
Kształcenie zawodowe 
– droga do sukcesu



- Czas trwania projektu: wrzesieo 2010 – maj 2011,

- Liczba uczestników: 20 beneficjentów

- Partner: Towarzystwo Rozwoju Santa Cruz de Tenerife



Cele projektu

 Poznanie nowych metod opracowywania programów nauczania.

 Zapoznanie się ze sposobami zwiększania efektywności wykorzystania 
przekazywanej wiedzy. 

 Podniesienie umiejętności szkoleniowych uczestników.

 Poznanie sposobów łączenia zawartości merytorycznej szkolenia z 
elementami wspomagającymi umiejętności „miękkie” szkolonych osób.

 Wymiana doświadczeo z partnerami hiszpaoskimi w zakresie szkolenia 
zawodowego,

 Poznanie „dobrych praktyk” stosowanych w kształceniu zawodowym w 
Hiszpanii

 Nawiązanie współpracy międzynarodowej.

 Rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu.



Dobre Praktyki
(Prezentacje Beneficjentów)



Zalety i wady 

działań podejmowanych 

przez instytucję Ashotel

Laurencja KRENZEL

Joanna NOWAK



1975 rok – powstanie Stowarzyszenia 

Właścicieli Hoteli „Ashotel”. 

Obecnie organizacja zrzesza 255 hoteli.

Powstanie Stowarzyszenia dało możliwość 

większego rozwoju zrzeszonych hoteli oraz 

nadało im dodatkowe prawa legislacyjne.



Główne działania podejmowane 

przez Stowarzyszenie:

• Komunikacja:
 cykliczne spotkania dyrektorów hoteli, 

 wymiana doświadczeń i informacji,

 możliwość korzystanie z bazy danych osób zainteresowanych 
przekwalifikowaniem;

• Projekty:
 wykorzystanie 80% projektów unijnych dla branży hotelarskiej,

 wiarygodność Stowarzyszenia zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania 
funduszy unijnych,

 wykorzystanie środków unijnych daje możliwości rozwoju i zwiększenia 
nakładów ponoszonych na podnoszenie kwalifikacji osób pracujących jaki i  
bezrobotnych;



• Analiza  statystyk:

 studiowanie rynku pracy,

 rozeznanie rynku pod względem zapotrzebowania na określone zawody;

 Współpraca z innymi firmami:

 ścisła współpraca ze związkami zawodowymi,

 współpraca z organizacjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 
orientacją zawodową; 

• Promocja i zatrudnienie:

 przygotowanie i poszukiwanie pracowników,

 przygotowywanie osób bezrobotnych do pracy w hotelarstwie,

 podnoszenie kwalifikacji osób już zatrudnionych.



Przygotowanie zawodowe podzielone jest na części:

• teoria (odbywa się w firmie), stanowi 40% godzin 

całości kursu,

• praktyka (odbywa się w hotelu) – stanowi 60% 

godzin kursu, dzieli się na część obowiązkową i 

nieobowiązkową. Wszyscy korzystają z obu praktyk, 

daje to pewność znalezienia pracy.

Przygotowanie zawodowe w poszczególnych 

zawodach:

• kucharz: 775 godzin,

• kelner: 819 godzin. 

Po ukończeniu kursu kucharz nie może zostać szefem kuchni.



Każdy kurs podzielony jest na trzy części, każda z nich 

kończy się egzaminem:

• pierwszy etap egzaminu to część teoretyczna, 

• drugi etap to część praktyczna,

• trzeci to egzamin pracy w grupie.

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu, który 

uprawnia do pracy w krajach Unii Europejskiej.  

Uzyskany w Hiszpanii certyfikat daje  uprawnienia 

mistrzowskie, natomiast w Polsce osoba z tym 

dokumentem może pracować tylko jako czeladnik. 

Kursy kończą się gwarancją zatrudnienia.



Hotel – szkoła, w którym odbywa się część praktyczna, 

należy do rządu kanaryjskiego. Została utworzona dla 

potrzeb hotelarstwa i usług z tym związanych (turystyka). 

Zadania Hotelu-Szkoła:

• organizowanie kursów na poziomie zawodowym – średni 

kucharz, kelner (połączenie zawodu kucharza i kelnera), z 

tych kursów korzystają osoby po gimnazjum,

• organizowanie kursów dla pracowników recepcji –

wymagane wykształcenie średnie,

• umożliwianie odbycia praktyk w innych hotelach – praktyki 

takie trwają od 4 do 6 miesięcy,

• organizacja kursów finansowane z UE dla osób 

bezrobotnych wykluczonych społecznie.



