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I. Założenia i cele projektu pn. Transgraniczny model dualnego 

kształcenia zawodowego „ViVA4.0“/ Grenzuberschreitendes 

Ausbildungsmodell "ViVA 4.0" 
 

 

 

Głównym celem projektu jest transfer wiedzy w celu stworzenia i wprowadzenia modelu 

kształcenia  zawodowego „VIVA 4.0“, tak aby wesprzeć konkurencyjność przedsiębiorstw 

działających na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina i podnieść transgraniczne 

umiejętności i kompetencje na rzecz uczenia się przez całe życie. Transgraniczny model 

dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0”/ Grenzuberschreitendes Ausbildungsmodell 

"ViVA 4.0" to innowacyjny pilotażowy projekt  wspólnego polsko-niemieckiego kształcenia 

dualnego poprzez włączenie przedsiębiorstw z branży metalowej i niemetalowej i 

opracowanie modułów do celu kształcenia zawodowego w języku polskim i niemieckim, które 

odzwierciedlać będą zapotrzebowanie regionu Lubuskie-Brandenburgia. W ramach projektu 

zostanie stworzona wspólna oferta edukacyjna do celów kształcenia zawodowego  

i ustawicznego i w ten sposób zapewniona będzie trwała perspektywa uczenia się przez całe 

życie. Przedsiębiorstwa skorzystają z wykształcenia docelowej grupy projektowej, ponieważ 

będzie ono odpowiadało ich zapotrzebowaniu. 

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe,  

 stworzenie innowacyjnego modelu dualnego kształcenia zawodowego w Polsce i 

kształcenia zawodowego w Niemczech przez stworzenie dodatkowych ofert 

kształcenia;  

 intensywny transfer wiedzy i wykorzystanie dobrze funkcjonujących sieci, w 

szczególności Lubuskiego Klastra Metalowego w Brandenburgii i woj. lubuskim; 

pozyskanie 15 polskich i 15 niemieckich przedsiębiorstw działających w branży 

metalowej i niemetalowe na potrzeby realizacji projektu „VIVA 4.0“; 

 zwiększenie kompetencji interkulturowych i językowych oraz mobilności i 

podniesienie zawodowych kompetencji specjalistycznych; 

 rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego w regionie (B/L); 

 zwiększenie KNOW-HOW w zakresie technologii w regionie granicznym; 

 modernizacja kształcenia zawodowego (B/L) z punktu widzenia „Przemysłu 4.0“. 
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II. Regulacje prawne w zakresie kształcenia zawodowego  

w Niemczech. 

 

 
źródło: www.planet-beruf.de (Bundesagentur für Arbeit) 
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1. Podstawowe informacje 
 
Cechą charakterystyczną niemieckiego systemu jest połączenie teoretycznej nauki zawodu  
z intensywnym systemem praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. Ten system wyposaża 
ucznia w niezbędne w dzisiejszych czasach doświadczenie zawodowe, które uelastycznia 
jego kwalifikacje i gwarantują ich związek z rynkiem pracy. 
W niemieckim systemie kształcenia udział bierze kilka rodzajów szkół odpowiednio:  
 szkoła podstawowa: dla uczniów w wieku 6-10 lat;  
 szkoła średnia I stopnia - odpowiednik polskiego gimnazjum: dla uczniów w wieku 10-

15/16 lat; 
 szkoły zawodowe kształcące w systemie dualnym: w połowie wymiaru czasu nauki  

(ok. 51%), w pełnym wymiarze czasu (ok. 12%) i szkoły średnie II stopnia- odpowiednik 
polskiego liceum (ok. 37%) - dla uczniów w wieku 15-19 lat  

Uczniowie powyżej 19. roku życia mogą kontynuować naukę w ramach systemu szkolnictwa 
wyższego (uniwersytet) lub wejść na rynek pracy i ewentualne korzystanie z systemu 
ustawicznego kształcenia zawodowego. Bardzo istotnym elementem systemu kształcenia 
dualnego są praktyki odbywane w przedsiębiorstwach. Niemiecki system ponadgimnazjalnej 
edukacji zawodowej opiera się na współpracy wielu partnerów. Podmioty zaangażowane  
w ten proces przyjmują na siebie różne funkcje i wynikające z nich zakresy 
odpowiedzialności. Szczególną rolę odgrywa zarówno procedura poszukiwania praktyk przez 
uczniów, jak i potem odbywanie samych praktyk.  
Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny (dual system) zakłada połączenie 
nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu, która stanowi wstępne szkolenie zawodowe. 
W trakcie kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole  
i w zakładzie pracy zgodnie z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach 
zawodowych podlegających wyłącznemu nadzorowi państwa. W system kształcenia 
dualnego w Niemczech zaangażowani są zarówno partnerzy z poziomu federalnego, jak i z 
poziomu landowego. Interesariusze procesu: państwo, partnerzy społeczni - reprezentanci 
pracodawców i pracowników oraz izby przemysłowo-handlowe czy też izby rzemieślnicze.  

