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Informacje wstępne
Projekt Trawi (transfer doświadczeń do tworzenia, kształcenia i szkolenia zawodowego w
szkołach zawodowych) dąży do realizacji celów, tj. intensyfikacji współpracy pomiędzy
kształceniem i szkoleniem zawodowym a zakładami pracy w Polsce oraz Czechach. Projekt
Trawi ma swoje początki w szkolnictwie zawodowym w Niemczech.
Opis kształcenia zawodowego w Czechach
Początkowe kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) prowadzone jest w szkołach. Jednakże
szkolenie praktyczne i staże są integralną częścią programów nauczania.
Przedmioty ogólnokształcące są bardzo ważnym elementem kształcenia we wszystkich typach
programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Liczba przedmiotów ogólnokształcących i
zawodowych zależy od programu: jest to zwykle 30% czasu nauki w trybie trzyletnim, a 45%
w
czteroletnim
programie
nauczania
zakończonym
maturą.
Na praktykę w trzyletniej szkole zawodowej poświęca się do 50% czasu , natomiast aż do
38% w szkołach czteroletnich. Szkolenie zawodowe trwa, w zależności od wyboru, 3 lub 4 lata.
-

-

3 letnie – (ISCED 353/EQF 3) - kończy się egzaminem z certyfikatem umożliwiającym
podjecie pracy np. fryzjer, murarz, uczniowie mają możliwość przystąpienia do matury
po kolejnych 2 latach nauki w szkołach o profilu uzupełniającym (ISCED 354/EQF 4).
Matura oczywiście umożliwia dalszy rozwój i naukę. Szkoły oferują kilka profili
uzupełniających wykształcenie i kończących ten etap nauki maturą(ISCED 354/EQF
4).
4 letnie technikum (SOS) - kończy się maturą (ISCED 3A/EQF 4), umożliwia dalszą
naukę oraz uprawnia do podejmowania pracy w zawodach o średnim stopniu
specjalizacji, np. administrator systemu inform., technik inżynierii lądowej i wodnej. 1

Opis kształcenia zawodowego w Polsce
Szkolenie zawodowe trwa 3 lata z szkołach zawodowych oraz 4 w technikach. W technikach
praktyczna nauka zawodu oraz teoria zajmują po 50% czasu edukacji, natomiast w
zawodówkach praktyczna nauka – 60%, teoria zaś 40%. Uczniowie zawodówek odbywają
praktyki w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praktyki rozpoczynają się w momencie
ukończenia przez ucznia gimnazjum, w wieku 16 lat. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Każdy z zawodów ma od 1 do 3
kwalifikacji, tylko po zdaniu wszystkich uczeń otrzymuje dyplom.2
Wiele dokumentów stanowi o poprawie kształcenia zawodowego, m.in. Deklaracja na rzecz
szkolenia zawodowego przyjęta przez Radę Europy dnia 15.10.20133 Jak mówi dokument,
szkolnictwo zawodowe winno być atrakcyjniejsze i efektywniejsze poprzez wprowadzenie kilku
zasad:
- połączenie wysokiej jakości kształcenia oraz praktyk umożliwi uczniowi poszerzenie
wiedzy a w szczególności nabycia umiejętności praktycznych, przekrojowych

CEDEFOP, Szkolnictwo zadowode – Czechy, 2012/13.
CEDEFOP, Szkolnictwo zawodowe – Polska, 2012/13.
3
Deklaracja Rady Europy na rzecz szkolenia zawodowego (14986/13).
1
2
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-

-

zdolności, które uświadczą ucznia w przekonaniu że poradzi sobie w każdym
środowisku pracy i się w nim łatwo zaadaptuje
odpowiednie zaangażowanie pracodawców i instytucji publicznych w finansowanie
szkolnictwa zawodowego, odpowiednie wynagrodzenie praktykantów i ich socjalne
zabezpieczenie, zapewnienie zachęt dla wszystkich osób/firm mających udział w
szkoleniu zawodowym, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, a ponadto
zapewnienie wystarczającej ilości wolnych miejsc dla osób chcących się kształcić
wsparcie programu nauczania zawodowego poprzez organizowanie szeregu kampanii
skierowanych do gimnazjalistów, ich rodziców, szkół, nauczycieli, pracodawców oraz
instytucji publicznych. Owe wsparcie ma za zadanie podkreślenie faktu ze szkolnictwo
zawodowe jest kluczem do sukcesu na rynku pracy.

Ponadto projekt Trawi wpisuje się cele UE w strategii na lata 2020 (Europa 2020) mówiącej
ze polityka ekonomiczna UE ma być prowadzona w sposób inteligentny, zrównoważony, z
niskim wskaźnikiem bezrobocia, wysoką produktywnością i spójnością społeczną.4
Zgodnie z powyższą strategią projekt Trawi pragnie wnieść swój wkład w usprawnienie
kształcenia zawodowego a co za tym idzie zmniejszenia bezrobocia wszystkich mieszkańców.
Możliwe jest to tylko przy zacieśnieniu współpracy szkół i rynkiem pracy. Szkoły muszą
wyposażać uczniów w taką wiedzę, umiejętności i zdolności jakie są wymagane w danym
czasie na rynku pracy.

