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I. Sytuacja ogólna
Ogólny System Kształcenia Zawodowego (system, instytucje, aktorzy)
Od 1 września 2002 roku funkcjonuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
obejmująca liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, Zasadniczą Szkołę
Zawodową, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające i szkolę
policealną.
Z

obserwacji

wyborów

typów

szkół

ponadgimnazjalnych

dokonywanych

przez

absolwentów gimnazjów począwszy od roku szkolnego 2002/2003 wynika, Ŝe na stałym
poziomie utrzymuje się liczba rozpoczynających naukę w liceum ogólnokształcącym
(około 44%), spada liczba osób chętnych do nauki w liceach profilowanych (z 16 % w
2002/2003 do ok. 3% w roku 2008/2009), wzrasta liczba chętnych do nauki w technikach
(rok szkolny 2002/2003 – 22,5 %, 2008/2009 – ok. 33%) i w zasadniczych szkołach
zawodowych (2002/82003 – 16,3 %, 2008/2009 – ok. 20%).
Ogólnokrajowe ramy w zakresie kształcenia zawodowego funkcjonującego w systemie
oświaty, ustalane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Zawody, w których moŜna uczyć się w poszczególnych typach szkół zawodowych, wraz z
długością cyklu kształcenia oraz odpowiednią podbudową programową wprowadza się do
w/w klasyfikacji na podstawie wniosków poszczególnych ministrów. Wnioski te zawierają
opis zawodu, ze zbiorem umiejętności zawodowych, uzasadnienie potrzeby kształcenia w
danym zawodzie, nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i
specjalności występujących w gospodarce narodowej, informację o potrzebach rynku
pracy w zakresie danego zawodu oraz opinię organizacji pracodawców.
Aktualna klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określona Rozporządzeniem
MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego zawiera 208 zawodów.
Kompetencją MEN jest określenie, na wniosek właściwych ministrów, zawodów w których
mogą kształcić szkoły, natomiast zadanie obejmujące dostosowania kształcenia
zawodowego do potrzeb regionalnego, czy lokalnego rynku pracy, wynika wprost z
ustawowej roli samorządów powiatowych którym powierzono zadanie w zakresie oświaty
ponadgimnazjalnej, kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych oraz
prowadzenia lokalnej polityki rynku pracy.

2

W gestii samorządów powiatowych pozostaje instrument umoŜliwiający wpływ na
dopasowanie struktury kształcenia do zmieniających się warunków gospodarczych i
społecznych (takŜe demograficznych) tj. kompetencja do ustalania sieci szkół, w tym szkół
zawodowych, a więc do decydowania o kształcie edukacji na obszarach wg właściwości
terytorialnej.
Na tym samym poziomie zarządzania, funkcjonują powiatowe urzędy pracy wraz z ich
organami

konsultacyjnymi

–

powiatowymi

radami

zatrudnienia.

Dyrektor

szkoły

prowadzącej kształcenia zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po
zasięgnięciu opinii wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia ustala

zawody, w

których kształci szkoła.
Wprowadzenie nowego zawodu do kształcenia wymaga przygotowania wcześniej
odpowiedniej bazy dydaktycznej (warunków lokalowych, pomocy dydaktycznych i
wykwalifikowanej kadry) i nie powinno następować bez stwierdzenia zapotrzebowania na
konkretny zawód na rynku pracy. Wobec powyŜszego, szkoły i jednostki