 
2. Poziom landów  

 
Działania związane z wdrażaniem systemu odbywają się na poziomach landów, dlatego też 
każdy z landów reguluje powyższe kwestie zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką. Na tym 
poziomie istnieje "dualizm instytucjonalny": Edukacja zawodowa jest finansowana ze 
środków landów oraz przez przedsiębiorstwa - finansują one praktyczną część nauki 
zawodu.  
Zadaniem izb przemysłowo-handlowych i rzemieślniczych jest certyfikowanie kwalifikacji, 
a więc opracowywanie w porozumieniu z zakładem pracy, wytycznych co do kształcenia oraz 
zawartości programów nauki. Ponadto izby opracowują i przeprowadzają egzaminy, 
powołują komisje egzaminacyjne oraz wydają świadectwa. W skład komisji egzaminacyjnych 
wchodzą przedstawiciele szkoły i przedstawiciele zakładów pracy, którzy mają 
przygotowanie pedagogiczne. Przeprowadzanie egzaminów w izbach zapewnia utrzymanie 
odpowiednich standardów kształcenia. Dodatkowo izby mają w swych zasobach serwisy 
informacyjne (platformy wymiany informacji), które w wyraźny sposób ułatwiają nawiązanie 
kontaktu pomiędzy studentami i zakładami pracy, gdzie mogą się odbywać praktyki. Izby 
współpracują także ze szkołami. W ramach tej współpracy przeprowadzają szkolenie z 
zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania się do rozmowy 
kwalifikacyjnej.  
 
 
3. Poziom przedsiębiorstwa 
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System niemiecki zobowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa do zrzeszania się w izbie 
przemysłowo-handlowej, ale nie zobowiązuje ich do przyjmowania uczniów na praktyki. 
Mimo braku takiego wymogu prawnego, większość firm przyjmuje uczniów na praktyki 
uważając  
to za naturalną kolej rzeczy. 
Inaczej ma się sytuacja w przypadku młodych, niewykwalifikowanych robotników. Poza 
dobrowolnym wsparciem ze strony pracodawców, system dualny jest dodatkowo 
wzmocniony federalnymi regulacjami prawnymi, które nakładają na pracodawców obowiązek 
finansowania lub wspierania organizacji szkoleń dla przedstawicieli tej grupy.  
Przedsiębiorstwa mogą podpisywać porozumienia w ramach swoich sektorów czy też branż. 
Takie porozumienia sektorowe - wzmocnione federalnymi i krajowymi uregulowaniami 
prawnymi - powodują, że dzięki sprawiedliwie ponoszonym nakładom na szkolenia 
zmniejsza się groźba "podkupywania" wyszkolonych pracowników, a samo szkolenie jest 
postrzegane jako wartość dodana o naturze zarówno indywidualnej, jak i kolektywnej.  
 
 
4. Praktyki w ramach procesu dualnego kształcenia 

 
Na poziomie landów dochodzi do zdefiniowania szczegółowych zasad organizacji procesu 
edukacji zawodowej i zawartości programów nauki danego zawodu. Dla każdego zawodu 
zbudowany jest ramowy plan kształcenia, zawierający podział na zajęcia teoretyczne  
i praktyczne wraz z liczbą godzin przeznaczoną na każdą z tych kategorii. Plan praktyk musi 
być kompatybilny z programem szkolnym.,  
Praktyka trwa 3 lata i odbywa się przez 3 dni w tygodniu. W tym czasie adept zawodu ma 
okazję popracować we wszystkich działach danej firmy istotnych dla zawodu, do którego 
podjęcia się przygotowuje. To holistyczne podejście wyposaża praktykanta nie tylko  
w praktyczną znajomość zagadnień danego zawodu, ale także w umiejętność 
pozycjonowania tych zagadnień w perspektywie całości funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Praktyki odbywają się głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach - prowadzone od lat 
statystki wykazały, 
że relacja liczby praktykantów do liczby osób zatrudnionych jest zdecydowanie większa  
w przypadku firm z sektora MSP niż w przypadku dużych przedsiębiorstw.  
 