Zalety działań podejmowanych przez instytucję Ashotel:

• stowarzyszenie – liczący się partner w dialogu społecznym,

• dogodne położenie centrum szkoleniowego,

• pomoc w prawidłowym wyborze zawodu,

• opracowanie profilu pracownika,

• analiza rynku pracy,

• prowadzenie bazy danych,

• podział na zadania – departamenty,

• możliwość bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji przez osoby pracujące,

• wykorzystywanie środków europejski,

• prawidłowy podział godzin – praktyka 60% teoria 40%

• gwarancja miejsca pracy po ukończonym kursie (165 osób znalazło 

zatrudnienie w 2010 roku),

• możliwość bezpłatnej - dodatkowej, nieobowiązkowej praktycznej części 

zajęć,



Wady działań podejmowanych przez instytucję Ashotel:

• hierarchia stanowiska zależna od ilości lat pracy a nie uzyskanych       

kwalifikacji,

• po ukończeniu kolejnego kursu i otrzymaniu Certyfikatu kucharz nie 

zostaje szefem kuchni,

• kucharz w trakcie praktyki nie uczy się kucharstwa w pełnym zakresie,

• hiszpański „mistrz” jest odpowiednikiem polskiego czeladnika, 

• zbyt duża ilość uczniów przypadająca na jednego nauczyciela 

(zaobserwowane podczas wizyty studyjnej),

• brak jednolitości w certyfikatach  (to co zalecane przez Ministerstwo 

Nauki i  to co wynika z zapotrzebowania rynku pracy),

• niepełne wykorzystanie przez osoby bezrobotne możliwości podnoszenia 

kwalifikacji,



Zalety działao podejmowanych 
przez instytucję IRENEO

Bożena Tarapacz



Jeden z kierunków działań, który ma służyć poprawie efektywności usług doradczych i 
pracy oraz zwiększeniu  i zapewnieniu szkoleń dla pracowników, osób bezrobotnych i 
przedsiębiorców.
System szkolnictwa na Wyspach Kanaryjskich jest podobny do systemu polskiego.
Obowiązek szkolny reguluje ustawa, która obejmuje dzieci od 6 do 16 roku życia.

Edukacja podzielona jest na kilka etapów:
edukacja przedszkolna (educacion infantil), która podzielona jest na dwa cykle:
do 3 lat – żłobek,
3-6 lat – przedszkole,
szkoła podstawowa (educacion primaria), 6-12 lat,
szkoła średnia (educacion secundaria), która dzieli się na:
- szkoła średnia obowiązkowa ~gimnazjum (educacion secundaria obligatoria
E.S.O.),12-16 lat,
- nauczanie maturalne ~liceum (bachillerato L.O.G.S.E.), 16-18 lat lub
- zasadnicze nauczanie zawodowe (formacion profesional de grado medio),
- nauczanie zawodowe (formacion profesional de grado superior),
szkoła wyższa (educacion universitaria).



Organizacja Ireneo realizuje m.in. projekt „Santa Cruz Activa”, którego 

celami jest:

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia,

- prowadzenie badań oraz zbieranie danych dot zapotrzebowania rynku pracy,

- współpraca z przedsiębiorcami tworzenie bazy zapotrzebowań na określone 

stanowiska pracy,

- pomoc w podnoszeniu i zmiany kwalifikacji zawodowych,

- współpraca z innymi oddziałami: dynamiczna, aktywna,

- studiowanie rynku pracy na potrzeby klienta podczas uruchomienia własnej 

działalności gospodarczej.



ZALETY:

- szkolnictwo z certyfikatem,

- szkolnictwo darmowe,

- dostosowanie systemu do przedsiębiorców,

- dobrze usytuowany  budynek Ireneo w centrum Santa Cruz,

- łatwy dostęp do usług.



Korzystniejsze rozwiązania w polskim 
systemie kształcenia zawodowego w 

porównaniu do systemu hiszpaoskiego



Szkolenia zawodowe zyskały ogromne znaczenie, 
ponieważ pozwalają one na rozwój zawodowy i 

nabywanie kompetencji, na które jest popyt na rynku 
pracy. 

Kształcenie zawodowe musi przygotowywad 
pracowników do coraz lepszego zaadoptowania się do 

zmian, które mogą pojawiad się w ich życiu zawodowym 
oraz potrzebę podniesienia poziomu kwalifikacji 

pracowników.



Kształcenie zawodowe w Hiszpanii obejmuje wszystkie 
działania szkoleniowe, których celem jest wyposażenie 

pracownika w umiejętności profesjonalnego wykonywania 
obowiązków w różnych zawodach

W ramach hiszpaoskiego Systemu Szkolenia Zawodowego 
szkolenie zawodowe na rzecz zatrudnienia stawia sobie za cel 

propagowanie w przedsiębiorstwach, pośród pracowników 
oraz osób bezrobotnych kształcenia ustawicznego, które 
odpowiada ich potrzebom, i przynosi rozwój gospodarki 

opartej na wiedzy.



