W dniu 15 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw
kształcenia zawodowego przy Ministrze Edukacji Narodowej. Tematem spotkania Zespołu
było szeroko rozumiane kształcenie zawodowe dla rynku pracy.
Uczestników spotkania przywitała Pani Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.
W dalszej części spotkania miała miejsce prezentacja wniosków z debat krajowych,
poświęconych zagadnieniom dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Wnioski i rekomendacje płynące z debat dotyczą różnych aspektów funkcjonowania szkół
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym zwłaszcza:
• braku dostępnych systemowo jak i regionalnie informacji o zapotrzebowaniu rynku
pracy na konkretne zawody i kwalifikacje, braku prognoz rynku pracy z
wyprzedzeniem;
• niskiej efektywności udzielanych bezterminowo opinii wojewódzkich i powiatowych
rad rynku pracy co do zgodności kształcenia z potrzebami rynku pracy;
• negatywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego wynikającego m.in. z
pejoratywnego odbioru nazwy zasadniczej szkoły zawodowej;
• braku elastyczności w strukturze szkolnictwa zawodowego (w tym m.in. stworzenia
absolwentom Zasadniczych Szkół Zawodowych możliwości "wprost" uzyskania tytułu
technika poprzez powrót do szkół typu technikum uzupełniającego);
• zbyt dużej liczby kwalifikacji w niektórych zawodach, a tym samym dużej liczbie
egzaminów podczas roku szkolnego;
• braku centralnie dopuszczanych do użytku szkolnego ramowych programów
nauczania dla zawodów, uwzględniających możliwość dostosowania do potrzeb
regionalnego i lokalnego rynku pracy;
• nieefektywnego organizacyjnie systemu zewnętrznych egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, który dezorganizuje pracę szkoły i w którym jedno
zadanie egzaminacyjne dla części praktycznej egzaminu bywa wykorzystywane
wielokrotnie przez wszystkie dni sesji egzaminacyjnej;
• za małej ilości kadry kształcenia zawodowego oraz problemu właściwego
przygotowanie kadry nauczycieli oraz instruktorów kształcenia zawodowego;
• niezbędnej modernizacji bazy kształcenia zawodowego;
• niskiej efektywności kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych;
• niedostatecznym udziale pracodawców w egzaminach potwierdzających
kwalifikacje zawodowe;
• niewystarczającym powiązaniem szkoły z otoczeniem gospodarczym;
• braku skutecznego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach.
Zaproszeni przedstawiciele poszczególnych ministerstw dokonali podczas spotkania
weryfikacji zawodów szkolnych pozostających we właściwościach ich ministerstw.
Przypomniano, że właściwi ministrowie mogą wspomagać materialnie i organizacyjnie
szkoły kształcące w danym zawodzie w zakresie zajęć praktycznych i stosowania
nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego w odniesieniu do potrzeb
rynku pracy.
Podczas spotkania miała również miejsce dyskusja uczestników dotycząca takich obszarów
kształcenia zawodowego jak:
1. Struktura kształcenia zawodowego
2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawa programowa
kształcenia w zawodach
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
4. Organizacja i finansowanie praktycznej nauki zawodu
5. Doradztwo zawodowe
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