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STANOWISKO ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI

ŻYWIECKIEJ W KWESTII MODYFIKACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W

POWIECIE ŻYWIECKIM

Szanowni Państwo!

Kierownictwo naszej organizacji z zadowoleniem przyjmuje podejmowane od

pewnego czasu próby dostosowania edukacji zawodowej młodzieży do realnych potrzeb

dynamicznie zmieniającego się rynku zatrudnienia, zarówno w skali lokalnej, jak regionalnej.

Nikt lepiej od przedsiębiorców nie wie, jakie kwalifikacje pracowników są aktualnie

potrzebne i jakie będą niezbędne zarówno w najbliższej przyszłości, jak i nieco odleglejszej

perspektywie. 

Pozwalamy sobie przypomnieć, że nasze stowarzyszenie, uczestnicząc w gremiach

zajmujących się oświatą oraz rynkiem pracy, od lat wysuwa  propozycje korekt kierunków

kształcenia i programów nauczania w działających na terenie powiatu żywieckiego

placówkach oświatowych o profilu zawodowym. Uważamy ten problem za kluczowy z kilku

punktów widzenia: wzrostu gospodarczego, ograniczenia bezrobocia, zapewnienia

możliwości rozwoju tutejszym firmom oraz powstrzymania zjawiska emigracji

najzdolniejszej i najlepiej wykształconej młodzieży, szukającej dla siebie lepszych

perspektyw w innych regionach Polski i za granicą. 

Pozytywnie oceniamy trwające od kilku lat prace nad stworzeniem Krajowych Ram

Kwalifikacji,  jako narzędzia edukacyjnego stwarzającego możliwości szybkiego

doskonalenia umiejętności zawodowych, bądź ich  zmiany oraz uzyskania wiarygodnych

certyfikatów. KRK są pochodną, a zarazem częścią składową Europejskich Ram Kwalifikacji

obejmujących najbardziej rozwinięte państwa naszego kontynentu. Nie jest to jedyna

europejska inicjatywa wspierająca prace nad niezbędną współcześnie elastycznością rynków

zatrudnienia. Niedawno zainaugurowano działalność Europejskiego Sojuszu na Rzecz

Przygotowania Zawodowego, którego głównym celem jest  walka z bezrobociem osób

młodych. Inicjatywa ta ma na celu  podniesienie jakości i dostępności przyuczania do zawodu

w Unii Europejskiej, dzięki współpracy instytucji oraz organizacji zajmujących się

problematyką zatrudnienia i edukacji. Przyuczanie do zawodu może odegrać kluczową rolę w
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walce z bezrobociem osób młodych dzięki umożliwieniu młodzieży zdobywania umiejętności

i doświadczenia oczekiwanych przez pracodawców. Komisja Europejska zachęca do

przystąpienia, do sojuszu, wszystkich potencjalnych partnerów: organy publiczne,

przedsiębiorstwa, związki zawodowe, izby handlowe, organizatorów kształcenia i szkolenia

zawodowego, reprezentantów ludzi młodych i służby zatrudnienia.  Sojusz powstał w ramach

unijnego  projektu pn. „Nowe Podejście do Edukacji” i towarzyszącego mu pakietu

przedsięwzięć w sprawie zatrudnienia młodzieży.

Wskazujemy powyższe działania jako gotowe do przeniesienia na szczebel powiatowy

wzorce, z uwzględnieniem, oczywiście, lokalnej specyfiki i skali. Nie oznacza to natomiast

postulatu tworzenia kolejnych gremiów, których efektywność często jest co najmniej

wątpliwa. 