Głównym założeniem systemu kształcenia osób dorosłych w 

Hiszpanii jest dostarczenie wszystkim obywatelom możliwości 

zdobywania i pogłębiania wiedzy dla rozwoju osobistego.

Promocja szkoleo, promocja samo zatrudnienia.

Rozwijanie systemu szkoleo zawodowych



Porównanie kształcenia zawodowego w Polsce i Hiszpanii

W polskim systemie kształcenia zawodowego należy zdecydowanie położyd 
nacisk na naukę języków obcych  oraz wymianę młodzieży celem poznania 

zagranicznego rynku pracy.



Zalety hiszpaoskiego systemu

kształcenia zawodowego

Renata Makarska





Zalety hiszpaoskiego systemu kształcenia

- doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych i       
zapewnienie przygotowania potrzebnego do wykonywania 
obowiązków zawodowych,

- dostęp do bezpłatnych lub finansowanych z funduszy 
europejskich szkoleo i kursów,

- badanie rynku pracy celem zorganizowania takich szkoleo i 
kursów, na które istnieje zapotrzebowanie wśród 
przedsiębiorców,

- badanie predyspozycji kandydatów do nauki zawodu, co 
umożliwia im dokonanie właściwego i świadomego wyboru 
kierunku kształcenia,



- duża oferta kursów organizowanych w trybie e-learning, czyli 
przez internet,

- zapewnienie osobom starszym możliwości kształcenia i 
dokształcania się,

- podejmowanie działao mających na celu wsparcie młodych 
osób bezrobotnych,

- przeprowadzanie szkoleo w dośd wąskim zakresie, co 
powoduje, że pracownicy są doskonale wyszkoleni w danej 
dziedzinie,

- nacisk na naukę języków obcych,

- zachęcanie do samozatrudnienia i podejmowania 
działalności gospodarczej. 



KORZYSTNIEJSZE ROZWIĄZANIA W HISZPAŃSKIM 

SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

W PORÓWNANIU DO SYSTEMU POLSKIEGO

Izabela Zmuda



- FINANSOWANIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO

- KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH

- KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW

- SPRECYZOWANE OFERTY EDUKACYJNE DO POTRZEB 
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI



FINANSOWANIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO

poprzez projekty, które współfinansowane są przez 
Unie Europejską 

 poprzez budżety paostwa



KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH 

 szkolenie zawodowe osób dorosłych na potrzeby społeczne 
dotyczące rynku pracy,

 szkolenie zawodowe kierowane jest głównie do osób 
bezrobotnych lub wykluczonych z rynku pracy,

 szkolenie zawodowe poszerzające kwalifikacje dla osób 
pracujących.



KSZTAŁCENIE SPECJALISTÓW

hiszpaoski system kształcenia zawodowego opiera się na 

czterech profilach tj.: artystyczny, technologiczny, przedmioty 

przyrodnicze i zdrowie przedmioty humanistyczne i społeczne. 

Dzięki temu osoby kształcące się w jednym z powyższych 

profili zostają wykształceni na bardzo dobrych specjalistów i 

bez problemu znajdują zatrudnienie.



SPRECYZOWANE OFERTY EDUKACYJNE DO POTRZEB LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI

władze edukacyjne współpracują z przedstawicielami instytucji 

zajmujących się rynkiem pracy w celu sprecyzowania oferty 

edukacyjnej jak również dostosowania jej do potrzeb lokalnej 

społeczności. Dzięki tej ofercie osoby kształcą się na bardzo 

dobrych specjalistów w konkretnej dziedzinie.



Rozwiązania systemu hiszpaoskiego, 
które warto przenieśd na grunt Polski

Michał Wójcik



Częśd rozwiązao funkcjonujących na hiszpaoskim rynku 
pracy może byd przeniesione do Polski, ale warto zwrócid 

uwagę, że obecnie stopa bezrobocia jako podstawowy 
miernik rynku pracy w Hiszpanii wynosi ponad 20%, 

podczas gdy w Polsce 9.5%. Jednocześnie stopa bezrobocia 
na Wyspach Kanaryjskich wynosi aż 28% i należy do 

najwyższych w Hiszpanii. Jest to spowodowane nie tyle 
złym systemem kształcenia, co w szczególności złym 
systemem zabezpieczeo socjalnych. Wielu osobom 

bezrobotnym nie opłaca się pracowad przy tak 
skonstruowanym systemie. Niemniej, można spróbowad 
wprowadzid do Polski kilka rozwiązao w zakresie edukacji 

zawodowej;



Standaryzacja kwalifikacji zawodowych 

Pierwszym elementem, który warto przenieśd do 
polskiego systemu edukacji zawodowej jest 

prowadzenie standaryzacji dla różnych zawodów. Tego 
typu rozwiązanie nie funkcjonuje w naszym kraju, a jest 
proponowane dopiero w reformie edukacji zawodowej, w 

ramach rozwiązao, które przygotowało Ministerstwo 
Edukacji Narodowej;