5. Kształcenie dualne, a usamodzielnianie ucznia 

 
Istotnym elementem kształcenia w systemie dualnym jest usamodzielnianie ucznia i 
oswajanie go z rynkiem pracy. W systemie dualnym każdy uczeń jest odpowiedzialny za 
zorganizowanie praktyk i znalezienie swojego pracodawcy. O dostępności praktyk decyduje 
popyt rynku  
na dany zawód - szukając przedsiębiorstwa, które przyjmie go na praktyki, uczeń ma szansę 
dowiedzieć się, czy wybrany przez niego zawód jest zawodem poszukiwanym. System 
dualny zapewnia odpowiednie mechanizmy niwelujące skutki niepowodzenia w znalezieniu 
praktyk  
w interesujących ich zawodach. Istnieje możliwość spędzenia roku w szkole przygotowującej 
do zawodu i ponowienie próby znalezienie praktyk w kolejnym roku. Ten system zapobiega 
"wypadaniu" uczniów z sytemu edukacji formalnej, który mógłby mieć miejsce w przypadku 
ukończenia czysto teoretycznej części nauki w szkole i braku praktyk.  
 
6. Krytyka dualnego kształcenia zawodowego.  

 
W czasie pogorszenia się koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa zaczęły kwestionować 
efektywność systemu i zaczęły podnosić kwestię obciążeń dla przedsiębiorstwa 
powodowanych przez ten system. Przedstawiciele przedsiębiorców przyjmujących uczniów  
na praktyki argumentowali, że konsekwencje finansowe wynikające z organizacji systemu 
dualnego kształcenia zawodowego mogą okazać się zbyt duże dla niemieckich firm i przez  
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to obniżyć ich konkurencyjność. Pojawił się postulat, żeby opodatkować wszystkie 
przedsiębiorstwa w celu finansowania praktyk zawodowych młodych ludzi. W ten sposób 
uniknie się sytuacji, gdy firmy przyjmujące na praktyki finansują praktyczną część nauki,  
a firmy nieprzyjmujące nie ponoszą tych kosztów, a potem mogą pozyskać wyszkolonego  
nie za swoje pieniądze pracownika. 
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III. Regulacje prawne w zakresie kształcenia zawodowego  

w Polsce. 
 

 

OGÓLNY SCHEMAT POLSKIEGO SYSTEMU SZKOLNICTWA 

 
 

Źródło: www.sp1olsztyn.edupage.org 

 

1. Typy szkół w Polsce określa art. 18 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym szkoły 

publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:  

1. ośmioletnią szkołę podstawową;  

2. szkoły ponadpodstawowe: 

a) czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

b) pięcioletnie technikum,  

c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,  

d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia, 

f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. 
Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo oświatowe, system oświaty  w zakresie kształcenia 

zawodowego obejmuje: 

a) szkoły ponadpodstawowe  

b) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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2. Edukacja ponadpodstawowa to: 

 branżowa szkoła I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu  

po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także podjęcie 

dalszego kształcenia w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym 

wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II 

stopnia, lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;  

 czteroletnie liceum ogólnokształcące;  

 pięcioletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;  

 dwuletnia branżowa szkoła II stopnia - jej ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie 
technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego  
w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego;  

 trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy; 

 szkoły policealne dla absolwentów szkół średnich, które oferują trwające  
od 1 do maksymalnie 2,5 roku programy kształcenia zawodowego, których 
ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.1 

