
W przypadku wyższych szkół zawodowych może to być również i inny dokument 
o porównywalnym charakterze (Fachgebundene Hochschulreife).

Warto zdawać sobie sprawę, jaki wymiar ilościowy posiadają wspomniane 
kwestie. W RFN działało 156 wyższych szkół zawodowych (kształcących ok. 452 
000 osób) i 171 placówek o charakterze akademickim (z ok. 1 408 000 studentek 
i studentów)43. 

39. Andreas Fay, Monika Krause, Michael Münch i in. (red.): Europa kommt – gehen wir hin! Perspektiven in Europa: 
Bildung – Ausbildung – Studium – Jobben. Nürnberg 2003, Multimedia Group, s. 72.

40. Informacje pochodzą ze strony internetowej Konferencji Rektorów Szkół Wyższych Republiki – www.hrk.de

41. Adres: Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS), Sonnenstraße 171, 44137 Dortmund, adres 
poczty elektronicznej: poststelle@zvs.nrw.de, adres strony internetowej: http://www.zvs.de/

42. Obecnie pozostało ich tylko sześć: biologia, farmacja, medycyna, psychologia, stomatologia i zarządzanie 
gospodarką (Betriebswirtschaft).

43. Michael Schmidt-Klingerberg: Alles top, einfach traumhaft. „Spiegel Special”, nr 3/2002. Statystyka ta nie 
uwzględnia wyższych szkół administracji państwowej. Dane z roku 2003 mówią o 359 szkołach wyższych 
w tym: 99 uniwersytetach, 158 wyższych szkołach zawodowych i 29 wyższych szkołach administracji 
państwowej. Liczby te zamieszcza witryna internetowa Federalnego Urzędu Statystycznego (Statistische 
Bundesamt Deutschland) - www.destatis.de
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Rysunek 4
Wyższe szkoły zawodowe w poszczególnych landach RFN
(ich ilość i liczebność w porównaniu z całą populacją studiujących)

Pierwsza cyfra oznacza ilość szkół wyższych, druga – część populacji, jaka w nich studiuje,
w odniesieniu do wszystkich studentów danego landu (wyrażona w %). 
Źródło: Michael Schmidt-Klingerberg: Alles top, einfach traumhaft. „Spiegel Special“ 
nr 3/2002.

Rysunek nr 4 (powyżej) przedstawia ilość wyższych szkół zawodowych i liczbę 
studiujących w odniesieniu do wszystkich studiujących w różnych Krajach Związ-
kowych RFN w roku akademickim 2001/2002. Warto przeanalizować podane w tej 
graficznej formie dane, ponieważ dają one nie tylko możliwość zorientowania się 
w proporcjach dotyczących liczebności populacji, ale również zrozumieć, które 
z landów RFN posiadają najwięcej instytucji oświatowych zaliczanych do tercji.

Na podstawie rysunku 4 łatwo można się zorientować, jakie są proporcje ilo-
ściowe, ale również, jakie różnice pod tym względem wywołuje tzw. kulturowe 
zwierzchnictwo landów w odniesieniu do szkół wyższych.

"
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Podsumowując: w 156 wyższych szkołach zawodowych (nie licząc wyższych 
szkół zawodowych administracji) naucza 13 236 profesorów i studiuje 451 660 
młodych ludzi. Dane statystyczne wydają się potwierdzać różnice odnoszące się 
do charakteru studiów w placówkach uniwersyteckich i zawodowych.

Bardzo interesujących przemyśleń może dostarczyć analiza danych dotyczących 
liczby studiujących kobiet. W RFN spośród całej grupy abiturientów tylko ok. 44% 
to mężczyźni. Można więc powiedzieć, z pewnym przybliżeniem, iż na „starcie 
do wyścigu” o indeksy, pod względem ilościowym mamy do czynienia z lekką 
przewagą kobiet. Statystyka odnosząca się do młodzieży szkół wyższych zawo-
dowych daje nam jednak inny „obraz”. Z całej tej populacji tylko 37% to kobiety. 
W szkołach o charakterze uniwersyteckim proporcje bardziej przypominają te ze 
„startu do wyścigu”. Z całej populacji studiującej w tych placówkach 50,2% to ko-
biety. Ta dysproporcja wynika z faktu, iż szkoły zawodowe nie tylko prowadzą swą 
działalność w oparciu o ścisły kontakt z praktyką zawodową, ale również kierunki 
studiów nie uległy modernizacji. 

Warto wspomnieć w tym miejscu, iż z całej populacji osób uzyskujących dy-
plom ukończenia szkoły wyższej zaledwie 18,6% to kobiety44. W odniesieniu do 
wszystkich krajów Unii Europejskiej nie jest to wynik najlepszy. Niemcy znajdują 
się pod tym względem na 11 pozycji. Wyprzedzają je, np. Finlandia – 37,7%, Nor-
wegia – 32,7%, Szwecja – 32,1%, Wielka Brytania – 26,5%. Również i we Francji 
odsetek kobiet kończących studia wyższe przewyższa tę samą liczbę z Niemiec, 
osiągając 22%.

Równie dramatycznie niskie dane odnoszą się do następnych poziomów kształ-
cenia. W roku 1998 spośród całej liczby uzyskanych habilitacji w Niemczech tylko 
15,3% należało do kobiet. Osób płci żeńskiej na uczelniach wyższych RFN ze sta-
tusem profesorskim jest zaledwie 9,5%45. 

Innego rodzaju problem, który ma swe poważne konsekwencje, również finan-
sowe, obserwować możemy, biorąc pod uwagę liczbę osób przyjętych na pierw-
szy rok studiów i porównując ją z liczbą uzyskanych dyplomów ukończenia. Dys-
proporcja wydaje się oczywista. W roku 2000 aż 28% odpowiedniego rocznika 
młodych ludzi rozpoczęło studia. W tym samym czasie tylko 16% je zakończyło46. 
Liczba młodych ludzi rozpoczynających studia powiększyła się i w roku 2003 wy-
nosiła 32% osób odpowiedniego rocznika. Dla porównania w naszym kraju wynosi 
ona ok. 60%47.

W zależności od kierunku i wydziału liczba oznaczająca odsetek młodzieży, któ-
ra nie ukończyła rozpoczętych w Niemczech studiów jest inna. Medycyna okazała 
się być dla młodzieży najkorzystniejsza pod tym względem. Tylko 8% ogólnej 
liczby osób przyjętych na wspomniane wydziały nie uzyskuje dyplomu. Już jednak 
w przypadku pedagogiki, znajdującej się po środku omawianej listy rankingowej, 
odsetek ten wynosi 28%. Szczyt tej „drabiny” stanowią nauki o społeczeństwie 
i studia filologiczne – ok.42% (blisko połowa młodzieży nie kończy rozpoczętej 
w szkole wyższej nauki! )48.

44. Larisa Klinzing: Landfrieds Lanze für die Frauen...und die politische Realität. „Erziehung und Wissenschaft“, 
nr 6/2003.

45. Nils Havemann (red.): Aktuell 2001 300 000 aktuellen Daten zu den Themen unserer Zeit. Dortmund 2000, 
Harenberg Lexikon Verlag, s. 69.

46. Nils Havemann (red.): Aktuell 2001 300 000 aktuellen Daten zu den Themen unserer Zeit. Dortmund 2000, 
Harenberg Lexikon Verlag, s. 68.

47. Klara Fall, Max Loewe: Falsche Angst vor zuviel Bildung. „Erzihung und Wissenschaft“, nr 11/2003.

48. Kayhan Őzganc, Herbert Reinke-Nobbe: JederVierte gibt auf. „Focus“ nr 30 z 22 lipca 2002 r. 
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Pamiętać przy tym należy, że koszt studiów jednej osoby wynosi w Niemczech 
średnio 8200 euro za semestr49. Nauka na uczelni medycznej jest w świetle sta-
tystyki najkosztowniejsza dla budżetu państwa. Jej realizacja pociąga za sobą ko-
nieczność wydania 28 000 euro, za semestr, na jedną studiującą osobę. 

Ranking przyczyn, dla których studiująca młodzież opuszcza mury uczelni wyż-
szych przedstawia się następująco (autor uwzględnił tylko trzy pierwsze pozycje):

− problemy finansowe deklaruje 17% młodych ludzi,
− powzięcie nowej orientacji zawodowej jest powodem dla 17 % zapytanych 

osób,
− zbyt mała motywacja dla kontynuowania dalszej nauki jest dla 16% mło-

dych ludzi wystarczającym powodem dla jej przerwania50.
Już na podstawie przytoczonych wyżej faktów, informacji i zestawień można 

wyraźnie stwierdzić, jak inny jest system kształcenia młodych ludzi w RFN, w tym 
w obszarze szkolnictwa zawodowego. Charakterystyczna jest nie tylko różnorod-
ność oferty edukacyjnej, prawnie i politycznie uzasadniona i wywoływana, lecz 
także dbałość o losy absolwentów mimo selekcyjnego ich traktowania. W Pol-
sce kształcimy jak największą liczbę młodych ludzi, na jak najwyższym poziomie. 
Często obniżamy kryteria oceny, żeby móc prowadzić jak najszerszą działalność 
oświatową. Niestety, niejednokrotnie zapominając, że duża część naszej rodzimej 
populacji młodzieży z różnych względów nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
systemu edukacji. Niektórzy pedagodzy szacują tę część na ok. 40%. Dlaczego 
mielibyśmy mieć do nich pretensję, że są tacy jacy są? Zupełnie innym zagadnie-
niem staje się u nas zapewnienie wszystkim młodym obywatelom godnej egzy-
stencji. Czy naprawdę, jako społeczeństwo uważamy, że osoba, która nie mogła 
poradzić sobie w szkole z nauką może nie znaleźć dla siebie miejsca wśród nas?

Wiemy przecież dobrze, że po ukończeniu edukacji nikt młodymi ludźmi w Pol-
sce się nie zajmuje. Skrajnym przypadkiem, ale jakże znamiennym, są wychowan-
kowie domów dziecka. Po uzyskaniu pełnoletniości i zakończeniu nauki dostają 
jedynie (w większości przypadków) zapomogę pieniężną. Dalej muszą sami decy-
dować co ze sobą zrobić, a przecież również żyją w demokratycznej ojczyźnie!

Niemiecki system selekcjonuje uczniów. Wybierane są osoby najzdolniejsze, 
które mają prawo do kształcenia na najwyższym poziomie. To jednak nie oznacza, 
że reszta młodzieży nie posiada szerokiego spektrum dokonywania wyborów. Oni 
także uzyskają wykształcenie, a podejmując pracę, będą budować ojczyznę i spo-
łeczeństwo – godnie żyć. Na pewno nie będzie to poziom egzystencji lekarza czy 
adwokata, ale na pewno pozwalający dostatnio funkcjonować w społeczeństwie. 
Dyskusje na ten temat toczą się nieustannie w Niemczech. Omawiane są wszelkie 
szczegóły, nawet najbardziej drażliwe czy kontrowersyjne. Wpływa to bezpośred-
nio na poglądy polityków i ich działania, a te jak już wcześniej udowodniliśmy 
przekładają się na działania w sferze polityki oświatowej – de facto na szkoły.

49. Renata Nowakowska: Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945-2001. Warszawa 2002, Wydawnictwo 
Akademickie „Żak”, s. 164. Mowa w tym miejscu o wydatkach ponoszonych przez tzw. „kasę państwową” a nie 
samą studiującą osobę. W RFN uczelnie wyższe (państwowe) nie pobierają opłat za tzw. „wpisowe”, naukę 
czy też egzaminy. Studenci wnoszą jednak swój udział pieniężny na fundusz socjalny lub administracyjny oraz 
na rzecz komitetu studenckiego. 

50. Kayhan Őzganc, Herbert Reinke-Nobbe: JederVierte gibt auf. „Focus“ nr 30 z 22 lipca 2002 r. 
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II
Kreowanie przyszłości 
– innowacyjna szkoła kluczem do rozwoju4

Jarosław Zaroń
Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

„Walutą XXI wieku będą pomysły.” - Peter Drucker

Podstawowym celem przyjętej na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie 
w 2000 r. Strategii Lizbońskiej było zbudowanie w Unii Europejskiej najbardziej 
konkurencyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki na świecie, opartej na 
wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju oraz tworzenia coraz większej liczby lep-
szych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu jak największej spójności 
społecznej. Strategia Lizbońska wymagała podjęcia konsekwentnych działań na 
wielu polach, m.in. edukacji, badań naukowych, finansów publicznych, tworzenia 
społeczeństwa informacyjnego czy budowy zrębów nowej gospodarki bazującej 
na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Zakładano osiągnięcie poziomu wy-
datków na badania i rozwój w wysokości 3% PKB UE. Ten poziom osiągnęły nie-
stety jedynie Szwecja i Finlandia, zaś Niemcy, Austria i Dania – 2,5%, Polska tylko 
0,64%. Okazało się, że nie udało się na większą skalę zrealizować zasadniczych 
celów tego dokumentu. Podobnie opublikowany kilka lat temu Raport o kapita-
le intelektualnym pokazuje dystans, jaki dzieli nasz kraj od bardziej rozwiniętych 
krajów europejskich. Trzynaste miejsce, na jakim uplasowała się Polska wśród 16 
krajów Europy pozwoliło autorom Raportu na użycie w stosunku do polskiego spo-
łeczeństwa określenia „antyinnowacyjne”. Niski kapitał intelektualny nie stano-
wił dotychczas przeszkody w rozwoju, gdyż konkurencyjność naszej gospodarki 
opierała się na konwencjonalnych czynnikach wzrostu, takich jak np. koszty pracy. 
Jednakże w gospodarce opartej na wiedzy dobrobyt państwa wzrasta dzięki po-
szukiwaniu nowych sposobów zdobywania przewagi na polu wiedzy, inwestycji 
oraz innowacyjności. Toteż rozwój kapitału intelektualnego jest jednym z najważ-
niejszych wyzwań na najbliższe 20 lat.

Zdaniem prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Polska ma 
szansę stać się państwem innowacyjnym, pomimo że Polacy nie cenią ludzi my-
ślących oryginalnie, nie stwarzają im dostatecznej szansy, a wręcz przeciwnie, 
tworzą bariery ograniczające innowacyjne projekty. Wśród wymienianych przez 
profesora Kleibera warunków najważniejszym jest stworzenie kultury innowacyj-
ności. Na inny aspekt tego zjawiska zwróciła uwagę przedstawicielka Minister-
stwa Gospodarki podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył 
się wiosną w Warszawie. Wskazała na ogromny problem niechęci wśród przedsię-
biorców do bycia innowacyjnymi. Dotyczy on głównie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, które z uwagi na inne problemy nie przykładają wagi do rozwoju, 
a zajmują się przetrwaniem na rynku. Najnowszy globalny raport konkurencyj-
ności opracowany przez World Economic Forum (WEF) we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim objął 142 kraje. Wśród 20 najbardziej konkurencyjnych 
gospodarek świata aż 11 to europejskie. Na czele rankingu sytuacja pozostaje bez 
większych zmian. Prowadzi Szwajcaria, tuż za nią są Singapur i Szwecja. Polska 
spadła o 2 pozycje, na 41. miejsce. Wniosek jest oczywisty: najpoważniejszym 
wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, aby zwiększyć konkurencyjność polskiej 
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gospodarki jest podwyższenie innowacyjności. Takie wyzwanie zawiera również 
opracowany przez rządowy zespół doradców strategicznych Raport Polska 2030. 
Miarą innowacyjności państwa jest, m.in. liczba uzyskanych patentów. Są one 
kluczem do rozwoju gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach. Własne 
technologie pozwalają rozwijać konkurencyjny przemysł i czerpać zyski z umów 
licencyjnych. Dane Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) po-
twierdzają, że o postępie technologii na świecie decydują naukowcy z nielicznych 
państw. W 2010 r. WIPO objęła ochroną patentową 164 tys. wynalazków. Około 
27% z nich pochodziło z USA. Japończycy uzyskali ponad 32 tys. patentów (19,6%), 
a trzecie pod tym względem Niemcy 17.6 tys. (10,7%). Te trzy państwa od dawna 
przewodzą w światowym rankingu. Na dalszych miejscach znajdują się Chiny, Ko-
rea Południowa, Francja, Wielka Brytania i Holandia. Niestety, Polska zajmuje pod 
tym względem ostatnie miejsca w rankingu państw europejskich. Z naszego kraju 
pochodzi zaledwie 199 patentów, czyli 0,12% dorobku światowego. W porówny-
walnej pod względem liczby mieszkańców Hiszpanii uzyskano niemal dziewięć 
razy więcej patentów. W tym kontekście Polska na razie jest skazana na los mon-
towni dla zagranicznych koncernów.

Nie da się zbudować kultury innowacyjności, o której mówił prof. Kleiber bez 
rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, bez wyszukiwania i wspierania uczniów 
wybitnie uzdolnionych. A zwłaszcza bez zmiany modelu szkoły i metod naucza-
nia w niej stosowanych. To, co robimy dzisiaj w naszej szkole, kształtuje przyszłe 
społeczeństwo. Co prawda, nie wiemy, jak będzie wyglądał świat za 20 lat, jakich 
postaw i umiejętności potrzebuje w związku z tymi wyzwaniami uczeń dzisiejszej 
szkoły. Dysponujemy jednak wieloma prognozami, wskazującymi zasadnicze tren-
dy. W ramach programu Szkoła przyszłości, prowadzonego przez Ośrodek Badań 
Edukacyjnych i Innowacji, afiliowany przy Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) w 2001 roku opracowano sześć scenariuszy dotyczących przy-
szłości szkoły do 2020 roku. Połączono je po dwa w trzy kategorie. Scenariusze 
zachowawcze są kontynuacją obecnych trendów – szkoła prezentowana jest jako 
wysoce zbiurokratyzowana instytucja lub jako instytucja rynkowa. Odnowione 
spojrzenie na szkoły dostarcza dwóch scenariuszy, które prognozują przebudowę 
szkoły w celu dopasowania do zmieniających się warunków życia społecznego 
oraz zapowiadają zwiększenie jej autonomii jako instytucji kształcącej. Wreszcie 
dwa ostatnie scenariusze przewidują rozpad szkoły w jej obecnym kształcie. 

Dziś istotnie mamy do czynienia ze ścieraniem się dwóch modeli szkoły. W pierw-
szym (zachowawczym) króluje odtwórczość i encyklopedyzm z nauczycielem jako 
głównym źródłem wiedzy. Nawet jeśli uczeń otrzymuje zadania do rozwiązania, 
to są one typowe. W drugim (zmodernizowanym) szkoła jest przestrzenią do nie-
skrępowanego eksperymentowania. Uczeń dociera do rozwiązań samodzielnie, 
przyswaja wiedzę, zdobywa umiejętności, styka się z różnymi sytuacjami pro-
blemowymi stawianymi przez nauczyciela, który rozbudza jego ciekawość. Na-
uczyciel pełni jedynie rolę moderatora. Zachowawczy, niestety dominujący, mo-
del szkoły jest dziś powszechnie krytykowany. Profesor Józef Kozielecki nazwał 
współczesną szkołę „wygasłym wulkanem” oraz „fabryką nudy i lęku”. Marzena 
Żylińska w artykule Szkoła szkodzi na mózg (Polityka, wrzesień 2010), odwołując 
się do znanych neurobiologów twierdzi, że gdybyśmy chcieli sztucznie stworzyć 
środowisko maksymalnie blokujące potencjał umysłu dzisiejszych nastolatków, to 
byłoby to coś na kształt współczesnych szkół. Podobnie Manfred Spitzer w książce 
Jak uczy się mózg porównuje sytuację uczniów, siedzących w ławkach do osób 
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zamkniętych w klatkach, od których oczekuje się, że będą biegać, zaś prof. Józef 
Czapiński w badaniu z 2009 r. stwierdza , że ok. 60% uczniów nudzi się w szkole. 
Wreszcie najbardziej aktywny obecnie w mediach krytyk szkoły - profesor Jan 
Hartman, Szkoła buja w obłokach (Gazeta Wyborcza, wrzesień 2009), Szkoła do 
przebudowy (Newsweek, wrzesień 2011) wzywa do ratowania polskiej szkoły, 
twierdząc, iż 50% studentów ma poważne problemy z formułowaniem myśli po 
polsku, a 10% to analfabeci. 

Nie wystarczy wyhodować szeregów olimpijczyków wiedzących, jaki gatunek 
reprezentują wychuchole, trzeba jeszcze nauczyć ich pomysłowej hodowli 
wychucholi.

prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt

We wrześniowym wydaniu magazynu Focus, Mitchel Resnick profesor MIT, 
jednej z najsłynniejszych uczelni świata, Massachusetts Institute of Technology 
przedstawia swój pogląd na temat edukacji: najważniejszym jej celem jest wy-
chowywać ludzi na kreatywnych myślicieli. Postuluje, by odejść od uczenia pa-
mięciowego, a szkołę zorganizować na wzór przedszkola, w którym dzieci dzia-
łają, tworzą, rysują, budują, opowiadają. Ten model kreatywnej aktywności na-
leży przenieść na wyższe szczeble edukacji, dając młodym ludziom zamiast farb 
i nożyczek - nowe technologie. Pogląd ten, co prawda nie w tak skrajnej formie, 
podziela wielu pedagogów. Dr Krzysztof Pawłowski – Rektor Szkoły Biznesu w No-
wym Sączu stwierdza, że kreatywność powinna stać się najważniejszym celem 
nauczania w szkołach i na uczelniach. Potem bez trudu mogłaby być częścią sty-
lu życia, osnową nowoczesnej mentalności „robotnika umysłowego” XXI wieku. 
„Kreatywność”, „innowacyjność” to dziś z pewnością słowa modne i nadużywa-
ne. Po wpisaniu do przeglądarki internetowej otrzymamy 5 milionów wyników. 
W prasie czytamy o kreatywnym piłkarzu nożnym, ale i kreatywnej sprzedaży, 
kreatywnej reklamie, kreatywnej muzyce, innowacyjnej pomadce do ust lub kre-
mie przeciwzmarszczkowym. Na pytanie: dlaczego dzisiejsze czasy wymagają od 
ludzi kreatywności, czyli stałej zdolności do generowania wartościowej nowości, 
odpowiada znany uczony - Robert Fisher, dyrektor Centrum Badań nad Naucza-
niem Myślenia w Brunel (Wielka Brytania). W książce Uczymy jak myśleć pisze: 
„Kiedyś wystarczyło przejąć dzięki uczeniu się spuściznę przodków. Do tego wy-
starczyło uczenie się pamięciowe, przyswojenie zorganizowanego zasobu wiedzy 
ważnej dla danej kultury, opanowanie uznanych umiejętności i ustalonych poglą-
dów, metod i reguł niezbędnych, żeby poradzić sobie w znanych i powtarzają-
cych się sytuacjach. Taka nauka sprawdzała się w społeczeństwie o utrwalonych 
kształtach. Służyła podtrzymaniu istniejącego systemu i odtwarzaniu zastanego 
stylu życia. Wystarczyło, żeby zdolność rozwiązywania problemów ograniczała się 
do danej i niezmiennej gamy problemów (...). Takie uczenie potrzebne jest i dzisiaj, 
ale przestało już wystarczać. Żeby przetrwać w warunkach, jakie niesie przyszłość, 
uczenie się musi mieć charakter innowacyjny. Skoro nasze dzieci mają przewidy-
wać zawirowania i zmiany i radzić sobie z nimi na poziomie jednostkowym oraz 
społecznym, nie wystarczy im nauka, jak dostosować się do przyszłych warun-
ków; muszą umieć wpływać na nie. Skoro jednym z zadań edukacji jest przygo-
towanie dzieci do zmieniającego się świata, to oczywistą koniecznością staje się 
nauczenie ich myślenia twórczego”. Tę, niewątpliwie kluczową dla koncepcji na-
uczania twórczości, myśl uzupełnia angielska pedagog Anna Craft, która wymienia 
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cechy osób twórczych: niezależność, pewność siebie, gotowość podjęcia ryzyka, 
wrażliwość, elastyczność, koncentracja, wytrwałość, ciekawość, wykorzystywanie 
wyobraźni, samosterowność. „Codzienna kreatywność” pozwala przezwyciężyć 
rutynę i schematy myślenia, które przeszkadzają w osiąganiu celów i często wy-
kluczają z rynku pracy. Z badań, przeprowadzonych w ramach projektu „Myśleć, 
pracować, współpracować. Kompetencje społeczne dla rynku pracy”, wynika, iż 
70% pracowników traci pracę z powodu braku kompetencji społecznych. Ich wagę 
podkreśla również przekazana do konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Ka-
pitału Społecznego. Jej zasadniczym celem jest „Kształtowanie postaw sprzyja-
jących kooperacji, kreatywności oraz komunikacji”. W czasach, w których jedyną 
niezmienną rzeczą stała się zmiana, czy chcemy, czy nie chcemy musimy być kre-
atywni i uczyć kreatywności, żeby uporać się ze zmianą, a może nawet, żeby ją 
wyprzedzić lub stworzyć. 