Szkolenia organizowane w przedsiębiorstwach :

Interesujący jest rodzaj szkoleń organizowanych w 

przedsiębiorstwach, bezpośrednio dla pracowników danego 

przedsiębiorstwa, co jest finansowane ze środków 

budżetowych. Takie rozwiązanie jest możliwe do 

zastosowania w Polsce, ale nie w obecnej sytuacji 

gospodarczej i obniżeniu Funduszu Pracy o około 70%. Po 

drugie, tak powinno funkcjonować państwo ( samorząd ), 

żeby w budżetach  rezerwowano środki na tego rodzaju 

zadania. W Polsce „przyzwyczajono się” do stosowania w 

tym zakresie środków unijnych w ramach działań 

podnoszących kwalifikacje;



Dialog społeczny

System hiszpański wymaga bardzo ścisłej współpracy 

partnerów społecznych przy opracowywaniu drogi rozwoju 

tego systemu, zwłaszcza w odniesieniu do kwalifikacji 

zawodowych. W Polsce wydaje się, że to narzędzie nie 

jest do końca wykorzystywane. Dekret Królewski, który 

reguluje ten system, był budowany na zasadzie dialogu 

społecznego, czyli oddolnie, a w naszym systemie rząd 

proponuje reformę, ale praktycznie wszelkie spotkania 

mające na celu konsultacje niewiele wnoszą. W Polsce 

reforma powinna być budowana od dołu, a nie od góry.



Udogodnienia dla przedsiębiorstw, fundusz 

szkoleniowy 

Przedsiębiorstwa, które zajmują się kształceniem 

zawodowym i wydają określone środki na ten cel, są 

zwalniane z części opłat na ubezpieczenia społeczne. 

Wielkość zwolnienia (tak zwanej bonifikaty) zależy od tego, z 

jak duża firmą mamy do czynienia i jak duże środki wydała 

na szkolenia. W Polsce funkcjonuje fundusz szkoleniowy, ale 

nie jest on powiązany z tego typu udogodnieniem, a poza 

tym niewiele firm go tworzy. Tutaj widać słabość polskiego 

systemu kształcenia. Przedsiębiorcom musi się opłacać 

kształcić osoby. Należałoby rozważyć w Polsce 

wprowadzenie obowiązkowego funduszu szkoleniowego, ale 

wymaga to stanowiska partnerów społecznych.



Gender meanstreaming :

Ważnym elementem systemu hiszpańskiego jest 

pierwszeństwo w szkoleniach dla osób, które spełniają 

określone kryteria. Jednym z tych kryteriów są udogodnienia 

dla osób będących ofiarami przemocy seksualnej, jak 

również opiekunowie osób, które są preferowane w czasie 

szkoleń ( tego nie ma w polskim systemie );



Finansowanie 

Ciekawym rozwiązaniem jest włączanie w system edukacji zawodowej 

samorządu  terytorialnego, który może współfinansować system szkoleń 

zawodowych. W Polsce istnieje możliwość przeznaczenia środków na 

takie cele z budżetów samorządów wojewódzkich, ale mają one tak 

małe środki budżetowe, że w praktyce nie stosuje się tego narzędzia. 

Tego rodzaju rozwiązanie funkcjonujące w Hiszpanii wymagałoby 

decentralizacji finansów publicznych, co nie jest obecnie możliwe. 

Państwo prowadzi także różne akcje promujące edukację zawodową za 

środki wpływające do budżetu, które pochodzą ze składki szkoleniowej dla 

przedsiębiorców, jak również ze środków unijnych i pozabudżetowych.

W Polsce nie ma tego rodzaju akcji promocyjnych. Wręcz widoczne jest 

„odwrócenie się” państwa od kształcenia zawodowego i pozorowanie 

reform, które mają na celu wzmocnienie środowiska nauczycielskiego, a 

nie rzeczywista pomoc przedsiębiorcom.



Podsumowanie

System bonifikat funkcjonujących dla przedsiębiorców, rozumiany jako 

udogodnienia w opłatach na rzecz ubezpieczeń społecznych w zamian za 

szkolenie pracowników, jest ciekawym rozwiązaniem systemu edukacji 

zawodowej w Hiszpanii. Taki system można spróbować wprowadzić w 

Polsce, pod warunkiem jednak, że zostaną przyjęte udogodnienia 

podobne do tych, które funkcjonują w systemie hiszpańskim dla 

najmniejszych przedsiębiorstw. Rożnica podstawowa pomiędzy polskim 

systemem a hiszpańskim, to brak w Polsce tak zwanego samorządu 

gospodarczego. To oznacza, że w praktyce rząd nie może mieć dobrej 

diagnozy sytuacji dotyczącej potrzeb pracodawców, ponieważ 

zdecydowana większość z nich pozostaje poza organizacjami 

pracodawców ( brak przymusu zrzeszania się w tych organizacjach ). W 

Hiszpanii organizacje takie mają obowiązek między innymi informować o 

aktualnych potrzebach rynku pracy. Szkolenia są projektowane pod 

potrzeby rynku pracy, a badania te prowadza organizacje gospodarcze. 

