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AGENDA
Wstęp: dlaczego ten projekt?

Kształcenie dualne w Niemczech, Szwajcarii i Księstwie
Liechtenstein

Preorientacja i orientacja zawodowa

Finansowanie kształcenia zawodowego
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PARTNERZY
PROJEKTU



Dlaczego ten projekt?

DLACZEGO?
system dualny jest opcją

pierwszego wyboru dla młodzieży
z Niemiec, Szwajcarii 

i Księstwa Liechtenstein
 
 

DLACZEGO?
w system kształcenia

zaangażowane są prawie wszystkie
duże i znaczna część MŚP 

w tych krajach



ROZWÓJ I PROMOCJA 
SEKTORA VET W POLSCE
JAK PROMOWAĆ I PROWADZIĆ KLASĘ
PATRONACKĄ W WARUNKACH POLSKICH 
NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ KRAJÓW
LIECHTENSTEIN, SZWAJCARIA I NIEMCY

Projekt jest finansowany w ramach 
Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 
Program Edukacja



Kształcenie dualne DE, CH, LI

z pracownikiem
młodocianym

 
uczeń jest

pracownikiem zakładu,
w którym się kształci;

szkoła jest
uzupełnieniem

UMOWA  
dla młodocianego

pracownika 

WYNAGRODZENIE 
między zakładem
kształcącym (lub

kilkoma zakładami) 
 a jednostkami

edukacyjnymi w
procesie kształcenia

WSPÓŁPRACA
młodocianego w system

pracy w zakładzie
kształcącym

WŁĄCZENIE

Zmiany w ostatnich 20 latach



Kształcenie dualne DE, CH, LI

teoria w szkole, praktyka
w zakładzie pracy 

 
kształcenie w centrach

kształcenia
zawodowego,

kształcenie w kooperacji
z innymi firmami

PODZIAŁ
czym więcej nauki

odbywa się w zakładzie
pracy, tym lepiej 

NAUKA W FIRMIE
wyłącznie poprzez pracę 

NAUKA

Zmiany w ostatnich 20 latach

? ?



MODELE KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

TAK JEST ZAWSZE:

podpisanie umowy
o pracę celem nauki

zawodu

UMOWA SZKOŁA

dopiero mając umowę
uczeń zapisuje się 

do szkoły zawodowej
(Berufsschule)

PODZIAŁ GODZINOWY

młodociany jest przez 
35-40 godzin w tygodniu

w zakładzie pracy
poza godzinami

spędzonymi w szkole 
(1-2 dni w tygodniu) 



MODELE KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

TAKIE WARIANTY SĄ MOŻLIWE:

uczeń podpisuje umowę 
z zakładem kształcącym 

i uczy się w zakładzie
kształcącym, uzupełnia

naukę w szkole 
o przedmioty ogólne 
i część przedmiotów

zawodowych

FIRMA + SZKOŁA KILKA FIRM + SZKOŁA

(Verbundausbildung) 
 

 uczeń podpisuje umowę 
z zakładem kształcącym, 

 uczy się w kilku zakładach
i uzupełnia naukę w szkole

FIRMA + SZKOŁA + CKP

uczeń jeden rok jest 
w CKP, potem uczy się 

w zakładzie kształcącym,
uzupełnieniem edukacji są

zajęcia w szkole 



DLACZEGO SYSTEM DUALNY 
JEST PIERWSZYM WYBOREM
MŁODZIEŻY Z NIEMIEC,
SZWAJCARII I LIECHTENSTEIN?

wynagrodzenie dla młodocianego (płaca minimalna
w Niemczech)
w wieku 25 lat fachowiec może mieć wyższe
wynagrodzenie niż absolwenci uczelni 
 (np. mistrz w zawodzie technicznym)
prestiż społeczny np. w Liechtenstein – wzmacniam
swoją wspólnotę, sprawiam, że jest ona niezależna
od zagranicy
udział w nowych modelach pracy tzw. „new work”
np. 4-dniowy system tygodniowy
stosunkowo pewne zatrudnienie po okresie nauki
(stabilność zawodowa)
praca zgodna z upodobaniami – np. zalety pracy
pozabiurowej