Źródłem kryzysu tradycyjnej szkoły jest wiara, że może i powinna być nadal 
głównym źródłem wiedzy. Podczas gdy właściwe zasoby są dziś gdzie indziej. 
Szkole wyrosła ogromna konkurencja w postaci Internetu, kanałów tematycznych, 
programów edukacyjnych. Z badań wynika, że 80% młodych ludzi jest gotowych 
zrezygnować z telewizji na rzecz Internetu, a szkoła jakby tego w ogóle nie do-
strzegała. Współcześni uczniowie nazwani przez Marka Prensky’ego cyfrowymi 
tubylcami, dorastali w sąsiedztwie wysokiej klasy technologii, inaczej się uczą, 
inaczej przetwarzają informacje. Są wielozadaniowi (czat, muzyka, SMS) i bardziej 
kreatywni, potrafią szybko wyszukiwać informacje, pracować z materiałami gra-
ficznymi, mają lepszą wyobraźnię przestrzenną. Tradycyjne oczekiwanie nauczy-
ciela, że w danym momencie mają się skupić tylko na jednym zagadnieniu, jest dla 
nich wyzwaniem z innego świata. Amerykańscy badacze twierdzą, że w świecie 
szybkich zmian, globalizacji i Internetu, w którym nic nie jest przewidywalne, trze-
ba posiąść trzy kluczowe umiejętności: przetwarzania informacji, globalnej komu-
nikacji, zarządzania własnym procesem uczenia się. Według różnych danych, na 
świecie mamy już ponad 1 miliard komputerów osobistych, ponad 1 miliard użyt-
kowników Internetu, ponad 4,6 miliarda abonentów telefonii komórkowej (2010, 
dane ONZ). 85 milionów osób korzysta z multimedialnych telefonów iPhone i od-
twarzaczy multimedialnych iTouch (Apple, 2010). Tylko w Stanach Zjednoczonych 
w 2008 r. blisko 4 miliony studentów korzystało z kursów e-learning (edukacji na 
odległość) w ramach swoich studiów. Technologia sprawiła, że zmienia się miej-
sce, w którym następuje edukacja i podstawowe narzędzia nauczania i uczenia 
się. Adekwatnie do zmian technologicznych rośnie liczba miejsc pracy związanej 
z informacją. Przeprowadzone w USA badania wskazują, że w roku 1950 jedynie 
17% zatrudnionych wykonywało pracę o takim charakterze. Obecnie ponad 65% 
zajmuje się informacją, pracując jako programiści, nauczyciele, urzędnicy, sekretar-
ki, księgowi, maklerzy papierów wartościowych, menedżerowie, agenci ubezpie-
czeniowi, prawnicy, bankowcy i technicy. O wiele więcej też jest zatrudnionych na 
stanowiskach informacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przygotowa-
nie młodzieży do funkcjonowania na tak odmienionym rynku pracy nie jest wy-
łącznie zadaniem szkolnictwa zawodowego, a wszystkich etapów edukacyjnych. 
Jak trudne jest to zadanie, świadczą słabe wyniki polskich 15-latków w badaniu 
PISA w zakresie e-czytania (digital reading) z 2009 r. Uczniowie mieli za zadanie 
znaleźć w sieci informacje pisane czasem trudnym językiem, często wielowątko-
we, niekiedy sprzeczne ze sobą. Musieli je zanalizować, ocenić ich wiarygodność. 
Wśród 19 krajów zajęliśmy miejsce czwarte od końca. Równie słabe wyniki polscy 
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uczniowie osiągnęli w rozwiązywaniu problemów. Efekt badania wskazuje na po-
trzebę włączenia technologii informacyjnej do kształcenia przedmiotowego, gdyż 
techniczna sprawność w posługiwaniu się komputerem a umiejętność wykorzy-
stania go do pozyskiwania informacji i uczenia się to dwie różne sprawy. Przy 
obecnej dostępności komputerów, za kilka lat, technologia powinna być używana 
jak dziś zeszyt czy długopis. Poprawnego składu tekstu i posługiwania się edyto-
rem powinniśmy uczyć na języku polskim, zastosowania arkusza kalkulacyjnego 
podczas lekcji matematyki, biologii lub fizyki. Już chyba tylko z powodu braku od-
powiedniego sprzętu nie są wykorzystywane ogromne możliwości jakie daje TI 
nauczycielom przedmiotów artystycznych (grafika, muzyka, film).

Profesor Maciej Sysło w artykule Jak moglibyśmy się uczyć stwierdza, iż do roz-
woju edukacji nie wystarczy nowoczesna technologia, dziś bowiem każdy uczeń 
ma przy sobie jakiś gadżet edukacji mobilnej. Od technologii nie mniej ważne są 
bowiem środowiska edukacyjne, w których uczeń będzie się kształcił bez względu 
na miejsce i czas. Takie zindywidualizowane warunki mogą zapewnić platformy 
edukacyjne z prawdziwymi e-podręcznikami, uwolnionymi od ograniczeń narzu-
canych przez MEN i wydawców. Z podobnym apelem wielokrotnie występował 
profesor Łukasz Turski, wskazując jako wzór szkoły amerykańskie, w których 
dziecko uczy się indywidualnie, ale uczestniczy w społeczności. Spoiwem łączą-
cym dzieci są różne aktywności, typu: gazeta szkolna, debaty oksfordzkie, samo-
rząd uczniowski. Efektem takiej edukacji są ludzie aktywni, otwarci na zmiany, 
twórczy, niezależni, potrafiący w niekonwencjonalny sposób rozwiązywać proble-
my. Apelując w rozmowie z Anną Rękawek (Dyrektor szkoły, marzec 2010) o „Plan 
Balcerowicza” dla polskiej szkoły, wzywa do stworzenia wizji rozwoju edukacji 
niezależnej od jakiejkolwiek polityki, jest to jak twierdzi, najważniejsze zadanie 
państwa. 

Innowacje zarówno w oświacie, jak i biznesie wymagają pokonania szeregu 
barier. Do najważniejszych z nich można zaliczyć nadmierną standaryzację sys-
temu oświaty, brak tradycji wykorzystywania wiedzy naukowej w praktyce edu-
kacyjnej, a przy tym niewielką refleksyjność polskich nauczycieli (pochodna sys-
temu kształcenia). Nauczyciele nie są wciąż skutecznie motywowani do rozwoju 
zawodowego. 

A tym, co najskuteczniej zniechęca nauczycieli do bycia innowatorami jest ana-
chroniczna kultura organizacyjna szkoły, w której ciągle brak pracy zespołowej, z do-
minującym dyrektywnym stylem zarządzania i oporem przed zmianą (reformą).
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III
Współpraca międzynarodowa Płocka 
– miasta partnerskie1

XX wiek przyczynił się do zmian w kontaktach międzyludzkich, zarówno na po-
ziomie osobistym, jak i ogólnokrajowym czy narodowym. W tym czasie nie tylko 
doskonalono i przekształcano dziewiętnastowieczne zdobycze techniki, jak tele-
fon, telegraf i samochód, ale tworzono nowe, m.in. samolot, telewizor, mikropro-
cesor, komputer, internet. Ich wykorzystanie na masową skalę spowodowało, że 
świat skurczył się. Czas i przestrzeń, do tej pory w znacznym stopniu ograniczające 
lub utrudniające kontakty między ludźmi, zeszły na dalszy plan. Pierwszoplanową 
rolę zaczęły odgrywać różnice kulturowe: język, religia, system norm i wartości, 
zwyczaje i tradycje itp. Inność kulturowa bywa oceniana negatywnie, rodzi uprze-
dzenia i chęć narzucenia własnych, znanych wzorców. Przeciwdziałać temu mogą 
częste kontakty, które pozwalają poznać nową kulturę, zrozumieć dzielące różnice 
i odnaleźć podobieństwa.

Okazją do kontaków międzykulturowych jest z pewnością współpraca partner-
ska między miastami z całego świata. Pozwala ona nie tylko doskonalić znajomość 
języków obcych, ale przede wszystkim poznać inne narody wraz z ich kulturami 
oraz nawiązać liczne kontakty, które przyniosą w przyszłości wymierne korzy-
ści miastu i jednostkom. Kooperacja z zagranicznymi partnerami niesie możliwość 
rozwoju i samorealizacji, porównania doświadczeń i czerpania z dobrych rozwią-
zań innych. To również szansa na naukę otwartości i szacunku dla odmienności, 
możliwość poznania interesujących ludzi, zawarcia długoletnich przyjaźni. 

Płock, dostrzegając liczne korzyści płynące z partnerstwa z innymi miastami 
prężnie działa na tym polu. Miasto obecnie współpracuje z dwunastoma partnera-
mi. W kolejności alfabetycznej są to: Auxerre we Francji, Bielce w Mołdawii, Darm-
stadt w Niemczech, Forli we Włoszech, Fort Wayne w USA, Huai’an w Chinach, 
Loznica w Serbii, Możejki na Litwie, Mytiszczi w Rosji, Nowopołock na Białorusi, 
Plewen w Bułgarii oraz Gmina Thurrock w Wielkiej Brytanii. Dorocznym świętem 
wszystkich miast partnerskich Płocka jest Piknik Europejski, organizowany od 1999 
roku w maju. Za aktywność na forum międzynarodowym, otwartość na świat i or-
ganizację imprez propagujących ideę integracji, Płock był trzykrotnie nagradzany 
przez Radę Europy. W 2004 roku otrzymaliśmy Dyplom Europejski, w 2005 - Flagę 
Honorową, a w 2009 roku Tablicę Honorową Rady Europy.

Pierwszym miastem partnerskim Płocka było serbskie miasto Loznica. Początek 
tych kontaktów datuje się na rok 1968. Pierwsza umowa o współpracy partnerskiej 
pomiędzy Płockiem i Loznicą podpisana została w 1972 r. i aż do 1989 r. wzajemne 
stosunki rozwijały się bardzo owocnie. Po przerwie w kontaktach, spowodowanej 
wojną na Bałkanach, oficjalnie wznowiono je 13 maja 2001 roku. Już wcześniej, 
w lutym 2000 r., w odpowiedzi na dramatyczny apel prezydenta Loznicy o pomoc 
dla mieszkańców miasta wyniszczonego wojną, z Płocka wyruszył pierwszy trans-
port z darami. Akcja zbierania darów spotkała się z szerokim odzewem ze stro-
ny płocczan. W ten sposób miasto spłacało dług wdzięczności za pomoc, jaką od 
mieszkańców Loznicy otrzymał Płock w czasie wielkiej powodzi w 1982 r. Od tego 
czasu prowadzona jest ożywiona wymiana kulturalna i oświatowa. Zespoły z Lo-
znicy: Vožd, Vuk Karadžić, Riznica i trio Bałkańskie Struny uczestniczyły w kilku Pik-
nikach Europejskich. Rokrocznie płocka delegacja bierze udział w najważnieszym 
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dla Loznicy wydarzeniu, Festiwalu Vukow Sabor, poświęconemu językoznawcy 
i etnografowi, twórcy serbskiego języka literackiego, Vukowi Karadžicowi, który 
urodził się w pobliskiej miejscowości Tršić. W Serbii gościł zespół Wisła, chór Mała-
chowianki Minstrel i Kameralny Zespół Wokalny POKiS-u oraz płoccy dziennikarze. 
Została również nawiązana współpraca z Regionalną Szkołą dla Młodych Talentów 
w Loznicy. Serbski partner zainteresowany jest współpracą w zakresie gospodarki 
komunalnej oraz pomocą przy pozyskiwaniu środków unijnych, wymianą młodzie-
ży w zakresie kultury i sportu.

Współpraca Płocka z niemieckim Darmstadt trwa nieprzerwanie od 1988 r. Ini-
cjatywa wyszła od władz Darmstadt, które dążyło do posiadania miasta siostrza-
nego w Polsce. W tym celu zwrócono się z prośbą o pomoc do Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Niezależnie od działań ambasady, poszukiwania prowadził prof. 
Georg Strobl z Wyższej Szkoły Technicznej w Darmstadt, który współpracował 
z Politechniką Warszawską, posiadającą swoją filię w Płocku. Dzięki jego zaanga-
żowaniu oraz gotowości władz Płocka zostały nawiązane pierwsze kontakty po-
między miastami. Z kolei na wybór dokonany przez Ambasadę RP w Niemczech, 
duży wpływ miał fakt, iż zarówno Płock, jak i Darmstadt szczycą się bogatymi 
zbiorami secesji.

Współpraca obu miast jest bardzo ożywiona, działania prowadzone są na wielu 
płaszczyznach, najszerzej w dziedzinie kultury, sportu i wymiany młodzieży. Ak-
tywnie współdziałają szkoły średnie, LO im. Wł. Jagiełły z Bertold-Brecht-Schule, 
LO im. Małachowskiego z Ludwig-Georgs-Gymnasium, III LO z Edith-Stein-Schule. 
Dzięki partnerstwu uczniowie szkoły muzycznej w Płocku regularnie koncertują 
w Europejskiej Orkiestrze Młodzieżowej organizowanej przez Darmstadt. Płoccy 
szachiści już od ponad 20 lat są zaprzyjaźnieni i aktywnie współpracują z klubami 
szachowymi w Darmstadt. Od samego początku w ramach tej współpracy płoccy 
i niemieccy szachiści odwiedzają się wzajemnie podczas turniejów szachowych 
organizowanych w swoich miastach. Triatloniści z darmsztadzkiego klubu spor-
towego każdego roku jadą rowerami do jednego z miast partnerskich Darmstadt. 
W 2010 r. roku trasa prowadziła z Darmstadt do Płocka. Na miejscu spotkali się 
z triatlonistami z Płockiego Towarzystwa Triatlonu „Delta”.

Spektakularnym przykładem efektów wzajemnej współpracy jest udział Płocka 
w Międzynarodowych Igrzyskach Szkolnych – ogromnej, sportowej imprezie dla 
młodzieży o ponadtrzydziestoletniej tradycji. Dzięki umowie partnerskiej z Darm-
stadt Płock uczestniczy w igrzyskach od 1993 r. a latem 2002 r. był – jako pierwsze 
miasto w Polsce – organizatorem zawodów, w których udział wzięło ponad 1000 
uczestników z 41 miast i 27 państw świata.

Szczególnym przykładem partnerstwa jest otwarty w 1996 roku w Płocku Dom 
Darmstadt, wspólna inwestycja obu miast i Fundacji Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej. Głównym celem placówki jest wspieranie kontaktów polsko - niemieckich 
oraz upowszechnianie kultury niemieckiej i niemieckojęzycznej. Odbywają się tu 
imprezy z udziałem artystów z Darmstadt i innych rejonów Niemiec oraz inne wy-
darzenia kulturalne. Instytucja ta, działając aktywnie na polu kultury i kooperacji 
międzynarodowej, przyczynia się do rozwoju kontaktów ze wszystkimi miastami 
partnerskimi Płocka.

9 października 1990 roku została podpisana proklamacja o przyjaźni partner-
skiej z Fort Wayne, miastem w stanie Indiana w USA. Głównym celem deklaracji 
było stworzenie możliwości współpracy między miastami w takich dziedzinach, 
jak: ochrona środowiska, rozwój lokalny, administracja, popieranie programów 
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wymiany oraz programów szkoleniowych. Obecnie współpraca rozwija się przede 
wszystkim w zakresie oświaty i kultury. Co roku w lipcu, przez dziewięć dni w Fort 
Wayne odbywa się Festiwal Trzech Rzek. Ponad dwieście różnego rodzaju uro-
czystości, imprez i widowisk kulturalnych gromadzi 1,5 miliona uczestników. Płock 
kilkakrotnie reprezentował na festiwalu Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”. W płockim 
Pikniku Europejskim co roku uczestniczy delegacja z Fort Wayne, już dwukrot-
nie gościł na nim rodzinny zespół country Marcus & Megan Moullins Band z Fort 
Wayne. 

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Fort Wayne płoccy lice-
aliści korzystają również z prywatnego stypendium Chapman Scholarship Fund. 
W latach 2002 - 2004 roczne stypendia w Fort Wayne otrzymało trzech uczniów 
z płockich liceów. Obecnie program ten jest realizowany w ramach współpracy 
partnerskiej szkół i wzięło w nim udział 22 uczniów ze strony polskiej i tyle samo 
ze strony amerykańskiej. Aktywną wymianę prowadzą płockie licea: LO im. Marsz. 
St. Małachowskiego z Bishop Dwenger High School, LO im. Wł. Jagiełły i Canter-
bury High School oraz II Prywatna Szkoła Podstawowa ZO-K Profesor i Canterbury 
School. Od 2000 r. w czasie wakacji nauczyciele z Fort Wayne prowadzą w Płocku 
kursy nauki języka angielskiego.

W 2007 roku Rada Miasta Płocka przyznała Panu Stanleyowi Podzielińskiemu - 
członkowi tego Stowarzyszenia odpowiedzialnemu za współpracę z Płockiem - ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Płocka za pracę na rzecz zbliżenia społeczności 
Płocka i Fort Wayne.  

Harmonijnie układa się również współpraca kulturalna. Z inicjatywy amerykań-
skiej fundacji, Foundation for Art and Music in Elementary Education (FAME), ZPiT 
„Wisła” i HZPiT „Dzieci Płocka” wzięły udział w międzynarodowych warsztatach 
pieśni i tańca, a dzieci z MDK w Płocku stworzyły prace o tematyce „Płock – moje 
miasto”, które były pokazywane w Fort Wayne, a następnie, wraz z pracami ich 
rówieśników zza oceanu, w Płocku. Kilkakrotnie płoccy uczniowie uczestniczyli 
w Konkursie dla Młodych Talentów, organizowanym przez Sister Cities Internatio-
nal z Waszyngtonu dla młodzieży z miast partnerskich USA. Wielkim sukcesem za-
kończył się w 2005 r. udział Mariki Michalskiej z I Prywatnego Liceum Plastycznego 
w Płocku, która znalazła się w gronie laureatów konkursu pn. „Łączenie globalnych 
wiosek”. Nagroda była tym cenniejsza, że ubiegało się o nią około 1000 prac z ca-
łego świata, a Marika była jedyną Europejką wyróżnioną w konkursie.

Deklarację o Przyjaźni Partnerskiej Płock – Forli podpisano we Włoszech 3 kwiet-
nia 1993 roku. W maju 1998 roku, po pięciu latach owocnej współpracy, władze 
obu miast sformalizowały partnerstwo. We współpracy z Forli uczestniczą płoccy 
sportowcy, przede wszystkim drużyny piłki nożnej, lekkoatleci, szachiści i judocy. 
Płoccy judocy odnoszą duże sukcesy w corocznym Międzynarodowym Turnieju 
Judo odbywającym się w Forli, natomiast judocy z Forli biorą udział w turniejach 
organizowanych w Płocku. W wymianie młodzieży bierze udział płockie LO im. 
Władysława Jagiełły i liceum Liceo Scientifico z Forli, a także policjanci i strażacy 
z obu miast. W przeszłości płockie przedszkolaki odnosiły sukcesy w corocznym 
międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży, a płoccy ucznio-
wie szkół podstawowych odnieśli sukces w konkursie literackim „Czy bajki są jesz-
cze potrzebne dzieciom?”, organizowanym przez Forli.

Z okazji Pikniku Europejskiego do Płocka chętnie przyjeżdżają przedstawiciele 
Forli oraz zespoły muzyczne - na płockiej scenie wystąpili: EKU 28, Khorakhane, Na-
tural Biskers, Araba Fenice. Pobyt w Płocku jest nagrodą w konkursie muzycznym, 
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organizowanym corocznie w Forli. Zespoły, występujące w Płocku robią później 
karierę na rynku włoskim, dwa z nich znalazły się m.in. wśród laureatów festiwalu 
w San Remo. 

W kolejnym roku Płock zawarł porozumienie o partnerstwie z Możejkami. Stało 
się to 23 czerwca 1994 roku na Litwie. Współpraca obu miast obejmuje przede 
wszystkim instytucje kulturalne (m.in. biblioteki, muzea, towarzystwa fotograficz-
ne), sportowe (tenis stołowy, piłka nożna, szachy) i oświatowe (szkoła muzycz-
na) oraz wymianę pomiędzy jednostkami policji, straży pożarnej i służby zdrowia. 
Bibliotekarze z Możejek uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Biblioteki 
w edukacji regionalnej – dziś i w przyszłości” zorganizowanej w Płocku w 2005 r. 
W czerwcu tego samego roku grupa płockich bibliotekarzy rewizytowała swoich 
przyjaciół z Litwy, by uczestniczyć w konferencji naukowej. W Możejkach koncerto-
wał m.in. zespół „Dzieci Płocka”, Płocka Kapela Podwórkowa, orkiestra dęta, akor-
deoniści ze szkoły muzycznej. Zespoły z Możejek przyjeżdżały do Płocka z okazji 
Pikniku Europejskiego, Wianków i Dni Historii Płocka - Dzień Chemika. Do tej pory 
płocczanom zaprezentowały się następujące zespoły: Gunda, duet akordeonowy, 
zespół muzyki country „Mały kowboj”, zespół ludowy „Kauszkutis”, zespół rocko-
wy Kestutis Jablonskis&Co, zespół wokalny „Lietutis” oraz grupa plastyków, pre-
zentująca prace z zakresu malarstwa i ceramiki. 

Białoruski Nowopołock 29 maja 1996 roku stał się miastem partnerskim Płocka. 
Od tego momentu prowadzona była wymiana kulturalna i sportowa, uczestniczyli 
w niej, m.in. lekkoatleci, piłkarze nożni. W płockim szpitalu miejskim staż odbył 
lekarz z Nowopołocka. W 2005 roku umowa o partnerstwie została zawieszona na 
znak protestu przeciwko łamaniu praw człowieka na Białorusi. Należy podkreślić, 
że zawieszenie współpracy dotyczy relacji z władzami Nowopołocka, a nie z jego 
mieszkańcami i zostanie zniesione, gdy władze Białorusi zaczną przestrzegać za-
sad demokracji i poszanowania praw mniejszości narodowych.

Kontakty między Płockiem a Auxerre sięgają roku 1997 i działań CCMY (Caise 
Chirurgicale Mutuelle De L’Yonne - odpowiednik polskiego Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych). Oficjalna umowa została zawarta 3 lata później, 17 czerwca 
2000 roku. Kultura i wymiana młodzieży to główne pola wspólnych działań. Mło-
dzież z LO im. Władysława Jagiełły współpracuje ze swoimi rówieśnikami z francu-
skiego Lycée Agricole de la Brosse. W roku szkolnym 2010/2011 obchodzono dzie-
sięciolecie wymiany. W dotychczasowych wymianach uczestniczyło 164 uczniów 
płockiego liceum, 160 licealistów francuskich, 10 nauczycieli polskich i 12 francu-
skich. Płock uczestniczył w cyklicznych targach regionalnych „Auxerrexpo”, gdzie 
polską kulturę prezentowały: Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”, Płocka Kapela Podwór-
kowa, Zespół Tańca Ludowego „Masovia” oraz ludowi artyści-rzemieślnicy, a tak-
że muzycy rockowi. Delegacja Auxerre jest rokrocznie gościem na płockim Pikniku 
Europejskim, a muzycy z tego miasta w ramach tej imprezy regularnie występują 
przed płocką publicznością.

Płock był pierwszym polskim miastem, które podpisało porozumienie o współ-
pracy partnerskiej z Mołdawią. Partnerstwo zostało zawarte 26 września 2000 r. 
z Bielcami, drugim co do znaczenia miastem w kraju. Kontakty Płocka z miastem 
Bielce zainicjowała w początkach 2000 r. Mazowiecka Agencja Rozwoju Regional-
nego. Przyczyniło się do tego „Porozumienie o współpracy regionalnej”, które dwa 
lata wcześniej podpisały rządy Polski i Republiki Mołdowy. 

Od 1994 r. w Bielcach aktywnie działa Stowarzyszenie „Dom Polski”, które sku-
pia ok. 700 Polaków. Historia 3-tysięcznej Polonii w Bielcach sięga XIX w., kiedy to 
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car rosyjski umożliwił wszystkim chętnym zakup ziemi na bardzo dogodnych wa-
runkach. Dzięki działaniom Stowarzyszenia młodzież polskiego pochodzenia uczy 
się nie tylko języka polskiego, ale także literatury, historii i geografii Polski, otrzy-
muje gruntowną wiedzę, która pozwala im zdawać egzaminy na wyższe uczelnie 
w naszym kraju.

Od momentu podpisania umowy współpraca obu miast koncentruje się głównie 
na kontaktach w dziedzinie kultury, oświaty i sportu. Z Płocka kierowana jest rów-
nież pomoc humanitarna dla mieszkańców Bielc, głównie dla środowiska lokalnej 
Polonii. Szpital miejski otrzymał sprzęt medyczny, a dwie lekarki przebywały na 
praktyce w szpitalu miejskim w Płocku. Samochód osobowy i sprzęt gospodar-
stwa domowego wspomógł Polskie Towarzystwo Medyczne i prowadzone przez 
nie hospicjum domowe. Dwoje bielczan skorzystało ze stypendium naukowego 
w Szkole Wyższej Pawła Włodkowica. W ramach współpracy w Płocku gościli 
przedstawiciele Polonii mołdawskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także mło-
dzi judocy - uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Judo Dzieci i Młodzieży Miast 
Partnerskich Płocka. W Bielcach kilkakrotnie koncertował Harcerski Zespół Pieśni 
i Tańca „Dzieci Płocka”, który nawiązał bliską współpracę z polonijnymi zespołami 
ludowymi „Styrczańskie Dzwoneczki” i „Jaskółki”. Mołdawskie dzieci kilkakrotnie 
odwiedzały nasze miasto, uczestnicząc w obozach, warsztatach, koncertach, m.in. 
z okazji Pikniku Europejskiego.

Thurrock, gmina położona w hrabstwie Essex, umowę o współpracy partner-
skiej z Płockiem podpisała 5 października 2004 roku. We wzajemnych stosunkach 
szczególny nacisk kładziony jest na współpracę gospodarczą i oświatową. Przed-
stawiciele Thurrock kilkakrotnie brali udział w Pikniku Europejskim, natomiast płoc-
czanie mieli okazję zapoznać się z tą gminą, oglądając wystawę Richarda Heepsa 
zatytułowaną „Thurrock – inne spojrzenie”, jak również słuchając muzyki zespołu 
rockowego „Highly Strung”, którego członkowie pochodzą z Thurrock. W 2005 r. 
bardzo aktywnie rozwinęła się współpraca pomiędzy Thurrock a LO im. Mała-
chowskiego. Integracyjny Teatr Małachowianki „Antoniówka” zachwycił przedsta-
wiciela Thurrock, co zaowocowało zaproszeniem w sierpniu 2005 r. do Anglii na 
Letni Festiwal Muzyczny. Zostały również podjęte próby współpracy obu miast 
w dziedzinie gospodarki. W trakcie polsko-brytyjskiej konferencji biznesowej, 
w której udział wzięli przedstawiciele British Chamber of Commerce, miast part-
nerskich oraz lokalnych firm, Płock gościł również przedstawicieli sektora biznesu 
z Thurrock. Zaprezentowali oni sytuację gospodarczą gminy oraz jej osiągnięcia 
w rozwoju gospodarczym regionu. 

Płock ma również miasto partnerskie w Rosji. Jest to, położone ok. 18 km 
na północ od centrum Moskwy, Mytiszczi, z którym umowę podpisano 5 maja 
2006 roku. Współpraca koncentruje się na wymianie w dziedzinie kultury, spor-
tu, oświaty i działalności samorządowej. Płoccy licealiści i studenci uczestniczy-
li co roku w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Mytiszczi. Sportowcy 
z Mytiszczi przejeżdżają do Płocka na Międzynarodowy Festiwal Judo, a zespoły 
ludowe uatrakcyjniają Piknik Europejski. Oba miasta zrealizowały wspólny projekt 
internetowy polegający na utworzeniu wirtualnego muzeum miast partnerskich 
Mytiszczi. 

8 lipca 2011 roku Płock zawarł umowę partnerską z chińskim miastem Huai’an 
w prowincji Jiangsu. Kontakty Płocka i Huai’an zostały zapoczątkowane w lutym 
2006 r. za pośrednictwem Konsulatu Polskiego w Szanghaju, czego efektem była 
wizyta delegacji miasta Huai’an w Płocku w maju tego samego roku, podczas 
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której przeprowadzono szereg rozmów. Delegacja chińska zapoznała się z warun-
kami rozwoju przemysłu w Płocku i planami potencjalnej współpracy pomiędzy 
Płockiem a Huai’an. 24 września 2007 roku podczas oficjalnej wizyty płockiej dele-
gacji w Huai’an został podpisany list intencyjny. Płock i Huai’an zobowiązały się do 
prowadzenia przyjacielskiej wymiany i współpracy w celu zapewnienia dalszego 
rozwoju obu miast w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki, technologii, kultury, 
edukacji i usług turystycznych.