samorządu

terytorialnego jako ich organy prowadzące oraz instytucje rynku pracy powinny
współpracować i podejmować wspólne działania zmierzające do dostosowania oferty
kształcenia zawodowego do potrzeb społeczno – gospodarczych regionu, zgodnie z
kierunkami rozwoju wyznaczonymi przez strategie wojewódzkie.
Samorządy terytorialne odpowiadają za prowadzenie szkół, ale w praktyce nie są
rozliczane z dbałości o jakość edukacji. Kuratoria oświaty odpowiadają za funkcjonowanie
szkół w zakresie zgodności z przepisami, prawa a nie w zakresie dostosowania
kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Odnosząc się do kwestii przygotowania uczniów do wykonania zawodu naleŜy zaznaczyć,
Ŝe szkoła realizując kształcenia zawodowe ma obowiązek kierować się zestawem treści
nauczania oraz umiejętności określonych w podstawie programowej w danym zawodzie.
Podstawy programowe kształcenia w zawodach ustalane są przez resort oświaty przy
współpracy z zawodoznawcami, wyznaczonymi przez ministrów właściwych dla zawodów
oraz przedstawicielami pracodawców, a następnie przedkładane tym ministrom do
akceptacji.
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Przyjęta procedura sprawia, Ŝe treści podstaw programowych uwzględniają wymagania
kwalifikacyjne stawiane absolwentom przez rynek pracy oraz dokonujący się postęp
technologiczny.
Dotychczas ocena zgodności realizacji podstaw programowych oraz wybranych przez
szkołę programów nauczania naleŜała do kompetencji nadzoru pedagogicznego przez
właściwego kuratora oświaty.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty dyrektor szkoły odpowiada za
uwzględnienie w programie nauczania do zawodu podstawy programowej kształcenia w
zawodzie.
Ministrowie właściwi dla zawodów w ramach klasyfikacji zawodów szkolnych.
Minister właściwy dla zawodu
Zawody na poziomie technika
Zawody na poziomie ZSZ
Współwłaściwy w zawodach na poziomie technika
Współwłaściwy w zawodach na poziomie ZSZ
Minister Gospodarki
Minister Infrastruktury
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Minister Zdrowia
Minister Środowiska
Minister Sportu i Turystyki
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Minister Finansów
Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
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II. Edukacja globalna w kształceniu zawodowym
Określenie - edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju powstało dzięki Światowej Komisji do
spraw Środowiska i Rozwoju powołanej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych. Komisja ta ogłosiła w 1987 r. raport pt. Nasza Wspólna Przyszłość.
Wskazywał on kierunki działań mogących zapewnić trwały rozwój ludzkości w harmonii ze
środowiskiem i z zachowaniem jego zasobów dla przyszłych pokoleń.
W 1992 r. na konferencji na szczycie (zwanej popularnie Szczytem Ziemi) zwołanej przez
sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto pojęcie rozwoju
zrównowaŜonego jako wykładnię dalszego rozwoju ludzkości. Uzgodniony wtedy
dokument Globalny Plan Działania Agenda 21 zobowiązuje wszystkie państwa-strony
porozumienia do „Promowania nauczania, kształtowania świadomości i szkolenia w
zakresie zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska”. Celem takiej edukacji miało być
ułatwienie ludziom zdobycia umiejętności łączenia w działaniach zagadnień rozwoju i
środowiska oraz promocji odpowiednich wartości w Ŝyciu.
W 10 lat po Szczycie rozpoczęły się przygotowania do ogólnoświatowej DEKADY
EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU. W grudniu 2002 r. Zgromadzenie
Generalne ONZ podjęło stosowną decyzję zobowiązując wszystkie państwa do
rozpoczęcia odpowiednich przygotowań by 1 stycznia 2005 r. uroczyście zainaugurować
DEKADĘ na całym świecie.
Z

tej

okazji

przypomniano

jeszcze

raz,

co

rozumiemy

przez

edukację

dla

zrównowaŜonego rozwoju:
TO STARANIE PODEJMOWANE PRZEZ CAŁE śYCIE, TO WYZWANIE DLA KAśDEGO
Z NAS, DLA INSTYTUCJI I CAŁYCH SPOŁECZEŃSTW - BY NA śYCIE PATRZEĆ Z
PERSPEKTYWY JUTRA JAKO DNIA, KTÓRY NALEśY DO NAS WSZYSTKICH
ALBO...NIE BĘDZIE NALEśAŁ WCALE.
Od tego czasu poszerzyła się lista tematów, którymi powinna się zająć taka edukacja i
ustalono CELE MILENIJNE ONZ.
Są to:
Przeciwdziałanie ubóstwu, zapewnienie równości płci, ochrona zasobów naturalnych,
promocja zdrowia, przemiany terenów wiejskich, prawa człowieka, zapewnienie pokoju,
współpraca międzynarodowa, zachowanie róŜnorodności językowej i kulturowej,
dostęp do technologii informacyjnych.
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Wszystkie te cele są nierozerwalnie związane i współzaleŜne, a uświadomienie tego
jest podstawą edukacji dla zrównowaŜonego rozwoju.
Po edukacji dla zrównowaŜonego rozwoju oczekuje się stałego rozpoznawania coraz
nowszych wyzwań, wspólnej odpowiedzialności i konstruktywnego partnerstwa. We
wszystkich działaniach najwaŜniejsze jest podkreślanie ludzkiej godności i powiązanie
ochrony środowiska z poprawą jakości Ŝycia. Szczególnie to wyzwanie ma być traktowane
z pełną determinacją.
Według Anny Kalinowskiej z

