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Korzyści ekonomiczne wynikające 

z kształcenia zawodowego

Chcąc efektywnie funkcjonować w warunkach współczesnej gospodarki,

od  podmiotów  na  niej  funkcjonujących  wymaga  się  wysokiej  elastyczności,

umiejętności  konkurowania,  efektywnego  wykorzystania  najnowszych

technologii oraz gotowości do ciągłego zdobywania wiedzy oraz umiejętności.

Inwestycje  w  kapitał  ludzki  mają  kluczowe  znaczenie  dla  koniunktury

makroekonomicznej oraz długoterminowego wzrostu.

Powstawanie tak zwanej gospodarki opartej na wiedzy, gdzie zasadniczą

rolę  odgrywa  wiedza  i  umiejętności,  wymusza  konieczność  ciągłego

dostosowywania  się  do  jej  rosnących  wymogów.  Zmieniające  się

uwarunkowania  makroekonomiczne  będące  między  innymi  skutkiem

prowadzonej  polityki  społeczno-ekonomicznej  państwa,  wymagają  od

działających na rynkach podmiotów umiejętności ciągłych dostosowań. Kwestia

ta dotyczy w dużej mierze rynku pracy. Wzrastają oczekiwania pracodawców w

zakresie poziomu umiejętności pracowników.

Rozwiązania  instytucjonalno-prawne  w  Polsce  narzucają  ramy

współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorców a sferą edukacyjną co w istotny
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sposób  ma  przyczyniać  się  do  sprawniejszego  funkcjonowania  rynku  pracy.

Przykładem takiego systemowego rozwiązania jest przemienny (dualny) system

kształcenia zawodowego.

Polski  system kształcenia zawodowego dostosowywany systematycznie

do potrzeb rynku pracy jest właśnie w trakcie rozbudowy systemu kształcenia

dualnego.  Osoby  kształcące  się  w  tym  systemie  uczą  się  zawodu  w  dwóch

miejscach – teorię poznają w szkole, a praktyczną naukę zawodu w zakładach

pracy.

Korzyści z dualnego systemu kształcenia mają zarówno przedsiębiorstwa,

jak i szkoły zawodowe. Realizując część programu nauczania w zakładach pracy,

szkoły  lepiej  przygotowują  uczniów  do  wykonywania  zawodu.  Z  kolei  firmy

zatrudniające  uczniów  szkół  zawodowych  po  zakończeniu  edukacji  mają

wykształcone kadry, którymi mogą zasilać szeregi swoich pracowników.

Treści  nauczania  są  dostosowane  do  rzeczywistych  potrzeb

przedsiębiorców  czyli  zgłaszanego  popytu  na  pracę,  co  jest  możliwe  dzięki

przepływowi informacji między przedsiębiorstwami a szkołami zawodowymi.

Podjęcie  współpracy  między  danymi  dwiema  grupami  podmiotów

rynkowych powoduje, że szkoły kształcą w zawodach na które istnieje realne

zapotrzebowanie  na  rynku  pracy.  Tym  samym  zapobiega  to  powstawaniu

bezrobocia strukturalnego w gospodarce.

Przedsiębiorca kształci według własnych potrzeb, wymogów, standardów –

wielu przedsiębiorców jest zdania,  że trudno jest znaleźć na rynku osoby, w

pełni stawiane przez nich wymagania.

Pracodawca ma możliwość wyboru ucznia przyjmowanego na praktykę co

minimalizuje nietrafne decyzje popełniane często przy standardowej rekrutacji.
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Dobrze wykształcony personel ze specjalistyczną wiedzą nabytą w zakładzie

jest ważnym czynnikiem konkurencji.

Firmy przyjmujące uczniów na praktyki zawodowe zyskują prawo używania

logo z napisem „to przedsiębiorstwo kształci” co jest traktowane jako forma

reklamy (działania marketingowe). Przedsiębiorcy zyskują reputację na rynku

pracy, co wpływa pozytywnie na postrzeganie ich firmy na rynku.

Przedsiębiorcy pozyskują relatywnie tzw. „taniego” pracownika.

System  umożliwia  zapewnienie  ciągłości  zawodów  –  tyczy  się  to  przede

wszystkim branży rzemieślniczej, gdzie tradycje odgrywają szczególną rolę.

System  kształcenia  zawodowego  umożliwia  uczniom  płynne  przejście

z okresu nauki do czynnego życia zawodowego.

Uczeń  ma  możliwość  czynnego  uczestnictwa  w  cyklu  wytwórczym

przedsiębiorstwa co  stanowi  dodatkową wartość  dodaną z  punktu  widzenia

odbywanego  procesu  edukacyjnego.  Następuje  jego  silna  identyfikacja

z przedsiębiorstwem, jako przyszłym miejscem pracy.

System  umożliwia  kształtowanie  postaw  i  kompetencji,  które  są  wysoko

cenione przez ich przyszłych pracodawców. Do takich można między innymi

zaliczyć:  postawy  przedsiębiorcze,  poważanie  i  szacunek  do  wykonywanej

pracy,  kształtowaną  lojalność  wobec  zakładu  pracy,  odpowiedzialność  za

powierzone zadania.

Uczeń przełamuje lęk przed pracą i łagodnie doświadcza przejścia z edukacji

do pracy.
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Z  perspektywy  całej  gospodarki,  potencjalne  korzyści  wynikające  z

wdrożenia dualnego systemu kształcenia można zidentyfikować jako:

 Kształcenie zawodowe przekłada się na przygotowanie ludzi młodych do

wykonywania konkretnego zawodu.

 Dla uczniów – konieczność samodzielnego poszukiwania i aplikowania do

wybranego zakładu pracy oznacza często pierwsze zderzenie z realiami

rynku  pracy,  wymogami  pracodawców  oraz  istniejącą  na  tym  rynku

konkurencją.  Takie  doświadczenie  daje  młodym ludziom szansę oceny

własnych  szans  na  rynku  pracy,  skonfrontowanie  posiadanych

umiejętności  w  relacji  do  innych.  Jednocześnie  uczy  ich  to

samodyscypliny oraz odpowiedzialności za wybraną ścieżkę zawodową.

 Współpraca  między  przedsiębiorstwami  a  instytucjami  edukacyjnymi

odnośnie  definiowania  kierunków  kształcenia  zawodowego  zgodnie

z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

 W  długookresowej  perspektywie,  na  poziomie  makroekonomicznym,

pozytywne  efekty  będą  pochodną  efektów  uzyskanych  na  poziomie

mikro  (na  poziomie  przedsiębiorcy  oraz  pracowników)  i  będą  się

przejawiać  przede  wszystkim  jako  spadek  stopy  bezrobocia

strukturalnego oraz bezrobocia osób w wieku 15-24 lata (lub utrzymanie

ich na relatywnie niskim poziomie).

 Kształcenie zawodowe przyczynia się do wzrostu produktywności pracy

czego  efektem  jest  wzrost  wytworzonej  w  kraju  wartości  dodanej

w przeliczeniu na 1 zatrudnionego.
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