Raport "Analiza systemu VET w Szwajcarii"
Na podstawie: Die berufliche Grundbildung; Bundesamt für Statistik



DLACZEGO W SYSTEM
KSZTAŁCENIA ZAANGAŻOWANE
SĄ PRAWIE WSZYSTKIE DUŻE 
I ZNACZNA CZĘŚĆ MŚP 
W TYCH KRAJACH?

element polityki kadrowej – inwestycja w przyszłość
(łatwiejsze planowanie, jak obsadzić wakaty w
przyszłości; antidotum na niż demograficzny)
lepsze dopasowanie kandydatów do potrzeb
przedsiębiorcy (brak konieczności
dokształcania/przyuczenia nowego pracownika)
zadowolony uczeń zawodu to w przyszłości bardzo
lojalny pracownik (więź przez pokolenia)
finansowa opłacalność (np. kształcenie dla innych
firm, częściowo nauka poprzez pracę)
 element polityki wizerunkowej przedsiębiorstwa
(np. Niemcy: „odpowiedzialność społeczna biznesu”,
Liechtenstein: lista „hańby”)



(PRE)ORIENTACJA
ZAWODOWA 

inwestycja w jakość życia, obniżająca bezrobocie 
i optymalizująca wykorzystanie talentów w społeczeństwie 

 (silny nacisk państwa na promowanie różnych form zdolności
indywidualnych  np. zmysłu technicznego, orientacji przestrzennej,

tężyzny fizycznej, zręczności)
 



(Pre)orientacja zawodowa 

TALENTY
łowienie talentów już 

w przedszkolu
(tun Basel / PeperMINT)

 

DORADZTWO
rozwiewanie dylematów –

co jest dla danej osoby
lepsze: studia czy fach?

WSPÓŁPRACA
prowadzenie speed-
datingów z firmami

kształcącymi w danym
regionie (Niemcy)



(Pre)orientacja zawodowa 

INFORMACJA
podpowiadają, którzy

regionalni
przedsiębiorcy kształcą

NETWORK
pokazują, gdzie w danym
kraju (regionie, mieście)
można znaleźć miejsce
kształcenia zawodu i ile

można zarobić



WSPARCIE 
DLA DZIEWCZĄT 
I OSÓB ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI

Girls Day/Boys Day/Dzień Przyszłości – o równouprawnieniu
w edukacji

Wydłużenie nauki o jeden rok na wniosek ucznia (np. dla
obcokrajowców uczących się dopiero języka niemieckiego)

Brak barier wiekowych – zostań uczniem zawodu po 50
roku życia,  np. dla osób z niezdolnością do wykonywania
konkretnego zawodu (dekarz uczy się zawodu „biurowego”)

Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem - Case
Management Berufsbildung (CM BB) - Zespół doradców     
 i ekspertów dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem
(indywidualny coaching) – finansowany przez Kantony        
 w Szwajcarii



Ten podział obejmuje również walidację (np. egzamin praktyczny
podzielony jest na 2 części, pierwsza z nich zdawana jest po ½ okresu
nauki i jest narzucona przez instytucję nadzorującą, część druga
może mieć formę zadania projektowego wymyślonego przez zakład
pracy i odbywa się pod koniec okresu nauki).

Istnieje ścisła współpraca między szkołą a zakładem kształcącym 
(np. nieobecność na zajęciach szkolnych uwzględniana jest przez
pracodawcę przy benefitach dla uczniów). 

ORGANIZACJA
KSZTAŁCENIA
DUALNEGO 
W KRAJACH
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

½ okresu kształcenia 
ma charakter ogólny 

i przebiega w identyczny sposób 
 w całym kraju

½ okresu kształcenia
uwzględnia w znacznej mierze

potrzeby przedsiębiorstwa
kształcącego

 



Niemieckie rozporządzenie i ramowy plan nauczania w zawodzie mechatronika 



ORGANIZACJA 
KSZTAŁCENIA DUALNEGO 
W KRAJACH
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Czy przedsiębiorca chcący kształcić musi mieć specjalistów 
i zaplecze techniczne do nauki wszystkich aspektów
kształcenia zawartych w ramowym programie nauczania /
rozporządzeniu o nauce w konkretnym zawodzie? 

