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Związek pracodawców Dolnośląscy Pracodawcy w partnerstwie 

z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy zaprasza na organizowane w ramach programu 

EURES TriRegio, integrującego rynki pracy i edukacji w Trójkącie Państw, dwudniowe 

bezpłatne warsztaty dla Pracodawców z zakresu dualnego kształcenia zawodowego. 

Celem warsztatów jest poznanie aktualnych przepisów dotyczących organizacji praktycznego 

nauczania u pracodawców, systemu kształcenia dualnego w Niemczech i Polsce oraz 

zapoznanie się z obecnymi możliwościami włączenia się do procesu kształcenia zawodowego. 

Zaowocuje to wzmocnieniem świadomości o stanie i zmianach transgranicznego rynku pracy 

oraz zwiększeniem wiedzy pracodawców na temat usług i możliwości płynących 

ze współpracy z programem EURES. 

Warsztaty odbędą się w terminie od 4.XII.2017r. do 5.XII.2017r.  

Planowane są dwie grupy warsztatowe po 15 osób.  

Dzień pierwszy, cykl wykładów dotyczący kształcenia zawodowego w Polsce, będzie mieć 

miejsce w Lubaniu. Dzień drugi to wizyta studyjna w w Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz 

przedsiębiorstwie Schmaus GmbH w Chemnitz (Niemcy), mająca na celu przybliżenie 

dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech. Plan konferencji poniżej. 

Wszyscy uczestnicy konferencji mają zagwarantowany transport (z Wałbrzycha lub 

Wrocławia do Lubania w dniu pierwszym, z Lubania do Chemnitz oraz z Chemnitz do 

Wałbrzycha lub Wrocławia w dniu drugim), nocleg oraz posiłki.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 listopada 2017 roku.  

Formularz do znalezienia pod adresem: https://goo.gl/forms/46bWQgKBnRsbHtnC2  

Zapraszamy! 

Dolnośląscy Pracodawcy 

https://goo.gl/forms/46bWQgKBnRsbHtnC2
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RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

KSZTAŁCENIA DUALNEGO 

Grupa I 

Wyjazd z Wałbrzycha godzina 7:45/ ul. Szczawieńska 2 (T-Park, Szczawno – Zdrój)  

Grupa II 

Wyjazd z Wrocławia godzina 7:45 / Wzgórze Andersa 

Dzień I  

wykłady będą prowadzone osobno dla grupy I (wyjazd z Wałbrzycha) i grupy II (wyjazd z Wrocławia). 

1. Otwarcie warsztatów. 

Moduł I – Kształcenie zawodowe, w tym kształcenie dualne w Polsce  

(5 godz. dydaktycznych):  

1. Regulacje prawne związane z kształceniem zawodowym. 

2. System Edukacji w Polsce po 2012r.   

3. Reforma Edukacji 2017r.  

4. Formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. 

5. Formy współpracy Cechów Rzemiosł Różnych z pracodawcami i z placówkami 

oświatowymi. 

6. Egzaminy  potwierdzające kwalifikacje zawodowe organizowane przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną i Cech Rzemiosł Różnych. 

7. Zatrudnienie młodocianych pracowników – informacje praktyczne, korzyści. 

8. Kwalifikacje pracodawców zatrudniających uczniów. 

9. Wykaz zawodów i rozliczanie kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych. 
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10. Procedury zawierania umów o refundację, wnioski o zwrot kosztów na refundację 

wynagrodzeń. 

11. Dofinansowanie nakładów poniesionych na szkolenie pracowników młodocianych. 

12. „Współpraca szkoły i pracodawców” – przykłady dobrych praktyk. 

PRZERWA OBIADOWA 

Moduł II – Współpraca szkoła - pracodawca w praktyce – prowadzenie DP 

(3 godz. dydaktyczne) 

13. Możliwość organizacji staży zawodowych dla młodzieży. Włączanie pracodawców w 

system szkolenia zawodowego – korzyści dla rynku pracy (projekty 10.4 RPO WD 2014-2020). 

14. Włączanie pracodawców w proces edukacji - projekty w ramach działania 10.4 RPO WD 

2014-2020 

15. Sieć EURES – korzyści dla pracodawców 

16. Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia warsztatów 

Przez cały dzień uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z usług doradcy EURES – 

DWUP 

KOLACJA 

*** 

Dzień II: 

Wyjazd do Chemnitz, godzina 7.30 

Moduł I - Kształcenie dualne w Niemczech – aspekt teoretyczny.  

Wizyta w Izbie Przemysłowo-Handlowej Chemnitz (min. 3 godz. dydaktyczne). 

1) System kształcenia dualnego w Niemczech. 

2) Współpraca podmiotów w ramach kształcenia dualnego – rola izb przemysłowo-

handlowych: 
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a) zadania i cele działań izb przemysłowo-handlowych, 

b) zakres odpowiedzialności izb przemysłowo-handlowych, 

c) korzyści płynące z zaangażowania się izb przemysłowo-handlowych w kształcenie 

dualne, 

d) współpraca z pracodawcami. 

3) Sesja pytań i odpowiedzi. 

Moduł I prowadzony jest dla dwóch grup jednocześnie. 

Moduł II – Kształcenie dualne w Niemczech – aspekt praktyczny.  

Wizyta w przedsiębiorstwie Schmaus GmbH (min. 3 godz. dydaktyczne) 

1. Schmaus GmbH – specyfika przedsiębiorstwa (krótka prezentacja). 

2. Przygotowanie pracodawców w kształceniu dualnym. 

3. Zadania przedsiębiorców w ramach systemu kształcenia dualnego. 

4. Korzyści dla pracodawców/przedsiębiorstw uczestniczących w kształceniu dualnym. 

5. Sesja pytań i odpowiedzi.  

Powrót do Wałbrzycha / Wrocławia 