Trafnym pomysłem wydaje się być powołanie szkolnych koordynatorów do spraw

dopasowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy.  Osoba taka, naszym zdaniem,

powinna zająć się:

- analizą potrzeb rynku lokalnego i regionalnego, w kontekście zatrudniania robotników

wykwalifikowanych po szkołach zawodowych oraz pracowników - fachowców po

technikach,

- diagnozowaniem potrzeb szkół prowadzących edukację zawodową w zakresie wyposażenia

w sprzęt, maszyny, nowoczesne oprogramowanie komputerów stosowane w danej dziedzinie

czy branży,

- zapobieganiem negatywnej „promocji” placówek oświatowych (szkoły publicznie krytykują

się wzajemnie, ponieważ konkurują tymi samymi kierunkami kształcenia),

- przeciwdziałaniu częstej praktyce otwierania identycznych kierunków nauczania

(popularnych już w jednej placówce edukacyjnej) w różnych szkołach na terenie powiatu, co

skutkuje nadmiarem absolwentów, skazującym ich na bezrobocie 

- współpracą z firmami przewozowymi i wójtami gmin na rzecz zapewnienia regularnego

dojazdu do wszystkich placówek edukacyjnych szczebla średniego w równym zakresie

podczas trwania roku szkolnego, łącznie z sobotami, co pozwoli szkołom realizować

dodatkowe projekty, zajęcia wyrównawcze i rozwijające umiejętności uczniów.

Niedostosowanie możliwości komunikacyjnych do potrzeb oświatowych może powodować,

że młodzież będzie wybierała szkoły na terenie Bielska-Białej, Suchej Beskidzkiej lub Kęt, z

rezultatem w postaci likwidacji placówek edukacyjnych w powiecie żywieckim

- inicjowaniem bliskiej współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami

2



- inspirowaniem kampanii na rzecz uświadomienia środowisku lokalnemu tych potrzeb szkół,

na które nie wystarcza lub wręcz brakuje środków. Chodzi o możliwość prowadzenia

dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, sponsorowanie wymian międzynarodowych,

zapewnienie nagród dla laureatów konkursów, ambitne projekty pozaprogramowe. Młody

człowiek powinien rozwijać się wszechstronnie, nie tylko w ławce szkolnej i  posługując się

podręcznikiem. Potrzebne jest wsparcie, gdyż sytuacja finansowa rodzin często nie pozwala

na praktykowanie pozaszkolnych zainteresowań uczniów

- utrzymywaniem codziennych kontaktów z przedsiębiorcami, celem rozeznania bieżącego i

perspektywicznego popytu na pracowników dysponujących ściśle określonymi

kwalifikacjami, a także po to, by pozyskiwa

 najbardziej aktualne oferty   pracy. 

Uważamy, że koordynatorami, w obecnej sytuacji drastycznego redukowania  kadr

dydaktycznych w szkołach, mogliby zostać wartościowi i pełni inicjatywy nauczyciele. 

W związku z tym, że projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020 zakłada, cytujemy: „/…/ zwiększenie efektywności szkolnictwa

zawodowego poprzez dostosowanie realizowanych zajęć do potrzeb lokalnego rynku pracy

przy wykorzystaniu kompleksowych programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych

prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu (również z

podmiotami zewnętrznymi), programy współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami, w

szczególności w zakresie kształtowania programu nauczania.”,  sugerujemy kształcenie

zawodowe młodzieży w kierunkach, na które istnieje zapotrzebowanie. Są to, m.in.: robotyka,

obsługa obrabiarek numerycznych, leśnictwo, szwalnictwo, opieka nad ludźmi starszymi,

nowoczesne technologie budowlane, logistyka transportowa.  Uważamy także za konieczne

edukowanie młodzieży w każdym typie szkół  z podstaw: wiedzy prawnej, języka

angielskiego oraz przedsiębiorczości. Tego rodzaju umiejętności kształtują młodych ludzi

zdolnych  do samodzielnego tworzenia miejsc pracy, najpierw sobie, a czasem również

innym.  

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej deklaruje aktywne

wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu dostosowanie programów i metod nauczania

szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

                                                                                                 Marian Hankus

                                                                                             Prezes Zarządu SPZŻ 
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