Dzięki temu lepiej funkcjonuje także dialog społeczny.



Opis działao podejmowanych w zakresie kształcenia 
zawodowego przez instytucję przyjmującą 

(Sociedad de Desarrollo).

Andrzej Zarzycki



W Hiszpanii kształcenie zawodowe osób dorosłych jest 
realizowane trzema kanałami: 

• Pierwszy aspekt to formalna edukacja dorosłych organizowana i 

realizowana przez paostwo – są to przede wszystkim formy kształcenia 

wyższego, zarówno stacjonarnego jak i niestacjonarnego;

• Druga możliwośd to szkolenia zawodowe, kierowane głównie do osób 

bezrobotnych;

• Trzecia opcja to szkolenia zawodowe poszerzające kwalifikacje dla osób 

pracujących



Cele i zakresy kształcenia zawodowego podejmowane przez 
Sociedad de Desarrollo:

• Zapewnienie podstawowego szkolenia, w celu zwiększenia wiedzy, 
możliwości i umiejętności na poziomie podstawowym, które 
pozwalają na włączenie sie do formalnego systemu edukacji, czyli 
dalsze zdobywanie formalnego wykształcenia;

• Doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji zawodowych i 
zapewnienie przygotowania potrzebnego do wykonywania 
obowiązków zawodowych;

• Dopasowanie oferty szkoleo zawodowych do potrzeb konkretnych 
grup, z uwzględnieniem postulatu równości społecznej, ale 
również z dostosowaniem jej do możliwości i zapotrzebowania na 
rynku pracy;



• Realizacja szczegółowego planu działao mających na celu 
wsparcie młodych osób bezrobotnych i zapobieganiu 
długoterminowemu bezrobociu tej grupy;

• Promocja szkoleo i innowacji technologicznych, promocja 
samozatrudnienia oraz alternatywnych form zatrudnienia;

• Promocja szkoleo osób pracujących, jako istotnego 
instrumentu zwiększającego potencjał ekonomiczny oraz 
pozwalającego na większa stabilnośd zatrudnienia.



System kształcenia zawodowego stosowany przez Sociedad de 
Desarrollo opiera się głównie na:

• Formacion Profesional Ocupacional - system doskonalenia 
zawodowego, realizowanego w formie krótkich szkoleo 
zawodowych;

• Formacion Continua - dotyczy głównie szkoleo zawodowych 
dla osób pracujących; zakłada podpisywanie z pracodawcami 
kontraktów na konkretne szkolenia w miejscu pracy oraz 
dodatkowe działania promocyjne, mające na celu zachęcid 
zarówno pracodawców, jak również osoby pracujące do 
wzięcia udziału w programie szkoleniowym.



Opis działao podejmowanych w zakresie kształcenia 
zawodowego przez Escuela Taller Dinamizadora

Enturistica de Tegueste. 

Ilona Filimowska



Escuela Taller Dinamizadora Enturistica de Tegueste głównie 
organizują 

Warsztaty dla dorosłych (talleres de empleo)

• Warsztaty dla osób dorosłych łączą elementy szkolenia, 
praktycznych umiejętności oraz wiedzy ogólnej. 

• W ramach warsztatów, uczestnicy maja możliwośd 
realizowania konkretnych projektów w ramach instytucji 
administracji publicznej. 

• Zwykle zatrudniani są przy pracach mających na celu 
ochronę zasobów naturalnych, zabytków historycznych lub 
zasobów artystycznych; przy promocji turystyki, rozwoju 
lokalnego i kulturalnego. 

• Za swoja prace otrzymują wynagrodzenie.



Warsztaty dla dorosłych organizowane przez Escuela Taller
Dinamizadora Enturistica de Tegueste polegają na:

• Integrację i reintegrację zawodową dorosłych,

• Umożliwienie dostępu do zatrudnienia i aktywnego 
poszukiwania pracy,

• Wyposażenie pracownika w umiejętności profesjonalnego 
wykonywania obowiązków w różnych zawodach - podczas 
wizyty obserwowaliśmy warsztaty hodowli winorośli i 
produkcję wina.



Warsztaty składają się z dwóch części: 

• Pierwsza z nich, trwając 6 miesięcy, to cześd teoretyczna i 
praktyczne szkolenie,

• Druga cześd – która może trwad nawet do 18 miesięcy – składa 
sie z praktycznych szkoleo oraz praktyk w instytucjach 
administracji publicznej,

• Dodatkowo prowadzone są szkolenia z zakresu 
przedsiębiorczości, bezpieczeostwa w miejscu pracy oraz 
umiejętności poszukiwania pracy.