Stanowiska partnerów
Jak powinno wyglądać kształcenie zawodowe

1
-

skupione na praktycznej nauce zawodu i wymaganiach rynku pracy
Bliska współpraca z pracodawcami, szkoły powinny monitorować wymagania rynku i
odpowiednio dopasowywać kształcenie do ich potrzeb. Szczególny nacisk położyć na
praktyki w firmach, w szczególności szkoły zawodowe (EQF3), które przygotują ucznia
do podjęcia pracy.

-

staże
Czasami szkole trudno jest znaleźć odpowiedniego pracodawcę chcącego ponadto
zainwestować swój czas i środki w zapewnienie miejsca na stażu. W dużej mierze
zależy to od ilości studentów, pozycji szkoły w regionie oraz sąsiedztwa firm
chemicznych. Te braki można nadrobić uczestnicząc w projektach UE dzięki którym
uczniowie mogą wyjechać za granice i tam nabywać nowe umiejętności.

-

zminimalizowanie praktycznej nauki zawodu w szkołach i przeniesienie jej do firm
W szkołach zawodowych (EQF3 – Czechy) zajęcia praktyczne w laboratoriach powinny
być ograniczone do minimum i trwać tylko jeden rok. Powinny one kłaść nacisk na
podstawowe umiejętności i podstawowe techniki analizy potrzebne w pracowniach w

Komunikat Komisji Europejskiej "Europa 2020 – „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju"
4
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zakładach pracy. W trakcie kolejnych 2 lat takie praktyczne ćwiczenia powinny
odbywać się w zakładach pracy.
-

treści ćwiczeń praktycznych powinny być opracowywane wspólnie z firmami
Studenci powinni być zaznajomieni z rodzajami zadań wykonywanymi w zakładach
pracy (rodzajami procesów technologicznych, analiz). Prawdziwe problemy
rozwiązywane w firmach powinny być formułowane i omawiane na zajęciach co
zdecydowanie podniesie umiejętności uczniów w zakresie rozwiązywania
rzeczywistych problemów.

-

większe wsparcie finansowe
Szkoły zawodowe są niedofinansowane. W obecnej sytuacji jedynym wyjściem może
być zwiększone wsparcie firm dzięki czemu szkoły będą mogły zapewnić odpowiednią
wykształcenie i przygotowanie w zgodzie z obecnymi trendami i potrzebami.
Jakakolwiek pomoc jest potrzebna, finansowa czy rzeczowa/osprzęt. Nauka w dobrze
wyposażonych laboratoriach jest istotna ze względu na wyposażenie ucznia w
umiejętności pracy na najnowocześniejszych urządzeniach. Dobry sprzęt w szkołach
może częściowo zastąpić naukę zawodu w firmach.

Co może zostać polepszone

2
-

definiowanie profili zawodowych w branży chemicznej we współpracy z firmami
Formułowanie profili nie powinno się odbywać tylko i wyłącznie na podstawie praktyki
dydaktycznej danego programu nauczania, szkoły powinny używać sposobu który jest
używany przez firmy, tj. by profile zawodu dobierać pod kątem zadań w laboratorium.

-

poprawa zwięzłości/korelacji programu nauczania i rynku pracy
Ten program może zostać jedynie rozwiązany poprzez zacieśnienie współpracy szkół
i firm. Szkoły powinny mieć więcej partnerów regionalnych by zbierać jak najwięcej
informacji do ewaluacji swojego szkolenia. Szkoły powinny być elastyczne przy
modyfikowaniu programów nauczania by jak najszybciej zareagować na zmiany na
rynku pracy.

-

wzmocnienie relacji interdyscyplinarnych
Zarówno w formie ustnej jak i pisemnej zadania, pytania oraz instrukcje powinny być
powiązane z innym przedmiotami.

-

nacisk na nauczanie inżynierii chemicznej
Uczniowie powinni posiadać większą wiedzę nt. sprzętu produkcyjnego, ich budowy,
funkcji oraz o podstawowych operacji produkcyjnych. Powinni być również częściej
zaangażowani do pracy w departamentach produkcyjnych by być bardziej obeznanymi
z procesami technologicznymi i rozwiązywaniem problemów w tychże działach. Będą
tam mogli w pełni wykorzysta swoją wiedzę teoretyczną.
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-

ograniczenie zwykłej chemii laboratoryjnej
Zadania laboratoryjne powinny być omawiane w szerszym kontekście – dlaczego się
je przeprowadza, wg jakich procedur oraz jakie są spodziewane rezultaty. Trzeba
również kłaść nacisk na poprawną i bardzo dokładną interpretacje otrzymanych
wyników.