Uniwersytetu Warszawskiego zajmującej się tymi

zagadnieniami:
Nie ma uniwersalnego modelu edukacji dla zrównowaŜonego rozwoju - jest wspólna
zgoda na załoŜenia, ale realizacja zaleŜy od lokalnej sytuacji, ma uwzględniać lokalny
charakter środowiska, warunki społeczne i ekonomiczne oraz kontekst kulturowy
Co w tej sytuacji oznacza międzynarodowy wymiar Dekady?
Dekada EZR wyznacza pewne ramy w obrębie, których zróŜnicowani aktorzy
przedstawiają na swój sposób wspólnie wyznawane cele składające się na wspólną wizję.
Muszą być wtedy uwzględnione lokalne zwyczaje komunikowania się i szacunek dla
lokalnych wartości. Dekada stwarza równieŜ przestrzeń, w której spotykają się istniejące
juŜ międzynarodowe ustalenia jak Konwencja o RóŜnorodności Biologicznej czy Ramowa
Konwencja Klimatyczna i związane z nimi cele edukacyjne tak by wzajemnie się
wzmacniały.
W Polsce za edukację dla zrównowaŜonego rozwoju na razie uwaŜa się bardzo
tradycyjnie pojętą edukację środowiskową. Jedną z przyczyn jest chyba fakt, Ŝe do
wysoko rozwiniętych krajów jest nam dość daleko, Ŝe ciągle jeszcze jesteśmy na etapie
„brania” a nie „dawania”.
Staramy się jednak wzmocnić swoją pozycję regionalnie.
W 2008 roku w Olsztynie zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji programu
„Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur na lata
2007-2013”.
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Członkami tego Porozumienia są
Województwo

Warmińsko-Mazurskie,

Miasto

Olsztyn

i

Elbląg,

Powiaty

Ełcki

i

Szczycieński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości, W-M Izba Rolnicza oraz Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości na
Warmii i Mazurach. Celem tego Porozumienia jest realizacja zadań przy wykorzystaniu
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
podnoszących konkurencyjność województwa w turystyce oraz produkcji Ŝywności
naturalnej i tradycyjnej. Zadania Programu są realizowane są równieŜ w Partnerstwie
międzynarodowym z Francją, Szwecją, Danią i Włochami. Postawiliśmy na najwyŜszej
jakości kształcenie zawodowe zarówno młodzieŜy w unowocześnionych szkołach
gastronomicznych jak i pracujących juŜ kucharzy, kelnerów, cukierników i właścicieli
zakładów gastronomicznych. Jesteśmy otwarci na nowe, globalne podejście do
zdobywania zawodu i uczenia się przez całe Ŝycie.
Na globalnym rynku pracy, gdzie istnieje swoboda przepływu kapitału, towarów, usług i
siły roboczej, polityka zatrudnieniowa i edukacyjna wiąŜe się z pojęciami: współpraca,
uznawalność, porównywalność i przejrzystość.
Wynika

stąd

naturalna

tendencja

do

opracowywania

standardów

krajowych

i

ogólnoeuropejskich w róŜnych dziedzinach, w tym standardów kwalifikacji zawodowych w
dziedzinie zatrudnienia i szkolenia zawodowego.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy wspiera system edukacji ustawicznej, uznając
modernizację oferty szkoleniowej za niezbędną dla efektywnej aktywizacji zawodowej i
społecznej obywateli, w szczególności osób bezrobotnych i zagroŜonych bezrobociem.
Departament Polityki Rynku Pracy, w latach 1993-1997, zrealizował projekt finansowany z
poŜyczki Banku Światowego, pn. "Szkolenie Dorosłych", w wyniku którego została
rozwinięta i zaktualizowana koncepcja modułów umiejętności zawodowych (ang. Modules
of

Employable Skills) wypracowana

przez Międzynarodową

Organizację

Pracy.