Czy przedsiębiorca chcący kształcić musi obarczać swój dział
HR opieką nad uczniami zawodu (umowy, rejestracja czasu
pracy, wypłata wynagrodzenia itp.)?

Czy w zakładzie kształcącym musi być zatrudniona osoba
mająca uprawnienia do kształcenia a zakład musi posiadać
odpowiednie zaplecze przystosowane 
dla uczniów zawodu? 

Nie, nie musi! 
Rozwiązanie: konsorcjum edukacyjne lub wsparcie
centrum kształcenia

Nie, nie musi! 
Rozwiązanie: zlecenie działań administracyjnych 
w ramach konsorcjum edukacyjnego innemu
przedsiębiorstwu

Tak, i organ nadzorczy to kontroluje! 
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ROLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH:
PAŃSTWA I WŁADZ LOKALNYCH

ustalanie ramowych warunków edukacji 
np. programów nauczania, dopuszczania przedsiębiorstw 

do edukacji dualnej, walidacja, 
nadzór nad firmami kształcącymi

 

RAMY NAUCZANIA

np. wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem (Case
Management Berufsbildung), zawody „dwuletnie” dla osób 

ze szczególnymi potrzebami

BADANIE POTRZEB RYNKU PRACY,
(PRE)ORIENTACJA ZAWODOWA, WSPARCIE
UCZNIÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI



FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA
DUALNEGO

wynagrodzenie młodocianych
wynagrodzenie instruktorów PNZ / działów HR związane z zatrudnianiem
i nauką młodocianych
wyposażenie potrzebne do kształcenia
środki ochronne i ubranie robocze (w pewnym zakresie)
koszty egzaminów zawodowych

Przedsiębiorcom łatwiej jest włączyć się w proces edukacji, bo działa 
tu efekt skali. Większość dużych firm i spora część MŚP angażuje się 
w kształcenie, dlatego ryzyko finansowe związane z tą formą edukacji 
jest mniejsze (np. rzadko występuje efekt podbierania adeptów zawodu
wykształconych przez konkurencję – ryzyko ostracyzmu społecznego 
w regionie).

Przedsiębiorcy finansują:



FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA DUALNEGO
Według badań niemieckiego BIBB w latach 2017/18 roczne koszty brutto kształcenia wynosiły 20.855 € (jeden uczeń zawodu).
Mimo tych wysokich kosztów szacuje się, że 28% młodocianych przynosi zakładom kształcącym w Niemczech dochody już 
w okresie edukacji. 

Raport "Analiza systemu VET w Szwajcarii"
Na podstawie: Kosten und Nutzen, SDBB 



Rezultaty projektu



Co wspólnie osiągnęliśmy?



Rezultaty dostępne
na www.edunet-poland.pl



CO PRZED NAMI?
„Analiza możliwości implementacji rozwiązań z Liechtensteinu,1.

       Szwajcarii i Niemiec do systemu polskiego (Jak promować i    
       prowadzić klasę patronacką w warunkach polskich na podstawie
       doświadczeń ww. krajów) 

  2.  2 poradniki online: 
      „Zostanę fachowcem – jak pozyskiwać młodych adeptów zawodu 
       do klas patronackich kształcących w systemie dualnym”, 
        „Kształcenie dualne – współpraca: szkoła-przedsiębiorca” 

   3. Międzynarodowa Konferencja w Warszawie 

   4. Warsztat upowszechniający

   5. ·Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego w zakresie 
        kształcenia zawodowego

   6. Komisja Kształcenia Zawodowego - krajowe spotkania dyskusyjne 
        dot. koncepcji i rozwiązań VET



DZIEKUJEMY 
ZA UWAGĘ

manager działu kształcenie
zawodowe i ustawiczne

JOANNA
WIERZBICKA-
GRAJEK starsza specjalistka 

ds kształcenia zawodowego 
i ustawicznego

ANNA
ZAKRZEWSKA

starsza specjalistka 
ds kształcenia zawodowego 
i ustawicznego

ALEKSANDRA
ŁOJEWSKA-
GUZIK



BĄDŹMY
W KONTAKCIE ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa
mail: bb@ahk.pl
tel. 22-5310500
www.ahk.pl   |   www.edunet-poland.pl

                Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

                 AHK Polska

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWA


