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Imprezą towarzyszącą konferencji: „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem
zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania
uczenia się przez całe życie” była Wizyta Studyjna pod hasłem: „Podnoszenie jakości
kształcenia i szkolenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i szkolnictwem
wyższym”.
W ramach wizyty w dniach 19–23 września 2011 roku goście z: Hiszpanii, Portugalii,
Wielkiej Brytanii, Słowacji, Belgii, Cypru, Słowenii odwiedzili polskie instytucje związane
z edukacją wyższą i zawodową, w tym m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej.
Celem kilkudniowego spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk i rozwiązań, które
mogą pomóc w podniesieniu efektywności oraz atrakcyjności kształcenia zawodowego
w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Zadaniem tej wizyty było również
zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają w tym procesie pracodawcy i szkolnictwo wyższe.
Dlatego w programie znalazły się prezentacje, wystąpienia oraz zwiedzanie szkół
zawodowych.
Pierwszy dzień uczestnicy spędzili w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tam podczas
licznych prezentacji oraz rozmów poznawali sposób prowadzenia edukacji zawodowej
w naszym kraju. Dzięki prezentacji Piotra Bartosika z MEN dowiedzieli się, jakie zmiany
nastąpiły w systemie kształcenia zawodowego w Polsce, Anna Wojciechowska (MEN)
opowiedziała o priorytetach polskiej prezydencji dotyczących kształcenia zawodowego
i nauczania dorosłych. Pojawiła się też prezentacja przedstawicielki KOWEZiU Olgi
Sułkowskiej, która opowiedziała o tym, w jaki sposób jej instytucja działa na rzecz wzrastania
jakości szkolenia zawodowego w Polsce.
We wtorek 20 września uczestnicy wizyty odwiedzili warszawski Zespół Szkół
Gastronomicznych, a Mieczysława Nowotniak z Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy opowiedziała o tym, jak rozwija się edukacja zawodowa w stolicy.
W środę 21 września goście mogli zwiedzić Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
i zobaczyć, jak wyglądają zajęcia na przykład Policealnej Szkoły Kosmetyki Pielęgnacji
Zdrowia i Urody. Tematem zajęć tego dnia były zabiegi upiększające okolicę oka, uczennice
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nakładały hennę. – To dla mnie bardzo miła niespodzianka zobaczyć tak dobrze wyposażoną
szkołę. Niestety wiele szkół zawodowych w różnych krajach ma bardzo trudne warunki do
działania. Myślę, że o tym trzeba rozmawiać – mówiła Margarida Abreu, przedstawicielka
Generalnej Dyrekcji Pracy i Stosunków Pracy w Portugalii.
22 września był dniem, w którym uczestnicy wizyty mogli dowiedzieć się, co oznacza nazwa
Ochotnicze Hufce Pracy. Wysłuchali też prezentacji Piotra Sarneckiego z PKPP Lewiatan,
który opowiedział o tym jak, wygląda współpraca przedstawicieli polskiego biznesu
z instytucjami zajmującymi się edukacją.
Każdego dnia jeden z uczestników miał wystąpienie o tym, jak wygląda kształcenie
zawodowe oraz współpraca ze szkołami wyższymi i pracodawcami w jego kraju. – System
edukacji oraz edukacja zawodowa są u was zorganizowane prawie tak samo jak w moim kraju
– stwierdził Franci Bratkovič, przedstawiciel Izby Gospodarczej ze Słowenii.
Program wypełniały jednak nie tylko z prezentacje czy odwiedzanie konkretnych miejsc.
Bardzo ważnym elementem Wizyty Studyjnej były dyskusje. Toczyły się one zarówno
w czasie na to przeznaczonym, jak i po godzinach. Swoim doświadczeniem goście chętnie się
dzielili nie tylko między sobą, ale również ze specjalistami w odwiedzanych miejscach.
Podczas wizyty w ZDZ jednym z głównych tematów okazała się sprawa pozyskiwania
środków finansowych, które mogą podnieść jakość szkolenia i ułatwić działalność szkół
zawodowych. – Od momentu wejścia Polski do UE powstało wiele małych firm, które
organizują szkolenia zawodowe. Są one gorszej jakości niż nasze, ale tańsze. Dlatego nam
jest coraz trudniej pozyskiwać pieniądze na działalność – tłumaczył Robert Lenart, prezes
ZDZ.
– W Portugalii w latach dziewięćdziesiątych mieliśmy podobny problem – mówiła Margarida
Abreu. – Teraz sytuacja zaczyna się zmieniać. Ważniejsze stają się kwalifikacje, więc i jakość
szkolenia ma coraz większe znaczenie. U was też za kilka lat będzie lepiej – mówiła, a Franci
Bratkovič dodał: – Gdziekolwiek pojadę do Europy zawsze pada pytanie: jak stworzyć
stabilny system finansowania, który pomógłby istnieć edukacji zawodowej?
Inny ważnym tematem w czasie dyskusji była kwestia: jak sprawić, żeby certyfikaty, które
zdobywają uczestnicy szkoleń zawodowych w Polsce, były uznawane poza naszym krajem. –
Polacy muszą zadbać przede wszystkim o to, żeby ich kwalifikacje miały dobrą markę.
Musicie je promować. Niech pracodawca za granicą wie, że fryzjer wykształcony w Polsce to
specjalista, którego warto zatrudnić – powiedział Michael Ryan z Gecko Programmes
z Wielkiej Brytanii.
Jakie wrażenia po wizycie mieli uczestnicy? – Wizyta będzie dla mnie inspirująca do dalszej
codziennej pracy. Została dobrze przygotowana i miała interesujący program. Spotkałem też
wielu ludzi, z którymi mogłem wymienić się uwagami oraz doświadczeniem – mówił Franci
Bratkovič ze Słowenii. – Zobaczyłem i usłyszałem tu wiele rzeczy, które pomogą mi
w codziennej pracy. Być może po tej wizycie będę mógł wypracować jakieś nowe
2

rozwiązania, które wprowadzę u siebie – dodał Christos Tanteles z Cypryjskiej Izby
Przemysłowo- Handlowej.
Wizyta Studyjna została zorganizowana przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Jej celem
było zaprezentowanie i wypracowanie dobrych praktyk, które pomogą w rozwoju
i podniesieniu jakości kształcenia zawodowego. Tematyka była ściśle związana z hasłem
przewodnim konferencji. Dlatego też podczas wizyty obecne były zagadnienia kształcenia na
każdym etapie życia oraz działania pomagające zwiększyć szansę zatrudnienia poprzez
współpracę międzysektorową oraz aktywizację przedsiębiorstw i pracodawców jako partnera
edukacji.
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej jest publiczną placówką
prowadzoną przez MEN. Jej zadanie to inspirowanie, przygotowywanie i koordynowanie
działań w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy zajmują się
edukacją zawodową i uczeniem dorosłych. Ośrodek współpracuje również z innymi
placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi
w kraju i za granicą.
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