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Niewykorzystany potencjał systemów przygotowania zawodowego 

 
Dążąc do ograniczenia wysokiego bezrobocia wśród osób młodych, władze 
krajowe szukają obecnie pomocy u podmiotów zewnętrznych. Niektóre państwa, 
np. Niemcy, Holandia i Austria, zachowują stosunkowo niski poziom bezrobocia 
wśród młodzieży. Uważa się, iż zawdzięczają to m.in. własnym systemom 
przygotowania zawodowego lub systemom przemiennym, co w konsekwencji 
spowodowało wzrost zainteresowania formami tego rodzaju. 

Przygotowanie zawodowe i inne formy uczenia się poprzez praktykę w miejscu 
pracy postrzegane są jako korzystna metoda łącząca edukację 
z doświadczeniem zawodowym. Dzięki nim osoby młode i dorośli mogą nabywać 
umiejętności oczekiwane przez pracodawców i płynniej przechodzić od etapu 
edukacji szkolnej lub innej formy kształcenia do etapu pracy zawodowej. 
Systemy przygotowania zawodowego wzmacniają również współpracę pomiędzy 
władzami centralnymi, partnerami społecznymi, pracodawcami i instytucjami 
szkoleniowymi. 

Pomimo jednak wszelkich zalet przygotowania zawodowego wydaje się, że 
podobnie jak kształcenie i szkolenie zawodowe w ujęciu ogólnym, forma ta 
przynajmniej w niektórych krajach cierpi na problem wizerunkowy. Jak wynika 
z raportu Eurobarometru opublikowanego w 2011 r., ponad 70% młodych ludzi 
uważa kształcenie i szkolenie zawodowe za przydatne w zdobyciu pracy, przy 
czym 38% młodzieży za nieatrakcyjne uważa zawody i ścieżki kariery, do których 
prowadzi ta forma kształcenia i szkolenia. Należy rozszerzyć ofertę 
przygotowania zawodowego w sektorach i specjalizacjach wymagających wielu 
umiejętności – jak ICT, sprzedaż, służba zdrowia i energia ze źródeł 
odnawialnych – które kojarzone są z atrakcyjnymi miejscami pracy i obiecującymi 
ścieżkami kariery. 

Rozwój systemów przygotowania zawodowego w znacznej mierze uzależniony 
jest od udziału pracodawców. Firmy szkolące uczniów/praktykantów dostrzegają 
korzyści wynikające z takiej działalności, traktując ją jako inwestycję na 
przyszłość. Liczba przedsiębiorstw europejskich oferujących przygotowanie 
zawodowe jest jednak zbyt mała. W 2010 r. w całej UE uczniów/praktykantów 
szkoliła średnio jedna czwarta firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. 
W wielu państwach członkowskich wskaźnik ten jest znacznie niższy. 

Niektóre państwa europejskie pracują obecnie nad usprawnieniem systemów 
przygotowania zawodowego. W 2012 r. Niemcy, Grecja, Hiszpania, Łotwa, 
Portugalia i Słowacja podpisały porozumienie na rzecz ich promowania. Ponadto 
w lipcu 2013 r. Komisja Europejska zainaugurowała europejski sojusz na rzecz 
przygotowania zawodowego. W maju 2014 r. Cedefop (Europejskie Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego) z siedzibą w Salonikach (Grecja), organizuje, 
wraz z Komisją Europejską, europejską konferencję na temat przygotowania 
zawodowego. Jej celem jest wsparcie sojuszu oraz zapewnienie płaszczyzny, na 
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której spotkają się państwa zainteresowane uzyskaniem porad i przykładów 
dobrych praktyk dotyczących przygotowania zawodowego. 

 

Więcej informacji zawarto w nocie informacyjnej Cedefop zatytułowanej 
Rozwój systemów przygotowania zawodowego 
Nota informacyjna jest dostępna w dziewięciu językach (hiszpańskim, niemieckim, 
greckim, angielskim, francuskim, włoskim, litewskim, polskim i portugalskim) i w dwóch 
formatach (pdf lub e-book przystosowany do tabletów i smartfonów). 
Pełne archiwum not informacyjnych znajduje się pod adresem: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

Przeczytaj komunikaty prasowe Cedefopu: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Zaprenumeruj bezpłatny, elektroniczny biuletyn Cedefopu: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Zaprenumeruj noty informacyjne Cedefopu: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 

Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Rzecznik departamentu: Steve Bainbridge 
Tel.: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Kierownik ds. komunikacji, informacji i rozpowszechniania: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii 
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej 
polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu 
 

       

http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/23915.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx
mailto:briefingnotes@cedefop.europa.eu
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:steve.bainbridge@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.facebook.com/cedefop
http://twitter.com/cedefop

