Konferencja międzynarodowa

Inwestycje w szkolnictwo zawodowe

Warunki efektywności inwestycji w rozwój kształcenia zawodowego
Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Priorytety inwestycyjne:
EFS
• 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

• Alokacja: € 600 662 558,00
EFRR
• 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

• Alokacja: € 919 611 446,00

Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 1 Mobilność

Mobilność uczniów
Mobilności kadry
Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

Alokacja w latach 2014-2017 ok. 111,4 mln euro

Kształcenie zawodowe – 10.iv w RPO
• doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli,
w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

• podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
• tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne
warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
• rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym.

€-

€ 20 000 000,00

€ 40 000 000,00

€ 24 500 000,00

dolnosląskie

€ 15 873 604,00

€ 45 411 910,00

€ 22 955 139,00

€ 73 757 510,00

€ 20 000 000,00

€ 96 500 000,00

mazowieckie

€ 63 657 488,00
€ 5 881 187,00

€ 21 760 567,00
€ 56 925 606,00
€ 57 000 000,00

podkarpackie
podlaskie
pomorskie

€ 36 400 000,00

€ 59 830 000,00

€ 51 508 202,00

€ 25 111 767,00

€ 81 100 493,00
€ 84 678 121,00

śląskie
świętokrzyskie

€ 38 564 788,00
€ 47 124 028,00
€ 48 417 168,00
€ 52 000 000,00

warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

€ 120 000 000,00

€ 74 629 216,00

€ 24 581 085,00

łódzkie

opolskie

€ 100 000 000,00

€ 47 478 815,00
€ 62 511 578,00

lubuskie

małopolskie

€ 80 000 000,00

€ 59 281 196,00

kujawsko-pomorskie
lubelskie

€ 60 000 000,00

€ 47 066 770,00
€ 41 176 471,00
€ 49 291 295,00

EFRR (PI 10a) w Euro

EFS (PI 10 iv.) w Euro

€ 85 300 000,00

Umowa Partnerstwa 2014-2020
Włączenie pracodawców w

Realizacja działań
obejmujących wspólny
przegląd z pracodawcami
Priorytetowymi
oferty edukacyjnej i
kierunkami wsparcia w
obszarze edukacji w
szkoleniowej szkół i
okresie 2014-2020
placówek, co pozwoli na
uruchomienie
będzie wsparcie
szkolnictwa zawodowego kształcenia i szkolenia w
zawodach na które
i wyższego.
występuje potwierdzone
zapotrzebowanie rynku.

proces kształcenia i
egzaminowania ma
charakter strategiczny
oraz praktyczny.
Pracodawcy angażowani
w proces modernizacji
treści i metod kształcenia
i szkolenia a także
identyfikację i
prognozowanie potrzeb
kwalifikacyjno –
zawodowych na rynku
pracy

Zwiększenie potencjału
szkół zawodowych
poprzez inwestycje w
infrastrukturę celem
stworzenia warunków
zbliżonych do
rzeczywistego
środowiska pracy
zawodowej pod kątem
wyposażenia,
doposażenia warsztatów
pracowni itp.

Umowa Partnerstwa c.d.

Doskonalenie
umiejętności nauczycieli
oraz instruktorów
praktycznej nauki
zawodu we współpracy z
uczelniami i rynkiem
pracy (np. staże
nauczycieli w
przedsiębiorstwach).

Działania mające na celu
poprawę infrastruktury
szkół zawodowych będą
realizowane z
zaangażowaniem
pracodawców tak aby w
jak największym stopniu
stworzone warunki
kształcenia odpowiadały
na potrzeby rynku.

Przygotowanie szkół
zawodowych do
realizacji wysokiej
jakości usług
poradnictwa
edukacyjnozawodowego

Powstały z inicjatywy
Komisji Europejskiej
portal EU Skills
Panorama, na którym
znajdują się informacje
m.in. o zapotrzebowani
na umiejętności.
Ponadto portal ma
sygnalizować, które
zawody najszybciej się
rozwijają a które są
problemowe.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o
wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną
Obszar: Reindustrializacja.
Kierunki interwencji : 5

Wspieranie kształcenia zawodowego dla „Przemysłu 4.0”
Działania:
• Wspieranie kształcenia zawodowego dla potrzeb ewolucyjnych zmian przemysłu
(„Przemysł 4.0” – Industry 4.0).
• Zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na
funkcjonowanie systemu kształcenia zawodowego – formowanie podstaw
programowych.
• Monitorowanie rynku pracy pod kątem potrzeb polityki edukacyjnej, klasyfikacji
zawodów, wprowadzania nowych zawodów i zawodów preferowanych pod
przyszłe potrzeby.
• Opracowanie systemu kształcenia kadr dydaktycznych z uwzględnieniem nowych
potrzeb przemysłu.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Projekt strategiczny:
Nowoczesne kadry dla polskiego przemysłu (szkolnictwo zawodowe)
• kompleksowa polityka rozwoju kadr uwzględniająca nowy model
współpracy szkolnictwa zawodowego z gospodarką, w tym m.in.
kształcenie połączone z praktyką zawodową u pracodawcy, aktywny
udział przemysłu w przygotowaniu programów nauczania, rozwój
Centrów Kształcenia Praktycznego, modułowej oferty edukacyjnej,
kwalifikacyjnych kursów zawodowych itp..

