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Saloniki, 20 grudzień 2022 r. 

 
KOMUNIKAT PRASOWY                                             Czytaj online 

 
W przyszłości kształcenie i szkolenie zawodowe będzie skupiać się na 

osobach uczących się 
 
Na obecnym, szybko zmieniającym się rynku edukacji i pracy konieczne jest promowanie 
strategii bardziej skoncentrowanych na uczniach oraz budowanie pomostów między 
wstępnym a ustawicznym kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET).  Najnowsza nota 
informacyjna Cedefopu na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego pokazuje, 
jak treści i sposób szkolenia są adaptowane do szybko zmieniającego się zapotrzebowania 
rynku pracy na umiejętności jego uczestników. 

W wielu państwach zracjonalizowano podejście do wstępnego kształcenia zawodowego 
podstawowego (IVET) i połączono podobne kwalifikacje, grupując je w bardziej ogólne 
kategorie, poszerzając ich profil i zwiększając zakres i elastyczność zawodową, Kwalifikacje 
te w połączeniu z uznawaniem lub walidacją już nabytych efektów uczenia się umożliwiają 
uczestnictwo w ustawicznym kształceniu i szkoleniu zawodowym (CVET) oraz w dalszej 
nauce w późniejszym okresie życia, a także uzyskiwanie bardziej specjalistycznych lub 
uaktualnionych umiejętności.  

Obecnie przedmioty ogólne, takie jak matematyka, nauki przyrodnicze i języki obce, a także 
teoretyczne przedmioty zawodowe, są nauczane głównie w trybie szkolnym. Praktyczna 
nauka zawodu odbywa się w miejscu pracy lub w warsztatach szkolnych VET. O ile 
umiejętności zawodowe ewoluują, odzwierciedlając rozwój technologiczny i społeczny, o tyle 
kompetencje przekrojowe, nabywane w rozmaitych okolicznościach, pozostają z ludźmi na 
całe życie i umożliwiają radzenie sobie ze zmianami. 

W całej Europie uczenie się w miejscu pracy jest coraz popularniejsze i często zastępuje 
nauczanie w klasie. Miejsca pracy nie postrzega się już jako przestrzeni służącej ćwiczeniu 
wiedzy nabytej podczas lekcji, lecz raczej jako miejsce, w którym uczący się nabywają nowych 
umiejętności, których nie byliby w stanie zdobyć w warunkach szkolnych. 

W ostatnich latach wiele krajów UE przyznało większą autonomię szkołom prowadzącym 
kształcenie i szkolenie zawodowe oraz władzom lokalnym, uznając, że to one są najlepiej 
przygotowane do reagowania na lokalne zapotrzebowanie na konkretne umiejętności. 
Natomiast szkoły oferujące kształcenie zawodowe podstawowe (IVET) coraz częściej 
przyjmują dorosłych słuchaczy, ponieważ dzięki modułowym kwalifikacjom kształcenie IVET 
jest dla nich bardziej odpowiednie. 

Osoby podejmujące szkolenie zawodowe mają coraz bardziej zróżnicowane oczekiwania 
i możliwości. Istotne jest, aby krajowe programy nauczania uwzględniały ten fakt, gdyż 
umożliwi to organizatorom dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb różnych uczestników 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/future-vocational-education-and-training-learner-centred
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9178
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9178
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szkoleń oraz ukształtowanie oferty na właściwym poziomie i nadanie jej odpowiedniej formy. 
Ukierunkowana i zindywidualizowana oferta szkoleniowa wsparta rozwiązaniami w zakresie 
walidacji pomoże w przyszłości zapewnić wysoką jakość kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz nadać mu właściwe znaczenie. 

Więcej można przeczytać w najnowszej notatce informacyjnej. 

• Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj. 
• Subskrybuj inne materiały dla mediów Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) 

poprzez utworzenie konta użytkownika lub edytując swój profil na naszej stronie internetowej. 

 
Kontakt 
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri 
Tel.: +30 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem referencyjnym Unii 
Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji. 

Pozostańmy w kontakcie   
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