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W ce lu lep sze go do sto so wa nia kształ ce nia za wo do -
we go do po trzeb ryn ku pra cy nie zbęd ne jest prze pro -
wa dze nie kom plek so wych ba dań ukie run ko wa nych
na edu ka cję za wo do wą w re gio nie pod ką tem efek -
tyw no ści i adek wat no ści kształ ce nia za wo do we go
zgod nie z wy mo ga mi pra co daw ców uwraż li wie nia i
przy zwy cza je nia sa mo rzą dów do ana li zo wa nia i ob -
ser wo wa nia ryn ku lo kal ne go oraz do po dej mo wa nia
traf nych de cy zji od noś nie kie run ków roz wo ju i mo -
der ni za cji szkół za wo do wych. Pro jekt za kła da też
ana li zę w za kre sie po py tu na kształ ce nie w za wo -
dach zwią za nych z zie lo ną gos po dar ką. Wy ni ki ba -
dań poz wo lą ukie run ko wać wspar cie w za kre sie
do sto so wa nia kształ ce nia do wy mo gów zie lo nej gos -
po dar ki, w tym zie lo nych miejsc pra cy w na szym re -
gio nie. W chwi li obec nej wy bra ni Wy ko naw cy
pro wa dzą ba da nia w wo je wódz twie pod la skim. 

Te mat edu ka cji za wo do wej jest przed mio tem
wie lu dys ku sji i za in te re so wa nia wie lu pod mio tów, w
tym oświa ty i pra co daw ców. Waż ne jest, aby kształ -
ce nie za wo do we by ło do sto so wa ne do po trzeb gos -
po dar ki oraz ryn ku pra cy, a ab sol wen ci edu ka cji
za wo do wej by li atrak cyj ni na ryn ku pra cy. Ba da nia
pro wa dzo ne w ra mach pro jek tu ma ją od po wie dzieć
m.in. na py ta nia: jak wy glą da sy tu a cja na ryn ku pra -

cy ab sol wen tów po szcze gól nych szkół za wo do wych,
ja kie ma ją kom pe ten cje i prak tycz ne przy go to wa nie
do pra cy oraz czy i jak w na szym re gio nie fun kcjo nu -
ją par tner stwa na rzecz roz wo ju edu ka cji za wo do wej.
Do dat ko wo 17 szkół za wo do wych bę dzie mog ło sko -
rzy stać z opra co wa nia in dy wi du al ne go pro gra mu
roz wo jo we go i wy ko rzy stać go w kon kur sie w Dzia ła -
niu 9.2 PO KL w ro ku 2012 w ce lu po zy ska nia środ -
ków na zdia gno zo wa ne po trze by dy dak tycz ne
pla ców ki. Do dat ko wo zo sta ną zi den ty fi ko wa ne bran -
że i za wo dy fun kcjo nu ją ce w zie lo nej gos po dar ce,
opra co wa ne bę dą pro fi le za wo do we pra cow ni ków
dla po szcze gól nych za wo dów oraz ocze ki wa nia i
prob le my wśród pra co daw ców z ob sza ru zie lo nej
gos po dar ki i tzw. zie lo nych miejsc pra cy. W ra mach
te go ba da nia zo sta nie też prze pro wa dzo na ana li za
po wią za nia pro gra mów kształ ce nia w szko łach za -
wo do wych pod ką tem zie lo nej gos po dar ki. 

Za mie rze niem na szym jest po zna nie sta nu szkol -
nic twa za wo do we go oraz po trzeb dy dak tycz nych
szkół za wo do wych w kon tek ście po pra wy efek tyw no -
ści kształ ce nia zgod nie z po trze ba mi lo kal nych pra -
co daw ców i ryn ku pra cy, w tym za po trze bo wa nia na
zie lo ne miej sca pra cy w wo je wódz twie pod la skim. 
W ob sza rze na sze go za in te re so wa nia są ab sol wen ci

kształ ce nia za wo do we go z rocz ni ka 2009/10, szko -
ły za wo do we, pra co daw cy oraz śro do wi ska lo kal ne
w za kre sie współ pra cy na rzecz roz wo ju edu ka cji za -
wo do wej pod ką tem po trzeb ryn ku pra cy w wo je -
wódz twie pod la skim oraz przed się bior stwa i ich
po trze by ka dro we we dług branż zwią za nych z zie lo -
ną gos po dar ką fun kcjo nu ją cą w wo je wódz twie pod -
la skim.

Za pra sza my do uczest nic twa w ba da niach obej mu -
ją cych dwa ob sza ry:
1. Dia gno za sta nu kształ ce nia za wo do we go i po -

trzeb w za kre sie mo der ni za cji ofer ty kształ ce nia
do ty czą cych efek tyw no ści i adek wat no ści kształ -
ce nia przez szko ły za wo do we w kon tek ście po -
trzeb re gio nal ne go ryn ku pra cy.

2. Ana li za re gio nal na przed się biorstw w za kre sie za -
po trze bo wa nia w wo je wódz twie na za wo dy zwią -
za ne z zie lo ną gos po dar ką, w tym zie lo ne
miej sca pra cy.

Szcze gó ło we in for ma cje:
www.edu ka cja za wo do wa.up.pod la sie.pl  
Wo je wódz ki Urząd Pra cy w Bia łym sto ku
Biu ro Pro jek tu, ul. Po god na 22, pok. nr 7
tel. 85 74 97 230

Białystok, Łomża, Suwałki – to miejsca wrześniowych spotkań regionalnych organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Białymstoku w ramach promocji projektu 

„Edukacja zawodowa w województwie podlaskim analiza potrzeb w kontekście
zmian na rynku pracy” 

i prowadzonych badań dotyczących edukacji zawodowej oraz zielonych miejsc pracy w naszym regionie (Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013). 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