3. Szkolnictwo zawodowe stanowi obecnie niezwykle istotny obszar systemu kształcenia 
dzieci i młodzieży. W przeszłości (lata 90. XX w. i pierwsze dziesięciolecie XXI w.) 
kształcenie zawodowe było często niedoceniane i traktowane jako gorsza droga edukacji. 
Obecnie nabiera ono coraz większego znaczenia. Okazuje się, że szkoła zawodowa, która 
kiedyś kojarzona była ze szkołą „drugiego wyboru”, daje absolwentom większą szansę na 
znalezienie pracy niż ukończenie liceum ogólnokształcącego. Do świadomości młodych ludzi 
dotarło, że ukończenie szkoły zawodowej niejednokrotnie przynosi większe korzyści 
materialne aniżeli ukończone studia wyższe. W dobie niespotykanych dotąd w Polsce 
przemian zachodzących na rynku pracy, tempa i zakresu przeobrażania się polskiej 
gospodarki rola kształcenia związanego  
z przygotowaniem młodych ludzi do wykonywania różnych zawodów jest kluczowa  
w kontekście obecnych i przyszłych oczekiwań nieprzewidywalnego rynku pracy. W sposób 
ciągły zmieniają się oferty pracy, które warunkują stosowane technologie i możliwości 
pracowników. Istniejące na globalnym i lokalnym rynku pracy niedopasowanie popytu i 
podaży pracowników w wielu istotnych dziedzinach gospodarki skutkuje migracjami 
odpowiednio wykształconej kadry, zarówno nisko wykwalifikowanej taniej siły roboczej, jak i 
wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej. Dzisiejszy rynek pracy w Polsce jest 
uwarunkowany dynamicznymi przemianami związanymi z po stępem technicznym, 
globalizacją oraz trwającymi nadal przemianami transformacyjnymi w gospodarce. 
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że aktualnie na rynku pracy liczy się posiadanie 
konkretnego „fachu”. Coraz bardziej widoczne są braki w zawodach rzemieślniczych,  
tj. piekarz, cukiernik, elektryk, hydraulik, robotnicy budowlani itp., czyli inaczej mówiąc − 
absolwentów zawodówek. Firmy niejednokrotnie mają problemy z terminową realizacją 

zamówień i wywiązywaniem się z podpisanych umów, gdyż mają braki kadrowe.2 

                                                           
1
 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-

education-37_pl (21.09.2020 r.) 
2
 Janusz Nowak, Stan i perspektywa rozwoju szkolnictwa zawodowego w Polsce, Opole 2018 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education-37_pl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/secondary-and-post-secondary-non-tertiary-education-37_pl
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4. Zmiany dla szkolnictwa zawodowego wprowadzone od 2017 r. w polskim systemie 

edukacji: 
1)  wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji 
praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół, 
2)  wzmocnienie nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego  
u pracodawców, 
3)  cykliczna prognoza zapotrzebowania na zawody, 
4)  wprowadzenie stażu uczniowskiego, 
5) zmiany w egzaminie zawodowym, 
6)  umożliwienie szkołom organizacji krótszych form kursowych, 
7)  zmiany w organizacji szkół i placówek, 
8)  obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, 
9)  nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, 
10)  dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. 
Ustawowo zagwarantowano (art. 3 ust. 1a dodany do ustawy Prawo oświatowe), że system 
oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierany będzie przez: 

 pracodawców, 
 organizacje pracodawców, 
 samorządy gospodarcze, 
 inne organizacje gospodarcze, 
 stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, 
 sektorowe rady do spraw kompetencji, 
 Radę Programową do spraw kompetencji, o których mowa w ustawie z 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 110, 650, 1000 i 1669). 
 

5. Zasady współpracy dyrektora z pracodawcą 
Wprowadzono przepis zobowiązujący dyrektora szkoły do nawiązania współpracy  
z pracodawcą właściwym dla zawodu i branży, przed wprowadzeniem nowego zawodu  
do kształcenia w szkole (art. 68 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). Współpraca ta, 
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realizowana w ramach umowy, porozumienia lub listu intencyjnego, może polegać w 
szczególności na: 

 tworzeniu klas patronackich, 
 przygotowywaniu propozycji programu nauczania dla zawodu przez pracodawcę, 
 realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu, we współpracy 

z pracodawcą, 
 wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych, 
 organizacji egzaminów zawodowych, 
 doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, 
 realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. 

 
6. Organizacja praktycznej nauki zawodu na nowo. 
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować je w oparciu o współpracę  
z pracodawcami, a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym 
wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy. Wprowadzono zapis, zgodnie z którym 
praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy, a także w centrach 
kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach 
kształcenia ustawicznego. Ponadto praktyczna nauka zawodu może być realizowana 
również za granicą na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy 
bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy 
administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, określono, 
że przepisu dotyczącego odbywania praktycznej nauki zawodu na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy szkołą a podmiotem przyjmującym na praktyczną nauką zawodu nie 
stosuje się  
do staży uczniowskich, wprowadzono zapisy uniemożliwiające powierzanie prowadzenia 
praktycznej nauki zawodu osobom skazanym za umyślne przestępstwo, który określa,  
że praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za umyślne 
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej  
i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa 
określonego w art. 209 ustawy Kodeks karny, przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii, albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia 
działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad 
nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się  
z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 
miejsca pobytu bez zgody sądu. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem 
osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu (art. 120 ustawy – Prawo oświatowe). 
 
