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Pa ra dok sem, ale i dra ma tem gos po dar ki oraz ryn ku pra cy w Pol sce

jest to, że w sy tu a cji wy so kie go po zio mu bez ro bo cia wśród mło dych lu -

dzi pra co daw cy wska zu ją na brak moż li wo ści za trud nie nia wy kwa li fi ko -

wa nych pra cow ni ków fi zycz nych. W ce lu spro sta nia wy zwa niom

w za kre sie kom pe ten cji, umie jęt no ści oraz po staw spo łecz nych sta wia -

nym przed mło dy mi ludź mi szu ka ją cy mi pra cy, war to m.in. pro mo wać

kształ ce nie w rze mio śle. To, co wy róż nia za kła dy rze mieśl ni cze, to usta -

wo wo okre ślo ne upraw nie nia do kształ ce nia uczniów w ra mach prak tycz -

nej na u ki za wo du w ce lu za pew nie nia wy kwa li fi ko wa nych kadr dla

gos po dar ki. Ba da nia prze pro wa dzo ne 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 Po zna niu, po twier dza ją, że kształ ce nie du al ne w rze mio śle,

czy li łą czą ce na u kę w szko le z prak tycz ną na u ką za wo du u pra co daw cy

– tak wy so ko ce nio ne w Unii Eu ro pej skiej – sta no wi wstęp do za trud nie -

nia w po szu ki wa nych na ryn ku pra cy za wo dach. Jak o tym pi sze Se kre -

tarz Sta nu Ta de usz Sła wec ki z upo waż nie nia Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej

do Je rze go Bar tni ka, pre ze sa Związ ku Rze mio sła Pol skie go:

Ucze nie się w miej scu pra cy jest bez wąt pie nia jed nym z czyn ni ków

uła twia ją cych mło dym lu dziom – ab sol wen tom szkół zna le zie nie za -

trud nie nia zgod ne go z wy u czo nym za wo dem. […]

W osta t nich la tach od se tek uczniów za sad ni czych szkół za wo do wych

uczą cych się w ra mach […] przy go to wa nia za wo do we go mło do cia -

nych pra cow ni ków, tj. pol skim od po wied ni ku kształ ce nia du al ne go

[pod kre śle nie aut.], znacz nie wzrósł i osią gnął 61% w ro ku szkol nym

2012/2013 w po rów na niu do 53% w ro ku szkol nym 2009/2010.

By cie rze mieśl ni kiem, przy na leż ność do ce chu, dy plom mi strzow ski

jest no bi li ta cją, po twier dze niem wy so kich kwa li fi ka cji za wo do wych oraz

wy so kiej ja ko ści pro du ko wa nych wy ro bów i świad czo nych usług. 

Przy kła dem ini cja ty wy słu żą cej pro mo cji kształ ce nia w rze mio śle, a za -

ra zem za chę ca ją cej do zo sta nia „za wo dow cem”, jest gra te re no wa

„Gdzie jest pra ca?”, prze zna czo na dla uczniów dru giej kla sy szko ły

gim na zjal nej. Gra jest or ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Spo łecz nie

od po wie dzial ne rze mio sło”. 

Gra te re no wa „Gdzie jest pra ca?” od bę dzie się 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. W każ dym z miast do ry wa li -

za cji mo że przy stą pić pięć sze ścio o so bo wych dru żyn. Każ da dru ży na

zgła sza na przez szko łę po win na mieć wy zna czo ne go opie ku na, któ rym

mo że być na u czy ciel. Uczest ni cy ry wa li za cji o pun kty zwy cię stwa mo -

gą li czyć na in te re su ją ce za gad ki, wy zwa nia i spot ka nia, któ re z ko lei

mo gą mieć wpływ na wy bór ścież ki edu ka cyj no-za wo do wej. Z pew no -

ścią nie za brak nie emo cji – zwy cięz ca mo że być tyl ko je den!

Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych do wspól nej za ba wy. In for -

ma cje or ga ni za cyj ne są do stęp ne na stro nie www.gdzie jest pra ca.eu. 

Ar ty kuł zo stał przy go to wa ny w ra mach pro jek tu „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 Po zna niu i współ fi nan so wa ne go 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.

GDZIE JEST PRA CA? RZE MIO SŁO ZA PRA SZA DO GRY
dr An na Świ dur ska