Układ celów Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego
do roku 2020
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Układ celów strategicznych i operacyjnych SRWP 2020
Cele strategiczne

1. Konkurencyjna gospodarka

2. Powiązania krajowe
i międzynarodowe

3. Jakość życia

1
1

Cele operacyjne
1.1 Rozwój przedsiębiorczości
1.2 Wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw
1.3 Rozwój kompetencji do pracy i wsparcie aktywności
zawodowej mieszkańców regionu
1.4 Kapitał społeczny jako katalizator procesów
rozwojowych
1.5 Efektywne korzystanie z zasobów naturalnych
1.6 Nowoczesna infrastruktura sieciowa
2.1 Aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku
ponadregionalnym
2.2 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa
2.3 Rozwój partnerskiej współpracy transgranicznej
2.4 Rozwój partnerskiej współpracy międzyregionalnej
2.5 Podniesienie zewnętrznej i wewnętrznej dostępności
komunikacyjnej regionu
3.1 Zmniejszenie negatywnych skutków problemów
demograficznych
3.2 Poprawa spójności społecznej
3.3 Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz
bezpieczeństwa publicznego
3.4 Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie
jego zasobami

Interesariusze kształcenia zawodowego
Szkoły
zawodowe

Organy
prowadzące

Nadzór
kuratoryjny

Instytucje
kształcenia
ustawicznego

Młodzież i
rodzice,
dorośli

Pracodawcy

Interesariusze kształcenia zawodowego
Problemy po stronie szkół
• Niedostateczna infrastruktura materialna
• Konieczność dostosowywania się do wymogów podstaw
programowych i wymogów egzaminacyjnych OKE ograniczająca
elastyczność w dostosowywaniu się do lokalnych potrzeb
• Niedostateczna współpraca z otoczeniem w szczególności z
pracodawcami
• Niedostateczne
wykorzystanie
potencjału
szkolnictwa
zawodowego do kształcenia ustawicznego dorosłych
• Niski prestiż kształcenia zawodowego

Interesariusze kształcenia zawodowego
Problemy po stronie młodzieży i rodziców oraz dorosłych

• Brak wiedzy o praktycznych perspektywach pracy w różnych
zawodach i na różnych stanowiskach
• Ciągle względnie niskie zainteresowanie kształceniem zawodowym
• Nieadekwatne aspiracje w stosunku do możliwości i występujących
regionalnie uwarunkowań
• Braki kompetencyjne pracujących i niska skłonność do kształcenia
ustawicznego
• Migracja młodzieży, ale i dorosłych

Interesariusze kształcenia zawodowego

Problemy po stronie organów prowadzących
• Brak całościowych programów rozwoju szkolnictwa zawodowego
na danym terenie w kontekście przyjętych strategii rozwoju,
potrzeb kompetencyjnych pracodawców oraz aspiracji młodzieży,
rodziców i dorosłych
• Brak środków własnych na inwestycje w rozwój infrastruktury
szkolnictwa zawodowego

Interesariusze kształcenia zawodowego
Problemy po stronie pracodawców
• Brak zaufania ze strony pracodawców co do jakości kształcenia
zawodowego
• Brak właściwego rozpoznania swoich potrzeb kompetencyjnych
• Niedostateczne
zrozumienie
potrzeby
pracodawców w kształceniu zawodowym

uczestnictwa

• Częste występowanie oczekiwania żeby kandydaci/absolwenci
byli doskonale dostosowani do specyficznych potrzeb danego
pracodawcy bez angażowania się w proces kształcenia (Prawie
trzy czwarte z nich stosuje tzw. strategię sita – oczekując od
kandydatów pełnego przygotowania lub tylko niewielkiego
doszkolenia (Szczucka, Turek, Worek, 2014).
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kompetencyjnej
Strategie
edukacji i
programy
rozwojowe szkół

Doradztwo
popytowe

SYSTEM
ZAPEWNIENIA
JAKOŚCI
KSZTAŁENIA
Popularyzacja
kształcenia
zawodowego

Potwierdzanie/
certyfikacja
kompetencji

Dodatkowe
szkolenia
specjalistyczne i
staże
umiejętnościowe
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