
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W do bie wy so kie go po zio mu bez ro bo cia wśród mło dzie ży, a za ra zem

utrzy mu ją ce go się nie do pa so wa nia kie run ków kształ ce nia do po trzeb zgła -

sza nych przez pra co daw ców, zwra ca się uwa gę na ro lę kształ ce nia du al ne -

go, tj. pro wa dzo ne go rów no le gle w szko le oraz miej scu pra cy,

w zwię ksza niu szans mło dych lu dzi na ryn ku pra cy. Ba da nia prze pro wa dzo -

ne wśród ab sol wen tów na u ki za wo du w rze mio śle oraz mi strzów szko lą -

cych w ra mach pro jek tu „Spo łecz nie od po wie dzial ne rze mio sło”, któ re go

li de rem jest Wiel ko pol ska Iz ba Rze mieśl ni cza w Poz na niu, po twier dzi ły, że

kształ ce nie du al ne sta no wi wstęp do sta łe go za trud nie nia w po szu ki wa -

nych na ryn ku pra cy za wo dach. Co istot ne, przy go to wa nie za wo do we mło -

do cia nych pra cow ni ków, bę dą ce pol skim mo de lem kształ ce nia du al ne go,

w bli sko 80% pro wa dzo ne jest przez za kła dy rze mieśl ni cze. 

Na ro lę rze mio sła na współ czes nym ryn ku pra cy oraz w pro ce sie kształ -

ce nia za wo do we go wska zu je rów nież wy po wiedź Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki

Spo łecz nej Wła dy sła wa Ko si nia ka -Ka my sza, po cho dzą ca z fil mu „Wy bie ram

Rze mio sło”: Wi tam wszyst kich mło dych lu dzi, któ rzy za sta na wia ją się nad

wy bo rem ścież ki za wo do wej. Jest to niez wy kle waż ny mo ment, od te go

bę dzie za le żał wasz byt i byt wa szych ro dzin. Waż ne jest, aby ście po desz -

li do te go wy bo ru od po wie dzial nie. Ma cie dzi siaj ofer tę szkol nic twa za wo -

do we go i war to po sta wić na rze mio sło (…) są to za wo dy, któ re da ją bez -

pie czeń stwo pra cy i war to je wy brać. Film „Wy bie ram Rze mio sło” jest

do stęp ny na stro nie www.ir poz nan.com.pl/film. 

War to zwró cić uwa gę na in ne przy kła dy dzia łań po dej mo wa nych w ra mach

pro jek tu „Spo łecz nie od po wie dzial ne rze mio sło”, słu żą cych pro mo cji kształ -

ce nia w rze mio śle, a za ra zem za chę ca ją cych do zo sta nia „za wo dow cem”. Pod -

czas Ogól no pol skie go Ty god nia Ka rie ry w pię ciu mia stach Wiel ko pol ski

– w Gnieź nie, Go sty niu, Lesz nie, Wą grow cu i Zło to wie – od by ła się gra te re -

no wa „Gdzie jest pra ca?”. Gra by ła przez na czo na dla ucz niów dru giej kla sy

szko ły gim na zjal nej. W każ dym z miast do ry wa li za cji przy stą pi ło pięć sze ścio -

o so bo wych dru żyn. Uczest ni cy ry wa li za cji o pun kty zwy cię stwa mo gli li czyć na

in te re su ją ce za gad ki, wyz wa nia i spot ka nia z przed się bior ca mi. Wy ni ki emo -

cjo nu ją cej za ba wy są do stęp ne na stro nie www.spo lecz ne rze mios lo.pl.

Po nad to w ra mach współ pra cy z Wiel ko pol skiej Iz by Rze mieśl ni czej

w Poz na niu z Par tne rem Po nad na ro do wym – bry tyj ską fir mą MP Open Re -

se arch – zo sta nie wdro żo na mul ti me dial na gra edu ka cyj na „Pra ca cze ka

w rze mio śle”. Gra mul ti me dial na bę dzie sta no wić kon ty nu a cję gry te re no -

wej i bę dzie skła dać się z dwóch mo du łów. Je den z nich to „E-rze mieśl nik”,

któ ry w atrak cyj ny spo sób poz wo li zdo być wie dzę na te mat pla no wa nia ścież -

ki ka rie ry w rze mio śle oraz po trzeb lo kal ne go ryn ku pra cy. Uczest nik gry bę -

dzie mógł za poz nać się m.in. z umie jęt no ścia mi, któ ry mi trze ba się

wy ka zać, aby pra co wać w po szu ki wa nych na ryn ku pra cy za wo dach. Dru gi

mo duł to „Mi liard w rze mio śle”, edu ka cyj ny qu iz, któ ry poz wo li za poz nać się

ze spe cy fi ką za wo dów rze mieśl ni czych oraz syl wet ka mi osób, któ re od nio -

sły suk ces w rze mio śle.

Moż na za ło żyć, że po łą cze nie ele men tów za ba wy ze zdo by wa niem spe -

cja li stycz nej wie dzy o za wo dach rze mieśl ni czych i ka rie rze w rze mio śle po -

mo gą mło dzie ży w do ko ny wa niu wy bo ru ście żek kształ ce nia. 

Ar ty kuł zo stał przy go to wa ny w ra mach pro jek tu „PWP Spo łecz nie od po -

wie dzial ne rze mio sło”, re a li zo wa ne go przez Wiel ko pol ską Iz bę Rze mieśl ni -

czą w Poz na niu”. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go

Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki,

Prio ry tet VIII – Re gio nal ne ka dry gos po dar ki, Dzia ła nie 8.1 – Roz wój pra cow -

ni ków i przed się biorstw w re gio nie, Pod dzia ła nie 8.1.3 – Wzmac nia nie lo -

kal ne go par tner stwa na rzecz adap ta cyj no ści.

PO STAW NA KA RIE RĘ W RZE MIO ŚLE! 
KSZTAŁ CE NIE DU AL NE SZAN SĄ NA PRA CĘ

dr An na Świ dur ska