Finansowanie:

• Warsztaty są finansowane najczęściej z budżetu Ministerstwa 
Edukacji, 

• Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, 

• z funduszy organizacji lokalnych oraz jednostek 
pozarządowych



Wady i zalety działao podejmowanych przez 
instytucję Sociedad de Desarrollo w zakresie 

kształcenia zawodowego.

Beata Białowąs



Edukacja
• W Hiszpanii nie ma zerówki, obowiązkowa nauka rozpoczyna 

się w wieku 6 lat od szkoły podstawowej (każdą klasę wolno 
powtarzad tylko raz).

• Po szkole podstawowej uczeo idzie do czteroletniej szkoły w 
stylu naszego gimnazjum-pierwsze dwie klasy są ogólne, a w 
trzeciej klasie uczeo wybiera między ścieżką naukowo-
humanistyczną a technologiczną, w czwartej klasie zaś między 
naukową, humanistyczną a technologiczną.

• Po ukooczeniu gimnazjum uczeo ma trzy możliwości:

1. Od razu iśd do pracy.

W Hiszpanii od 16 roku życia młody człowiek może podjąd pracę.



Edukacja cd.
2. Rozpocząd nauczanie zawodowe.

3. Podjąd nauczanie w dwuletnim liceum,  które kooczy się maturą.

Szkolenie zawodowe odbywa się w dwóch cyklach:

1/   Zasadniczy - może zastąpid liceum i kooczy się uzyskaniem tytułu 
technika (3-4 miesiące praktyki w ostatnim roku nauki).

Po Technikum można iśd na drugi etap szkolenia zawodowego.

2/   Drugi – jest szkołą pomaturalną i uprawnia do tytułu technika 
drugiego stopnia.

Po liceum dwuletnim lub po drugim stopniu technika można iśd na 
Uniwersytet.



Wnioski

• Wady
 Bardzo wcześnie młody człowiek kooczy obowiązkową

edukację i praktycznie bez kwalifikacji w wieku 16 lat może
zostad bez pracy.

 Krótki okres szkolenia praktycznego u pracodawcy.

 Często sezonowośd zatrudnienia.

 System wypłaty zasiłków - za przepracowany czas plus
wysokośd kwoty - powoduje „uciekanie” w bezrobocie.



Wnioski

• Zalety
 Po ukooczeniu gimnazjum nie ma egzaminu.

 Izby Przemysłowo-Handlowe odpowiedzialne są za
znalezienie pracodawców na praktyki.

 Bardzo dużo osób po ukooczeniu technikum drugiego
stopnia trafia na rynek pracy.

 Sociedad de Desarrollo poza szkoleniem zawodowym
zajmuje się też doradztwem dla przedsiębiorców bardzo
szczegółowym, między innymi np. doradzają na jakiej ulicy
najlepiej założyd firmę z danej branży, ile firma może
pozyskad potencjalnych klientów i jakiej spodziewad się
konkurencji.



Wady działao podejmowanych przez instytucję 
Ireneo



• System edukacji w na Wyspach Kanaryjskich jest podobny do 
systemu polskiego

• Edukacja podzielona jest na kilka etapów, a jej finał Ustawa 
określiła na 16 rok życia i kształtuje się następująco:



• do 3 roku życia  - żłobek

• 3 do 6 roku życia – przedszkole

• Szkoła podstawowa od 6 – 12 roku życia

• Szkoła średnia podzielona na:

a)       E.S.O. – obowiązkową szkołę średnią,  która trwa od 12 do 16 
roku życia(gimnazjum)

b)       L.O.G.S.E. – nauczanie maturalne, które trwa od 16 do 18 
roku życia (liceum)



• Nauczanie zawodowe zasadnicze

• Nauczanie zawodowe

• Szkoła wyższa

• oraz nauczanie specjalistyczne: szkoly artystyczne i językowe



• Organizacja prowadząca projekt „Santa Cruz Activa” zajmuje się 
pomocą w znalezieniu zatrudnienia.

• Prowadzi badania i zbiera informacje na temat możliwości 
zatrudnienia. 

• Tworzy bazę zapotrzebowania na określone stanowiska pracy, 
współpracując z przedsiębiorstwami, które takie wakaty zgłaszają



Wady:

• Praktyki dla uczniów są niepłatne

• Obowiązek kształcenia tylko do 16 roku życia

• Pracodawca nie otrzymuje refundacji za wyszkolenie uczniów

• Budynek Ireneo jak i sale szkoleniowe są słabo wyposażone i 
zaniedbane. 



