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Celem projektu jest poznanie stanu szkolnictwa zawodowego
oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście
poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami
lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania
na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim.

Kształcenie zawodowe w Polsce jest realizowane w systemie
szkolnym w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach,
technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych. Celem
kształcenia zawodowego jest przygotowanie do wykonywania
konkretnego zawodu. W woj. podlaskim funkcjonuje 125 szkół
zawodowych, gdzie uczy się w sumie 26315 uczniów, z czego
8699 to kobiety. Najwięcej uczniów uczy się w technikach (70) –
20479 uczniów/7197 kobiet, następnie w zasadniczych szkołach
zawodowych (51) – 5697 uczniów/1439 kobiet, wg danych WUS
Edukacja w woj. podlaskim 2009/2010. W zakresie kształcenia
ponadgimnazjalnego woj. podlaskie charakteryzuje się jednym
z najniższych odsetków absolwentów, którzy wybierają szkołę
zawodową— jedynie 9,2% przy równoczesnym bardzo wysokim
wskaźniku wyboru szkół ogólnokształcących – 46% (Podlaskie
Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych,
„Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2010 r.”). Wg Podlaskiej
Mapy Zawodów i Kwalifikacji w woj. podlaskim zidentyfikowano
łącznie 70 zawodów, w których oferowane jest kształcenie
zawodowe. Jednym ze wskaźników jakości przygotowania
absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy jest poziom
bezrobocia. Osoby młode bezrobotne do 25 roku życia
z wykształceniem zawodowym stanowią 14,9% ogółu
bezrobotnych (2269 osób/873 kobiety) – dane WUP XII 2010 r.
W porównaniu do roku 2009 ich udział zwiększył się o 0,2 pkt.
proc (2194 osoby/765 kobiet) -WUP XII 2009. Ponadto ogólne
pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju i regionu oraz sytuacji
na rynku pracy, brak odpowiednich praktyk zawodowych na
poziomie wymaganym przez pracodawców, mała mobilność

zawodowa i brak umiejętności planowania alternatywnej
kariery zawodowej wpływa na bezrobocie wśród młodzieży.
Obecnie prowadzone analizy w regionie nie odnoszą się
kompleksowo do kształcenia zawodowego i badania
efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy w regionie. Prowadzone analizy skupiają
się głównie na rankingach zawodów, zawodach przyszłości lub
zawodach nadwyżkowych lub deficytowych. W celu lepszego
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowych badań
ukierunkowanych na edukację zawodową w regionie pod
kątem efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego
zgodnie z wymogami pracodawców. Potrzebne jest też
analizowanie i obserwowanie rynku lokalnego, aby
podejmować trafne decyzje odnośnie kierunków rozwoju
i modernizacji szkół zawodowych. Konieczne jest wytyczenie
pożądanych kierunków zmian z uwzględnieniem uzyskania
odpowiedzi na pytanie na potrzeby jakiego rynku
(powiatowego, regionalnego, krajowego czy europejskiego)
ma kształcić szkoła.

Projekt ma charakter badawczy i obejmuje:

1. Diagnozę stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie
modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności
i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe
w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.

Badanie obejmuje absolwentów kształcenia zawodowego
z rocznika 2009/10, szkoły zawodowe, pracodawców oraz
środowiska lokalne w zakresie współpracy na rzecz rozwoju
edukacji zawodowej pod kątem potrzeb rynku pracy
w województwie podlaskim. Badanie składać się będzie 
z 3 modułów badawczych:

I moduł badawczy – Mapa kształcenia zawodowego
i efektywności kształcenia w województwie podlaskim,

II moduł badawczy – Diagnoza środowisk lokalnych w zakresie
współpracy na rzecz rozwoju edukacji zawodowej pod kątem
potrzeb rynku pracy w województwie podlaskim, 

III moduł badawczy – Badanie potrzeb edukacyjnych wytypowanych
17 szkół znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

2. Analizę regionalną przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania
w województwie na zawody związane z zieloną gospodarką,
w tym zielone miejsca pracy.

Badanie obejmuje przedsiębiorstwa i ich potrzeby kadrowe
według branż związanych z zieloną gospodarką funkcjonującą
w województwie podlaskim pod kątem ich oczekiwań
względem absolwentów edukacji zawodowej oraz badanie
szkół zawodowych kształcących w zawodach powiązanych
z zieloną gospodarką, w tym przydatność programów
kształcenia w tym kierunku. 

W ramach zadań projektu zaplanowano również upowszechnianie
wyników badań, na spotkaniach organizowanych w każdym
powiecie w regionie. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane
wyniki badań zarówno modułu Mapy kształcenia zawodowego,
jak i modułu Partnerstw w celu uruchomienia procesów związanych
ze współdziałaniem i ukierunkowaniem rozwoju edukacji
zawodowej pod kątem obserwowania i analizy rynku lokalnego
oraz współpracy i współdziałania na szczeblu samorząd-
pracodawcy.

Badaniami objęte zostaną: szkoły zawodowe, absolwenci
edukacji zawodowej, samorządy oraz regionalni pracodawcy.

Szczegółowe informacje:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Biuro Projektu, ul. Pogodna 22, pok. nr 7 tel. 85 74 97 230

www.edukacjazawodowa.up.podlasie.pl
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