-

wdrożenie zmian w programach nauczania wg wytycznych/wymagań firm
Modyfikowanie programów nauczania wg wymagań pracodawców poprzez
rozszerzenie treści oraz wdrożenie nowych programów zgodnych z posiadanym
wyposażeniem w szkole.

Nasz wkład w projekt

3
-

współpraca nauczycieli ze specjalistami z branży chemicznej
Nauczyciele i eksperci powinni ze sobą współpracować m.in w formie konsultacji,
wykładów, seminariów oraz uaktualniania programu nauczania w oparciu o
rekomendacje ekspertów z firm chemicznych oraz nauczycieli biorących udział w
seminariach. Następnie zdobyta wiedza powinna być użyta do uaktualnienia pr.
nauczania. Pracownicy szkoły powinni mieć możliwość brania czynnego udziału oraz
wpływania na problemy, stawianie wyzwań pracodawcom i szkołom.

-

staże nauczycieli oraz uczniów wfirmach zagranicznych
Szkoły powinny podpisać porozumienia z firmami zagranicznymi umożliwiające
podjęcie stażu zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Obie grupy w ten sposób będą
mogły poznać inne metody pracy i podejście do niej, ćwiczyć niezależność, prace w
grupach,
pewność siebie, umiejętności językowe oraz rozwijać kompetencje
pracownicze.

-

wzmocnienie współpracy z pracodawcami (projekty wspierane przez Komisje
Europejską)
Wysokiej jakości szkolenie zawodowe wymaga współpracy szkoły z pracodawcami
zarówno na gruncie praktycznym jak i teoretycznym. W dzisiejszej globalnej wiosce
jest to bardzo istotne. Co istotne każda szkoła chcąca liczyć się na rynku pracy powinna
posiadać zespół do współpracy przy międzynarodowych projektach.

-

nacisk na funkcje maszyn chemicznych
Interpretacja funkcji osprzętu chemicznego powinna być przeprowadzona na
podstawie rzeczywistych maszyn, najlepiej podczas prezentacji jej działania.

-

nacisk na samodzielność
By wzmacniać samodzielność uczniów szkoły powinny przygotowywać zadania
otwarte z różnymi rozwiązaniami, prosząc jednocześnie o jak najdokładniejsze
uzasadnienie rozwiązania. Uczniowie powinni pracować wg instrukcji natomiast z
minimalną lub żadną pomocą nauczyciela.
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-

nauka praktyczna
Należy zwiększyć czas nauki zawodu w dobrze wyposażonych zakładach
chemicznych.

-

wdrożenie nowych form kształcenia
W praktycznej nauce zawodu nowe metody – heurystyczne metody, metoda
badawcza, itp. Innowacyjne metody pozwalają uczniom rozumieć lepiej i więcej.

-

wykorzystywanie specjalistów z branż chemicznych jako nauczycieli (na cześć etatu)
lub ekspertów
Szkoły powinny wziąć pod uwagę możliwość zaproszenia lub tez zatrudnienia
specjalistów z branż chemicznych, którzy będą mogli rzucić nowe światło na te same
zagadnienia, poszerzyć zainteresowania uczniów, omówić procedury laboratoryjne
oraz problemy z nimi związane.

-

wybieranie wysokiej jakości miejsc pracy dla uczniów
Partnerzy o uznanej renomie, znanej i szanowanej marce, która posiada własny dział
badawczy z pracownikami chętnymi do współpracy.

-

informacje zwrotne z zakładów pracy
Przeprowadzenie kwestionariusza wśród uczniów, dyskusja przy okrągłym stole,
ocena uczniów w miejscu pracy.

-

zwracanie uwagi uczniom by stosowali się do reguł i procedur podczas pracy
By ułatwić uczniom trening praktyczny należy stworzyć instrukcje pracy by wyjaśnić im
zasady oraz możliwe konsekwencje ich nieprzestrzegania. W trakcie pracy należy
zwracać uwagę na przestrzeganie procedur.

-

nauka rozwiązywania problemów
By osiągnąć cel należy przygotować dla uczniów jakiś problem i poprosić uczniów by
go rozwiązali używając swojej wiedzy i kompetencji. Używając różnych metod i
narzędzi w zależności od problemu.

-

wspieranie autonomicznej pracy uczniów
By wspierać niezależne myślenie uczniów jednym z najbardziej efektywnych
instrumentów jest metoda badawcza. Może zostać zrealizowana w oparciu o bazy
danych, raporty itp.

-

nauka umiejętności komunikacyjnych
W trakcie projektu dużą wagę należy przykładać do rozwoju umiejętności takich jak:
punktualność, praca w grupach, rozwiązywanie problemów, zdolność uczenia się itp.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie”. Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji
Europejskiej. Odpowiedzialność za treść publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze
wykorzystywanie zamieszczonych w niej informacji
Strona 5 z 5