Najmłodszym miastem partnerskim Płocka jest bułgarskie Plewen, z którym 
podpisano umowę 7 września 2011 roku. Współpraca obu miast została zainicjo-
wana w 2009 r. przez Ambasadę RP w Sofii. W 2010 r. przedstawicieli Plewen 
zaproszono na XII Piknik Europejski, wzięli oni udział również w jego trzynastej 
edycji. Płocka delegacja rewizytowała Plewen w dniach 14-17 maja 2011 roku, 
podczas obchodów Dni Plewen. Były to doskonałe okazje, aby lepiej poznać siebie 
oraz zakreślić potencjalne płaszczyzny współpracy. 

Płockie szkoły doskonale rozumieją korzyści płynące z międzynarodowej współ-
pracy. W swych działaniach nie ograniczają się jedynie do wymiany ze szkołami 
z miast partnerskich Płocka. Znajdują nowe kierunki współpracy, chętnie korzy-
stają z możliwości, jakie daje Unia Europejska, uczestniczą w programie „Socrates 
– Comenius”. 

Uczniowie z LO im. Marsz. St. Małachowskiego spotykają się w ramach polsko-
izraelskiego Dnia Przyjaźni z młodzieżą z zaprzyjaźnionej szkoły średniej w Netanii 
(Izrael), Tchernikovsky High School. Uczniowie klas maturalnych, w ramach przed-
miotu „Studia o Holokauście”, odwiedzają Polskę i przez jeden dzień wizytują szkołę 
partnerską. Spotkania te mają służyć zbliżeniu młodzieży z obu krajów, przełama-
niu stereotypów oraz nawiązaniu przyjaźni. Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich 
prowadzi współpracę z nauczycielami z Izraela. Podczas spotkań, odbywających 
się w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie lub Ośrodku Szkoleniowym ORE w Su-
lejówku, omawiane są doświadczenia w uczeniu o Holokauście i tolerancji.

Innym, ważnym kierunkiem współpracy są Czechy. Wiele płockich placówek pro-
wadzi wymianę ze szkołami w Dobrusce. Zespół Szkół Technicznych współpracuje 
z Czechami od 2006 r. Raz do roku uczniowie odwiedzają się w swoich szkołach. 
Intensywnie współpracują sportowcy z obu szkół, czescy uczniowie biorą udział 
w Płockich Ergowiosłach, a badmintoniści z naszej szkoły w mistrzostwach Dobru-
ski. Ponadto uczniowie z Czech uczestniczą w obozach żeglarskich i sportowych 
w ośrodku w Wisełce. Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku prowadzi współpracę 
z podstawówką w Dobrusce. Szkoły wymieniają między sobą informacje o historii 
i kulturze obu miast i narodów, porównują doświadczenia w nauczaniu, spotyka-
ją się raz w Polsce, raz w Czechach. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
nr 2 w Płocku współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Dobrusce. Kooperacja 
została nawiązana w 2008 r., dzięki udziałowi Ośrodka w Programie „Uczenie się 
przez całe życie” i wizycie studyjnej w Paderborn (Niemcy), gdzie omawiano sys-
tem oświaty w krajach Unii Europejskiej oraz zawierano znajomości ze szkołami 
z państw Unii.

Zespół Szkół Technicznych od 2009 r. współpracuje ze szkołą o podobnym pro-
filu z Nowego Miasta nad Metują (Czechy). Uczniowie szkół biorą udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Mechanicznym w Płocku i Konkursie Informatycznym – Mo-
delowanie w 3D w Nowym Mieście.
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Nie mniej istotnym kierunkiem wymiany są Niemcy. Współpraca dotyczy nie 
tylko partnerskiego Darmstadt. Od 2008 r. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płoc-
ku w ramach programu Leonardo da Vinci współdziała z Internationaler Bund we 
Frankfurcie nad Odrą. Szkoły dzielą się doświadczeniami nauczycieli (LdV - VET-
PRO) oraz organizują dwu lub trzytygodniowe staże zawodowe (LdV – IVT) dla 
uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników w zawodach branży bu-
dowlanej, instalacyjnej i ochrony środowiska. Do dnia dzisiejszego ze staży sko-
rzystało 226 uczniów, którzy otrzymali dokumenty potwierdzające ukończenie sta-
żu oraz zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Ponadto, podczas wymiany, 
uczniowie doskonalą techniczny język niemiecki oraz realizują program kulturowy, 
w ramach którego poznają historię i współczesne Niemcy. 

Płock odnosi sukcesy nie tylko na polu współpracy partnerskiej z miastami. Od 
2004 r. jest jedynym miastem w Europie Centralnej i Wschodniej, które uzyska-
ło status Międzynarodowego Ośrodka Szkoleniowego dla Władz/Podmiotów Lo-
kalnych CIFAL (Centre International de Formation des Autorites/Acteurs Locaux) 
Instytutu Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań UNITAR. Misją płockiego 
ośrodka jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń mię-
dzy podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich 
potencjał i aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju ich regionów i krajów. 
12 kwietnia 2011 roku, Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski i Zastępca Sekre-
tarza Generalnego ONZ, Dyrektor Wykonawczy UNITAR, Carlos Lopes, podpisali 
Umowę Partnerską, potwierdzającą wolę współpracy i określającą zasady funk-
cjonowania ośrodka CIFAL, umożliwiające jego rozwój i stałe podnoszenie jakości 
jego oferty. W niedalekiej przyszłości CIFAL Płock ma stać się centrum aktywizacji 
na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego w Środkowo-Wschodniej Europie. 

Mobilność mieszkańców, promowanie aktywnego obywatelstwa, integracji eu-
ropejskiej, dialogu międzykulturowego, tolerancji i otwartości są to wartości klu-
czowe w nowoczesnym świecie. Ich zakorzenienie w świadomości obywateli po-
winno być celem nie tylko państwa. Istotna rola przypada miastom jako niższym 
szczeblom organizacji społecznej, bliższym zwykłym ludziom i dzięki temu mogą-
cym wywierać bardziej ukierunkowany wpływ. Współpraca partnerska z miastami 
wpisuje się doskonale w schemat takich działań. Daje możliwość poznania innych 
narodów z ich odmiennościami kulturowymi, oswojenia się z innością. Miasto po-
winno być aktywnym podmiotem w kontaktach międzynarodowych, inicjować je 
i wspierać. 

Materiał przygotowany przez Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Płocka
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Bogusław Sukiennik
Dyrektor ZSB nr 1 w Płocku

Liliana Płaczkowska, Grażyna Kansy 
Wicedyrektorzy ZSB nr 1 w Płocku

 Cele Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku jako instytucji oświatowej 
wynikają z funkcjonującego w Polsce systemu edukacji oraz potrzeb szerokiej gru-
py odbiorców, m. in. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracodawców. Najważniej-
sze z nich to: wyposażenie uczniów w kompetencje zawodowe i interpersonalne 
zwiększające możliwości zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej 
na terenie Unii, podniesienie jakości i efektywności w zakresie praktycznej nauki 
zawodu, kształtowanie proeuropejskiej postawy uczniów, nauczanie racjonalnej 
organizacji pracy własnej i zespołowej oraz umiejętności obiektywnego oceniania 
efektywności działań, a także umożliwienie absolwentom dokonania świadomego 
wyboru dalszego kierunku kształcenia, przygotowanie uczniów do prawidłowe-
go kształtowania stosunków międzyludzkich, włączenie pracodawców i rodziców 
w proces edukacji i wychowania.

Odzwierciedleniem tych celów są autorskie projekty szkoły służące podniesie-
niu jakości i atrakcyjności kształcenia.

III

Międzynarodowe partnerstwo w edukacji na 
przykładzie doświadczeń ZSB nr 1 w Płocku2
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Krótka historia realizacji projektów unijnych w naszej szkole 

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku pierwszy wniosek aplikacyjny o dofi-
nansowanie ze środków unijnych złożył w 2007 roku. W tym też roku rozpoczę-
liśmy realizację naszego pierwszego projektu pod symbolicznym wręcz tytułem 
„Nie jesteśmy gorsi”. Projekt ten realizowany był w ramach programu Rozwój Za-
sobów Ludzkich. 

W ramach tego projektu zrealizowano cykl przedsięwzięć o różnej tematyce, 
formie i czasie realizacji. Ich adresatem byli uczniowie szkoły zasadniczej wywo-
dzący się głównie ze środowiska wiejskiego i małych miejscowości. Kolejnym kry-
terium rekrutacji uczestników była ich sytuacja ekonomiczna i społeczna. 

Głównym celem projektu było stworzenie tym grupom uczniów równych, 
w odniesieniu do rówieśników, szans na wszechstronny rozwój. Formami realizacji 
projektu były: warsztaty wyjazdowe i stacjonarne, zajęcia dydaktyczno – wyrów-
nawcze, zajęcia pozalekcyjne i kursy kwalifikacyjne. 

Tematyka proponowanych przedsięwzięć wynikała z analizy oczekiwań mło-
dzieży, potrzeb środowiska lokalnego oraz wieloletniego programu rozwoju szkoły. 
Zaplanowano i zrealizowano działania pozwalające uczniom uzupełnić zaległości 
z matematyki i języka rosyjskiego na zajęciach wyrównawczych, zdobyć nowe 
umiejętności (np. kurs spawania, samochodowy, nauka projektowania i kosztory-
sowania z wykorzystaniem techniki komputerowej) oraz podnieść poziom świa-
domości ekologicznej. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiło uczniom 
lepsze planowanie własnego życia zawodowego i odnalezienie się na polskim 
rynku pracy. Realizowane przedsięwzięcia były również okazją do kształtowania 
nawyku kształcenia ustawicznego.

Przykładowe dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Wśród przedsięwzięć były również takie, które umożliwiły uczniom zagospo-
darowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań, np. warsztaty fotograficzne. 
W projekcie znalazły się także przedsięwzięcia pozwalające pogłębić wiedzę 
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o bogactwie kulturowym i historii naszego regionu i kraju czy też dbać o kulturę 
życia codziennego. 

Warsztaty fotograficzne i ekologiczne w ramach projektu „Równe szanse”.

Zdecydowana większość zajęć miała charakter cyklicznych spotkań, a niektóre 
z nich były kontynuowane także po zakończeniu realizacji projektu. 

Pozytywne rezultaty realizacji projektu zachęciły nas do dalszych działań. I tak, 
począwszy od 2008 roku ZSB nr 1 w Płocku realizuje kolejne projekty finansowane 
ze środków unijnych.

Projekty te - realizowane w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku - skie-
rowane są zarówno do uczniów, jak również do nauczycieli i kadry zarządzającej 
oświatą. Można je podzielić na trzy kategorie.

Pierwsze dwie to projekty w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie się 
przez całe życie. Są to:

I. Organizacja staży zagranicznych dla uczniów 

Założeniem tych projektów jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego poprzez organizację staży zawodowych w Niemczech dla uczniów 
oraz wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności zwiększające możliwości zatrud-
nienia w przedsiębiorstwach branży budowlanej. Staże organizowane są w Inter-
nationaler Bund (Verbund Brandenburg) we Frankfurcie nad Odrą. 

Główne cele staży to poznanie i porównanie: materiałów budowlanych i tech-
nologii, zasad organizacji pracy, dokumentacji, elastycznych form zatrudnienia 
oraz kształtowanie umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w praktycznym 
działaniu, ponadto: poznawanie słownictwa technicznego w języku niemieckim, 
nawiązanie kontaktów i tworzenie właściwych relacji interpersonalnych.

W tej grupie projektów zrealizowano lub realizuje się następujące projekty:

projekt IVT pt. „Wspólnie budujemy nasz europejski dom – praktyka za-
graniczna krokiem do międzynarodowej kariery” dla uczniów technikum 
przewidywał zrealizowanie w latach 2008-2010 pięciu trzytygodniowych 
praktyk w Niemczech – ogółem dla 100 uczniów. Projekt zrealizowany zo-
stał zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 Projekt został rozliczony i zamknięty. 
 Wartość projektu: 209 720 euro. 
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 Warsztaty zawodowe - pracownia suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych.

„Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodo-
wą” dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej przewidywał zrealizowa-
nie w latach 2009-2011 trzech dwutygodniowych praktyk w Niemczech dla 
63 uczniów. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami. 

 Projekt został rozliczony i zamknięty. 
 Wartość projektu: 128 181 euro.

 Warsztaty zawodowe - pracownia stolarska i robót murarskich.

projekt IVT pt. „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej 
kariery zawodowej” dla uczniów technikum (planowany okres realizacji 
2010-2012). Program przewiduje organizację pięciu trzytygodniowych prak-
tyk w Niemczech – ogółem dla 105 uczniów. Realizacja przebiega zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Dotychczas zrealizowano dwa staże.

 Wartość projektu: 220 825 euro.
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Uczniowie podczas prac ciesielskich i dekarskich.

w tym roku szkolnym rozpoczęto realizację nowego projektu IVT pt. „Euro-
pejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” dla 84 uczniów za-
sadniczej szkoły zawodowej. Planowany okres realizacji: 2011-2013. 

 Wartość projektu: 162 000 euro.

Praktyka na poligonie robót brukarskich.

Wyjazd każdej grupy poprzedzony jest kursem językowym organizowanym 
przez szkołę. W trakcie trwania stażu uczniowie mają możliwość poznania dorobku 
kulturowego regionu. Kontrola jakości projektu prowadzona jest przez opiekunów, 
ewentualnie w trakcie trwania stażu odbywa się wizyta kontrolna kierownictwa 
szkoły.

Młodzież przygotowuje raporty z odbytej praktyki, przedstawia je i upowszech-
nia. Raporty dokumentują przebieg stażu oraz służą do ewaluacji dalszej realizacji 
projektu. Uczestnicy projektu uzyskają certyfikat i dokument Europass – Mobility 
potwierdzające nabyte umiejętności.
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II. Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego i partnerów 
instytucjonalnych szkoły

projekt VETPRO pt. „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe part-
nerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkol-
nictwa zawodowego” – program wymiany doświadczeń dla kadry zarzą-
dzającej oświatą i nauczycieli kształcenia zawodowego (planowany okres 
realizacji 2010-2011). Projekt został zrealizowany.

 Wartość projektu: 25 940 euro.

Kadra zarządzająca i nauczyciele podczas wizyt w niemieckich instytucjach kształcenia 
zawodowego.

Projekty wdrażane w ZSB nr 1 w ramach programu Leonardo da Vinci – Uczenie 
się przez całe życie realizowane są bez udziału własnego, w całości finansowane 
ze środków unijnych.

Trzecia kategoria projektów dotyczy wyposażania uczniów w dodatkowe umie-
jętności, umożliwiające lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Aktualnie Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku realizuje także w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości kształ-
cenia zawodowego, projekt pt. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku 
pracy”.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2009 do 31.12.2013 r.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Uczniowie mogą skorzystać z szeregu bezpłatnych kursów podnoszących kwa-
lifikacje zawodowe: prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków widłowych, spa-
wania oraz kursów informatycznych z wykorzystaniem najnowszych programów 
w zakresie projektowania i kosztorysowania. 

Szkoła proponuje również uczniom szereg warsztatów przygotowujących do 
sprawnego funkcjonowania na rynku pracy i podjęcia własnej działalności gospo-
darczej. Ich tematyka dotyczy między innymi aktywnych sposobów poszukiwania 
pracy, procedur zakładania własnej firmy, zasad konstruowania biznesplanu, zasad 
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rachunkowości i rozliczania podatków, poszukiwania źródeł finansowania własnej 
działalności. Młodzież uczestniczy także w zajęciach specjalistycznych, w trakcie 
których poznaje nowoczesne metody tworzenia stron internetowych i możliwości 
wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w działalności zawodowej. 

Młodzież zdobywa dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Odrębną grupę zadań stanowią w projekcie propozycje skierowane do mło-
dzieży z trudnościami i zaległościami w nauce. Przewidziano dla niej szereg zajęć 
dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii, a więc przedmiotów, 
które sprawiają uczniom spore kłopoty. 

Dla uczniów szczególnie zainteresowanych przygotowano zajęcia pozalekcyjne 
z języków obcych zawodowych (angielskiego i niemieckiego) oraz matematyki, 
fizyki i chemii. Równoległymi do kształcenia i nie mniej ważnymi zadaniami szkoły 
są wychowanie, zapobieganie przedwczesnemu wypadnięciu uczniów z systemu 
oświaty oraz ścisła i bieżąca współpraca z rodzicami. Zadaniem realizowanym 
w ramach projektu jest cykl warsztatów psychologiczno-pedagogicznych prze-
znaczonych dla uczniów i rodziców, prowadzonych przez doświadczonych peda-
gogów i psychologów. 

Od tego czasu do chwili obecnej w naszych dodatkowych działaniach, wyni-
kających z realizacji projektów unijnych uczestniczyło ponad 1000 uczniów (bez 
powtórzeń), z tego:

201 w „Szkole Równych Szans”,
617 w projekcie POKL,
226 w projektach mobilności LdV. 

Wartość wszystkich projektów, realizowanych (zrealizowanych oraz będących 
w trakcie realizacji) wynosi około:

„Szkoła Równych Szans”   - 96 000 PLN
w ramach programu Leonardo da Vinci - 740 000 euro, 
w ramach POKL    - 1 200 000 PLN
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Jakie korzyści wynikają z realizacji projektów unijnych? 

Promocja szkoły

Dzięki realizacji projektów unijnych zmienia się wizerunek szkoły w środowisku 
lokalnym. Realizowane w szkole projekty postrzegane są jako bardzo atrakcyj-
na forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju kompetencji oso-
bistych. W znacznym stopniu dzięki temu właśnie szkoła stała się szkołą pozy-
tywnego wyboru. Realizacja projektów unijnych często stanowi istotny element 
decydujący o wyborze szkoły. 

Przełamywanie wśród nauczycieli stereotypów  
dotyczących uczniów szkoły zawodowej

„Nie jesteśmy gorsi” to (z perspektywy czasu patrząc) symboliczny wręcz tytuł 
naszego pierwszego projektu, realizowanego ze środków unijnych. Realizacja tego 
i kolejnych projektów udowodniła, że z uczniami szkół zawodowych też można 
zrobić bardzo wiele, że są to wartościowe i kreatywne osoby, z którymi można 
podejmować działania wykraczające poza podstawowy zakres zadań szkoły. 

Kompleksowe podejście do ucznia 

Priorytetem szkoły jest indywidualizacja pracy z uczniami, z uwzględnieniem 
ich potrzeb i zainteresowań. Przychodząc do szkoły, otrzymują oni ofertę zajęć 
wyrównawczych, służących uzupełnieniu zaległości edukacyjnych z przedmiotów, 
które sprawiają im zwykle największe trudności. W trakcie nauki mają możliwość 
rozwijania i poszerzenia swoich zainteresowań. Uczniowie sami deklarują chęć 
uczestnictwa w konkretnej formie wsparcia. Otrzymują ofertę rozszerzenia swo-
ich kompetencji zawodowych oraz uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Mają też 
możliwość odbycia zawodowego stażu zagranicznego, potwierdzonego doku-
mentem europass. 

Dzięki wsparciu szkoły uczniowie uświadamiają sobie konieczność kształcenia 
ustawicznego, uczenia się przez całe życie. Ponadto w całym cyklu kształcenia 
uczniowie i ich rodzice mają zapewnioną opiekę psychologiczno-pedagogiczną, 
której główne cele to zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu z systemu edu-
kacji oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe pozwalające prawidłowo zaplano-
wać dalszą ścieżkę kariery zawodowej.

Możliwość lepszego poznania ucznia

Dwu lub trzytygodniowy pobyt przez całą dobę razem z grupą uczniów pozwa-
la nauczycielom na zaobserwowanie ich zachowań i postaw w sytuacjach nie-
typowych dla pracy w szkole. Czasami efektem takiego bliższego poznania jest 
odkrycie prawdziwych przyczyn wszelkich niepożądanych zachowań, z jakimi mo-
żemy się zetknąć w szkole. Nawiązanie bliższej więzi z nauczycielem opiekunem 
pozwala później uczniom na bardziej otwartą postawę w relacji z nim. Stwarza to 
więc szansę nauczycielom i uczniom na lepsze rezultaty pracy dydaktycznej i wy-
chowawczej, a dzięki temu na odniesienie sukcesu edukacyjnego. 

Efekty wychowawcze

Jednym z podstawowych kryteriów stosowanych w procesie rekrutacji uczniów 
jest pozytywna postawa uczniowska, potwierdzona opinią wychowawcy oraz 
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oceną zachowania. Widoczne jest pozytywne oddziaływanie wychowawcze ta-
kiego podejścia do uczestnictwa uczniów w projektach. Wśród młodzieży powsta-
ła zdrowa rywalizacja, ponieważ jednym z wyjściowych kryteriów jest stosunek 
do obowiązków szkolnych. 

Efekty dla uczestników

Uczestnicy projektów doskonalili swoje umiejętności zawodowe i językowe. 
Nauczyli się budować oraz utrzymywać prawidłowe relacje interpersonalne oraz 
dobre kontakty z członkami zespołu podczas wykonywania zadań zawodowych. 
Ponadto pogłębili swoje umiejętności i kompetencje w zakresie samooceny i ana-
lizy swojej osobowości, autoprezentacji oraz budowania swojej przyszłej ścieżki 
kariery zawodowej.

 Podsumowując, można stwierdzić, że projekty unijne realizowane przez 
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku podniosły prestiż szkoły w środowisku, 
poprawiły współpracę z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami, przygotowały 
uczniów do wejścia na europejski rynek pracy, pobudziły społeczność szkolną do 
podejmowania zadań o wymiarze europejskim, poprawiły relacje uczeń - nauczy-
ciel – rodzice. Ponadto pozwoliły ich uczestnikom zdobyć nowe umiejętności zawo-
dowe, językowe, społeczne i osobiste potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 
Wśród uczniów wzrosła motywacja do nauki, poprawiła się frekwencja, zachowa-
nie - zmieniły się ich horyzonty myślowe i priorytety. Pozwoliły przełamać barierę 
językową i doskonalić języki obce, w tym techniczne. Uczestnicy poznali znaczenie 
nauki języka obcego, by w przyszłości czuć się prawdziwymi obywatelami Europy, 
których nie ogranicza bariera językowa w podejmowaniu aktywności zawodowej. 
Ponadto pomogły zrozumieć, że nie jesteśmy gorsi pod względem postępu tech-
nicznego i technologicznego w branży budowlanej i instalacyjnej, a nasi uczniowie 
mogą być dobrymi pracownikami w tych dziedzinach lub partnerami w biznesie.
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3
Internationaler Bund (IB) jest wraz ze swoimi spółkami i udziałami jednym 

z największych usługodawców w pracy na rzecz młodzieży, pracy socjalnej oraz 
kształcenia w Niemczech.

Ponad 12.000 pracowników w 700 placówkach w 300 miejscowościach pomaga 
rocznie 350.000 niemieckich i zagranicznych dzieci, młodzieży, dorosłych i senio-
rów w zawodowym i osobistym rozwoju.

Ponad 420 pracowników oddziału IB Brandenburgia pracuje i wspiera 2.800 
dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach różnych projektów. W całym kraju związ-
kowym oddział IB Brandenburgia opiekuje się ponad 1000 dzieci w 11 przedszko-
lach i potwierdza tym samym socjalne kompetencje swoich pracowników. 

Podstawowe działania IB związane są z ofertą rynku pracy, w szczególności: 
przygotowaniem zawodowym, nabyciem pierwszych kwalifikacji zawodowych 
przez młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i z upośledzeniem umysło-
wym, zawodowym kształceniem oraz projektami wspierającymi kształcenie za-
wodowe w ramach SGB II (Kodeks Społeczny Księga II). Podstawę tych szkoleń 
stanowią integralne koncepty, obejmujące wsparcie podczas pracy, nauki oraz przy 
kształtowaniu powszedniego dnia oraz planów życiowych. Koncepty te oparte są 
o kompetencje uczestników, które stabilizują ich osobowość i wspierają ich toż-
samość. Identyfikacja zawodowa jest w wymienionych procesach decydującym 
elementem, wpływającym na rozwój zawodowej aktywności. Ponadto zasada na-
uczania przez działanie stanowi podstawę tych konceptów.

 Uczennica serwująca obiad dla delegacji z ZSB. 

Internationaler Bund w Niemczech sprawdzonym 
partnerem w międzynarodowej współpracy 
w zakresie edukacji zawodowej 

!
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Oddział Brandenburgia kształci w swoich centrach kształcenia w Neuenhagen 
k. Berlina, Strausberg, Bernau, Frankfurt (O), Eisenhüttenstadt, Poczdam, Branden-
burgia n. Havel, Falkensee, Neuruppin, Dabergotz oraz Altruppin. W centrach we 
Frankfurcie n. Odrą oraz w Neuenhagen IB prowadzi także internaty. Aby sprostać 
zapotrzebowaniom społeczeństwa na alternatywne propozycje wobec państwo-
wych szkół oraz by optymalizować połączenie teorii z praktyką, oddział Branden-
burgia założył w 2000 roku Szkołę Zawodową w Neuenhagen. W późniejszych 
latach powstały kolejne szkoły zawodowe w Poczdamie i Neuruppinie.

W celu umożliwienia realizacji programu orientacji zawodowej dla uczniów klas 
7-10 (wiek od 12 do 16 lat), IB założył w 2005 roku Oberschule am Schäferplatz 
w Neuenhagen (trzyletnia szkoła ponadpodstawowa). Program orientacji zawo-
dowej wspierany jest ścisłą współpracą ze znajdującymi się w pobliżu warsztatami 
kształcenia zawodowego, oferującymi obecnie naukę w 25 zawodach. Wszystkie 
zebrane doświadczenia w obszarze kształcenia zawodowego wpływają na naukę 
w szkołach ogólnokształcących i tym samym umożliwiają systematyczne plano-
wanie przyszłości zawodowej i życia prywatnego.

Od 1991 roku oddział Brandenburgia angażuje się w pracę na rzecz młodzie-
ży i społeczeństwa. Współpraca z miastem/gminą w obszarze organizacji czasu 
wolnego zyskuje coraz większe znaczenie. W IB Brandenburgia praca z młodzieżą 
stanowi część polityki społecznej, w związku z tym IB próbuje połączyć życie kul-
turalne z polityczną kulturą.