7.Obowiązki pracodawcy zatrudniającego młodocianych 
Prawa oświatowe określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego młodocianych w celu 
przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich  
na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia. Do jego zadań będzie należało 
ustalenie z dyrektorem szkoły: 
1)   zakresu kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę, 
wynikającego z programu nauczania zawodu, 
2)   liczby dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywać się będą u pracodawcy, 
3)   sposobu monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania zawodu. 
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IV. Różnice w kształceniu zawodowym pomiędzy Polską, a 

Niemcami. 

 

 

System kształcenia zawodowego w Niemczech jest systemem stabilnym o długiej tradycji, 
który podlega niewielkim zmianom. Jest to system, który głównie reguluje teoretyczne i 
praktyczne treści nauczania w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Nie jest to może 
system doskonały; na przykład szkoły zawodowe (OSZ) nie zawsze mogą zajmować się 
zagadnieniami specyficznymi dla danego zakładu pracy. Jednak właśnie w tym przypadku 
szkolenie oparte na współpracy może stanowić przeciwwagę. 
Kształcenie zawodowe w Polsce podlega ciągłym zmianom i modyfikacjom. Na pewno jest  
to związane ze zmieniającą się gospodarką wolnorynkową oraz z procesem ewolucji 
społeczno-gospodarczej kraju. Państwo zachęca pracodawców i szkoły do ścisłej kooperacji 
na rzecz kształcenia pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy .  
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V. Projekt modelu dualnego kształcenia zawodowego – jako 

punkt styczny między edukacją zawodową Polski i Niemiec. 
 

 

W centrum uwagi przy tworzeniu i omawianiu kształtu modelu VIVA 4.skoncentrowano się na 
następujących punktach: 

- Wytyczne Komisji Europejskiej odnoszące się do kształcenia i szkolenia zawodowego, a 
w szczególności Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów:  

-  Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów  
społeczno-gospodarczych. 

- Zapotrzebowanie niemieckich i polskich przedsiębiorstw na wykwalifikowanych 
pracowników branży metalowo-elektrycznej. 
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- Cyfryzacja i rozwój technologiczny w przemyśle metalowym/elektrycznym (Przemysł 4.0). 

- Wyniki porównań polskiego i niemieckiego systemu szkolenia zawodowego.  

- Wyniki porównań struktury zawodowej niemieckich i polskich zawodów w branży 
metalowo-elektrycznej w celu osiągnięcia wyższego poziomu obu systemów kształcenia 
oraz wykazania potrzeby opracowania dodatkowych modułów uzupełniających z 
korzyścią dla obu stronach granicy. Przy czym uwzględniano również: 
- poszanowanie historii i tradycji zarówno partnerów z Polski jak również z Niemiec,  
- odpowiednie przepisy prawne i ustawy każdego kraju, 
- różnorodne podejście dydaktyczno-metodologiczne, które mają wpływ na kształt  

i jakość. 

- Nowelizację zawodów metal/elektro jak również w zawodzie  mechatronika w Niemczech, 
w związku z możliwością zdobycia dodatkowych kwalifikacji w trakcie odbywania nauki 
zawodu w systemie dualnym po pierwszej części egzaminu końcowego i możliwości 
złożenia egzaminu przed odpowiednią Izbą. 

- Zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języka sąsiada. 

- Kwalifikacje rynkowe wypracowane przez różne środowiska (pracodawców, organizacje 
społeczne pracodawców, instytucje otoczenia biznesu, zrzeszenia, korporacje lub inne 
podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń, np. Kwalifikacje 
rynkowe „Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie”, 
„Programowanie obrabiarek skrawających sterownych numerycznie”. 