• Bardzo duży potencjał ale niewykorzystany – sale puste, nie 
remontowane, nie przystosowane do szkolenia

• Sala komputerowa nie w pełni dostosowana (mało stanowisk w 
stosunku do potrzeb)

• Inkubator przedsiębiorczości z powodzeniem mógłby się 
znajdowad w Ireneo, zamiast na drugim koocu miasta. 



Sposoby finansowania hiszpaoskiego systemu 
kształcenia zawodowego

Iwona Marek



Edukacja w Hiszpanii jest podzielona na kilka etapów:

• Edukacja przedszkolna, która podzielona jest na dwa cykle: do lat 3 
– żłobek, od 3-6 lat – przedszkole,

• Szkoła podstawowa (6-12 lat),

• Szkoła średnia, która dzieli się na: szkoła średnia obowiązkowa (12-
16 lat), nauczanie maturalne (16-18 lat) lub zasadnicze nauczanie 
zawodowe, nauczanie zawodowe,

• Szkoła wyższa.



Finansowanie oświaty w Hiszpanii odbywa się na zasadzie 

decentralizacji. Wspólnoty Autonomiczne, które przyjęły 

uprawnienia mogą ustalad procedurę finansowania oświaty. 

Lokalne organy administracyjne mogą współuczestniczyd w 

finansowaniu szkoły, a szkoły mają autonomię w zakresie 

planowania środków finansowych i zarządzania nimi. 



W zależności od sposobu finansowania wyróżnia się następujące typy 
szkół: 

1) szkoły paostwowe – stanowią własnośd paostwa i są przez paostwo 
finansowane,

2) szkoły prywatne finansowane ze środków publicznych – własnośd 
prywatna, a finansowana przez paostwo,

3) szkoły prywatne nie finansowane ze środków publicznych -
własnośd prywatna finansowana z prywatnych środków.

Sposoby finansowania



Zewnętrzne finansowania

-Poszukiwanie dotacji, grantów i sponsorów,

-Poszukiwanie projektów, w których dana organizacja może byd 
wspólnikiem,

- Poszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych. 



Hotel Escuela Santa 
Cruz 

To szkoła, która została stworzona 

mając na celu przygotowanie 

przyszłego personelu. Duży nacisk 

kładzie się na praktykę. 

Na zdjęciu uczniowie podczas 

praktycznej nauki zawodu



Wady działao podejmowanych przez
instytucję Escuela Taller Dinamizadora

Entouristica de Tegueste

Jadwiga Kubisa



Szlakiem winnic

Szkoła wina- warsztaty kształcące specjalistów w dziedzinie i 
sektorze wina.
W szkoleniu tym wzięło udział 32 młodych ludzi w wieku 16-24 lata



Inicjatywa podjęta przez instytucję Escuela Taller Dinamizadora
Enoturistica de Teguueste jest bardzo cenna i dobrze, że podjęli te 

działania.

Jednak problemem wypływającym obecnie na obszarze Teneryfy jest 
brak wymiany pokoleniowej tj.   aby młodzi ludzie kontynuowali 

tradycje w uprawie winorośli, produkcji i sprzedaży win. 

Ponadto ważnym jest aby wyszkolone osoby mogły dostad wsparcie od 
rządu bądź instytucji rynku pracy na otwarcie swojej działalności 

właśnie w tej dziedzinie, w której się wyuczyli.

Warsztaty dają możliwośd przeprowadzenia badao właściwości i 
potencjału sprzedaży win w segmencie popytu zwłaszcza w 

dziedzinie turystyki. 



Opis działao podejmowanych w zakresie 
kształcenia zawodowego podejmowanych 

przez Camara de Comercio

Maria Barczak-Ostojska



Camara de Comercio – Izba Handlu, Przemysłu i Żeglugi 
w prowincji Santa Cruz de Tenerife

Camara de Comercio jest instytucją 
powołaną do reprezentowania, 
promowania i obrony interesów 
przedsiębiorców  zajmujących się handlem, 
usługami, przemysłem oraz żeglugą. 
Zrzesza około 85 tysięcy przedsiębiorców. 
Swym zasięgiem obejmuje cztery wyspy: 
Tenerife, La Gomera, El Hierro i La Palma. 

W strukturach Izby funkcjonuje „Departament 
szkoleo”, którego działalnośd jest 
ukierunkowana na przedsiębiorców, 
pracowników oraz przyszłych pracowników 
(osoby bezrobotne lub zmieniające pracę). 
Departament dysponuje ponad 16 tysiącami 
adresów e-mailowych, co umożliwia bieżący 
kontakt z  interesantami oraz poszukiwanie 
nowych możliwości biznesowych. 