Sposobem na rosnącą tendencję zastępowania codziennej kultury szybką kon-
sumpcją, jest szeroko rozumiane pojęcie „przemieszczania się”. Do placówek pro-
pagujących stałe rozwijanie się i otwartość na poznawanie kultur i świata nale-
żą: Placówka Kształcenia i Czasu Wolnego ARCHE, Dom Młodzieży BLAUPASUE 
w Neuenhagen oraz Dom Generacji HAUS DER GENERATIONEN w Hoppegarten, 
Klub przy Kamiennej Bramie KLUB AM STEINTOR, Klub Dzieci i Młodzieży JELLOW 
w Bernau, Kluby Dzieci i Młodzieży RAGBAG i NORDSTERN we Frankfurcie nad 
Odrą oraz Dom Młodzieży w Dabergotz.

Nasza sieć instytucji partnerskich. 

Międzynarodowe projekty, w których IB Brandenburgia jest koordynatorem 
bądź partnerem (np. w przypadku współpracy z ZSB nr 1 w Płocku), wspierają 
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międzynarodowe nauczanie, rozwój kompetencji językowych, akceptację i tole-
rancję, rozwój świadomości europejskiej oraz mobilność zaangażowanych w pro-
jekty osób. IB Brandenburgia oferuje praktyki zawodowe dla młodzieży i młodych 
dorosłych, współpracę w różnych obszarach kształcenia oraz wymianę doświad-
czeń między pedagogami i praktykami z wielu europejskich krajów.

Internationaler Bund Freizeit- und Integrationszentrum (FIZ) Centrum Kształce-
nia i Integracji we Frankfurcie nad Odrą i w Eisenhüttenstadt aktywnie uczestniczy 
w licznych programach: Leonardo da Vinci ( jako instytucja wysyłająca i goszczą-
ca), Grundtvig, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Niemiecko-Francuska 
Współpraca Młodzieży, Interreg (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013), Młodzież w Działa-
niu i wiele innych.

Różnorodność kształcenia zawodowego w IB stanowi często główny aspekt 
w międzynarodowych projektach. Młodzież z Polski i z innych europejskich krajów 
może odbyć praktykę w następujących zawodach:

murarz).
Obok opieki merytorycznej kompetentnych instruktorów, IB zapewnia swoim 

partnerom organizacyjne i językowe wsparcie. Dodatkowo oferowane są w celu 

!

Partnerzy projektowi IB FIZ Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt w Polsce. 
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lepszego poznania się i w celu lepszej integracji elementy pedagogiki przeżyć. 
Treningi te prowadzone są przez doświadczonych trenerów.

IB FIZ Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt kooperuje z różnymi międzynarodo-
wymi placówkami i instytucjami, np. szkołami, w tym specjalnymi, jednostkami 
OHP, urzędami pracy, urzędami miast, fundacjami, placówkami szkolenia. W Pol-
sce IB współpracuje z ok. 30 instytucjami partnerskimi, z którymi realizuje różne 
projekty.

Przykład dobrych praktyk: współpraca z Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 
w Płocku w ramach programu Leonardo da Vinci.

Partnerstwo istnieje od 2008 roku i bazuje na regularnych kontaktach, ustale-
niach i oczywiście na wspólnych projektach dla młodzieży i dorosłych.

Ponad 200 praktykantów i 20 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczyciel-
skiej zdobyło dotychczas w IB zawodowe i międzynarodowe doświadczenia.

Na współpracy korzystają obie strony: młodzież z ZSB w Płocku nabywa nowe 
zawodowe umiejętności i poznaje kulturę oraz codzienne życie w kraju sąsiednim. 
Wszyscy zaangażowani w projekt uczestnicy i instruktorzy kształcenia zawodo-
wego (z Płocka i z Frankfurtu n. Odrą) poszerzają swoje kompetencje socjalne 
i międzykulturowe. Praca w międzynarodowych zespołach stała się oczywistą dla 
wszystkich pracowników i osób kształcących się w IB. 

Długoletnia, przykładna współpraca ZSB i IB motywuje do dalszych starań oraz 
do kolejnych projektów, które są już w przygotowaniu.
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Der Internationale Bund (IB) ist mit seinem eingetragenen Verein, seinen 
Gesellschaften und Beteiligungen einer der großen Dienstleister in der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Jährlich helfen seine 12.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 700 Einrichtungen an 300 Orten rund 350.000 
deutschen und ausländischen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren 
bei der beruflichen oder persönlichen Lebensplanung.

Der Verbund Brandenburg des IB betreut mit seinen ca. 420 Mitarbeitern ca. 
2.800 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in unterschiedlichen Projekten. 

Landesweit betreut der Verbund Brandenburg ca. 1000 Kinder in 11 
Kindertagesstätten und beweist hier die Kompetenz seiner MitarbeiterInnen in der 
sozialen Arbeit.

Ein Schwerpunkt liegt im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen, insbesondere 
im Bereich der beruflichen Bildung. Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, 
berufliche Erstausbildung für behinderte und benachteiligte Jugendliche, berufliche 
Fort- und Weiterbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen gehören ebenso 
dazu wie Maßnahmen im Rahmen des SGB II. Grundlage bilden ganzheitliche 
Förderkonzepte, d.h., die Unterstützung von Arbeiten, Lernen sowie Alltags- und 
Lebensgestaltung, bei denen ausgehend von den Kompetenzen der Teilnehmer 
die Persönlichkeit stabilisiert und ihre Identität gefördert wird. In den Prozessen 
ist Berufsidentität entscheidendes Element, verknüpft mit der Entwicklung 
beruflicher Handlungskompetenz. Handelndes Lernen ist didaktisches Leitprinzip 
der Konzepte.

Der Verbund Brandenburg bildet in seinen Ausbildungszentren in Neuenhagen bei 
Berlin, Strausberg, Bernau, Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt, Potsdam, Brandenburg 
a. d. Havel, Falkensee, Neuruppin, Dabergotz und Altruppin aus. Am Standorten 
Frankfurt (Oder) und Neuenhagen betreibt der Verbund Brandenburg Wohnheime.

Um auf den großen gesellschaftlicher Bedarf an Alternativen zu staatlichen 
Schulen zu reagieren und das Konzept der Verzahnung von Theorie und Praxis durch 
werkstattnahen Unterricht optimal umsetzen zu können eröffnete der Verbund 
Brandenburg im Jahr 2000 die Berufliche Schule in Neuenhagen. Inzwischen sind 
weitere berufliche Schulen in Potsdam und Neuruppin hinzugekommen. Mit dem 
Ziel, Schülern der 7. bis 10. Klassen die berufliche Orientierung zu ermöglichen, 
wurde im Jahr 2005 in Neuenhagen die Oberschule am Schäferplatz durch den IB 
eröffnet. Die berufliche Orientierung wird in der engen Zusammenarbeit mit den 
nahe gelegenen Ausbildungswerkstätten, in denen derzeit 25 Berufe ausgebildet 
werden, gefördert. Alle Erfahrungen aus dem Bereich der beruflichen Bildung 
fließen nun in die Allgemeinbildende Schule ein – damit bieten wir den Schülern 
die Möglichkeit einer systematischen Berufswege- und Lebensplanung.

Seit 1991 engagiert sich der Verbund Brandenburg in der Jugend- und 
Gemeinwesenarbeit. Die Zusammenarbeit im Freizeitbereich auf kommunaler 
Ebene gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die Jugend- und Gemeinwesenarbeit 
des Verbundes Brandenburg versteht sich als ein Teil der Gesellschaftspolitik und 
versucht die Verknüpfung von kulturellem Leben und politischer Kultur wieder 
herzustellen und zu erhalten. Der zunehmenden Tendenz, Kulturrezeption durch 
schnellen Konsum zu ersetzen, wird eine Orientierung im Sinne von fantasievollem 
„Unterwegssein“ entgegengesetzt. Zu den Einrichtungen zählen das Ausbildungs- 
und Freizeithaus ARCHE sowie der Jugendhaus BLAUPAUSE in Neuenhagen, 
das HAUS DER GENERATIONEN in Hoppegarten, der KLUB AM STEINTOR sowie 
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das Kinder- und Jugendhaus JELLOW in Bernau, die Jugendhäuser RAGBAG und 
NORDSTERN in Frankfurt (Oder) und ein Jugendhaus in Dabergotz.

Die internationalen Projekte, in denen der Verbund Brandenburg Koordinator und/
oder Partner ist (z. B. Zusammenarbeit mit ZSB Nr. 1 in Plock), fördern interkulturelles 
Lernen, die Entwicklung von Sprachkompetenz, Akzeptanz und Toleranz, die 
Entwicklung eines europäischen Bewusstseins und Mobilität, allen in die Projekte 
engagierten Personen. Hierzu zählen die Durchführung verschiedener Praktika von 
polnischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland, gemeinsame 
Projektarbeit in unterschiedlichen Bildungs-bereichen sowie der fachliche Austausch 
unter Pädagogen und Praktiker aus vielen europäischen Ländern.

Der Internationale Bund Freizeit- und Integrationszentrum, Einrichtungsteil 
Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt ist in mehreren Programmen aktiv 
beteiligt: Leonardo da Vinci (Empfangs- und Entsendeprojekte), Grundtvig, 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk, Deutsch-Französisches Jugendwerk, Interreg 
(Operationelles Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit – Polen 
(Wojewodschaft Lubuskie) - Brandenburg 2007 – 2013), Jugend in Aktion u. a.

Die Vielfalt der beruflichen Bildung im IB wird oft zum Schwerpunkt bei den 
internationalen Projekten. Die Jugendlichen aus Polen und aus den anderen 
europäischen Ländern können in folgenden Bereichen im IB ihr Praktikum 
absolvieren:

Neben der fachlichen Betreuung von kompetenten Ausbildern, sichert der 
IB für seine Projektpartner die organisatorische und sprachliche Unterstützung. 
Zusätzlich werden Elemente der Erlebnispädagogik zum besseren Kennenlernen 
und zur besseren Integration angeboten. Die Trainings werden von qualifizierten 
Trainern begleitet. 

Der IB FIZ Einrichtungsteil Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt kooperiert mit 
verschiedenen internationalen Einrichtungen und Institutionen z.B. Schulen, 
Förderschulen, OHP, Arbeitsämter, Stadtverwaltung, Stiftungen, Bildungsträger. 
Allein in Polen gibt es ca. 30 Partnerinstitutionen, mit denen der IB zahlreiche 
Projekte durchgeführt hat. 

Beispiel für best practice: Zusammenarbeit mit Zespół Szkół Budowlanych nr. 1 
in Płock im Rahmen des Leonardo da Vinci-Programms.

Die Partnerschaft besteht seit 2008 und basiert auf regelmäßigen Kontakten, 
Absprachen und natürlich auf gemeinsamen Projekten für Jugendlichen und für 
Fachkräfte. 

berufsbezogenen Auslandserfahrungen gesammelt. Von dieser Zusammenarbeit 
profitieren beide Seiten: die Jugendlichen aus ZSB Płock gewinnen neue 
berufsbezogene Fähigkeiten und lernen die Kultur und Alltag des Nachbarlandes 
kennen. Alle an den Projekten beteiligten Teilnehmern und Ausbilder (aus Płock 
und Frankfurt (Oder) erweitern ihre soziale und interkulterelle Kompetenzen. Die 
Arbeit in internationalen Teams ist für alle Mitarbeiter und Teilnehmer des IB 
selbstverständlich geworden.

Die langjährige vorbildliche Zusammenarbeit des IB und ZSB motiviert zu den 
weiteren Bemühungen und zu den weiteren Projekten die schon in Vorbereitung 
sind. 
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4
Bogusław Sukiennik

Dyrektor ZSB nr 1 w Płocku

Liliana Płaczkowska, Grażyna Kansy 
Wicedyrektorzy ZSB nr 1 w Płocku

Danuta Jasińska
Kierownik kształcenia praktycznego ZSB nr 1 w Płocku

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, czyli popularna „Budowlanka” to szko-
ła znana w środowisku płockim z bogatej oferty dodatkowych zajęć edukacyj-
nych, kursów, szkoleń i zagranicznych praktyk zawodowych dla swoich uczniów. 
W znacznym stopniu fundusze na ich realizację pozyskiwane są ze środków Unii 
Europejskiej. Od 2007 roku dyrekcja szkoły i jej nauczyciele nie tylko wykorzystują 
możliwości udziału w projektach przygotowanych przez instytucje związane ze 
szkolnictwem, ale przede wszystkim sami je piszą i realizują, uzyskując wysokie 
oceny w rankingach. 

„Uczenie się przez całe życie” (LLL-Lifelong Learning Programme), program 
przyjęty przez Parlament Europejski i Radę, realizują w sposób praktyczny nauczy-
ciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. 

Projekt wymiany doświadczeń VETPRO to wyjazdy zagraniczne osób odpo-
wiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe oraz rozwój zasobów ludz-
kich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach w celu transferu cieka-
wych rozwiązań oraz doskonalenia i modernizacji metod w zakresie kształcenia 
zawodowego.

Już w Lizbonie w 2000 r. szefowie państw i rządów postanowili przekształ-
cić gospodarkę europejską w najbardziej konkurencyjną, opartą na wiedzy go-
spodarkę na świecie, podejmując działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc 
pracy i poprawy wzrostu gospodarczego. Ogólny cel agendy czy też strategii 
lizbońskiej (posiedzenia Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 
2000 r.) jest obecnie często cytowany w literaturze dotyczącej Unii Europejskiej. 

Projekt wymiany doświadczeń VETPRO  
w oczach uczestników

!

Uczestnicy wyjazdu dla kadry zarządzającej oświatą.
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W dniach 5-11 grudnia 2010 roku we Frankfurcie nad Odrą gościła 10-osobowa 
grupa przedstawicieli instytucji związanych z organizacją, nadzorem i wspieraniem 
szkolnictwa zawodowego w Płocku. Urząd Miasta Płocka reprezentowały panie 
Halina Rycharska - gówna księgowa z Zarządu Jednostek Oświatowych i Elżbieta 
Rychlewska - inspektor z Wydziału Edukacji; Kuratorium Oświaty w Warszawie - 
dyrektor Delegatury w Płocku pani Joanna Banasiak oraz wizytator pani Danuta 
Kowalkowska - Fiłoniuk; Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku – dyrektor Bo-
gusław Sukiennik oraz wicedyrektorzy Grażyna Kansy i Liliana Płaczkowska. W wi-
zycie uczestniczyli również przedstawiciele Mazowieckiego Samorządowego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli panowie Grzegorz Skwarna – kierownik Wydziału 
w Płocku oraz Marian Kuć – konsultant ds. kształcenia zawodowego. Lokalnych 
pracodawców reprezentował pan Tomasz Nejman, właściciel firmy „Tomex”, która 
jest wieloletnim i wypróbowanym partnerem ZSB nr 1 w zakresie przygotowania 
zawodowego uczniów w zawodach budowlanych. 

Wizyta związana była z realizacją pierwszego etapu projektu przygotowanego 
przez dyrekcję Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Projekt nosił tytuł „Ko-
rzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do 
poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” i realizowany był 
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - projekt wymiany doświad-
czeń Leonardo da Vinci – VETPRO. 

Był to kolejny projekt realizowany przez szkołę, tym razem przeznaczony nie 
dla uczniów, ale dla kadry zarządzającej oświatą oraz nauczycieli kształcenia za-
wodowego ZSB nr 1. Określone w nim zadania obejmowały:

nadzorem i wspieraniem szkolnictwa zawodowego z Płocka u partnerów 
po stronie niemieckiej – wymiana doświadczeń,

-
du z ZSB nr 1 w Płocku u partnerów po stronie niemieckiej – wymiana 
doświadczeń,

-
równanie systemów kształcenia zawodowego w Polsce i w Brandenburgii, 

celem będzie podsumowanie wymiany doświadczeń i wnioski do dalszej 
pracy dla obu stron.

Organizatorem wizyty polskiej delegacji po stronie niemieckiej był Internationa-
ler Bund, jedna z największych niemieckich organizacji pozarządowych działają-
cych na rzecz młodzieży i dorosłych w sferze socjalnej i oświatowej, w tym w za-
kresie kształcenia zawodowego. IB funkcjonuje już 60 lat i posiada obecnie ponad 
700 placówek we wszystkich niemieckich krajach związkowych, w tym w mia-
stach Brandenburgii: Poczdamie, Frankfurcie nad Odrą, Neuenhagen, Neuruppin 
i Bernau koło Berlina. Wybór IB przez autorów projektu nie był przypadkowy, po-
nieważ „Budowlanka” współpracuje z tą instytucją od kilku lat w ramach innych 
projektów programu Leonardo da Vinci – Mobilność (praktyki zawodowe i staże 
dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej). IB ma również bogate 
doświadczenia w realizacji programów i projektów unijnych z innymi państwami 
Unii Europejskiej. 

Program wyjazdu był niezwykle bogaty i obejmował cykl spotkań z przedsta-
wicielami niemieckich instytucji związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz 
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wizyty w szkołach i ośrodkach szkoleniowych tego typu. Udało się również wy-
gospodarować trochę czasu na poznanie regionu Brandenburgii – Frankfurtu nad 
Odrą i Berlina. Delegacja polska uczestniczyła w spotkaniu z panią dyrektor Staatli-
ches Schulamt Frankfurt (Oder) (Państwowy Urząd ds. Szkolnictwa we Frankfurcie 
nad Odrą). Rozmawiano między innymi o systemie szkolnym Niemiec i Branden-
burgii oraz jego finansowaniu, zakresie działań instytucji, współpracy ze szkołami, 
formach kształcenia nauczycieli, ale również o problemach szkolnictwa w Bran-
denburgii. Cennym uzupełnieniem spotkania była wizyta w Oberstufenzentrum 
(Zespół Szkół Zawodowych i Ośrodek Szkolenia Zawodowego), w trakcie której 
płocczanie poznali miejsce szkolnictwa zawodowego w systemie oświaty, funk-
cjonowanie systemu dualnego w praktyce oraz szkoły zawodowej na co dzień. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziła organizacja pracy szkoły, jej finanse oraz 
rola Rady Rodziców. Obiektem zazdrości dyrekcji ZSB nr 1 stały się świetnie wypo-
sażone pracownie teoretycznej nauki zawodu.

Ponieważ w systemie kształcenia zawodowego w Niemczech (system dualny) 
równoległą do szkoły rolę odgrywają zakłady pracy i zakłady kształcenia zawodo-
wego, kolejne spotkania i wizyty zorganizowano właśnie z ich przedstawicielami 
lub w tych instytucjach.

Internationaler Bund jako ośrodek kształcenia pozazakładowego zaprezentował 
swój zakres działania i ofertę edukacyjną. Delegacja z Płocka odwiedziła również 
warsztaty praktycznego kształcenia zawodowego prowadzone przez IB w ośrod-
kach we Frankfurcie i Neuenhagen, gdzie miała możliwość przyjrzenia się funkcjo-
nowaniu systemu dualnego w praktyce oraz stosowanym metodom kształcenia 
zawodowego, w tym w zawodach budowlanych. Pracownicy IB zaprezentowali 
również polsko – niemiecki projekt z zakresu pedagogiki przeżyć „Między niebem 
a ziemią”, będący sposobem na integrację różnych grup wiekowych, zawodowych, 
narodowych. Elementy pedagogiki przeżyć oferowane są wszystkim grupom od-
bywającym szkolenia, staże lub praktyki zawodowe w IB, w tym uczniom ZSB nr 1 
w Płocku. 

!

Wizyta w niemieckiej szkole zawodowej - pracownia stolarska.
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Kolejne spotkanie zorganizowano w siedzibie Handwerkskammer Frankfurt 
(Oder) Region Ostbrandenburg (Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą, 
Okręg dla Regionu Wschodniej Brandenburgii). Zgodnie ze statutem Izba zajmuje 
się również praktycznym kształceniem zawodowym młodzieży oraz kształceniem 
przedsiębiorców jako nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w tym w zawodach 
budowlanych. Poza prezentacją struktury organizacyjnej, zakresu działań i ofer-
ty edukacyjnej omówione zostały formy kształcenia oraz system egzaminacyjny 
potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu zwiedzi-
li również warsztaty. I znów obiektem zazdrości dyrekcji ZSB nr 1 stało się ich 
wyposażenie. 

Delegacja z Płocka spotkała się również z przedstawicielami instytucji skupiają-
cych pracodawców niemieckich oraz z samymi pracodawcami, głównie z branży 
budowlanej. Rozmowy dotyczyły roli przedsiębiorstwa w kształceniu zawodowym: 
udziału w kształtowaniu oferty edukacyjnej, wpływu na kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych uczniów, przygotowania absolwenta do podjęcia aktywności 
zawodowej oraz udziału w organizacji kształcenia zawodowego i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

!
Wizyta w niemieckiej szkole zawodowej - pracownia robót murarskich.

Pracownia robót murarskich - niemiecka młodzież przygotowuje się do egzaminu 
zawodowego.
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Kolejnym etapem projektu była wizyta w Niemczech 10 nauczycieli kształcenia 
zawodowego z ZSB nr 1 w Płocku, która odbyła się w dniach 27 lutego – 5 mar-
ca 2011 roku. Przedmiotem zorganizowanych w jej ramach spotkań były zagad-
nienia dotyczące praktycznej strony realizacji zadań związanych z kształceniem 
zawodowym. 

W skład dziesięcioosobowej delegacji weszli nauczyciele przedmiotów budow-
lanych – Ewa Grochowska, Halina Grodzicka, Agnieszka Jaroszewska, Danuta Jasiń-
ska, Aleksandra Przedpełska-Konopka, instalacji sanitarnych – Anna Krzywkowska, 
Mirosława Niedzielska, Anna Strycharczyk oraz nauczyciele zajęć praktycznych 
(branży budowlanej i sanitarnej) – Grzegorz Krużmanowski i Arkadiusz Sobieraj.

!

Uczestnicy wyjazdu dla kadry dydaktycznej.

!

Obserwacja zajęć dydaktycznych w niemieckiej szkole zawodowej.
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Zespół Szkół Budowlanych, jako tzw. instytucja wysyłająca, zaplanował działa-
nia związane z przygotowaniem nauczycieli do wymiany pod względem kulturo-
wo-językowym. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kursie języka niemieckiego 
ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego, aby w pełni wykorzystać 
możliwości aktywnej współpracy z partnerem niemieckim. Nauczyciele obser-
wowali realizację praktycznej nauki zawodu, szczegółowo zapoznali się z ofertą 
kształcenia oraz zakresem działania tej placówki oświatowej, organizacji poza-
rządowej działającej na rzecz młodzieży, dzieci i dorosłych. Szczególnie zainte-
resowała wszystkich uczestników praca pedagogów i psychologów z młodzieżą 
z grup defaworyzowanych, indywidualne podejście, pomoc socjalna, metody pra-
cy. Ważnym elementem pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej, tzw. młodzieży 
trudnej jest pedagogika przeżyć, na której oparte są oferowane zajęcia integra-
cyjne i rekreacyjne. Ośrodek swoim podopiecznym oferuje szeroki zakres atrak-
cyjnych zajęć przygotowanych przez doświadczonych trenerów (m.in. trening na 
ścianie wspinaczkowej). Wszyscy uczestnicy wymiany mieli okazję zapoznać się 
z aktualną ofertą trenerów IB.

Nauczyciele z zainteresowaniem zwiedzali odpowiednik naszej Szkoły – Zespół 
Szkół Zawodowych (Oberstufenzentrum) we Frankfurcie, w którym prowadzone 
jest kształcenie teoretyczne (przedmioty ogólnokształcące i zawodowe). Obser-
wowali zajęcia – projektowanie konstrukcyjne, prowadzone przez niemieckiego 
wykładowcę. Nauczyciele ,,Budowlanki’’ nie mieli problemów ze zrozumieniem 
treści zajęć, gdyż niemieckie oznaczenia graficzne i metody obliczeń są podobne 
do polskich. Nauczyciele obu stron wymienili doświadczenia z zakresu metodyki 
i dydaktyki w kształceniu zawodowym.

Wszyscy uczestnicy delegacji są egzaminatorami w zakresie egzaminów po-
twierdzających kwalifikacje zawodowe, dlatego też ze szczególną uwagą wy-
słuchali przedstawiciela Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK). Niemieckie IHK są 
samodzielnymi podmiotami prawa publicznego i obejmują one swym zasięgiem 

!Zwiedzanie warsztatów szkolnych.
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terytorialnym określone regiony Niemiec, są to instytucje finansowo, organiza-
cyjnie i personalnie samodzielne. Jednym z głównych zadań izby jest edukacja 
zawodowa, udział w procesie kształcenia oraz wydawanie opinii w odniesieniu 
do polityki gospodarczej. W izbach rejestrowane są wszystkie umowy w zakresie 
kształcenia w zawodzie. Izby (IHK) przeprowadzają również odpowiednie egzami-
ny częściowe oraz końcowe w nauce zawodowej, dysponują komisjami egzami-
nacyjnymi, składającymi się z przedstawiciela pracodawców, pracobiorców oraz 
nauczycieli. Egzaminy są przeprowadzane na kilku szczeblach, w zależności od 
stopnia profesjonalizacji w zawodzie, jak również po ukończeniu kursów dosko-
nalenia zawodowego. Tradycja przejmowania zadań przez Izby w zakresie nauki 
zawodu sięga lat 20. XX w.

3 marca 2011 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się polsko-niemiecka 
konferencja dotycząca współpracy Brandenburgii Wschodniej z województwem 
Lubuskim w dziedzinie kształcenia zawodowego – nowe możliwości nauki dla 
polskich uczniów w niemieckich przedsiębiorstwach, szkołach zawodowych oraz 
ośrodkach kształcących. Organizatorem konferencji była Izba Rzemieślnicza we 
Frankfurcie nad Odrą. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Kuratorium 
Oświaty, urzędów pracy woj. lubuskiego i odpowiedników strony niemieckiej.

Nauczyciele „Budowlanki” uczestniczyli w konferencji i uzyskali bezpośrednie 
informacje od Dyrektora Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie Wolfganga Zutkera 
dotyczące zasady przebiegu nauki zawodu w Niemczech, które były sprostowa-
niem wielu niezgodnych z prawdą informacji, jakie ukazały się ostatnio w polskich 
mediach. Uzyskaliśmy wiedzę dotyczącą systemu kształcenia, uregulowań praw-
nych, znajomości języka niemieckiego, okresu kształcenia oraz wynagrodzenia, 
które uzależniane jest od branży, roku nauki, a także regionu (np. fryzjerka 190 
euro – I rok nauki, dekarz 875 - III rok nauki) . Za powyższe wynagrodzenie pra-
cownik młodociany (uczeń) musi się utrzymywać – koszty mieszkania (internat), 
wyżywienie, dojazdy do szkoły i pracodawcy, podręczniki, ubranie robocze. 