Następnie, opracowane zostały modułowe programy szkolenia dla zawodów i specjalności
z 21 obszarów zawodowych.
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Przyjmując rozwój zasobów ludzkich za jeden z priorytetów postępu społecznogospodarczego, jak równieŜ odpowiadając na wyzwania wynikające z budowania
gospodarki opartej na wiedzy, Ministerstwo kontynuowało swoje działania w ramach
Projektu PHARE 2000 (PL 000311) "Krajowy System Szkolenia Zawodowego". W
komponencie drugim tego projektu pn. "Standardy kwalifikacji zawodowych" opracowano i
udostępniono zbiór 40 krajowych standardów kwalifikacji zawodowych, opartych o analizę
wymogów stanowisk pracy.
Wprowadzenie
organizacyjnego
przygotowania

standardów
Polski

kwalifikacji

będzie

zawodowego

oraz

zawodowych

sprzyjać

do

podniesieniu

porównywalności

systemu

prawnego

przejrzystości

świadectw

i

i

i

jakości

dyplomów

na

europejskim, wspólnym rynku pracy. RównieŜ inne podsystemy społeczne (np.
ubezpieczeń społecznych, wartościowania pracy itp.) mogą wykorzystywać standardy
kwalifikacji zawodowych.
Oprócz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji
Narodowej stroną w negocjacjach jest Związek Rzemiosła Polskiego. ZRP jest
ogólnopolską, społeczno-zawodową organizacją pracodawców, działającą od 1933 r. wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych (1933-1972) i Centralny Związek Rzemiosła
(1973-1989).
Wraz z organizacjami terenowymi - 27 izbami rzemieślniczymi, 479 cechami rzemiosł oraz
222 spółdzielniami - tworzy największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu
gospodarczego. Zrzesza ok. 300 tysięcy mikro, małych i średnich firm.
Związek Rzemiosła Polskiego jako organizacja reprezentująca przedsiębiorców pracodawców, na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji ds.
Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego stał się
partnerem dialogu społecznego.
Partnerstwo jest realizowane poprzez stałą współpracę z organami władzy oraz
administracji państwowej i samorządowej, agendami i organizacjami rządowymi i
pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
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Jedną z najwaŜniejszych funkcji przedsiębiorstw rzemieślniczych jest nauczanie zawodu.
Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową - od zawodów najnowocześniejszych do
unikalnych, szczególnie tych o charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie u
pracodawców będących rzemieślnikami szkoli się około 90 tys. uczniów, w ponad 100
zawodach. W okresie od 1945 do 2007 wydano 2.121.748 świadectw czeladniczych oraz
468.475 dyplomów mistrzowskich.
Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części;
praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w
szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.
Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
podpisywana

pomiędzy

pracodawcą

rzemieślnikiem,

a

uczniem

młodocianym

pracownikiem. W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły
zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika
młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne
realizowane jest w systemie pozaszkolnym.
Poza kształceniem młodzieŜy w systemie szkolnym czy szkolno-rzemieślniczym istnieje w
Polsce rynek kształcenia ustawicznego, który dzięki pomocy Unii Europejskiej nabiera
prawdziwego impetu. Aktorami ustawicznego kształcenia są poza szkołami i uczelniami
wyŜszymi równieŜ ośrodki szkoleniowe.
Coraz

większa

ich

liczba

posiada

akredytacje

kuratorów

oświaty

przez

co

podporządkowuje się ogólno przyjętym standardom nauczania i nadawania kwalifikacji
zawodowych.
Centrum

