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Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania pracodawców szkołami 

zawodowymi nie tylko jako przyszłych pracodawców absolwentów szkół 

zawodowych, ale także jako partnerów edukacyjnych, którzy chcą się włączyć 

w proces kształcenia, w edukowanie i egzaminowanie uczniów szkół zawodowych. 

Szczególne zainteresowanie obserwuje się w strefach ekonomicznych 

usytuowanych wokół małych i dużych miast.  

Od kilku lat mówi się też o konieczności dostosowania kształcenia zawodowego do 

potrzeb i oczekiwań krajowego rynku pracy. Tymczasem z perspektywy 

realizowanych przez polskie szkoły zawodowe projektów międzynarodowych, czy 

to z dawnego programu Leonardo da Vinci czy obecnie Erasmus+ obserwujemy, że 

kształcenie zawodowe naszych uczniów doceniają pracodawcy z europejskiego 

rynku pracy. Zdobyte kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie w Polsce, 

potwierdzone egzaminami zewnętrznymi, dodatkowymi certyfikatami, 

suplementem do dyplomu, europassem, czy zdobyte podczas praktyk zawodowych, 

projektów zagranicznych potwierdzone systemem ECVET wpisują się w poziomy 

Polskiej Ramy Kwalifikacji, w Zintegrowany System Kwalifikacji – i przyczyniają się 

do mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Szkoły zawodowe by 

podnieść jakość kształcenia zawodowego, dostosować go do potrzeb rynku pracy, 

pozytywnie się promować nawiązały współpracę z pracodawcami, utworzyły 

partnerstwa edukacyjne na rzecz kształcenia zawodowego na miarę XXI wieku oraz 

orientacji i doradztwa zawodowego.  

Wdrożone w 2012 r. w polski system kształcenia zawodowego kwalifikacje 

zawodowe dla danego zawodu, monitorowane w ramach projektu KOWEZIU pt. 

„Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych 

kształcenia w zawodach” obecnie są modyfikowane we współpracy z Branżowych 

Partnerami Społecznymi.  

W ramach II sesji Sojusze, partnerstwa i mobilność w systemie ECVET zostaną 

zaprezentowane dwa projekty realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
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w Warszawie w ramach PO WER i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w zakresie  kształcenia zawodowego. Projekty te dotyczą  działania 

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie oraz działania 2.15 Kształcenie 

i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 

Wszystkie trzy etapy pierwszego projektu Partnerstwo na rzecz kształcenia 

zawodowego są opracowane na potrzeby wdrażanych zmian w systemie kształcenia 

zawodowego od 1 września 2017 r. Planowane w projekcie działania uwzględniają 

założenia prawodawców i szkół zawodowych. Głównym celem drugiego projektu 

pn. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-

zawodowego w systemie oświaty. Celem realizowanych projektów jest 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Więcej informacji: 

http://www.koweziu.edu.pl/power/p10.html   

http://koweziu.edu.pl/power/p9.html  
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