
 Wprowadzenie do drugiego Europejskiego 
tygodnia umiejętności zawodowych i jego 

przesłania
 

 ODKRYJ SWÓJ TALENT! 
20-24 listopada 2017 

Dołącz do nas!
 #EUVocationalSkills

  Komisja Europejska organizuje drugi Europejski tydzień umiejętności zawodowych 
2017, wykorzystując sukces, do którego przyczyniłeś(-aś) się w zeszłym roku! 

Zatrudnienie, 
sprawy społeczne 
i włączenie 
społeczne
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 CO OZNACZA DLA CIEBIE EUROPEJSKI 
TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH?   

Jeżeli należysz do jednej z poniższych kategorii osób/podmiotów:

młody lub dorosły uczestnik 
kształcenia/szkolenia,

rodzic,

nauczyciel lub szkoleniowiec,

doradca zawodowy,

nauczyciel kształcenia i szkolenia 
zawodowego,

placówka oferująca kształcenie i 
szkolenie zawodowe,

agencja krajowa/organ Erasmus+ lub 
Europejskiego Funduszu Społecznego,

publiczna służba zatrudnienia,

przedsiębiorstwo, izba, stowarzyszenie 
pracodawców lub związek zawodowy,

...wówczas Europejski tydzień umiejętności zawodowych jest dla Ciebie!

110 milionów Europejczyków skorzystało z kształcenia i szkolenia zawodowego. W wyniku tego, dzięki odpowiednio wyszkolonym 
pracownikom z aktualnymi umiejętnościami technicznymi, przedsiębiorstwa i organizacje cieszą się silniejszą pozycją i są bardziej 
konkurencyjne. Jest to również przyczynek do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju.  

Uczenie się oparte na pracy, staże, praktyki, kursy dostosowane do indywidualnych potrzeb i szkolenie w miejscu pracy mają na celu 
odblokowanie potencjału zawodowego uczestników przez połączenie teorii z praktyką. Kształcenie i szkolenie zawodowe jest coraz 
bardziej atrakcyjne zarówno dla pracodawców, jak i dla ich pracowników. Jest dostępne w każdej dziedzinie, od nauki i inżynierii po 
opiekę zdrowotną i finanse, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. 

JAK MOŻNA UCZESTNICZYĆ? 
Po setkach wydarzeń zorganizowanych w 2016 r. ponownie szukamy podmiotów 
działających w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
zorganizowania różnych powiązanych wydarzeń na szczeblu lokalnym, 
regionalnym lub krajowym – jednak tym razem w dłuższym okresie (wrzesień-grudzień 
2017). Można działać wspólnie z zainteresowanymi podmiotami na szczeblu krajowym 
lub połączyć siły z zainteresowanymi stronami z innych krajów. Popularne pomysły z 
zeszłego roku obejmują dni otwarte, konferencje lub kampanie tematyczne na temat 
szkolenia zawodowego wstępnego i ustawicznego. Odkryj, jak umiejętności zawodowe 
na wszystkich poziomach mogą wspierać innowacje i konkurencyjność, a jednocześnie 
pobudzać perspektywy na zatrudnienie!   

Dodatkowe informacje na temat możliwości uczestnictwa i sposobu rejestracji wydarzenia 
znajdują się na naszej stronie internetowej: ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek. 
Zgłoszone wydarzenie lub działanie zostanie wówczas dodane do naszej mapy elektronicznej 
rejestracji, która jest regularnie aktualizowana. Zatem bądź z nami w kontakcie i bądź 
autorem zmian, które chcesz zobaczyć w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego! 

CO OBEJMUJE OFERTA? 