!Nauczyciele podczas wycieczki do Berlina.
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Pod pojęciem dualnego systemu kształcenia zawodowego rozumie się dwuto-
rowy system edukacyjny w Niemczech polegający na równoczesnym kształce-
niu zawodowym w zakładzie pracy oraz w szkole zawodowej. W celu utrzymy-
wania jednolitego systemu edukacyjnego, zawody uznawane są przez państwo. 
Dla każdego takiego zawodu program nauczania obowiązuje na terenie całych 
Niemiec. Ustawa o kształceniu zawodowym przewiduje, że zakład pracy, w któ-
rym odbywa się kształcenie, powinien być odpowiednio wyposażony i dostoso-
wany do rodzaju zawodu. Ponadto powinien istnieć odpowiedni stosunek kadry 
zawodowej do osób szkolących oraz właściwe kompetencje kadry szkoleniowej. 
Uczestnicy projektu usystematyzowali sobie wiedzę o systemie kształcenia zawo-
dowego w Niemczech. Polityka oświatowa, przedsiębiorstwa oraz związki zawo-
dowe w Niemczech w jednym są zgodne: kształcenie fachowców to inwestycja 
w przyszłość. Zespół Szkół Budowlanych inwestuje w swoich nauczycieli i uczniów 
(szeroka oferta zajęć edukacyjnych, szkoleń, kursów, praktyki zagraniczne), ko-
rzystając ze środków Unii Europejskiej. Cel projektu VETPRO został zrealizowany 
w zakresie wymiany doświadczeń, zdobyte umiejętności i kwalifikacje wpłyną na 
rozwój osobisty, a tym samym na poprawę jakości kształcenia zawodowego. 

Hasło konferencji polsko-niemieckiej przeniesiemy do „Budowlanki” - „U nas 
nie liczy się, skąd człowiek pochodzi, tylko dokąd zmierza”.
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Ewa Grochowska
nauczyciel kształcenia zawodowego ZSB nr 1 w Płocku

Planowanie kariery zawodowej dla młodego człowieka to trudne, ale opłacalne 
zadanie. Wymaga ono sporo wysiłku i czasu - ale procentuje w przyszłości.

Niemcy są krajem o ściśle zdecentralizowanym systemie edukacyjnym. To re-
publika federalna utworzona przez 16 krajów związkowych – landów. Każdy z lan-
dów ma własne Ministerstwo Edukacji i swego Ministra Edukacji, często odmienną 
strukturę edukacyjną i nieco inne prawo oświatowe. Landy łączy tylko ogólna linia 
polityki państwa.

W Niemczech doradcą zawodowym w szkole jest przede wszystkim nauczy-
ciel. Ponieważ szkolny doradca zawodowy w dużej mierze jest odpowiedzialny za 
dostarczenie uczniom informacji na temat rynku pracy, istnieje ścisła współpraca 
z Federalnym Biurem Zatrudnienia, którego doradcy z resortu pracy odpowiedzialni 
są za dostarczenie informacji o rynku pracy i wymaganiach pracodawcy. W Niem-
czech faza orientacji zawodowej rozpoczyna się wcześniej, ok. 10-11 roku życia. 
Program orientacji zawodowej realizowany jest bardzo intensywnie zwłaszcza dla 
uczniów w wieku 13-15 lat. Są to specjalnie opracowane treści, wplatane w pro-
gramy nauczania poszczególnych przedmiotów. Czasami są to osobne przedmioty. 
Do tworzenia programów z zakresu orientacji zawodowej są zapraszani doradcy 
zawodowi z Urzędów Pracy, którzy, ściśle współpracując z nauczycielami i psycho-
logami szkolnymi, opracowują szkolne programy doradcze i włączają się do pracy 
z zakresu orientacji zawodowej i informacji na terenie szkół.

Na przykład w Landzie Brandenburgia zagadnienia dotyczące orientacji zawo-
dowej mają formę realizacji przedmiotu szkolnego Wirtschaft, Arbeit, Technik – 
WAT (Gospodarka, Praca, Technika) i bezpośrednich kontaktów uczniów z doradcą 
zawodowym zatrudnionym w BIZ (Centrum Informacji Zawodowej) w Urzędzie 
Pracy. „Realizacja przedmiotu WAT rozpoczyna się w 13 roku życia uczniów i odby-
wa w wymiarze 10-12 godzin w roku szkolnym, zależnie od poziomu kształcenia.

Zajęcia w ramach przedmiotu WAT prowadzi nauczyciel zatrudniony w szkole. 
W ostatnim roku nauki zagadnienia orientacji zawodowej powierza się doradcy 
zawodowemu z BIZ w Urzędzie Pracy. Oferuje on 2 godziny orientacji zawodowej 
w semestrze w szkole oraz indywidualne poradnictwo w BIZ.

Sprawy związane z poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy leżą 
w gestii Federalnej Agencji Pracy (dawniej Federalnego Urzędu Pracy /BA/), któ-
ry kieruje pracą sieci urzędów pracy. Usługi w zakresie poradnictwa i informacji 
zawodowej świadczone są przez doradców w Centrach Informacji Zawodowej /
BIZ/. Wyposażenie i struktura Centrów ukierunkowane są głównie na samoobsłu-
gę klienta. Wszyscy mogą uzyskać potrzebne informacje dotyczące różnego typu 
zawodów bez pomocy doradcy – poprzez przeglądanie folderów, filmów o za-
wodach, programów komputerowych związanych z zawodem i dostosowaniem 
do pracy. Ponadto w Centrach można uzyskać informacje, np. na temat wolnych 
miejsc pracy w krajach Europy poprzez komputerowe bazy danych. Indywidualne 

Przygotowanie absolwenta niemieckiej i polskiej 
szkoły zawodowej do europejskiego rynku pracy
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poradnictwo zawodowe jest udostępniane w lokalnych biurach pracy. Zatrudnieni 
w nich doradcy zawodowi udzielają informacji z zakresu:

- szkolenia zawodowego i zatrudnienia,
- prac specjalnych,
- dobrych i złych stron różnych opcji szkoleniowych,
- możliwości wsparcia finansowego,
- edukacji ustawicznej i promocji możliwości,
- dostępnych alternatyw pożądanych kursów.
Federalny Urząd Pracy /BA/ jest samorządową korporacją publiczną. Jest ciałem 

zrzeszającym reprezentacje pracodawców, pracowników i władz publicznych. Skła-
da się z urzędu centralnego mieszczącego się w Norymbergii, landowych urzędów 
pracy oraz lokalnych biur pracy. Zgodnie z prawem jest zobowiązany do zapew-
nienia wysokiego poziomu zatrudnienia i wzrostu na rynku pracy w celu promocji 
wzrostu ekonomicznego. Urząd ten dostarcza wszechstronnych informacji zwią-
zanych ze społecznymi stosunkami pracy, w postaci licznych publikacji dotyczą-
cych jego usług i wyników działalności. Prowadzony przez Federalny Urząd Pracy 
publiczny serwis poradnictwa zawodowego udziela informacji na wszystkie pyta-
nia dotyczące kształcenia początkowego, wyboru zawodu i możliwości wsparcia 
finansowego. Urząd jest również odpowiedzialny za pośrednictwo w znajdowaniu 
miejsc praktyk zawodowych wewnątrz systemu dualnego. Usługi w zakresie po-
radnictwa karierowego prowadzone przez Urząd są bezpłatne dla użytkowników 
i są finansowane z ustalonych ustawowo składek wnoszonych przez pracodaw-
ców i pracowników.

Usługi w zakresie poradnictwa i pośrednictwa są ukierunkowane na następu-
jące cele:

- bezpieczeństwo zatrudnienia,
- wspieranie indywidualnej przedsiębiorczości,
- orientację ekonomiczną,
- skuteczne pośrednictwo pracy,
- poradnictwo obejmujące wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem.

Federalny Urząd Pracy /BA/ jest odpowiedzialny również za:
- rozwój kształcenia zawodowego,
- rozwój usług związanych z rehabilitacją zawodową,
- usługi związane z utrzymywaniem i tworzeniem miejsc pracy,
- wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych oraz dla bezrobotnych z bankrutują-

cych firm,
- wypłacanie świadczeń na dzieci.
Niemcy są przykładem kraju, w którym rozwiązania przyjęte w obszarze po-

radnictwa zawodowego są zintegrowanym działaniem dwóch resortów: edukacji 
i rynku pracy.

W Polsce poradnictwem i doradztwem zawodowym zajmują się dwa resorty:
1/ Ministerstwo Edukacji Narodowej (odpowiada za poradnictwo i orientację 

zawodową dla dzieci i młodzieży uczącej się). Instytucje w ramach resortu świad-
czące usługi w tym zakresie to poradnie psychologiczno –pedagogiczne.

2/ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (odpowiadające za doradztwo i po-
radnictwo zawodowe dla dorosłych i młodzieży pracującej). Instytucje w ramach 
resortu świadczące usługi doradcze to: Centra Informacji Zawodowej działające 
przy Wojewódzkich Urzędach Pracy /WUP/, Centra Informacji i Planowania Kariery 
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działające również przy WUP oraz Sale Informacji i Poradnictwa Grupowego dzia-
łające przy Powiatowych Urzędach Pracy /PUP/. Wszystkie one zatrudniają dorad-
ców zawodowych.

Działania z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego są również 
prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy. W zakresie przygotowania zawodowe-
go młodych ludzi oraz ich przygotowania do wejścia na rynek pracy, rola Ochot-
niczych Hufców Pracy nieustannie wzrasta. W strukturze Ochotniczych Hufców 
Pracy znajdują się jednostki zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem za-
wodowym i informacją zawodową oraz szkoleniami zawodowymi. Są nimi Centra 
Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biura Pracy i ich filie, Kluby Pracy i ich 
filie, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty 
Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.

Od pewnego czasu można zauważyć znaczny rozwój doradztwa zawodowego. 
Coraz częściej mamy do czynienia z tego rodzaju specjalistami w szkole na różnym 
poziomie, w urzędach związanych z problemami zatrudnienia i wielu innych insty-
tucjach pomagających w przygotowaniu do życia zawodowego. Doradca poma-
ga określić obszar preferencji zawodowych danej osobie na podstawie wywiadu, 
rozmowy doradczej czy testów wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym 
tak, aby jak najlepiej spożytkować swoje osobiste kompetencje i zainteresowania 
w pracy zawodowej.

Na porządku dziennym stały się wizyty doradców zawodowych w szkołach. Ich 
główne zadanie to: 

- przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego 
kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej 
i zawodowej,

- przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
bezrobocie,
problemy zdrowotne,
adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
przygotowanie do roli pracownika,
przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmo-
waniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawo-
du w ramach lekcji przedmiotowych – podstaw przedsiębiorczości, godzin 
wychowawczych.

Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole koncentruje się na przygotowa-
niu ucznia do podejmowania samodzielnych, życiowych decyzji. Realizowane jest 
w różnych formach w trakcie procesu dydaktycznego, w których tematyka zajęć 
dydaktycznych zorientowana jest na następujące bloki tematyczne:

- Poznanie siebie – ocena własnych możliwości i predyspozycji.
- Poznanie świata edukacji i pracy – przekazanie wiedzy o możliwościach 

edukacyjnych, o świecie pracy.
- Planowanie kariery zawodowej – poznanie metod poszukiwania pra-

cy, planowania i podejmowania decyzji, metod i standardów rekrutacji 
pracowników.

Są one realizowane w ramach przedmiotów podstawy przedsiębiorczości, wiedza 
o społeczeństwie, godzin wychowawczych, a także poprzez uczestnictwo uczniów 
w Targach Pracy, Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości czy Dniu Przedsiębior-
czości. Nie bez znaczenia jest coraz większa aktywność szkół w pozyskiwaniu 
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środków finansowych na realizację projektów rozwijających uczniów. Młodzież, 
uczestnicząc w nich, zdobywa nowe umiejętności, w tym umiejętność poruszania 
się na krajowym i zagranicznym rynku pracy (Sokrates, Leonardo da Vinci, Come-
nius, wymiany międzynarodowe itp.).

Reasumując - polskiemu systemowi doradztwa zawodowego brakuje w zakre-
sie pośrednictwa pracy mocnego związku z zakładami pracy (Niemcy).

W Polsce kształcenie zawodowe prowadzone przez szkoły często oderwane 
jest od potrzeb rynku pracy.

Doradztwo zawodowe, którego adresatem działań byłyby osoby w wieku szkol-
nym, funkcjonujące blisko nich, a oferta edukacyjna odpowiadająca na potrzeby 
lokalnego rynku pracy - to na razie model, do którego powinniśmy dążyć.
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6 Izby Przemysłowo-Handlowe (IHK)

Danuta Jasińska 
kierownik szkolenia praktycznego ZSB nr 1 w Płocku

Wszystkie niemieckie przedsiębiorstwa - poza zakładami rzemieślniczymi, oso-
bami wykonującymi wolne zawody oraz gospodarstwami rolniczymi - skupionymi 
w innego typu organizacjach - są ustawowo zobligowane do członkostwa w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej. Wskutek tego Niemiecki Związek Izb Przemysłowych 
i Handlowych występuje w imieniu ponad 3,2 milionów przedsiębiorców. Ponie-
waż członkami Izby są nie tylko wielkie przedsiębiorstwa, ale i np. restauratorzy 
czy właściciele sklepów detalicznych, reprezentuje ona cały przekrój podmiotów 
gospodarczych. Ustawowa przynależność do Izb jest implikowana poprzez obo-
wiązek płacenia podatku od działalności gospodarczej

Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych DIHK jest organizacją nad-
rzędną 82 Izb Przemysłowo-Handlowych. Izby są samodzielnymi podmiotami pra-
wa publicznego i obejmują one swym zasięgiem terytorialnym określone regiony 
Niemiec. Są to instytucje finansowo, organizacyjnie i personalnie samodzielne. 

Główne obszary zadań Izb Przemysłowo-Handlowych (IHK): 

Opinie w odniesieniu do polityki gospodarczej  
oraz do polityki w zakresie prawa

 Izby Przemysłowo-Handlowe (IHK) biorą udział w procesie kształtowania 
opinii w odniesieniu do polityki gospodarczej oraz do polityki w zakresie prawa na 
wszystkich szczeblach administracji państwowej. W ścisłej współpracy z samorzą-
dami gmin w swoim regionie przedstawiają swoje stanowisko w odniesieniu do 
planów budżetowych samorządów, stawek podatku od prowadzenia działalności 
gospodarczej, planów zabudowy, planów rozwoju miast, jak również inwestycji 
w infrastrukturę oraz ochronę środowiska.

Na poziomie krajów związkowych Izby razem z rządem i ministerstwami dane-
go kraju związkowego współdziałają przy kształtowaniu planów rozwoju, przed-
sięwzięć wspierania gospodarki oraz planowaniu infrastruktury transportowej.

Na szczeblu federalnym, poprzez swoją organizację naczelną - DIHK - Izby 
wywierają wpływ na politykę rządu federalnego, również w zakresie zagadnień 
Unii Europejskiej czy też negocjacji międzynarodowych. Izby są zapoznawane ze 
wszelkimi projektami ustaw lub rozporządzeń, dotyczących kwestii gospodar-
czych, zarówno przez odpowiednie resorty, jak i komisje Bundestagu.

Ekspertyzy 

Na zlecenie sądów oraz urzędów Izby przygotowują ekspertyzy odnoszące się 
do przypadków szczegółowych. Współdziałają one również w prowadzeniu reje-
strów handlowych. Mają one obowiązek czuwania nad precyzyjnym i odpowiada-
jącym prawdzie formułowaniem nazwy nowo wpisywanych firm. IHK przygoto-
wują również ekspertyzy w zakresie prawa zwyczajowego. Izby zajmują też sta-
nowisko w odniesieniu do wniosków o kredyty z kasy publicznej (państwowej). 
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Występują one też w charakterze rzeczoznawcy przy prowadzonych przed sądem 
procedurach upadłościowych.

Udzielanie wsparcia

Izby udzielają skupionym w nich przedsiębiorstwom różnych form wsparcia; 
w pierwszym rzędzie poprzez informacje na łamach czasopism Izb (nakład ogó-
łem - ponad 3 mln. egzemplarzy), ponadto poprzez okólniki, broszury na aktualne 
tematy czy też odnoszące się do nowych przepisów ustawowych oraz poprzez 
komunikaty. Izby udzielają również konkretnych informacji, szczególnie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, głównie w sferze prawa oraz stosunków gospodar-
czych z zagranicą. Poza tym IHK zajmują się ogólnym doradztwem, m.in. odnośnie 
innowacji (częściowo z udostępnianiem międzynarodowych baz danych), zagad-
nień patentowych oraz przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Zadania edukacji zawodowej

Tradycja przejmowania zadań przez Izby w zakresie nauki zawodu sięga lat 
20. XX w. W obecnym kształcie ramy tej działalności reguluje ustawa o edukacji 
zawodowej z 1969 r. Na mocy tej ustawy Izby nadzorują prowadzenie nauki za-
wodu w przedsiębiorstwach. W Izbach Przemysłowo-Handlowych rejestrowane 
są wszelkie umowy w zakresie kształcenia w zawodzie (w 1997 r. - 736 300 zare-
jestrowanych umów). Izby przeprowadzają również odpowiednie egzaminy czę-
ściowe (Zwischenprüfungen) oraz końcowe w nauce zawodu; rocznie ok. 270 000 
egzaminów końcowych. Izby dysponują 24 000 komisji egzaminacyjnych, skła-
dających się z przedstawicieli pracodawców, pracobiorców oraz nauczycieli szkół 
danego zawodu.

Egzaminy są przeprowadzane na kilku szczeblach, w zależności od stopnia 
profesjonalizacji w zawodzie, jak również po ukończeniu kursów doskonalenia 
zawodowego.

Zadania administracyjne 

Izby Przemysłowo-Handlowe wypełniają cały szereg zadań administracyjnych 
jako jednostki samorządne, m.in. jako komisje rozjemcze przy sporach w sytuacji 
konkurencji, ujednolicanie wymogów egzaminacyjnych dla danych zawodów, są 
one upoważnione do wystawiania różnorodnych zaświadczeń dla przedłożenia 
w kraju lub za granicą, tzw. świadectw pochodzenia, carnets ATA, uwierzytelniania 
faktur handlowych oraz rejestrowania, tzw. lokalizacji ekologicznej (Öko-Standor-
te). Są one również uprawnione do powoływania biegłych w ok. 300 różnorodnych 
dziedzinach - w sumie ok. 6500 fachowców, specjalistów w swoich dziedzinach, 
wyłonionych w toku skrupulatnej procedury. Prawne ramy działania Izb tworzy 
ustawa o Izbach Przemysłowo-Handlowych oraz ustawy poszczególnych krajów 
związkowych. Szczegóły działania i organizacji wewnętrznej Izb reguluje prawo 
statutowe, którego stanowienie wymaga zgody ministra gospodarki danego kraju 
związkowego, sprawującego nadzór prawny nad Izbami. Statuty regulują upraw-
nienia organów Izb: Zgromadzenia Plenarnego, Prezydium, Prezesa oraz Dyrektora 
Zarządzającego. Poza statutem, procedurę wyborów do Zgromadzenia Plenarnego 
ustala Regulamin Wyborów. Kadencja Zgromadzenia Plenarnego trwa, w zależno-
ści od Izby od 4,5 do 6 lat. Izby Przemysłowo-Handlowe pokrywają koszty swo-
jej działalności z opłat różnego rodzaju oraz ze składek. Każde z przedsiębiorstw 
ma obowiązek odprowadzania składek do swojej IHK, których wysokość jest 
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uzależniona od potencjału firmy. Na ich wielkość ma wpływ, tzw. składka podsta-
wowa oraz suma wynikająca z rozłożenia. Jako jednostki prawa publicznego IHK 
podlegają nadzorowi państwa, jednakże jedynie w zakresie przestrzegania prawa. 
Ministrowie gospodarki krajów związkowych jako organy nadzorcze mogą inge-
rować w działalność Izb tylko w przypadku naruszenia prawa. Jako obowiązujące 
prawo respektowane są również różnorodne statuty Izb jako normy prawne.

Izby Przemysłowo-Handlowe są połączone w Niemieckim Związku Izb Przemy-
słowych i Handlowych DIHK, jako organizacji naczelnej, reprezentującej interesy 
gospodarki przemysłowej i handlowej na poziomie federalnym, zarówno wobec 
rządu federalnego i Bundestagu, jak też i Unii Europejskiej oraz gremiów między-
narodowych. DIHK (DE) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, którego Zgroma-
dzenie Ogólne składa się z 82 IHK, Prezydium odzwierciedla strukturę gospodarczą 
RFN według branż oraz regionów, a jego Prezesa wybiera Zgromadzenie Ogólne.

DIHK sprawuje nadzór nad Siecią Zagranicznych Izb Handlowych (Außenhan-
dels-kammernetz), składającą się z trzech instytucji różnego rodzaju:

- Izby Handlowe za Granicą (Außenhandelskammern), 
- Delegatury Gospodarki Niemieckiej (Delegiertenbüros der Deutschen 

Wirtschaft),
- Przedstawicielstwa (Repräsentanzen) gospodarki niemieckiej - aktualnie 

w 76 krajach.

Izba Przemysłowo-Handlowa we Frankfurcie nad Odrą

Izba Przemysłowo-Handlowa we Frankfurcie nad Odrą (IHK) jest podmiotem 
prawa publicznego, który - inaczej niż w Polsce - zrzesza wszystkie przedsiębior-
stwa z regionu prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie przynależności 
obowiązkowej, za wyjątkiem rzemieślników. Do IHK we Frankfurcie nad Odrą na-
leży ponad 40 000 przedsiębiorstw z powiatów Uckermark, Barnim, Märkisch-O-
derland i Oder-Spree oraz z gminy miejskiej Frankfurt nad Odrą. 

Serwis gospodarczy IHK we Frankfurcie nad Odrą: 
-

wego i osób na stanowiska kierownicze,

samodzielności,
-

sunków gospodarczych, udziela porad z zakresu prawa, ochrony środowi-
ska i innowacji, jak również pomaga rozwijać personel,

poszukiwaniu długoterminowych i szybkich możliwości rozwiązań sytuacji, 

targach oraz udziela informacji o targach,

związane, np. dotyczące nowych przepisów prawnych,

przedsiębiorstw,

zawodowej dla młodego pokolenia.
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Gospodarczo-polityczne przedstawicielstwo interesów IHK wpływa na polity-
kę i administrację, żeby polepszyć gospodarcze położenie jej członków. Znaczenie 
ma przy tym polityka prawna i podatkowa, polityka infrastrukturalna, planowanie 
komunalne i regionalne, polityka wspierania finansowego i kształcenia. 

Zadania państwowe IHK wypełnia - zamiast urzędów państwowych - m.in. po-
przez następujące zadania dla przedsiębiorstw regionu: 

nowo wykwalifikowanego pokolenia zawodowego,
-

wej przewozu osób i rzeczy,

i ochroniarskich,
-

dectwa pochodzenia) oraz wystawia Carnet A.T.A.,

wojskowej lub cywilnej w przypadku niezbędności w przedsiębiorstwie.

Izby Rzemieślnicze

Rzemiosło jest najbardziej wszechstronną dziedziną gospodarki Niemiec, któ-
ra razem z małymi i średnimi przedsiębiorstwami tworzy serce niemieckiej klasy 
średniej. Rzemiosło niemieckie przez lata długiej i sukcesywnej tradycji przekształ-
ciło się w dużą i znaczącą grupę społeczną i gospodarczą, która wywiera ogrom-
ny wpływ na życie publiczne w Niemczech. Rzemiosło niemieckie oferuje szeroki 
i zróżnicowany, a przede wszystkim szczególnie wysokiej jakości zakres produk-
tów i usług nie tylko na rzecz konsumentów prywatnych, ale również w dziedzinie 
przemysłu, handlu oraz w sektorze publicznym. Domenę i siłę rzemiosła stanowią 
poszczególne produkty i innowacyjne rozwiązania problemów. Milion razy dzien-
nie korzystamy z usług rzemieślniczych. Rzemiosło stało się kreatywne i elastycz-
ne w służbie na rzecz swoich klientów.

Umiejętność przystosowania gwarantuje wykwalifikowana kadra pracowni-
ków. Wykwalifikowani pracownicy są siłą napędową dla innowacyjnych przedsię-
biorstw w zakresie nowych rozwiązań ekonomicznych i technologicznych. Są one 
realizowane w rzemiośle, w przeciwieństwie do przemysłu nie przez gwałtowne 
wstrząsy i zmiany, lecz małymi krokami, od zadania do zadania, krok po kroku 
od rozwiązania jednego problemu do rozwiązania kolejnego. W Niemczech przy-
należność do rzemiosła nie jest regulowana wielkością firmy czy wysokością jej 
obrotów, ale z mocy prawa. Ustawa o rzemiośle definiuje, jakie zawody zalicza się 
do rzemieślniczych. Grupa A obejmuje wszystkie zawody rzemieślnicze właściwe, 
dla wykonywania których niezbędne jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego. 
Ustawodawcy wymagają posiadania dyplomu mistrzowskiego dla tych zawodów, 
które są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo lub wymagają szczególne-
go wykształcenia i kwalifikacji. Grupa B1 obejmuje inne zawody rzemieślnicze, 
dla których posiadanie dyplomu mistrzowskiego nie jest obowiązkowe. Grupa B2 
obejmuje zawody pokrewne rzemiosłu właściwemu. 
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Zawody rzemieślnicze 

Do zawodów rzemieślniczych w Niemczech zalicza się ponad 100 zawodów 
z dziedzin takich jak:

Organizacje rzemieślnicze

Izby rzemieślnicze

Izby rzemieślnicze są stowarzyszeniami prawa publicznego. Członkostwo 
w izbach rzemieślniczych dla przedsiębiorstw w zawodach rzemieślniczych jest 
obowiązkowe. Izby oferują szeroki zakres usług, od porad technicznych i praw-
nych po doradztwo w zakresie kształcenia zawodowego. Izby prowadzą rejestry 
rzemieślnicze oraz są odpowiedzialne za przeprowadzanie egzaminów. Jako lo-
kalne samorządy gospodarcze reprezentują również interesy rzemiosła wobec 
polityki i administracji. Na płaszczyźnie krajów związkowych zadanie to przejęły 
stowarzyszenia izb danego regionu.