Kształcenia

Zawodowego

Warmińsko-Mazurskiej

Izby

Rzemiosła

i

Przedsiębiorczości posiada akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty jak
równieŜ Certyfikat jakości ISO 9001:2001.
Stale współpracuje z Partnerami w szczególności z Izbą Rzemieślniczą w Ulm, BIBB oraz
GEBIFO i BGZ w Berlinie.
Współpraca ta pozwala nam wprowadzić globalny aspekt do naszej lokalnej, regionalnej a
takŜe ogólnopolskiej działalności edukacyjnej a być moŜe wkrótce pozwoli równieŜ
zaistnieć na globalnym rynku edukacyjnym.
Artykuły:
Anna Kalinowska - UNIWERSYTET WARSZAWSKI - Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem - Edukacja dla
ZrównowaŜonego Rozwoju w Polsce - stan i wyzwania w świetle ustaleń międzynarodowych podjętych na IV Konferencji UNESCO nt
Edukacji Ekologicznej (Ahmedabad 2007), IV Światowym Kongresie Edukacji Ekologicznej (Durban 2007) oraz 9 Konferencji Stron
Konwencji o róŜnorodności biologicznej (Bonn 2008).
Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
Strona internetowa Związku Rzemiosła Polskiego
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III. Potencjał i wyzwania
W Polsce mamy niedoskonały system prognozowania potrzeb rynku pracy, poniewaŜ w
gospodarce dominują małe i średnie przedsiębiorstwa, które na ogół nie są zdolne do
pewnego określenia swoich potrzeb w perspektywie dłuŜszej niŜ pół roku. Lokalne
systemy kształcenia są często ukierunkowane na zaspakajanie „mody” na poszczególne
zawody lub kontynuuję „zastaną” strukturę kształcenia, co rozmija się z rzeczywistym
zapotrzebowaniem rynku pracy.
Planowanie kierunków kształcenia wymaga zaś dobrej wiedzy o podaŜy i popycie na
pracę wraz z informacjami, dotyczącymi oczekiwań kwalifikacyjnych ze strony
pracodawców. Jednym z zadań samorządu województwa i samorządu powiatu jest
analiza rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych, co umoŜliwia prognozowanie średnio i długookresowego prognozowania
popytu na pracę wg kwalifikacji a w konsekwencji przepływ i korzystanie z informacji przez
szkoły i inne instytucje finansowe.
Stałego doskonalenia wymagają podstawy programowe kształcenia w zawodach pod
kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa jakości
kształcenia zawodowego poprzez modernizację podstaw programowych kształcenia
zawodowego.
Aktualnie wszystkie podstawy programowe kształcenia w zawodach są opracowane, a w
drodze rozporządzenia opublikowano 93 podstawy programowe.
Ewolucja zawodów funkcjonujących w gospodarce ich powstawanie i zanikanie, sprawia
Ŝe zrodziła się koncepcja kształcenia modułowego.
MEN (Ministerstwo Edukacji Narpodowej) podejmuje działania upowszechniające
kształcenie z wykorzystaniem modułowych programów nauczania w tym:

•

Przygotowanie nauczycieli – realizatorów kształcenia opartego na programach
nauczania o strukturze modułowej. Na zlecenie MEN zostało dotychczas
przeszkolonych 137 edukatorów na 80 godzinnych kursach oraz 800 nauczycieli na
16 godzinnych;
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•

Przeszkolenie przedstawicieli kuratorium oświaty – po dwóch wizytatorów z
kaŜdego kuratorium, umoŜliwia udzielenie przez nich wsparcia szkołom, które
przystępują do wdraŜania programu nauczania o budowie modułowej;

•

Zorganizowano

24

konferencje

regionalne

upowszechniające

modułowe

kształcenie zawodowe.
W aktualnie obowiązującym wykazie programów dopuszczonych do uŜytku szkolnego
ogłoszonym w lutym 2009r. ujętych jest 384 programy, w tym 157 o strukturze modułowej.
Skala wykorzystania programów modułowych jest obecnie niewielka, ale obserwuje się
wzrost zainteresowania szkół tymi programami.
Instrumentem sprzyjającym podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego w polskich
szkołach jest system oceniania zewnętrznego . Podstawowym załoŜeniem egzaminu jest,
Ŝe zdający otrzymują w tym samym czasie taki sam zestaw pytań i zadań
egzaminacyjnych, a proces sprawdzania osiągnięć dokonywany jest przez nauczycieli –
egzaminatorów.
Porównywalność uzyskanych wyników egzaminacyjnych osiąga się przez zastosowanie
jednolitych wymagań określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla kaŜdego
zawodu odrębnie, standaryzowanych testów jednakowych procedur i kryteriów oceniania
. PoniewaŜ zmienny rynek pracy ujawnia ciągle dystans pomiędzy oczekiwaniami
pracodawców a rzeczywistymi, praktycznymi umiejętnościami absolwentów szkół
zawodowych zawiera się porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców,
samorządami gospodarczymi oraz innymi podmiotami pozarządowymi na rzecz poprawy
stanu kształcenia zawodowego, w szczególności kształcenia praktycznego.
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Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich
zawartość merytoryczną.
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