W związku z tym, wstępną procedurę wdrażania modelu "ViVA 4.0" ustalono w następujący 
sposób: 
1. Procedura wdrażania modelu "ViVA 4.0" w Polsce 
a) Część teoretyczna będzie realizowana zgodnie z polskim ustawodawstwem poprzez 

uczęszczanie do szkoły zawodowej w Polsce. 
b) Fazy praktycznej nauki zawodu odbywać się będą w firmie w Polsce. Praktyki 

zagraniczne w Niemczech będą możliwe. Warunkiem wstępnym jest podpisanie 
deklaracji gotowości przedsiębiorstwa i deklaracji o woli uczestnictwa uczniów. 

c) Uczeń po ukończeniu modułu otrzyma certyfikat. Ukończenie modułu dodatkowego VIVA 
4.0 będzie realizowane i certyfikowane przez QCW GmbH Eisenhüttenstadt, Miasto 
Gorzów Wielkopolski, Lubuski Klaster Metalowy. 

d) Dobrowolny udział w kursie e-learning języka niemieckiego  
e) Jeśli uczeń odbywać będzie praktykę w Niemczech, możliwe będzie uzyskanie 

certyfikatów IHK w Niemczech. 
2. Procedura wdrażania modelu "ViVA 4.0" w Niemczech 
a) Część teoretyczna realizowana będzie zgodnie z niemieckim ustawodawstwem (poprzez 

uczęszczanie do szkoły zawodowej w Niemczech). 
b) Fazy praktyczne odbywać się będą w firmie w Niemczech. Praktyki zagraniczne w Polsce 

będą możliwe. Warunkiem wstępnym jest podpisanie deklaracji gotowości 
przedsiębiorstwa i deklaracji o woli uczestnictwa uczniów nauki zawodu. 

c) Uczeń po ukończeniu modułu otrzyma certyfikat. Ukończenie modułu dodatkowego  
VIVA 4.0 będzie realizowane i certyfikowane przez QCW GmbH Eisenhüttenstadt, Miasto 
Gorzów Wielkopolski, Lubuski Klaster Metalowy. 

d) Dobrowolny udział w kursie e-learning języka polskiego  
e) Jeśli uczeń odbywać będzie praktykę w Polsce, możliwe będzie uzyskanie polskich 

certyfikatów. 
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Kształcenie zawodowe w Polsce i w Niemczech różni się między sobą przede wszystkim  

na poziomie ogólnosystemowym. Łączy je jednak ogromne przeświadczenie o kolosalnym 

znaczeniu współpracy szkół z pracodawcami. Nie wszystkie elementy można 

zaimplementować w Polsce z systemu Niemieckiego, jednak warto rozwijać tę strefę, która 

dla wszystkich zaangażowanych podmiotów w systemie kształcenia zawodowego jest 

kluczowa tj. synergię powstającą w wyniku połączenia sił placówek systemu oświaty z 

podmiotami wolnego rynku.  

Realizacja projektu Transgraniczny model dualnego kształcenia zawodowego „ViVA 4.0” 

pozwoliła na określenie najbardziej efektownych metod współpracy sektora pracodawców  

z sektorem kształcenia zawodowego, które warto rozwijać po jednej i drugiej stronie Odry dla 

wspólnego transgranicznego celu, tj. rozwoju gospodarczego. Są to m.in.; 

- tworzenie modułów kształcenia zawodowego dla szkół i przedsiębiorców, tworzone we 

ścisłej współpracy szkół z pracodawcami,  

- dzielenie się wiedzą, poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń, 

- wspólne wykorzystanie bazy metodycznej i dydaktycznej, 

- współpraca wraz ze wzrostem mobilności i kompetencji językowych i interkulturowych, 

Produkty projektu będą dostępne na platformach UM,QCW, LKM,  będą tam umieszczone 

opracowane moduły szkoleniowe do wykorzystania przez przedsiębiorców, nauczycieli, 

uczniów. Poczynione przez partnerów projektu inwestycje będą bez[płatnie udostępnione  

po zakończeniu projektu wszystkim zainteresowanym do momentu końca ich amortyzacji,  

co oznacza, że uczniowie i uczący zawodu będą mogli korzystać ze sprzętu technicznego 

wykorzystywanego w ramach modułów szkoleniowych. 
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VI. Załączniki opracowane w ramach projektu moduły: 
 
VI.1 Moduły niemieckie: 
1. Technika  elektrycznych sterowników, 
2. SPS 
3. Auto-CAD 
4. E-Plan  
5.Technika sterowania/automatyka 
 
VI.2 Moduły polskie: 
6. CNC - obróbka metali, 
7. CNC - obróbka materiałów niemetalowych 
8. CNC - pomiary narzędzi i obrabianych przedmiotów, 
9. CAD – CAM 
10.Badanie materiałów. 


