Strona główna > Archiwum > Edukacja > Europa szuka zawodowców

Europa szuka zawodowców
Data publikacji: 02.02.2015
Czego Jaś się nie nauczył, Jan nauczyć się może? Oczywiście!

Historia jakich wiele. Jaś z trudem kończy gimnazjum, pod presją otoczenia kontynuuje naukę w liceum ogólnokształcącym, ale niestety, szybko orientuje się, że matura i
studia nie są dla niego. Wtedy decyduje się na zawód kucharza w zasadniczej szkole zawodowej. Po półtora roku rezygnuje ze szkoły, nie wytrzyma 3 lat nauki zawodu, boi się
egzaminu... Jan z pewnością zasili rzesze długotrwale bezrobotnych młodych Europejczyków, tzw. drop-outs, czyli młodych osób, które wypadły z formalnego systemu
kształcenia i funkcjonują na rynku pracy bez kwaliWkacji. Osoby te często imają się jakiejkolwiek dostępnej pracy, na umowę zlecenie, na krótki czas. Co prawda zdobywają
doświadczenie zawodowe, ale są raczej bez szans na zdobycie stałej, dobrze płatnej pracy z powodu braku dokumentów poświadczających posiadane kwaliWkacje.
Według danych Eurostatu przysłowiowy "Jaś" to proWl statystycznych Europejczyków w wieku od 18 do 30 lat. Powyższe dane ukazują również, że liczba osób w podobnej do
"Jasia" sytuacji niepokojąco wzrasta we wszystkich krajach europejskich. Stąd międzynarodowa inicjatywa pod nazwą "Druga szansa" ("Second Chance"), podjęta przez
Niemców, Holendrów, Włochów, Szwajcarów i Polaków. Ma ona na celu zmobilizowanie młodych Europejczyków do zdobywania, uzupełniania i formalizowania kwaliWkacji
zawodowych. Jest to transfer innowacji w ramach projektu Leonardo da Vinci i polega na dostosowaniu nowoczesnego, sprawdzonego niemieckiego modelu kształcenia
zawodowego do potrzeb systemów edukacyjnych w krajach partnerskich. Model ten od lat pozwala naszym zachodnim sąsiadom z powodzeniem kształcić profesjonalistów,
którzy pochodzą właśnie z grupy osób przedwcześnie kończących edukację. My też możemy odnosić takie sukcesy.
- Udział w tym przedsięwzięciu to dla nas ogromne wyzwanie, ponieważ to coś zupełnie nowego - mówi dyrektor Szkoły Policealnej Dla Dorosłych "Proedu" w Szczecinie, jeden z
partnerów w projekcie "Druga Szansa". Na czym polega nowość? Przede wszystkim na diagnozie posiadanych umiejętności i dostosowaniu programu nauczania do
indywidualnych potrzeb. - Przychodzą do nas osoby, które kiedyś nabyły częściowe umiejętności w szkole, ale nie starczyło im cierpliwości, więc przerwały naukę. Są też tacy,
którzy pracują gdzieś dorywczo i nie mają szans na stałą pracę, ponieważ brakuje im uprawnień, a doświadczenie jest solidne - mówi dyrektor szkoły "Proedu". - Dzięki "Drugiej
szansie" nie muszą oni rozpoczynać edukacji od nowa. Nauka trwa krócej i polega na odświeżeniu wiedzy i uzupełnieniu braków w edukacji - dodaje.
Doświadczenia zdobyte w projekcie "Druga szansa" pozwalają specjalistom w szkole Proedu umiejętnie zdiagnozować posiadaną wiedzę słuchacza i opracować indywidualny
program nauczania na kursie zawodowym. Dzięki temu może on w stosunkowo krótkim czasie przygotować się do egzaminu zawodowego i zdobyć wymagane na rynku pracy
uprawnienia, a co za tym idzie, znaleźć stałe zatrudnienie lub zyskać wyższe wynagrodzenie.
Czego Jaś się nie nauczył, Jan nauczyć się może, dlatego już dziś skorzystaj z drugiej szansy wchodząc na stronę http://proedu.szczecin.pl
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