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W do bie wy so kie go po zio mu bez ro bo cia wśród mło dzie ży zwra ca się obec nie

uwa gę na ro lę kształ ce nia du al ne go, tj. łą czą ce go na u kę w szko le z prak -

tycz ną na u ką za wo du u pra co daw cy, w zwię ksza niu szans mło dych lu dzi na

ryn ku pra cy. Te ma ty ka ta by ła przed mio tem dys ku sji w ra mach Fo rum Gos -

po dar ki i Kształ ce nia Za wo do we go, zor ga ni zo wa ne go przez Wiel ko pol ską Iz -

bę Rze mieśl ni czą w Po zna niu – li de ra Par tner stwa „Ra zem dla Roz wo ju

Rze mio sła” oraz Na ro do we Fo rum Do radz twa Ka rie ry. Go ściem ho no ro wym Fo -

rum by ła Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej Jo an na Klu zik-Rost kow ska. 

Mi ni ster Jo an na Klu zik-Rost kow ska za poz na ła się z ofer tą szko le nio wą, ja ką

dys po nu je rze mio sło. Obec nie w ca łym kra ju u 23 000 pra co daw ców-rze mieśl -

ni ków szko li się oko ło 80 tys. mło do cia nych pra cow ni ków w 124 za wo dach.

W ra mach fo rum zo sta ły po nad to przed sta wio ne pro po zy cje uspraw nie nia sy -

ste mu edu ka cji za wo do wej. Na le żą do nich: (1) Wpro wa dze nie obo wiąz ku za -

trud nia nia pro fe sjo nal nych do rad ców za wo do wych w gim na zjach; (2)

Przy spie sze nie pro ce dur zwią za nych z wpro wa dze niem no wych za wo dów; 3)

Wpro wa dze nie ty tu łu po moc ni ka cze lad ni ka; (4) Wpro wa dze nie na li stę za -

wo dów szkol nic twa za wo do we go za wo dów rze mieśl ni czych, w któ rych moż li -

wa jest na u ka u pra co daw ców-rze mieśl ni ków; (5) Wpro wa dze nie or ga ni za cji

na u ki za wo du w sy ste mie ty dzień na u ki w szko le – ty dzień na sta no wi skach

pra cy; (6) Wpro wa dze nie re gu la cji umoż li wia ją cych re a li za cję kur sów do kształ -

ca ją cych w kla sach wie lo za wo do wych za sad ni czych szkół za wo do wych w for -

mie e-le ar nin gu; (7) Wpro wa dze nie re gu la cji umoż li wia ją cej za wie ra nie umów

o pra cę w ce lu przy go to wa nia za wo do we go z oso ba mi, któ re ukoń czy ły w da -

nym ro ku gim na zjum i ma ją ukoń czo ny 18. rok ży cia; (9) Upo wszech nie nie

przez re sort edu ka cji w peł nym za kre sie in for ma cji do ty czą cych kształ ce nia za -

wo do we go i sy ste mu po twier dza nia kwa li fi ka cji za wo do wych, tj. z uwzględ -

nie niem dzia łal no ści oświa to wej rze mio sła – kształ ce nia w sy ste mie du al nym

oraz po twier dza nia kwa li fi ka cji za wo do wych i uzy ska nia świa dec twa cze lad ni -

cze go i dy plo mu mi strzow skie go.

Mi ni ster Jo an na Klu zik-Rost kow ska za de kla ro wa ła: Obie cu ję, że zaj mę się

szkol nic twem za wo do wym szyb ciej, niż pla no wa łam, do da jąc: Na le ży brać

przy kład z rze mieśl ni ków, z ich do świad cze nia. Są wzo rem. Ma cie mo je

wspar cie. 

Efek tem wi zy ty Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej w Wiel ko pol skiej Iz bie Rze mieśl -

ni czej są m.in. pra ce nad uru cho mie niem kształ ce nia w za wo dzie me cha nik

mo to cy klo wy. 14 ma ja br. od by ło się w Związ ku Rze mio sła Pol skie go spot ka -

nie z udzia łem Pani Ewy Ko ni kow skiej-Kruk – Dy rek to ra De par ta men tu Kształ -

ce nia Za wo do we go i Usta wicz ne go w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej.

Mia ło ono na ce lu omó wie nie moż li wo ści wpro wa dze nia na u ki te go za wo du

w szko le za wo do wej. W spot ka niu z ra mie nia Iz by udział wzię li: To masz Wi ka

– Dy rek tor Iz by oraz Iwo na Der da – Na czel nik Wy dzia łu Oświa ty. Na spot ka -

niu był obec ny rów nież Ar ka diusz Dra twa – Dy rek tor Zes po łu Szkół Bu do wla -

nych w Po zna niu, któ ry jest za in te re so wa ny uru cho mie niem te go kie run ku

kształ ce nia w swo jej Szko le.

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

we współ pra cy z fir mą Do radz two Spo łecz ne i Gos po dar cze, 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. Pro -

jekt obej mu je m.in. uho no ro wa nie naj lep szych cze lad ni ków i ich mi strzów,

prze pro wa dze nie gier miej skich „Gdzie jest pra ca?”, iden ty fi ka cję do brych

prak tyk w za kre sie współ pra cy firm ze szko ła mi za wo do wy mi w ra mach kon -

kur su „Spo łecz nie Od po wie dzial ny Rze mieśl nik” oraz opra co wa nie mo de lu

mo ni to rin gu lo sów ab sol wen tów na u ki za wo du w rze mio śle. Ce lem mo ni to rin -

gu jest nie tyl ko we ry fi ka cja efek tów kształ ce nia na ryn ku pra cy, ale rów nież

pro mo cja szkół po przez przed sta wie nie syl we tek ab sol wen tów, któ rzy od nie -

śli suk ces za wo do wy w rze mio śle.

MI NI STER EDU KA CJI NA RO DO WEJ STA WIA 
ZA WZÓR KSZTAŁ CE NIE DU AL NE W RZE MIO ŚLE

dr An na Świ dur ska, dr Krzysz tof Bon dy ra