Camara de Comercio oferuje szeroką gamę usług. Są to miedzy innymi:

• pomoc w rozszerzaniu działalności na rynki całego archipelagu;

• informacje dotyczące dostępnych dotacji i grantów;

• pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej;

• badanie rynku;

• pomoc w zakresie nowych technologii;

• doradztwo w zakresie Systemów Zarządzania Jakością;

• porady prawne;

• doradztwo zawodowe;

• organizowanie dla MŚP konferencji, warsztatów i seminariów;

• bogata oferta szkoleo (1/3 budżetu Izby).



Rodzaje szkoleo:

• dla bezrobotnych,

• dla przedsiębiorców,

• dla osób zmieniających zawód,

• na zlecenia (potrzeby) przedsiębiorców.

Organizowane przez Izbę szkolenia są bezpłatne lub częściowo odpłatne i obejmują 
średnio 10-20 godzin.



W latach 2000-2010 przeszkolonych zostało 40 tysięcy osób oraz 500 wykładowców.

Według prowadzonych przez Izbę badao wynika, że ponad 80% przeszkolonych osób 
znalazło zatrudnienie, z czego 48% to kobiety. Z badao tych wynika także, że 
największe zainteresowanie prowadzonymi przez Izbę kursami przejawiają osoby w 
wyższym wykształceniem, zaś najmniejsze osoby z wykształceniem gimnazjalnym.

Odrębną dziedziną szkoleo prowadzonych przez Camara de Comercio jest Wyższa 
Szkoła Biznesowa (studnia wyższe) kształcąca przyszłych prezesów i dyrektorów. 

Dane statystyczne dotyczące szkoleo organizowanych przez Camara de 
Comercio

Rok Ilość szkoleń Ilość osób 

przeszkolonych

2009 2.051 5.481

2010 (do września) 833 5.399





Zalety działań podejmowanych przez 

instytucję Escuela Taller Dinamizadora

Enoturistica de Tegueste

Joanna Parka

Wnioski z wizyty na Teneryfie 

odbytej 27.10.2010 w ramach 

Programu Leonardo da Vinci



1. wykorzystanie warunków naturalnych 
regionu w celach szkoleniowych,

2. nawiązanie tematyką kursów do kultury 
regionu,

3. duże zaangażowanie osób szkolonych,

4. komplementarnośd prowadzonych kursów 
(np. kursy produkcji wina uzupełnione 
kursami z zakresu degustacji),



5. kontynuacja podejmowanych projektów 
(wykorzystanie efektów poprzednich projektów 
w planowaniu kolejnych),

6. wpływ na rozwój jednej z podstawowych gałęzi 
w regionie – turystyki winnej,

7. propagowanie korzyści płynących z uprawy i 
spożywania żywności ekologicznej,

8. tworzenie oferty szkoleniowej w odpowiedzi na 
potrzeby rynku pracy,

9. wykorzystywanie plonów wyhodowanych przez 
uczniów na cele socjalne.



Przeniesienie zdobytych 
doświadczeo na grunt Polski

W Polsce zdobyte doświadczenia mogą byd 
wykorzystane np. przy promocji artykułów 

spożywczych w zawodach baca i juhas. Wzorem 
doświadczeo hiszpaoskich działania promocyjne 

mogłyby byd rozszerzone o prezentację kontekstu 
działalności baców i juhasów, a nie tylko 

ograniczad się do prezentacji gotowych wyrobów. 
Przyczyniłoby się to nie tylko do promocji 

produktów, ale także do propagowania kultury.





Sociedad de Desarollo de Santa Cruz de Tenerife

Towarzystwo Rozwoju Santa Cruz de Tenerife

Marcin Kozik

Projekt: „Kształcenie zawodowe – droga do sukcesu”



PARTNER PRZYJMUJĄCY

Towarzystwo Rozwoju Santa Cruz de 

Tenerife 

• prywatna organizacja należąca do sektora 

MŚP,

• zatrudnia 45 osób,

• instytucja powstała na początku 2000 roku.



Główny cel działania: 

podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego i 

społecznego na obszarze Santa Cruz na Teneryfie. 

Bardzo ważnym obszarem funkcjonowania organizacji jest 

również działanie na rzecz zatrudnienia i szkolenia 

zawodowego oraz wzmacnianie potencjału zasobów 

ludzkich. 

Towarzystwo zajmuje się rozwojem gospodarczym i 

lokalnym poprzez np. konsultacje, wspieranie firm oraz osób 

bezrobotnych, pomoc w organizowaniu finansowania (na 

poziomie regionalnym, państwowym i europejskim), pomoc 

w promowaniu przedsięwzięć lokalnych. 

Organizacja zajmuje się również organizacją przedsięwzięć 

kulturalnych. 









KONTAKT:

Sociedad de Desarollo de Santa Cruz de Tenerife

Towarzystwo Rozwoju Santa Cruz de Tenerife

C/ Imeldo Serís, 83
38003 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 533 353 
Fax. 922 532 302

http://www.sociedad-desarrollo.com/