Wszystkie ogólnokrajowe łącznie 54 izby rzemieślnicze zrzeszone są razem 
w Niemieckiej Izbie Rzemieślniczej (DHKT) 

Stowarzyszenia zrzeszające rzemieślników

Stowarzyszenia te są organizacjami, do których przynależność jest dobrowol-
na. Reprezentują one interesy jednej z gałęzi rzemiosła lub konkretnego zawo-
du rzemieślniczego. Pełnią one funkcje organizacji zawodowych, co oznacza, że 
mogą na przykład prowadzić pertraktacje taryfowe. Struktura rzemiosła wygląda 
następująco: rzemieślnicy, prowadzący własną działalność mogą na poziomie lo-
kalnym tworzyć tzw. „Cechy”. Przynależność do cechu jest dobrowolna. Niektóre 
cechy zgrupowane są w dodatkowych stowarzyszeniach rzemieślniczych powiatu. 
Na płaszczyźnie kraju są to stowarzyszenia regionalne. 38 Stowarzyszeń związko-
wych całego kraju wraz z ośmioma związkami zawodowymi tworzy na zasadzie 
partnerstwa Związek Przedsiębiorców Niemieckiego Rzemiosła (UDH) 

Centralny Związek Rzemiosła Niemieckiego (ZDH)

DHKT i UDH zrzeszone są w Centralnym Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) 
z siedzibą w Berlinie. ZDH podejmuje decyzje we wszystkich kwestiach podsta-
wowych polityki rzemieślniczej. Reprezentuje interesy rzemiosła wobec rządu fe-
deralnego i innych władz centralnych, Unii Europejskiej oraz innych organizacji 
międzynarodowych. Poza tym ZDH jest członkiem UEAPME (Europejskiego Sto-
warzyszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw) i prezentuje ZDH 
w Unii Europejskiej w Brukseli. ZDH koordynuje działaniami politycznymi w celu 
utrzymania kontaktów na poziomie Unii Europejskiej oraz rozwija i opracowuje 
projekty dla niemieckich organizacji rzemieślniczych. 
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Cele ZDH:
promuje niezależne małe i średnie przedsiębiorstwa, tworząc odpowiednie 
warunki ekonomiczne i pomagając im dotrzeć do potencjalnych pracodaw-
ców i terenów, 

nadużywaniu siły rynkowej, 

publicznych, zmniejszenia długu publicznego i obciążeń dla przedsiębiorstw, 
głównie klasy średniej, jak i uproszczenia przepisów podatkowych, 

-
jących niekorzystnych warunków konkurencji, zapewnienia stabilnych źró-
deł finansowania dla klasy średniej i prywatyzacji działań, które mogą być 
świadczone w sektorze prywatnym. 

Edukacja i kształcenie w rzemiośle

Edukacja zawodowa powinna rozwijać szkolenie alternatywne do gimnazjum 
oraz powinna być przeprowadzona w trybie dualnego systemu, składającego się 
z nauki teorii w szkole oraz kształcenia praktycznego w zawodzie. Rzemiosło jest 
trenerem numer jeden w Niemczech. Dualny system kształcenia należy do wy-
jątkowych. Łączy on praktykę nauki zawodu w firmie z teoretycznymi zajęciami 
w szkole zawodowej. Nauka fachu trwa w zależności od zawodu 3-3,5 roku i koń-
czy się egzaminem czeladniczym. Każdy czeladnik może kontynuować naukę i po 
zdaniu egzaminu uzyskać dyplom mistrzowski. Posiadanie dyplomu mistrzows-
kiego jest dowodem na posiadanie najwyższych kwalifikacji zawodowych w rze-
miośle oraz upoważnia do zarządzania firmą i do kształcenia innych czeladników. 
Czeladnicy i mistrzowie posiadają wiele możliwości dalszego kształcenia się, np. 
w ofercie można znaleźć szkolenie z zakresu administracji gospodarczej dla przed-
siębiorców, menadżerów, jak i szkolenia w zawodzie konserwatora w rzemiośle, 
który cieszy się szczególnym uznaniem i renomą na płaszczyźnie międzynarodo-
wej. W wielu krajach związkowych świadectwo mistrzowskie otwiera rzemieślni-
kom drzwi na uniwersytet lub na politechnikę. 

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą 

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą jest podmiotem prawa publicz-
nego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich. Inaczej 
niż w Polsce, gdzie przynależność do izb rzemieślniczych jest dobrowolna, Izby 
Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich 
okręgach izbowych. Każdy więc, legalnie funkcjonujący, zakład rzemieślniczy musi 
zostać zarejestrowany w Izbie Rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej. W ramach obowiązkowej przynależności 
do danej Izby, instytucje te świadczą usługi doradcze dla firm w zakresie ekonomi-
ki, prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa, techniki, podnoszenia jakości, ochrony 
środowiska czy szkolenia i doskonalenia zawodowego. Jako instytucje samorzą-
dowe reprezentują one również w swoim terenie interesy rzemiosła na płasz-
czyźnie politycznej i gospodarczej względem danego kraju związkowego Niemiec, 
jak i całego Związku Niemieckiego. Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą 
oferuje swoim zakładom członkowskim, firmom rzemieślniczym również doradz-
two gospodarcze na temat podejmowania i prowadzenia działalności gospodar-
czej za granicą. Doradztwo to oferuje szeroką paletę informacji między innymi na 
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temat rynków takich krajów, jak: Polska, kraje skandynawskie, Szwajcaria, Austria 
oraz przekazuje kontakty do potencjalnych partnerów gospodarczych. Na licznych 
seminariach omawiane są uwarunkowania rynkowe w poszczególnych krajach 
dotyczące między innymi świadczenia usług transgranicznych, aspektów prawno 
- podatkowych i in. Zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje nie 
tylko na temat szans, możliwości i warunków ramowych prowadzenia działalno-
ści gospodarczej za granicą. Mogą również uzyskać wsparcie przy nawiązywa-
niu kooperacji, pomoc przy zakładaniu firm za granicą oraz kompletne informacje 
z dziedziny prawa pracy, prawa pobytu oraz prawa osiedlania się obcokrajow-
ców, którzy chcą w Niemczech podjąć działalność gospodarczą. Organizowane są 
również liczne wyjazdy biznesowe, seminaria i warsztaty informacyjne połączone 
niejednokrotnie z giełdami kooperacyjnymi z udziałem zagranicznych firm oraz 
z wizytowaniem zagranicznych przedsiębiorstw. 
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Mirosława Niedzielska, Arkadiusz Sobieraj 
nauczyciele kształcenia modułowego ZSB nr 1 w Płocku

Rozszerzenie Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie spowodowało 
konieczność reformy szkolnictwa, szczególnie zawodowego. Przyczyniło się do 
tego również w dużym stopniu otwarcie granic i możliwości legalnej pracy na 
terenie innych państw. Przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość, chcą zatrudnić 
pracowników dobrze przygotowanych do zawodu, którzy identyfikują się ze swo-
im miejscem pracy.

W przedstawionym artykule porównamy role niemieckiego i polskiego przed-
siębiorstwa w kształceniu zawodowym.

System kształcenia zawodowego w Niemczech

Od ponad 50 lat w Niemczech funkcjonuje system dualny (podwójny) kształce-
nia zawodowego. Szczególną rolę pełni w nim przedsiębiorstwo, ponieważ kształ-
cenie odbywa równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. 

Poziom kształcenia jest ściśle dostosowany do oczekiwań i potrzeb pracodaw-
ców. Według danych statystycznych 69% uczniów szkół zawodowych i technicz-
nych kształci się w dualnym systemie kształcenia zawodowego, a 31% uczy się 
w szkolnym systemie zawodowym.

Niemieckie przedsiębiorstwa są zobowiązane do zrzeszenia się w Izbie Prze-
mysłowo – Handlowej, lecz nie zobowiązuje ich to do przyjmowania uczniów na 
praktyki. Praktyki oferuje 484 000 przedsiębiorstw, co stanowi około 23% ogółu 
firm. Lista zawodów obejmuje około 360 propozycji zawodowych.

W zajęciach praktycznych, które odbywają w przedsiębiorstwie może brać 
udział młodzież od 16. roku życia. Uczeń musi sam znaleźć zakład pracy i podpisać 
z nim umowę na zajęcia praktyczne. Zakład pracy na podstawie ramowego planu 
edukacji ustala plan nauczania. Plan praktyk musi być kompatybilny z programem 
szkolnym i wymaga dobrej koordynacji czasowej.

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach trwa zazwyczaj 3 lata i odbywa się 
przez jeden – trzy dni w tygodniu. Uczeń lub czeladnik otrzymuje od swojego 
zakładu wynagrodzenie oraz świadczenia socjalne, np. urlop, chorobowe. Przykła-
dowe wynagrodzenie uczniów:

 murarz: 859 EUR
 stolarz: 566 EUR
 malarz – lakiernik: 399 EUR

Kształceniem praktycznym zajmują się specjalnie do tego przeszkolone osoby: 
nauczyciel i mistrz. Zakład pracy musi być odpowiednio wyposażony i dostoso-
wany do danego rodzaju zawodu. Wymagany jest również odpowiedni stosunek 
kadry zawodowej do osób szkolonych w danym zakładzie.

III

Rola europejskiego przedsiębiorstwa  
w kształceniu zawodowym 7
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Zalety i wady systemu dualnego nauki w Niemczech dla przedsiębiorstw wy-
glądają następująco:

Zalety:

kierownictwo i współpracowników,

wiedzą,

Wady:

System kształcenia zawodowego w Polsce

Kierunek reformy polskiego systemu edukacji zawodowej dotyczy, m.in. budowy 
płaszczyzny kontaktu sfery biznesu i edukacji.

Edukacja w Polsce pozbawiona jest systemowej realizacji praktyk w firmach. Brak 
jest legislacyjnych ram dla organizacji praktyk w przedsiębiorstwach oraz źródeł ich 
finansowania. Praktyki zawodowe zasadniczych szkół zawodowych w większości 
przypadków odbywają się w szkołach. Przede wszystkim od inwencji i zaangażo-
wania szkoły zależy, gdzie uczeń te praktyki odbędzie.

Na przykładzie naszej szkoły możemy stwierdzić, że zajęcia praktyczne odbywają 
się na terenie warsztatów szkolnych, na budowie i w przedsiębiorstwach. W zawo-
dzie izoler uczniowie całość praktyk realizują w zakładzie pracy. To właśnie zakład 
pracy wystąpił o kształcenie uczniów w tym zawodzie. Zajęcia teoretyczne odbywa-
ją się w ciągu 3 dni, zaś praktyczne – 2 dni w tygodniu. Nauka trwa 3 lata.

Systemy edukacji zawodowej w Europie są bardzo zróżnicowane, co wykaza-
liśmy na przykładzie szkolnictwa niemieckiego i polskiego. Różna jest więc rola 
przedsiębiorstw.

W przypadku Niemiec uwarunkowana kulturowo „dobrowolna odpowiedzialność” 
biznesu za sferę edukacji zawodowej jest ewenementem w skali światowej. W re-
aliach Polski tego rodzaju identyfikacja jest w fazie zalążkowej. Za modelem nie-
mieckim podąża obecnie w Polsce model modułowego kształcenia zawodowego.

Nadal jednak często dla ucznia polskiego pierwszy kontakt z przedsiębiorstwem 
ma miejsce dopiero w trakcie poszukiwania pracy.

Polscy przedsiębiorcy muszą stać się bardziej otwarci na współpracę edukacyjną 
ze szkołą . Jednak, aby uczeń mógł odbywać praktyki bezpośrednio na stanowisku 
pracy, konieczne są dotacje unijne.
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Tomasz Nejman
Właściciel firmy TOMEX

Kształcenie zawodowe to bardzo ważny aspekt w nauce przyszłych pracow-
ników. W większości, to dopiero dzięki niemu młodzi uczniowie techników czy 
szkół zawodowych zdobywają niezbędne doświadczenie i wiedzę praktyczną. Bez 
takiego „wtajemniczenia” znalezienie odpowiedniej posady graniczy z cudem. 
Szansą pozyskania odpowiednich doświadczeń w przyszłym zawodzie są przed-
siębiorcy, którzy decydują się na przyjęcie na okres praktyk młodych, kształcących 
się nadal w szkołach ludzi. 

Nie ukrywajmy, że wzięcie pod swoje skrzydła takiej młodzieży jest dużym 
wyzwaniem dla firmy czy przedsiębiorstwa. W trosce o bezpieczeństwo prakty-
kantów, należy zastosować dodatkowe środki ostrożności, m.in. konieczna jest 
wzmożona uwaga pod względem przestrzegania przepisów BHP, przystosowanie 
odpowiednich pomieszczeń dla młodocianych, stały nadzór doświadczonych pra-
cowników nad nimi. Również dopasowanie godzin pracy i zapewnienie różnorod-
nego frontu robót, w celu zapoznania ich z różnymi technologiami, spoczywa na 
barkach przedsiębiorcy.

Jednocześnie taki układ niesie korzyści dla obu stron. Młodzi ludzie zdobywają 
w ten sposób doświadczenie, wiedzę, poznają maszyny i urządzenia związane 
z daną specjalnością, odkrywają swoje mocne i słabsze strony. Pozwala im to na 
doskonalenie i uzupełnienie swoich umiejętności. W czasie takich praktyk, uczeń 
może dokładnie poznać tajniki pracy w zawodzie oraz system organizacji pracy 
w firmie. Mając szansę wykorzystać teorię w praktyce, nabiera on biegłości w da-
nej dziedzinie i uczy się, na co zwracać uwagę przy różnego rodzaju zleceniach. 
Natomiast firma, przyjmująca praktykantów, ma okazję prawidłowo wykształ-
cić swoich potencjalnych pracowników. Poprzez wczesny kontakt młodocianych 
z przedsiębiorstwem, dzięki praktykom, przystosowują się oni do systemu i po-
znają organizację pracy. Tymczasem, przedsiębiorca może wybrać z grupy prakty-
kantów najlepszych, wyróżniających się potencjalnych pracowników. 

Jak widać, chęć i zaangażowanie przedsiębiorcy w proces edukacji praktycznej 
odgrywa bardzo dużą rolę w optymalnym wykształceniu i przygotowaniu przy-
szłych zatrudnionych. Wczesny kontakt firmy z młodzieżą ze szkół technicznych 
i budowlanych stanowi bodziec, zarówno dla młodych - by dalej edukować się 
w praktyce i w teorii, jak i dla przedsiębiorstwa – by przykładać się do wychowy-
wania sobie odpowiedzialnych i pożądanych pracowników. 

III
Rola przedsiębiorcy w kształceniu zawodowym8
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III
9 System egzaminów zawodowych  

w Polsce i w Niemczech

Anna Krzywkowska, Aleksandra Przedpełska-Konopka 
nauczycielki kształcenia zawodowego ZSB nr 1 w Płocku

Struktura i forma egzaminu potwierdzającego  
kwalifikacje zawodowe w Polsce

Egzamin zawodowy w Polsce jest egzaminem zewnętrznym. Może do niego 
przystąpić uczeń, który ukończył szkołę. Egzamin składa się z dwóch etapów: pi-
semnego i praktycznego. Etap pisemny składa się natomiast z dwóch części, pod-
czas których zdający rozwiązuje zadania zamknięte wielokrotnego wyboru /test/. 
Część pierwsza to 50 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w danym 
zawodzie. Druga część to 20 zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności 
związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Obydwie części trwają 
łącznie 120 minut. Część pisemna jest najczęściej przeprowadzana w szkole, którą 
ukończył zdający. Na potrzeby etapu pisemnego jest powoływany, tzw. Zespół 
Nadzorujący, w skład którego wchodzą nauczyciele zajęć edukacyjnych nieob-
jętych egzaminem zawodowym, przy czym co najmniej jeden z nich musi być 
zatrudniony w innej szkole. 

Etap praktyczny związany jest z wykonaniem zdania, które ma na celu spraw-
dzenie praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Czas 
trwania tej części egzaminu jest zależny od specyfiki zawodu i mieści się w gra-
nicach od 180 do 240 minut. Zdający po otrzymaniu zadania egzaminacyjnego 
w części praktycznej ma 30 minut na zapoznanie się z jego treścią, stanowiskiem 
pracy oraz znajdującymi się tam narzędziami i sprzętem kontrolno-pomiarowym. 
Następnie przystępuje do planowania swojego zadania, potem organizuje stano-
wisko pracy, przechodzi do fizycznego wykonania zadania, a na samym końcu eg-
zaminu prezentuje efekt swojej pracy. Przebieg egzaminu jest kontrolowany przez 
trzech egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej stanowiących, tzw. Ze-
spół Egzaminacyjny. Członkowie tego zespołu, bez wzajemnej konsultacji ze sobą, 
oceniają poszczególne etapy egzaminu, wpisując odpowiednie noty (0 lub 1) do 
specjalnie do tego celu przygotowanych arkuszy obserwacyjnych. Oceny z etapu 
teoretycznego i praktycznego są szacowane w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
po uprzedniej, elektronicznej analizie testów oraz arkuszy obserwacyjnych. Ocena, 
jaką uzyskuje zdający jest ostateczna. 
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Generalnie uczeń przystępujący do egzaminu zdaje go w przypadku, gdy:
50% punktów 

możliwych do osiągnięcia,
30% punktów moż-

liwych do osiągnięcia,
75% punktów możliwych 

do osiągnięcia.
Absolwent, który spełnia łącznie trzy, wyżej wymienione, warunki otrzymuje 

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną. 

Jeżeli zdający nie uzyskał wymaganej ilości punktów w części pisemnej lub 
w części praktycznej, może przystąpić ponownie do zdawania tylko tej części, 
której nie zdał, ale dopiero za rok. Jeżeli w ciągu 3 lat nie zda całego egzaminu 
zawodowego, musi zdawać go od nowa .

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych nie jest jednym z warunków, jakie musi 
spełnić przyszły przedsiębiorca, w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie sa-
modzielnej działalności gospodarczej.

Struktura i forma egzaminu potwierdzającego  
kwalifikacje zawodowe w Niemczech

Po zakończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu zawodowego. Aby 
zakwalifikować się do egzaminu, musi spełnić następujące warunki:

-
zytywne wyniki z teoretycznych przedmiotów zawodowych i przedmiotów 
ogólnokształcących, 

/w tzw. egzaminie cząstkowym/ – po około 1,5 roku nauki, chociaż nie musi 
tego egzaminu zdać, 

-
dawczy, w Polsce określany jako dzienniczek praktyk, w którym uczeń 
zapisuje wszystkie realizowane prace w ramach kształcenia praktyczne-
go, a komisja egzaminacyjna sprawdza, czy treści są zgodne z programem 
kształcenia i wyczerpują go.
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Egzamin zawodowy w Niemczech jest egzaminem zewnętrznym. Składa się 
z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Część pisemna egzaminu zawodo-
wego sprawdzająca wiedzę z przedmiotów zawodowych, gospodarki i wiedzy 
o społeczeństwie odbywa się jednocześnie w całych Niemczech, w dwóch se-
sjach: letniej i zimowej. Arkusz egzaminacyjny zawiera zadania zamknięte wie-
lokrotnego wyboru /część I/ oraz zadania otwarte /część II/. Liczba zadań i ilość 
punktów, jaką można uzyskać jest inna w każdej sesji.

Czas przewidziany na egzamin pisemny zależy od zawodu oraz od liczby lat 
nauki i waha się od 100 do 180 minut. Aby zdać tę część egzaminu, uczeń musi 
zdobyć minimum 50% punktów.

Część pisemną egzaminu uczeń może poprawiać ustnie, a do poprawy ma moż-
liwość przystępować dwukrotnie. 

Na etap praktyczny składają się: 
 30 minut) polegająca na wykonywaniu 

przez ucznia obliczeń i rysunków, zaplanowaniu pracy, omówieniu i ocenie-
niu jej wykonania, 

6 ÷ 7 godzin, zależnie od zawodu) polega-
jąca na wykonaniu przez ucznia ściśle określonego zadania praktycznego. 

Część praktyczna egzaminu zawodowego odbywa się przed tą samą komisją 
egzaminacyjną, co część pisemna, w skład której wchodzą:

-
ne nauczanie),

być instruktor zawodu w IB),

Komisja egzaminacyjna kontroluje, sprawdza i ocenia pracę według określo-
nych kryteriów. Ze składu komisji wybierany jest przewodniczący, który podejmuje 
ostateczne decyzje o wyniku egzaminu, jeżeli nie jest on jednoznaczny.

Osoba, która otrzymała minimum 50% możliwych punktów z całości zdaje eg-
zamin i otrzymuje świadectwo czeladnicze. 

Zdany egzamin zawodowy jest jednym z warunków, jaki musi spełnić przyszły 
przedsiębiorca w celu uzyskania zgody na prowadzenie samodzielnej działalności 
gospodarczej.

Uczniowie niedostosowani społecznie i opóźnieni w rozwoju mogą uczyć się 
zawodu według specjalnego programu nauczania. Kształceniem tych uczniów zaj-
mują się wyspecjalizowani, opłacani przez państwo psychologowie i pedagodzy. 
Uczniowie ci mogą przystępować do egzaminu zawodowego na specjalnych wa-
runkach – zaliczają tylko niektóre moduły. Egzamin taki potwierdza ukształtowanie 
przez ucznia ściśle określonych umiejętności, ale nie upoważnia go do otrzymania 
świadectwa czeladniczego.
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Anna Strycharczyk, Halina Grodzicka 
nauczycielki ZSB nr 1 w Płocku

Dla ukształtowania młodego człowieka (w tym niepełnosprawnego) niezbędne 
są procesy dydaktyczne i wychowawcze, którym przyświecać powinny następu-
jące cele:

- przygotowanie do życia w społeczeństwie,
- przygotowanie do pracy zawodowej,
- przygotowanie do uczestnictwa kulturowego i integracji,
- przygotowanie do rozwoju osobowości.

Tych zadań nie da się zrealizować, kiedy wpływy dydaktyczne będą jednostron-
ne lub nie będą w pełni stymulować wszystkich obszarów psychiki rozwijającego 
się człowieka.

Współczesna dydaktyka proponuje nauczycielom, wychowawcom różne narzę-
dzia i formy nauczania, między innymi uczenie się przez przeżywanie. Znajduje 
ono szerokie zastosowanie w pracy śródlekcyjnej i pozalekcyjnej. Potrzeba sto-
sowania tej strategii pojawia się wtedy, gdy zachodzi konieczność eksponowania 
wartości moralnych, społecznych, estetycznych lub innych. Uczeń wyrabia sobie 
wtedy swój system wartości i uświadamia, na czym polega życie godne współ-
czesnego człowieka.

Na terenie Brandenburgii egzystencję młodego człowieka we współczesnym 
świecie cechuje wysoki poziom organizacji, co wymusza rozwijanie współdziała-
nia z innymi ludźmi, a także uspołecznienie postaw młodzieży i obywateli. 

Programy i metody pracy z młodzieżą dają im możliwość odkrycia samych sie-
bie. Pozwalają przeżyć triumf i porażkę. Formy te są uzupełnieniem oraz alterna-
tywą dla tradycyjnych metod nauczania i wychowania. Poprzez kontakt z naturą, 
przygodę, nowe doświadczenie i zadania kształtują one u młodych osób:

- umiejętność respektowania i szanowania innych jako ludzi,
- akceptację samego siebie,
- zgodność własnych uczuć, myśli i czynów,
- zrozumienie potrzeb, myśli i uczuć drugiego człowieka,
- umiejętność pokonywania barier,
- umiejętność słuchania i wydawania poleceń,
- umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów,
- zdolność do kooperacji i integracji,
- umiejętność komunikacji w grupie.
Celem programów związanych z pedagogiką przeżyć jest dostarczenie każde-

mu uczestnikowi bodźców motywacyjnych do wspólnej efektywnej pracy w fir-
mie, jak również stworzenie możliwości poznania się pracowników i przełożonych 
na innej stopie niż zawodowa.

 W Ośrodku IB uczą się i pracują osoby z różnymi deficytami, o różnym stopniu 
niepełnosprawności, jak również osoby z miejscowego Urzędu Pracy (często po 
wyrokach sądowych). Tak różna społeczność może być przyczyną konfliktów, a IB 

III

Różne formy integracji młodzieży  
a efektywność pracy dydaktycznej i wychowawczej10
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poprzez dostępne narzędzia i dzieła wytworzone przez młodzież i osoby pracujące 
na tym terenie zapobiega problemom. Narzędzia, którymi dysponują to, np.

Oprócz wyżej wymienionych form młodzież niemiecka kształcąca się w IB ko-
rzysta też z wycieczek po Brandenburgii, m.in. do Berlina. Ucząc się zawodu na te-
renie ośrodka, często odbywają wycieczki dydaktyczne do innych zakładów pracy, 
a nawet uczestniczą w wyprawach do innych państw, np. Turcji.

Wymiernymi rezultatami realizacji projektu są nowe umiejętności zdobyte 
przez uczestniczących w nim nauczycieli i dyrektorów w wielu aspektach pracy 
pedagogicznej i życia społecznego. Uczestnicy mogli w trakcie jego realizacji po-
znać metodykę nauczania interesujących ich zawodów stosowaną w Niemczech 
zarówno wobec uczniów o specyficznych potrzebach, jak i wobec pozostałych 
uczniów. Mogli również zobaczyć w praktyce narzędzia (technologie), jakie stosuje 
się w nauczaniu tych zawodów (stolarz, murarz, malarz, florystyka itp.).

Szczególnie interesujące z punktu widzenia celów projektu były metody wspo-
magania rozwoju społecznego uczniów - od diagnozy potrzeb, ograniczeń i moż-
liwości do planu rozwoju szeroko rozumianych kompetencji ucznia, złożonego 
z konkretnych zapisów działań szkoły i ucznia. Uczestnicy projektu te metody uznali 
za szczególnie przydatne w ich pracy z uczniami polskimi. „Poznaliśmy nowe, cie-
kawsze dla młodzieży metody pracy na lekcji (…), zrozumieliśmy, że z młodzieżą 
można i da się pracować w bardziej partnerskiej komunikacji”.

Metody, stwarzające uczniom okazje do uczenia się samodzielności i odpowie-
dzialności za podejmowane działania, były uczestnikom prezentowane w formie 
treningów z zakresu pedagogiki przeżycia, w trakcie których mogli oni zaobserwo-
wać, jakie są mechanizmy współpracy zespołowej, podejmowania decyzji w trud-
nych sytuacjach, komunikacji, formułowania celów i jakie te umiejętności mają 
znaczenie w życiu zawodowym.

Metodologia tworzenia projektów wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, 
możliwości wykorzystywania edukacji nieformalnej, projektowanie działań na po-
ziomie własnej szkoły zostały ocenione przez uczestników jako szczególnie cenne. 
Dla uczestniczących w projekcie nauczycieli już sama obserwacja lekcji w niemiec-
kiej szkole przyniosła pewną konstatację, że dystans dzielący nauczyciela i ucznia 
nie jest tożsamy z autorytetem nauczyciela. Autorytet oparty o władze formalną 
nauczyciela rzadko wyzwala motywację. Większość uczestników zwróciła na ten 
aspekt szczególną uwagę, stwierdzając, że, aby wzmóc samodzielność uczniów, na-
leży pozwalać im na wzięcie na siebie odpowiedzialności za przebieg uczenia się. 

