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KOMUNIKAT PRASOWY  
 

Przygotowanie zawodowe osób dorosłych przyczynia się do 
tworzenia dobrych miejsc pracy oraz zapewnienia przedsiębiorstwom 

wykwalifikowanych pracowników  
 
Przygotowanie zawodowe osób dorosłych jest jednym z rozwiązań politycznych 
dotyczących potrzeby wspierania osób dorosłych, które chcą się szkolić, 
poszerzając jednocześnie zasób umiejętności osób pracujących w całej Europie. 

Zgodnie z szacunkami Cedefopu w całej Unii Europejskiej jest około 128 mln 
osób dorosłych, które mają możliwość podniesienia lub zmiany swoich 
kwalifikacji. Jednocześnie w krajach o długiej tradycji przygotowania 
zawodowego, takich jak Niemcy lub Austria, spada liczba przedsiębiorstw 
oferujących przygotowanie zawodowe i osób młodych, które chcą z takiej 
możliwości skorzystać. 

W odpowiedzi na tę sytuację państwa członkowskie podjęły decyzję o otwarciu 
przygotowania zawodowego dla osób dorosłych poprzez zniesienie ograniczeń 
wiekowych i zwiększenie ich elastyczności. W przeciwieństwie do osób młodych 
podejmujących przygotowanie zawodowe, osoby dorosłe mają zobowiązania 
życiowe (takie jak rodzina), które nie zawsze można pogodzić z tradycyjnymi 
formami przygotowania zawodowego (takimi jak godziny, w których odbywa się 
kształcenie w szkole). Te same zobowiązania mogą je jednak jeszcze bardziej 
motywować i sprawiać, że osoby dorosłe będą niezawodnymi praktykantami. 

Wiele osób dorosłych posiada również umiejętności i doświadczenie zawodowe. 
Aby wziąć to pod uwagę kraje coraz częściej oferują oceny umiejętności, 
skrócony czas przygotowania zawodowego lub nawet możliwość bezpośredniego 
przystąpienia do egzaminu po zakończeniu przygotowania zawodowego. 

Bez względu na kontekst kluczowe znaczenie mają wytyczne: osoby dorosłe 
muszą być dobrze przygotowane do rozpoczęcia przygotowania zawodowego. 
Więcej na ten temat znajduje się w naszej najnowszej notatce informacyjnej. 

Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 

Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 
można zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie 
internetowej. 
Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, email: 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. 
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