Większość z nas pojechała do Frankfurtu z bagażem stereotypów i uprzedzeń 
kulturowych i historycznych. Zderzenie z rzeczywistością niemiecką było dla nie-
których zaskoczeniem. Dotyczyło to stereotypów pozytywnych i negatywnych. 
Ciekawe było dla nas otwarte mówienie przez gospodarzy o problemach. Więk-
szość z nas z taką otwartością się nie spotkała. Podkreślamy też sympatię, z jaką 
zostaliśmy przyjęci i sympatię do poznanych przez nas ludzi. Dla wielu z nas eu-
ropejski kontekst kształcenia powinien stać się zaczątkiem głębszej współpracy 
międzynarodowej na rzecz wspierania rozwoju uczniów.
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Agnieszka Jaroszewska, Grzegorz Krużmanowski 
nauczyciele kształcenia zawodowego ZSB nr 1 w Płocku

Młodzież defaworyzowana - to grupa, która ze względów społecznych (niepeł-
nosprawni, osoby ze środowisk patologicznych), geograficznych (młodzież z tere-
nów wiejskich) lub ekonomicznych (bezrobotni, osoby ze środowisk ubogich) ma 
mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym.

Zachodzące w ostatnich latach w Polsce procesy demograficzne silnie oddziału-
ją na sytuację społeczno-ekonomiczną kraju. Od 1996 roku można zaobserwować 
stały trend ubożenia pewnych części populacji. Mimo ogólnego wzrostu poziomu 
dochodów i wydatków, corocznie coraz większy odsetek ludności znajduje się po-
niżej granic ubóstwa. Oznacza to, że coraz więcej rodzin nie jest w stanie zaspo-
koić swoich potrzeb oraz że zwiększa się stopień zróżnicowania dochodowego 
w społeczeństwie.

Trudności, jakich doświadczają Polacy w związku z problemami na rynku pracy 
w największym stopniu przyczyniają się do ich ubożenia. Trudności finansowe go-
spodarstw domowych to tylko jeden z aspektów skomplikowanej sytuacji niektó-
rych rodzin. Wiele rodzin doświadcza okresowo różnych deprywacji, jednak zaczy-
nają się one przekładać na niską jakość życia wtedy, gdy dochodzi do utrwalania 
się oraz kumulacji negatywnych czynników.

Długotrwałe ubóstwo wymusza zmianę stylu życia rodziny, powoduje wzrost 
poczucia beznadziejności. Często może oznaczać rezygnację z zakupu niezbęd-
nych dóbr, jak lekarstwa czy przybory szkolne, prowadzi do powstawania zanie-
dbań wychowawczych i opiekuńczych. Może też powodować powstawanie kolej-
nych niekorzystnych zjawisk: alkoholizmu, przemocy w rodzinie, osłabienia więzi 
rodzinnych czy nawet przestępczości.

Brak wystarczających środków finansowych może wymuszać konieczność 
ograniczenia aktywności w niektórych obszarach życia. Istnieje również wiele in-
nych czynników implikujących rosnący poziom deprywacji, np. mieszkanie na wsi 
lub w małym mieście, niedostateczna liczba pracowników socjalnych, brak dostę-
pu do informacji. 

Wśród najistotniejszych elementów, które wskazują na skalę tego zjawiska na-
leży wymienić:

-
skich i dzieci niepełnosprawnych) do edukacji przedszkolnej,

-
szarów wiejskich i dzieci niepełnosprawnych) do wysokiej jakości kształ-
cenia na wszystkich etapach edukacji,

w sprzęt komputerowy, przy jednoczesnym braku powszechnego i niedro-
giego dostępu do Internetu,

III
Wsparcie młodzieży defaworyzowanej11
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niepełnosprawnych,

osób nie stać na dojazdy do szkoły czy pracy.
Odrębna kategoria problemów dotyczy grup społecznych, które z racji nieko-

rzystnych czynników doznają wykluczenia społecznego i zagrożenia ubóstwem. Są 
to: osoby bezdomne, osoby przebywające i opuszczające placówki wychowawcze 
lub postpenitencjarne, osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, osoby 
będące ofiarami przemocy, dzieci z rodzin o deficytach wychowawczych.

Liczba dzieci przebywających poza rodziną systematycznie wzrasta, a placówki 
opiekuńczo wychowawcze nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. 
Osoby usamodzielniające się, po opuszczeniu takiej placówki nie posiadają umie-
jętności do samodzielnego wejścia w dorosłe życie, przez co wiele z nich staje się 
klientami ośrodków pomocy społecznej i mieszkańcami schronisk dla bezdom-
nych. Samorządy powiatowe, poza wypłatą należnych świadczeń pieniężnych, 
mają często problemy z pozyskaniem odpowiednich warunków mieszkaniowych 
czy też pomocy w uzyskaniu zatrudnienia dla wychowanków. Osoby, które przez 
wiele lat przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie zawsze są 
wyposażone w umiejętności umożliwiające swobodne wejście na rynek pracy. 

Do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafia młodzież zagubiona we 
współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, dotknięta szeregiem deficytów 
rozwojowych, emocjonalnych i zaburzeń zachowania. Taka młodzież, na skutek 
uwarunkowań społecznych, problemów rodzinnych, szkolnych, a także uzależnień 
i konfliktów z prawem, znajduje się w egzystencjalnej próżni, w której nie ma 
norm i wartości społecznie aprobowanych, panuje swoisty indyferentyzm moral-
ny. Problemy młodzieży stają się wielowątkowe i wymagają interdyscyplinarnych 
rozwiązań. Ogromną rolę odgrywają tu instytucje opiekuńczo-wychowawcze oraz 
zespół zatrudnionych, fachowo pomagających profesjonalistów: wychowawców, 
pedagogów i psychologów. Ważny jest odpowiedni dobór osób do pełnienia tych 
funkcji. Należy kłaść szczególny nacisk na wysokie kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe oraz umiejętności pracy z dziećmi trudnymi. Pracownicy takich placó-
wek nawiązują pozytywny kontakt z dziećmi, rozwiązują ich problemy, pomagają 
w opracowywaniu planów kształtujących przyszłość, wytyczają zadania do realiza-
cji, analizują zachowanie wychowanków oraz kształtują nawyk systematycznego 
realizowania obowiązku szkolnego. Wymaga to, specyficznych umiejętności i cech 
osobowości. Najczęściej wskazywane aspekty osobowościowe to świadomość 
własnej samooceny, znajomość własnych odczuć, emocji, oporów i mechanizmów 
obronnych. Ważne są też umiejętności interpersonalne, a wśród nich asertywność, 
umiejętność identyfikowania własnych słabych i mocnych stron oraz znajomość 
technik radzenia sobie ze stresem. Do tego można dodać samopoznanie, dojrza-
łość emocjonalną, umiejętność wyciągania wartościowych wniosków z porażek, 
tolerancję i unikanie stereotypów, zdolność myślenia w dłuższej perspektywie 
oraz odpowiedni poziom wiedzy. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia, intrat-
nego zawodu dla wielu młodych ludzi z grup defaworyzowanych staje się furtką 
ku lepszej przyszłości, dlatego muszą mieć możliwość kształcenia, bez względu na 
swoje deficyty.
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A jak to wygląda w Niemczech?

Kształceniem zawodowym w Niemczech zajmują się instytucje samorządowe: 
Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) oraz Izba Rzemieślnicza (HWK). Najważniejszą 
rolą izb jest poradnictwo skierowane do trzech klientów: szkoły, przedsiębiorstwa 
oraz ucznia. Doradca zawodowy wspiera tych trzech klientów w przebiegu kształ-
cenia, a uczniowi pomaga również w wyborze zawodu.

Izba Przemysłowo-Handlowa, sprawująca funkcję kontrolną, sprawdza szkoły 
i przedsiębiorstwa pod względem przebiegu kształcenia. Doradca stwierdza, czy 
instytucja spełnia warunki do prowadzenia kształcenia.

Izbie Przemysłowo-Handlowej podlega 4400 przedsiębiorstw branży gastrono-
micznej, ubezpieczeniowej, budowlanej oraz banki. Oprócz IHK i HWK jest jeszcze 
izba lekarzy, aptekarzy, dentystów i sędziów. 

Warunkiem rozpoczęcia nauki jest podpisanie umowy pomiędzy pracownikiem 
młodocianym (uczniem) a przedsiębiorstwem. Umowa zawiera szczegóły doty-
czące zasad kształcenia, czasu kształcenia, wymiaru urlopu, a przede wszystkim 
wynagrodzenia. I tak uczeń po pierwszym roku nauki ma 24 dni urlopu. Jeśli chodzi 
o wysokość wynagrodzenia, to zależy ona od zawodu i stażu kształcenia: fryzjer 
otrzymuje 198 € miesięcznie, a uczeń kształcący się w zawodach budowlanych: 
w pierwszym roku nauki – 539 €, a w trzecim już 919 €. Należy jednak pamię-
tać, że uczniowie z tych pieniędzy muszą opłacić zakwaterowanie, wyżywienie, 
strój roboczy (odzież ochronną finansuje przedsiębiorstwo), podręczniki i przybo-
ry szkolne. Uczniowie będący w ciężkiej sytuacji mogą ubiegać się dodatkowo 
o zasiłek.

Wiedzę teoretyczną przekazują placówki edukacyjne CKPZ. Młodzież trudna 
może się ubiegać o odbycie zajęć praktycznych w zakładzie pracy, lecz rzadko 
pracodawcy godzą się na ich kształcenie, w związku z tym młodzież kształci się 
w placówkach edukacyjnych i szkoli zawodowo w placówkach takich, jak IB .

Stowarzyszenie Internationaler Bund (IB) – jest jedną z największych niemiec-
kich organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży i dorosłych w sfe-
rze socjalnej i oświatowej. Istnieje od 60 lat i posiada ponad 700 placówek we 
wszystkich niemieckich krajach związkowych. IB, posiadając odpowiednie zasoby, 
swoją ofertę kieruje szczególnie do młodzieży z grup defaworyzowanych – daje im 
możliwość zdobycia zawodu, odpowiedniego do możliwości danej jednostki.

W kształceniu zawodowym w IB biorą udział:
instruktor zawodu,
nauczyciel prowadzący zajęcia wyrównawcze,
pedagog socjalny.

Te trzy osoby, przez cały cykl kształcenia, pracują z młodym człowiekiem, by 
odpowiednio przygotować go do wejścia w dorosłe i odpowiedzialne życie.

Instruktor – mistrz w zawodzie, posiada z racji wykształcenia przygotowanie 
pedagogiczne (nie jest wymagane przygotowanie do pracy z młodzieżą trudną). 
W tej pracy potrzebne jest wyczucie sytuacji i odpowiednie zmotywowanie ucznia 
do wykonania zadania. Należy wskazać, że jest w stanie coś zrobić poprawnie. 
Wsparcie jest konieczne, żeby każdy czuł się dowartościowany. Duży wpływ na 
kształcenie osób defaworyzowanych mają podejście, a przede wszystkim cierpli-
wość nauczyciela prowadzącego zajęcia i wychwytywanie cech, reakcji, zacho-
wań ucznia oraz sytuacji problematycznych i natychmiastowe ich rozwiązywanie, 
w tym także konsekwencja w działaniu.
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Baza szkoleniowa ma także duży wpływ na przebieg kształcenia. Zaledwie kil-
kuosobowe grupy (5-7 osób) defaworyzowanych biorą jednocześnie udział w za-
jęciach teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego. 

Niektórzy mają trudności z przyswajaniem wiedzy i umiejętności, w związku 
z tym wydłuża im się czas na wykonanie zadania. Dostają możliwość uzupełnienia 
braków, w czym pomaga nauczyciel. Pomoc udzielana uczniowi w szkole i placów-
ce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofi-
zycznych ucznia.

Pedagog socjalny pomaga w mobilizowaniu i motywowaniu uczniów do re-
alizacji obowiązku nauki i uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dużą rolę w kształce-
niu osób trudnych odgrywa, tzw. pedagogika przeżyć, jak i zabawy integracyjne 
kształtujące pozytywne relacje, zaufanie - przykładem w placówce IB Frankfurt 
nad Odrą jest tak zwany ogród linowy. Placówka przygotowuje konspekt form 
pracy z młodzieżą defaworyzowaną stanowiący główny dokument określający 
metodykę i formy pracy.

Pedagog socjalny wspiera działanie nauczycieli, dba o frekwencję i wykony-
wanie poleceń. Prowadzi rozmowy telefoniczne, odwiedza rodziców w miejscu 
zamieszkania ucznia. Jego dociekliwość pozwala na rozwiązywanie problemów 
szkolnych ucznia. Największym jest oczywiście frekwencja. Z chwilą niewykona-
nia poleceń nauczyciela, nieuczęszczania na zajęcia pedagog socjalny, w odbytej 
rozmowie, ma za zadanie uświadomić ucznia o grożących konsekwencjach. Jeżeli 
po rozmowie nie ma poprawy frekwencji, uczeń dostaje drugie ostrzeżenie. Gdy 
mimo wszystko podjęte działania nie przynoszą zamierzonego efektu, następuje 
skreślenie z listy, wstrzymanie dotacji przez Urząd Pracy i zerwanie umowy kształ-
cenia przez daną placówkę.
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IV

1
Wykorzystanie środków unijnych na potrzeby 
edukacji – przygotowanie wniosków 
o dofinansowanie i realizacja projektów

Michał Luczewski 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 

Wstęp

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013 stworzyła dla syste-
mu edukacji ogromne możliwości rozwojowe na każdym szczeblu, począwszy od 
edukacji przedszkolnej, przez wczesnoszkolną, na ustawicznej kończąc. Wszyst-
kie te działania skupione są w szczególności w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (POKL), który obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jego nadrzędnym celem jest rozwój szeroko rozumianych zasobów 
ludzkich. Program składa się z 10 Priorytetów wdrażanych równolegle na pozio-
mie centralnym i regionalnym. Z punktu widzenia charakteru niniejszej konferen-
cji, instytucji i podmiotów w niej uczestniczących, najbardziej interesującą będzie 
charakterystyka komponentu regionalnego obejmującego obszar województwa 
mazowieckiego.

W ramach ww. Programu jednostki systemu oświaty mogą ubiegać się o środki 
finansowe, które ułatwią im wykonywanie zadań edukacyjnych, jakie na nich spo-
czywają, a odbiorcom ostatecznym pozwolą uzyskać wiedzę, kwalifikacje i umie-
jętności w formie bezpłatnego wsparcia. Przykłady zrealizowanych już projektów 
pozwalają wysnuć wniosek, iż fundusze zapewniają wysoki poziom edukacji w re-
gionie, rozumiany, m.in. jako wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, popu-
laryzację kształcenia ustawicznego osób dorosłych, tworzenie nowych kierunków 
nauczania, podnoszenie kwalifikacji pracowników systemu oświaty czy też two-
rzenie przedszkoli. Jednocześnie pozyskiwanie tych środków wiąże się z nieła-
twym procesem aplikowania, obarczonym licznymi błędami projektodawców oraz 
często – pomimo chęci i realnych potrzeb – niewłaściwym formułowaniem pod-
stawowych wymogów wnioskowania. Niestaranne bądź błędne przygotowanie 
aplikacji stwarza zagrożenie dla późniejszego wdrażania i realizacji całego projektu 
po akceptacji i zakwalifikowaniu do dofinansowania.

Rozdział I – Możliwości wykorzystania środków unijnych na potrzeby 
edukacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach POKL wsparciem objęte są zarówno takie obszary, jak zatrudnienie, 
edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników 
i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich 
na terenach wiejskich, z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej 
wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia. Termin Kapitał Ludzki przyjęto jako 
najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realiza-
cji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwo-
jem kapitału ludzkiego zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecz-
nym. Jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału 
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zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym 
zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia 
nowych rozwiązań.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed 
państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska, obejmujące uczy-
nienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do inwestowania i podejmowania 
pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc 
pracy. Działania POKL współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w 85% i z budżetu państwa w 15% koncentrują się przede wszystkim na:

-
nia i kwalifikacji;

świadczonych usług publicznych;

pracy;

przestrzennym.
Z punktu widzenia zagadnień systemu edukacji najważniejsze priorytety, w ra-

mach których wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie to:
− Priorytet III (komponent centralny): Wysoka jakość systemu oświaty,
− Priorytet IV (komponent centralny): Szkolnictwo wyższe i nauka,
− Priorytet IX (komponent regionalny): Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach.

Priorytet III – Szkolnictwo wyższe i nauka

 W ramach Priorytetu wspierane są projekty ogólnopolskie mające na 
celu podwyższenie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia odpowiadają-
ce warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Wspierane są projekty zapewniają-
ce, m.in. udział Polski w międzynarodowych projektach badawczych, takich jak 
PISA lub PIRLS oraz w nowych przedsięwzięciach inicjowanych, m.in. przez Ko-
misję Europejską (np. dotyczących kompetencji dorosłych lub pracy nauczycieli). 
Wspomaganie procesu oceny jakości obejmie także: na poziomie oświaty rozwój 
systemu akredytacji placówek oświatowych prowadzących kształcenie ustawicz-
ne w formach pozaszkolnych, a na poziomie szkolnictwa wyższego - wsparcie 
działań realizowanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną, ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny jakości kształcenia na poziomie wyższym, prowadzonego 
w formie na odległość. Przewiduje się również dalszy rozwój akredytacji placówek 
doskonalenia nauczycieli.

Priorytet wspiera ponadto realizację ogólnokrajowych programów rozwijania 
zainteresowań naukami ścisłymi, mających na celu zwiększenie liczby absolwen-
tów kierunków ścisłych i technicznych, co z kolei może przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwiększeniu konkurencyjności gospodarki 
i utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu gospodarczego służą projekty dotyczące 
rozwoju kapitału ludzkiego w obszarze badań i innowacji, m.in. w zakresie kształ-
towania umiejętności zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich 
wyników.
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Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet IV skupia się na podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkol-
nictwa wyższego poprzez tworzenie warunków systemowo-organizacyjnych do 
efektywnego zarządzania szkolnictwem oraz poprzez wywołanie impulsów roz-
wojowych wpływających na rozwój kluczowych dla gospodarki kierunków kształ-
cenia. Kierunki te to matematyczno-przyrodnicze i techniczne, które obecnie nie 
cieszą się wielkim zainteresowaniem studentów. Realizacji celów priorytetu służyć 
też mają, tzw. programy rozwojowe uczelni mogące obejmować różne zagadnie-
nia, tj. doskonalenie kadry, organizacja praktyk i staży dla studentów, powstanie 
nowych specjalności, e-learning czy też współpraca z pracodawcami i jednostka-
mi naukowymi oraz współpraca międzynarodowa. 

Zachodzące przemiany w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich dwóch dekad 
zmieniły znacząco sytuację na rynku edukacyjnym. Wzrastają aspiracje młodzie-
ży, która poprzez wzrost wykształcenia ma coraz to lepsze perspektywy rozwo-
ju osobistego i zawodowego. Jednak zróżnicowana jakość kształcenia na różnych 
uczelniach, zbyt niskie tempo wzrostu ilości wykwalifikowanej kadry akademickiej 
czy mała ilość kierunków ścisłych – tak potrzebnych gospodarce – to tylko niektóre 
problemy, z którymi boryka się obecnie szkolnictwo wyższe. Osiągnięciu celów, 
jakie stawia sobie Strategia Lizbońska, akcentując rolę nauki i wiedzy w rozwo-
ju gospodarki, sprzyjać mają zarówno zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, 
współpraca instytucji szkolnictwa wyższego i jednostek sektora badawczo–ro-
zwojowego z sektorem gospodarki, współpraca międzynarodowa środowisk aka-
demickich oraz mobilność kadry i studentów. Wymaga powiązania sektora nauki 
z sektorem gospodarki, podniesienia kwalifikacji kadr badawczo-rozwojowego 
sektora w zakresie, m.in. umiejętności przygotowania i zarządzania projektami 
rozwojowymi i badawczymi. 

Wśród wielu stawianych celów priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka naj-
ważniejsze to:

Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki 
i rynku pracy. W efekcie tego wzrosnąć ma liczba studentów uczestniczą-
cych w stażach i praktykach. Aby to osiągnąć, realizowane mają być, m.in. 
badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształ-
cenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy. Planowane są także pro-
gramy rozwojowe uczelni obejmujące rozszerzenie oferty i wzrost jakości 
kształcenia, współpracę uczelni z pracodawcami, jednostkami naukowymi, 
partnerami zagranicznymi czy rozwój e-learningu oraz podnoszenie kwali-
fikacji kadry akademickiej.
Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych. W efekcie ma wzrosnąć 
liczba uczelni, które wdrożą modele zarządzania jakością i kontroli. Wzro-
snąć ma także liczba kierunków szczególnie istotnych według Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej oraz liczba programów rozwojowych wdrożonych 
przez uczelnie. Służyć temu mają przede wszystkim: opracowanie modeli 
efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym, przygotowanie nowo-
czesnych programów nauczania (w tym także kształcenia na odległość), 
opracowanie standardów wzajemnej uznawalności decyzji akredytacyjnych 
w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego czy też wzmoc-
nienie zdolności do zatrudniania przyszłych absolwentów uczelni.
Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematycz-
no-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym. Dzięki temu ma 
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wzrosnąć odsetek absolwentów kierunków matematyczno-przyrodniczych 
i technicznych, liczba uczelni oferujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze 
dla studentów I roku ww. kierunków, a także liczba studentów na kierunkach 
zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. Przy-
czyniać się temu mają zarówno zlecanie uczelniom przez ministra szkol-
nictwa wyższego określonej liczby studentów, jak i wdrażanie programów 
wyrównawczych dla studentów I roku kierunków matematyczno-przyrod-
niczych i technicznych.
Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospo-
darką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych. W efekcie tego 
wzrosnąć ma odsetek pracowników sektora B+R, którzy podnieśli swoje 
kwalifikacje w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojowych. Służyć temu mają różnego rodzaju 
formy szkolenia (kursy, studia podyplomowe) z powyższego zakresu dla 
kadr sektora B+R oraz projekty dotyczące podnoszenia świadomości takich 
kadr i przedsiębiorców w zakresie ważności badań naukowych i prac roz-
wojowych dla gospodarki.

Założenia tzw. Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka opracowane zostały 
na skutek przeprowadzonej analizy społeczno-gospodarczej, w której zwrócono 
szczególną uwagę na fakt, iż od początku lat dziewięćdziesiątych systematycz-
nie wzrasta odsetek młodzieży kształcącej się na studiach. Przy czym zwraca się 
uwagę również na fakt, iż istnieje wiele problemów strukturalnych w obszarze 
szkolnictwa wyższego, wśród których należy wymienić: „zróżnicowanie jakości 
kształcenia, małą popularność kierunków ścisłych oraz zbyt niskie tempo wzrostu 
liczebności kadry akademickiej w stosunku do gwałtownego przyrostu liczby stu-
dentów” .

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Istotnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek 
oświatowych, które obejmują, m.in. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozasz-
kolne dla uczniów, z jednej strony stanowiące instrument wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów napotykających, z różnych przyczyn, problemy edukacyj-
ne, zaś z drugiej strony wzmacniające znaczenie kompetencji kluczowych w trak-
cie procesu nauczania. Programy rozwoje są silnie ukierunkowane na dostoso-
wywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy, a także 
przygotowanie uczniów do funkcjonowania na nim. W tym obszarze szczególny 
nacisk zostanie położony na szkolnictwo zawodowe, w ramach którego, oprócz 
wyżej wymienionych instrumentów wsparcia, znacząco wspierana jest również 
współpraca szkół i placówek z pracodawcami, co przyczyni się do wzmocnienia 
nauczania praktycznego, m.in. poprzez staże i praktyki odbywane u pracodaw-
ców. Wspierana jest ponadto modernizacja oferty edukacyjnej szkolnictwa za-
wodowego zarówno poprzez dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb 
rynku pracy, jak i wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne. In-
strumentem towarzyszącym wyrównywaniu szans edukacyjnych i podnoszeniu 
jakości kształcenia poprzez programy rozwojowe są programy stypendialne dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych i technicznych), którym trudna sytuacja materialna uniemożliwia 
rozwój edukacyjny.
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Równolegle potencjał instytucji edukacyjnych wzmacniany jest poprzez reali-
zację kompleksowych programów ukierunkowanych na rozwój kadr pedagogicz-
nych i administracyjnych systemu oświaty.

Dostęp do edukacji i umożliwienie korzystania z usług edukacyjnych są pod-
stawowymi czynnikami określającymi przebieg ścieżki edukacyjnej, a w rezultacie 
sytuację jednostek na rynku pracy. W ramach Priorytetu realizowane są działania 
obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces kształce-
nia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształ-
cenia poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, a co za tym idzie, wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji, wymaga systemowego 
wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, szczególnie na obszarach 
wiejskich, gdzie edukacja przedszkolna jest upowszechniona w niewystarczają-
cym zakresie. Zapewnienie równego i szerokiego dostępu do edukacji przedszkol-
nej przyczyni się do możliwe wczesnej identyfikacji barier edukacyjnych i opraco-
wania regionalnych strategii ich eliminacji.

Istotną słabością polskiego systemu kształcenia jest niski udział w formalnym 
kształceniu ustawicznym osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupeł-
niających wykształcenie lub kwalifikacje ogólne i zawodowe. W ramach Prio-
rytetu podjęte zostały działania nakierowane na upowszechnienie powyższego 
typu kształcenia ustawicznego poprzez zwiększenie dostępności kształcenia osób 
dorosłych w formach szkolnych, podniesienie jakości usług oferowanych przez 
placówki prowadzące formalne kształcenie ustawiczne oraz promocję korzyści 
płynących z formalnego podnoszenia i uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji 
zawodowych.

Rozdział II – Zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki dla 
projektodawców ubiegających się o środki finansowe od 2012 r.

 Na XV Posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Ka-
pitał Ludzki w dniu 7 września br. podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w ra-
mach POKL mających wpływ na obszary wsparcia finansowego. Zmiany te mają 
charakter korygujący i wynikają, m.in. z „analizy zakresu udzielanego wsparcia 
pod kątem potrzeby jego intensyfikacji lub rozszerzenia, zdobytych doświadczeń 
we wdrażaniu Programu, przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, analizy ob-
szarów interwencji pod kątem adekwatności alokowanych kwot finansowych 
i ustalonych wartości wskaźników” . Przedmiotowy dokument określa kwestie 
horyzontalne będące przedmiotem zmian, wskazując na konieczność zwiększenia 
efektywności działań skierowanych do osób po 45. roku życia, będących w tzw. 
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

 Z punktu widzenia potrzeb systemu edukacji i wsparcia adresowanego 
do instytucji, największe zmiany dotyczą Priorytetu IX POKL „Rozwój wykształce-
nia i kompetencji w regionach”. W ramach Priorytetu zmodyfikowano następujące 
kwestie:

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania 1. 
edukacji przedszkolnej:

Zrezygnowano z finansowania działań umożliwiających opracowanie i re-
alizację kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną,
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Dokonano modyfikacji typu projektu z zakresu tworzenia przedszkoli 
(w tym również uruchamiania innych form wychowania przedszkolnego) 
na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia eduka-
cji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich) na typ projektu 
z zakresu tworzenia przedszkoli (w tym również uruchamiania innych form 
wychowania przedszkolnego) na obszarach o najniższym w skali regionu 
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, nieprzekraczającym 30% 
średniej wojewódzkiej.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego:2. 

Zrezygnowano z finansowania działań polegających na diagnozowaniu 
potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie 
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Wprowadzono możliwość realizacji projektów w ramach nowego typu 
operacji pn. „Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla 
uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu 
oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu” .

Największa zmiana w ramach Priorytetu dotyczy Działania 9.3 Upowszech-3. 
nienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, wobec 
którego podjęto decyzję o całkowitym odstąpieniu od jego realizacji. Kształ-
cenie ustawiczne zostało natomiast kontynuowane w ramach nowego Dzia-
łania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Działanie 9.6 podobnie jak 
większość działań w POKL dzieli się na kilka Poddziałań:

Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie formalnego kształcenia przez całe 
życie osób dorosłych – projekty konkursowe – decyzją Podkomite-
tu wprowadzono możliwość realizacji projektów ukierunkowanych na: 
kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy 
zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swo-
jego wykształcenia, wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ogólnych i za-
wodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich 
efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, 
prowadzące do uzyskania kwalifikacji, czy też wsparcie dla placówek 
kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrod-
ków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na uzy-
skanie akredytacji kuratora oświaty.
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakre-
sie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe – w ramach 
Podziałania będzie można wspierać realizację kursów i szkoleń skiero-
wanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowa-
ne „nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wiedzy, umiejętności 
i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków ob-
cych” .
Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy 
potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompeten-
cji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe – pilotażowe uru-
chomienie i przetestowanie usług doradczych dla osób dorosłych, które 
z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakre-
sie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty 
edukacyjno-szkoleniowej.
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Powyższe zmiany mają istotny wpływ na możliwości i obszary realizacji projek-
tów w dziedzinie edukacji. Efektem zmian może być większa alokacja na działania, 
które w dotychczasowej formie były rozproszone.

Rozdział III – Krótki przewodnik dla projektodawcy – jak przygotować 
projekt, aby uzyskać dofinansowanie 

Ubiegając się o środki finansowe w ramach POKL, nie można zapomnieć o kilku 
najważniejszych zasadach konstruowania projektów:

Zasada 1. Unikanie rutyny – nie ma jednego sposobu przygotowywania projek-
tów, który gwarantowałby otrzymanie dotacji. Należy również unikać przyzwycza-
jeń wypracowanych, np. w efekcie przygotowywania wcześniejszych projektów. 
Dobra praktyka – tak, przyzwyczajenie – nie.

Zasada 2. Poznanie instytucji wdrażającej, która finansować będzie nasz projekt 
– przed przystąpieniem do wypełniania formularzy warto zapoznać się z podsta-
wowymi informacjami dotyczącymi instytucji, która chce przyznać dofinansowa-
nie. Warto również zasięgnąć opinii od instytucji/organizacji, które już współpraco-
wały z instytucją przyznającą dofinansowanie, aby poznać specyfikę sponsora.

Zasada 3. Zrozumienie instytucji wdrażającej – warto zapoznać się z celami tych, 
którzy zamierzają sfinansować nasz pomysł. Przygotowywany projekt powinien 
być odpowiedzią na cele zakładane przez instytucję dającą dofinansowanie, które 
najczęściej mają zainicjować trwałe rozwiązania.

Zasada 4. Kreatywność – projekt powinien w szczególności generować wartość 
dodaną, definiować nowe ponadstandardowe rozwiązania.

Zasada 5. Bycie zrozumianym – przygotowując projekt, należy unikać profesjo-
nalnego żargonu, gdyż nie wszyscy mogą zrozumieć język, jakim się posługujemy. 
Najważniejsza jest zrozumiałość użytego języka projektowego. Najlepiej używać 
sformułowań treści adresata.

Zasada 6. Obiektywność – przygotowany projekt warto obiektywnie zweryfiko-
wać, czy spełnia wszystkie wymogi zawarte w wytycznych sponsora, np. zgod-
ność treści wniosku z wytycznymi instrukcji. Warto również zweryfikować projekt 
pod kątem racjonalności założeń projektowych oraz efektywności wsparcia.

Zasada 7. Budowanie zaufania i wiarygodności – konstruując projekt, należy wy-
kazać rzetelność planowanych rozwiązań projektowych, jak również przedstawić 
wiarygodność instytucji, która ma realizować ten projekt (potencjał instytucjonal-
ny i finansowy).

Zasada 8. Przestrzeganie reguł – wniosek o dofinansowanie wypełniamy zgod-
nie z wytycznymi sponsora. Rygorystyczne podejście do wytycznych powoduje, 
iż wniosek nie zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, tj. niewłaściwy język, 
niewłaściwy formularz, zbyt duża liczba znaków, brak danego załącznika itp.

Zasada 9. Rzetelność budżetu – budżet jest krwiobiegiem projektu. Na podsta-
wie opisu założeń projektowych sponsor jest w stanie stwierdzić, czy koszty osza-
cowano w sposób racjonalny, czy nie ma pozycji zawyżonych, nieadekwatnych do 
założeń projektowych, czy jesteśmy organizacją wiarygodną itp.

Zasada 10. Szczęście sprzyja wytrwałym i konsekwentnym – warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż przygotowanie projektów nie jest wdzięczną pracą. Często zda-
rza się, że za pierwszym, drugim, a nawet trzecim razem, składany projekt nie 
uzyskuje dofinansowania. Wówczas nie należy się zrażać, należy zastanowić się 
dlaczego sponsor odrzucił projekt, przeanalizować popełnione błędy, przygotować 
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nowe rozwiązania. Doświadczenie pokazuje, iż podstawowym elementem słu-
żącym osiągnięciu sukcesu przy staraniu się o dofinansowanie jest wytrwałość 
i konsekwencja.

Przystępując do przygotowywania projektów finansowanych z funduszy unij-
nych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego, obecnie w Polsce realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektodawcy przygotowują 
opisy odpowiadające następującym zagadnieniom:

„Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu i cele projektu. Należy w tym 1. 
punkcie:

Uzasadnić potrzebę realizacji projektu, tj. wskazać problem, na który odpo-
wiedź stanowi cel główny projektu; przedstawić opis sytuacji problemowej, 
do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), 
uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji pro-
jektu; przedstawić dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny 
projektu; opisać wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty 
inne niż grupa docelowa.
Wskazać cel główny oraz cele szczegółowe projektu.
Określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustalić wskaźniki 
pomiaru celów).
Określić wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość 
docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie 
danego celu).
Określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki re-
alizacji poszczególnych celów (ustalić źródło weryfikacji/pozyskania danych 
do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru).

Grupy docelowe. W tym punkcie należy:2. 
Scharakteryzować osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem 
z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, 
wykształcenie, płeć).
Uzasadnić wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem. 
Opisać sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek, odnosząc się do pla-
nu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu 
przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M).
Opisać potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projek-
tu oraz podać wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zaintereso-
wania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem 
projektowym.

Zadania. Powinno się:3. 
Przyporządkować poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do 
którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania.
Opisać zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań 
wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem.
Opisać produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań.

Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wniosko-4. 
wana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł). Należy 
zatem:

Zidentyfikować sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osią-
gnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów.
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Wskazać sposób identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka).
Opisać działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka 
i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka.

Oddziaływanie projektu. Należy tu:5. 
Opisać, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do 
osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu POKL.
Opisać wartość dodaną projektu.

Potencjał i doświadczenie projektodawcy. Projektodawca powinien:6. 
Opisać doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych 
przedsięwzięć/projektów.
Przedstawić informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodaw-
cy/partnerów do realizacji projektu.

Opis sposobu zarządzania projektem. Należy:7. 
Opisać, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn).
Opisać, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w re-
alizację projektu (wskazać osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne 
kompetencje).
Uzasadnić wybór partnerów projektu ( jeżeli dotyczy).
Opisać rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każ-
dy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt ( jeżeli 
dotyczy).
Opisać wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie 
zlecane innym podmiotom i uzasadnić zlecanie realizacji zadań (w przypad-
ku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane 
innym podmiotom).
Opisać działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego 
uczestników.

Budżet projektu – ogólny oraz z uszczegółowieniem poszczególnych pozycji 8. 
budżetowych w ramach planowanych do realizacji zadań. Należy w tym waż-
nym punkcie wniosku:

Przedstawić wydatki potrzebne do realizacji projektu i osiągnięcia jego ce-
lów, przy uwzględnieniu zasady kwalifikowalności wydatków, zasady racjo-
nalności i efektywności wydatków projektu (tj. zgodności ze stawkami ryn-
kowymi – zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami) oraz przy 
uwzględnieniu zasady poziomu kosztów zarządzania projektem w kontek-
ście specyfiki i okresu realizacji projektu, a także zgodności z obowiązują-
cym limitem dla danej wartości dofinansowania” . 

Istotną kwestią mającą wpływ na jakość przygotowywanych projektów jest 
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wprowadzenie ww. za-
sady spowodowało, iż duża liczba wniosków o dofinansowanie była odrzucana na 
etapie oceny merytorycznej z uwagi na niespełnienie, tzw. standardu minimum 
(wymagane uzyskanie minimum dwóch pozytywnych odpowiedzi) – narzędzie 
wprowadzone w celu umożliwienia oceniającym jednoznacznej oceny, które ele-
menty wniosku są równościowe, tj. nie dyskryminują płci znajdującej się w gor-
szym położeniu w obszarze problemowym projektu). 
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Generalnym założeniem wprowadzonej koncepcji w zakresie równości płci jest, 
aby przygotowywane projekty docelowo w jak największym stopniu poruszały 
problematykę zjawisk dyskryminacyjnych w zakresie równości płci. Tym samym 
dążyły do zniwelowania stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn z po-
łożeniem szczególnego akcentu na równość kompetencyjną, tj. zarówno kobiety 
i mężczyźni mają możliwość posiadania podobnych predyspozycji zawodowych, 
a tym samym płeć nie powinna mieć wpływu na dostęp do zatrudniania oraz na 
wysokość wynagrodzeń, co skutkuje obecnie poważnymi konsekwencjami spo-
łecznymi oraz gospodarczymi. 

Przy przygotowywaniu projektów POKL najważniejsze jest, aby w jak najwięk-
szym zakresie uwzględniać kwestie zagadnień poruszonych w ramach standardu 
minimum. Ważną dla projektodawców wskazówką powinno być, iż oceniający rza-
dziej mają wątpliwości, co do jednoznacznej oceny kwestii równościowych przy 
odpowiedziach na następujące punkty standardu minimum: „Czy projekt zawie-
ra analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasię-
gu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?; 
Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą 
obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu?; Czy rezultat(y) są podane 
w podziale na płeć i/lub wskazują, jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i męż-
czyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?; Czy projekt 
wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projek-
tem?” .

W przypadku projektów edukacyjnych „analiza sytuacji kobiet i mężczyzn to 
spojrzenie na edukację z perspektywy tego, w jaki sposób przygotowuje ona 
dziewczynki i chłopców (uczniów/uczennice, studentów/studentki) do pełnienia 
ról społecznych i zawodowych, a więc tego, czego w POKL uczymy już osoby 
dorosłe w odniesieniu do rynku pracy, nauki i badań itp.” . Analiza sytuacji ko-
biet i mężczyzn w projektach edukacyjnych polega więc na odniesieniu się do 
istniejących barier równości w obszarze edukacji. Celem projektodawcy nie jest 
zmiana istniejących proporcji. Celem projektów edukacyjnych w POKL powinno 
być osłabienie istniejących barier równości, poprzez m.in. przekazywanie dzieciom 
i młodzieży niestereotypowej wiedzy oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od 
płci, spektrum możliwych wyborów życiowych. Wreszcie to kwestia kształtowania 
partnerskich relacji między płciami, opierających się na zasadzie wzajemnego sza-
cunku, równych praw i obowiązków, wolności od przemocy.

Cenną wskazówką podczas przygotowywania projektów w ramach zasady 
równości szans może być sugestia, aby przy przygotowaniu opisu projektu starać 
się odpowiedzieć pozytywnie na jak największą ilość pytań zawartych w katalogu 
dot. standardu minimum (przynajmniej na trzy pytania jako forma zabezpiecze-
nia, gdyby oceniający nie uznali jednej z odpowiedzi, wówczas projekt i tak jest 
zgodny z zasadą równości szans K i M). Omijaną najczęściej przez projektodawców 
problematyką jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy działania odpowiadają na 
nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i męż-
czyzn? Niniejsza kwestia dość jasno wskazuje, iż zaplanowanie częściowo zróżni-
cowanych działań dla K i M bądź zaplanowanie wspólnych działań równościowych 
stanowi obecnie największy problem dla projektodawców. 
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 Przygotowanie projektów zgodnie z powyższymi wskazówkami zwiększy 
szanse projektodawców na uzyskanie dofinansowania oraz podniesienie poziomu 
wiedzy niezbędnej podczas wdrażania przedsięwzięć edukacyjnych.

Podsumowując kwestię realizacji projektów edukacyjnych, można pokusić się 
o stwierdzenie, iż duża dostępność środków unijnych w okresie programowania 
funduszy strukturalnych 2007-2013 pozwala instytucjom i samym beneficjentom 
ostatecznym nadrobić zaległości rozwojowe, w tym w zakresie dostosowania 
swojej oferty/umiejętności do potrzeb rynku edukacyjno-zawodowego oraz przy-
czynia się do wzmocnienia pozycji instytucji i ich prestiżu w regionie. Nie bez zna-
czenia dla kwestii rozwojowych szkolnictwa przy wykorzystaniu funduszy z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
jest także fakt, iż zdecydowana większość projektów w ramach niniejszego pro-
gramu finansowana jest w 100%, bez potrzeby korzystania z własnych środków 
finansowych. Nie do przecenienia jest również aspekt promocyjny, dzięki środkom 
unijnym szkoły i instytucje mają możliwość promowania w mass mediach swoich 
przedsięwzięć projektowych, a przy tej okazji instytucji jako całości. Podsumowu-
jąc, można pokusić się o stwierdzenie, iż środki unijne wywierają korzystny wpływ 
na rozwój szkolnictwa w Polsce.
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Mirosława Michalska
Starszy Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie,  

Filia w Płocku

Już od lat 90. polscy studenci na podstawie umowy rządowej mieli możliwość 
podejmowania pracy w okresie wakacji na terenie Niemiec. Oferowana praca nie 
miała charakteru stażu zawodowego, ponieważ nie była związana z kierunkiem 
kształcenia, oprócz wymiaru zarobkowego miała dać wyobrażenie o pracy w wa-
runkach niemieckich oraz praktycznego sprawdzenia znajomości języka niemiec-
kiego, z możliwością jego doskonalenia.

Każdego roku w listopadzie Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn wspólnie 
z Wojewódzkimi Urzędami Pracy w Polsce prowadzili nabór do pracy dla polskich 
studentów w Niemczech na okres wakacji. Ze względu na otwarcie niemieckiego 
rynku pracy od 1 maja 2011 roku, oferta tegoroczna nie posiadała limitu podań. 
W latach wcześniejszych limit ten wynosił 1000 osób. Chętnych do wyjazdu w la-
tach 90. było bardzo dużo, nawet kilkakrotnie więcej niż miejsc. Wejście Polski 
do Unii i możliwość podjęcia pracy przez studentów w takich krajach, jak Wielka 
Brytania i Irlandia spowodowało odwrócenie tendencji, obecnie trudno znaleźć 
chętnych do pracy w Niemczech na tych warunkach, które niezmiennie od wielu 
lat proponują pracodawcy niemieccy. 

Federalny Urząd Pracy określił zasady zatrudnienia studentów polskich na okres 
wakacji w Niemczech lato 2011, o zatrudnienie wakacyjne mogli ubiegać się:

studenci studiów dziennych w tym studenci ostatniego roku studiów (w la-
tach poprzednich ta grupa była szersza, bo obejmowała też studentów stu-
diów zaocznych i wieczorowych),
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcą-
cych) także ostatniego roku nauki, w tym roku po raz pierwszy mogą wy-
jechać do pracy uczniowie,
w wieku od 18 do 35 lat,
posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wy-
magany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),
deklarujący gotowość do podjęci pracy przez co najmniej 2 miesiące w okre-
sie letnich wakacji.

Oferowane zajęcia wakacyjne to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, 
przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej 
(np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle. Czas pracy, wy-
nagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfo-
wym lub normom przyjętym na danym obszarze. Studenci nie mają w Niemczech 
ustawowego ubezpieczenia chorobowego, dlatego powinni zawrzeć umowę 
ubezpieczeniową w Polsce. Koszt dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pra-
codawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi zakwaterowania, ale często 
pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich, jak rolnictwo, gastronomia praco-
dawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne). Studenci/
uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym mu-

IV
Praktyki i staże zawodowe a możliwości zatrudnienia2
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szą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na 
własny koszt.

Przesłanie dokumentów do ZAV w Bonn nie jest równoznaczne z otrzymaniem 
zatrudnienia. Ostateczną decyzję podejmuje partner niemiecki, natomiast dalsza 
korespondencja odbywa się pomiędzy nim a kandydatem, bez udziału urzędów. 
Jeśli osoba otrzyma więcej niż jedną ofertę, ma ona prawo wyboru oferty. W przy-
padku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta/ucznia 
zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.
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Urszula Wojtalewicz 
doradca zawodowy CIiPKZ

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku, Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej od wielu lat współpracuje ze szkołami ponadgim-
nazjalnymi z terenu swojego działania. Współpraca dotyczy między innymi przy-
gotowania uczniów ostatnich klas do świadomego wkroczenia na rynek pracy, 
a także zaplanowania ścieżki edukacyjne lub zawodowej. W nawiązaniu do tych 
dobrych doświadczeń Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku zwróciła 
się z prośbą do tutejszego urzędu, aby doradcy zawodowi mogli zapoznać mło-
dzież z warunkami panującymi na niemieckim rynku pracy – rynku gdzie młodzież 
tej szkoły w ramach realizowanego projektu będzie odbywać praktyki zawodowe 
w zakresie budownictwa. Skierowana prośba zyskała aprobatę Dyrektora WUP 
Filia w Płocku Pana Piotra Dyśkiewicza. W związku z tym opracowany został pro-
gram spotkań z młodzieżą wyjeżdżającą na praktyki do Niemiec. Program obej-
mował zagadnienia związane między innymi: z sytuacją na rynku pracy w Polsce 
i w Niemczech, strukturą zatrudnienia. Ważnym elementem spotkań było wyka-
zanie różnic kulturowych panujących w Polsce i w Niemczech w środowisku za-
wodowym. Doradcy zawodowi starali się przekazać wiedzę w kontekście histo-
rycznych zmian kiedy Niemcy stały się jednym krajem, gdzie mieszkańców jeszcze 
dzielą mimo wszystko podziały na landy wschodnie i zachodnie. W związku z tym 
zwracali uwagę na: różniący ich styl życia, temperament; jednak najbardziej ude-
rzającymi różnicami stały się kwestie: przemysłu, infrastruktury i poziomu życia. 
Przekazywana charakterystyka tego kraju zawierała przede wszystkim istotne 
ogólne cechy zachowań w biurze i wzorce kulturowe w przedsiębiorstwie. Duży 
nacisk położono na poważne traktowanie sfery biznesu przez Niemców oraz na to, 
iż naród ten jest dumny ze swych zdolności i osiągnięć oraz że są głęboko prze-
konani, iż ich produkty, systemy zarządzania, sposoby działania są najlepsze. Pod-
czas zajęć udzielane były wskazówki jakie każdy przybysz z innego kraju w tym 
z Polski powinien znać i o nich pamiętać. Doradcy również wskazywali na silną po-
zycję małych i średnich rodzinnych firm. Cudzoziemiec może się spotkać z nowym 
dla siebie poczuciem odpowiedzialności społecznej i troski o zatrudnionych od 
lat pracowników. Może dziwić także fakt, iż kwestie działalności przedsiębiorstwa 
rozstrzygane są na forum rodzinnym, poza gronem zawodowego kierownictwa. 

Zapoznano młodzież również ze strukturą przedsiębiorstwa niemieckiego i rolą 
jednostki, która opracowana jest w sposób logiczny i metodyczny. Zwracano uwa-
gę na zachowanie drogi służbowej, procedury, przepisy i metody działania, któ-
re są ściśle przestrzegane. Charakteryzując niemieckie społeczeństwo mówiono 
o ich szacunku do perfekcjonizmu, który dotyka wszystkie sfery życia zawodo-
wego i prywatnego. Doradcy zawodowi CIPiKZ analizując z młodzieżą pozytywne 
postawy wobec obowiązków zawodowych podkreślali cechę narodową Niemców, 
którzy są bardzo punktualni i punktualność ta postrzegana jest bardzo rygory-
stycznie – co do minuty. Spóźnienie świadczy o niesolidarności. Uważa się, że je-
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Dobre praktyki w zakresie współpracy Wojewódzkiego 
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śli ktoś spóźni się pól godziny na spotkanie, to zapewne spóźni się pół miesiąca 
z dostawą. 

Podczas zorganizowanych spotkań młodzież tez dowiedziała się o pozytyw-
nych doświadczeniach firm polskich, które prowadzą swoją działalność na terenie 
Niemiec. W tym kontekście uczniowie zostali zaznajomieni z: krokami w zakresie 
rejestracji własnej działalności gospodarczej, możliwościami pozyskania dotacji 
wspierającej rozpoczęcie biznesu. Uczniowie byli bardzo aktywni podczas zajęć, 
zadawali wiele pytań, jak również rozważali szanse powodzenia pomysłów na 
własny biznes. 

Z tak dużym bagażem wiedzy jak również doświadczeń zawodowych zdobytych 
w ramach praktyk szkolnych na rynku polskim i niemieckim młodzież tej szkoły na 
pewno będzie miała duże szanse zawodowe na rynku pracy.
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Agnieszka Wierzchowska 
Zastępca Dyrektora Wydziału Wspomagania i Komunikacji Społecznej 

Kuratorium Oświaty w Warszawie 

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, ale także nowe możliwości… Bez ar-
mii dobrze wykształconych inżynierów, matematyków, chemików i biologów nie 
mamy szans na sukces w dzisiejszym, tak szybko rozwijającym się, świecie. Po-
szukujemy zatem Einsteinów, Edisonów, Koperników, Czochralskich i Skłodowski-
ch-Curie. Prawdopodobnie żyją wśród nas. Wielu z nich zasiada dziś w szkolnych 
ławkach. Jak ich wyłowić z tysięcy uczniów? Co pobudzi ich ciekawość i pasję 
poznawczą? 

Na pewno warto wziąć udział w innowacyjnym projekcie edukacyjnym pn. 
„Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych”, realizowanym przez Kurato-
rium Oświaty w Warszawie we współpracy z Politechniką Warszawską. Projekt 
ten złożony został w konkursie nr 4/POKL/2009 Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w ramach innowacyjnego tematu: Działania służące zwiększaniu zainteresowa-
nia uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynu-
acją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na 
wiedzy 

Zgodnie z tematem, celem ogólnym tego przedsięwzięcia jest zwiększanie za-
interesowania uczniów podejmowaniem studiów na kierunkach ścisłych i przy-
rodniczych. Projekt „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” kierowany 
jest zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
woj. mazowieckiego, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W pierwszym etapie realizacji projektu na terenie Politechniki Warszawskiej 
nagranych zostało 30 wykładów, których tematyka dotyczy różnych dziedzin 
wiedzy, od matematyki aż po inżynierię materiałową. Wśród tematów nagranych 
wykładów możemy znaleźć, m.in. zagadnienia dotyczące fraktali, rachunku praw-
dopodobieństwa, holografii, problemów energetycznych, a także chemii spożyw-
czej. Do każdego z nagranych wykładów opracowany został również podręcznik 
dla nauczyciela oraz zeszyt ćwiczeń dla ucznia, które tematycznie powiązane są 
z każdym wykładem i będą możliwe do pobrania razem z nim w wersji elektro-
nicznej ze strony internetowej projektu. Przygotowane materiały zawierają nie 
tylko przypomnienie treści wykładu, ale z pewnością pozwolą uczniom poszerzyć 
wiedzę w zakresie prezentowanego tematu. Naszym zamysłem jest, aby nagrane 
wykłady nie zastępowały lekcji, lecz pozwoliły rozbudzić w uczniach ciekawość, 
były dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań.

Przed nami II etap projektu - będą mogli w nim uczestniczyć nauczyciele 
matematyki, fizyki i chemii. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w tym 
przedsięwzięciu będzie zgłoszenie 3 nauczycieli ww. przedmiotów z jednej szko-
ły ponadgimnazjalnej, którzy wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakre-
su metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego, łączącego treści 
programowe z matematyki, fizyki i chemii. Szkolenia prowadzone będą przez me-
todyków oraz praktyków edukacyjnych podczas 6 kolejnych sobót w Warszawie. 

IV

A może projekt  
„Szukając Einsteina– Akademia Umysłów Ścisłych”?4
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W etapie testującym tego projektu udział weźmie grupa 72 nauczycieli z 24 szkół 
ponadgimnazjalnych, wybranych przez Komisję Rekrutacyjną, według zasad okre-
ślonych w specjalnie opracowanym Regulaminie, który dostępny będzie na stronie 
internetowej projektu w październiku br. Przeszkoleni w ramach projektu nauczy-
ciele prowadzić będą w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne, w oparciu o wypra-
cowaną metodę „lekcji holistycznej”, zaś uczniowie uczestniczący w tych zajęciach 
będą mieli, m.in. możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej, a także wezmą 
udział w bezpłatnych zajęciach laboratoryjnych z chemii, fi zyki oraz matematyki 
w pracowniach na terenie tej uczelni. Projekt zakłada, iż podczas zajęć pozalekcyj-
nych uczniowie, pod opieką nauczyciela, będą mieli okazję do obejrzenia wykła-
dów i skorzystania z przygotowanego dla nich zeszytu ćwiczeń. 

Szczegółowy regulamin rekrutacji szkół oraz nauczycieli wraz z harmonogra-
mem realizacji projektu dostępne będą na stronie internetowej projektu: www.
projekt.kuratorium.waw.pl 

Dodatkowe informacje uzyskać można w biurze Projektu (Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, pokój 113) lub telefonicznie: 22-551-24-00 
wew. 1132.

Jestem głęboko przekonana, że udział w tym projekcie pozwoli rozbudzić 
w uczniach zainteresowanie związane z kontynuacją kształcenia na kierunkach 
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Wszystkich Państwa 
serdecznie zachęcam do udziału w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.
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