  Dzięki zgłaszającym pierwszy 
Europejski tydzień umiejętności 
zawodowych w 2016 r. osiągnął taki 
sukces, że właśnie organizujemy 
jego drugą edycję. Drugi 
Europejski tydzień umiejętności 
zawodowych odbędzie się w 
dniach 20-24 listopada 2017 r.   
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INFORMACJE NA TEMAT TYGODNIA W 
BRUKSELI  
 
Wciąż będziemy kłaść nacisk na doskonałość w obszarze 
kształcenia i szkolenia zawodowego w celu promowania 
kształcenia i szkolenia jako kariery zawodowej pierwszego 
wyboru, posiłkując się trzema tematami szczegółowymi. 
Po pierwsze będziemy promować mobilność w obszarze 
kształcenia i szkolenia zawodowego, ponieważ ich uczestnicy, 
którzy są mobilni, zdobywają umiejętności zwiększające ich 
zdolność do zatrudnienia i poprawiające perspektywy życiowe. 
Po drugie będziemy promować rozwiązania sektorowe w 
ramach współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. 
Po trzecie zamierzamy uwypuklić kluczową rolę pracodawców w 
partnerstwach między przedsiębiorstwami a placówkami 
kształcenia i szkolenia zawodowego.   

W ciągu Tygodnia planujemy następujące działania:  

•   poniedziałek, 20 listopada: krajowe uroczystości otwarcia 
w krajach uczestniczących zrzeszające przedstawicieli władz 
krajowych i regionalnych, partnerów społecznych, nauczycieli 
i szkoleniowców, placówki oferujące kształcenie i szkolenie 
zawodowe, przedstawicieli Komisji i inne zainteresowane 
strony z sektora kształcenia i szkolenia zawodowego;

•   wtorek, 21 listopada: „Dzień pracodawcy” pod 
przewodnictwem państwa członkowskiego w ścisłej 
współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia;

•   środa 22 listopada (Bruksela): konferencja na temat 
kształcenia i szkolenia zawodowego z poranną sesją plenarną 
i popołudniowymi, równoległymi sesjami, ukierunkowana na 
trzy tematy omawiane podczas Tygodnia, a także kluczowe 
kwestie polityczne, które przyczyniają się do modernizacji i 
atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego;

•   czwartek 23 listopada (Bruksela): szczyt przedsiębiorstw 
i placówek oświatowych w kontekście Europejskiego paktu 
na rzecz młodzieży, poświęcony ofercie praktyk i stażów w 
sektorze prywatnym w Europie, a także wystąpienie w sprawie 
kształcenia zawodowego przez cały czas kariery zawodowej;

•   czwartek 24 listopada (Bruksela): Uroczystość 
zamknięcia z przedstawieniem wyników Tygodnia, z 
udziałem przedstawicieli wysokiego szczebla, ambasadorów 
UE w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 
ceremonia wręczenia nagród.

  

  CO TO OZNACZA DLA UCZESTNIKÓW 
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA?
 
Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala zdobyć umiejętności, 
kwalifikacje i doświadczenie, których ludzie potrzebują, żeby 
zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Kształcenie i 
szkolenie zawodowe oferuje im możliwość rozwoju umiejętności 
i rozwoju zawodowego, a tym samym zaspokojenia potrzeb 
własnych i potrzeb pracodawców.  

Praktyki i uczenie się oparte na pracy ułatwiają przejście 
z systemu edukacji do miejsca pracy, a kształcenie i szkolenie 
zawodowe często oferuje ludziom pomoc w zawodowym 
przemieszczaniu się między krajami lub sektorami. Kursy 
kształcenia i szkolenia zawodowego mogą również pomóc w 
zdobyciu wyższych kwalifikacji w większości krajów, gdzie istnieją 
elastyczne ścieżki kariery.  

Przy tak dużej liczbie absolwentów, którzy mają obecnie trudności 
ze znalezieniem pracy, kształcenie i szkolenie zawodowe może 
oferować szybszą drogę do zatrudnienia. Również doświadczeni 
pracownicy mogą uczestniczyć w kursach zawodowych, aby 
nadążać za nowymi trendami, dostosować umiejętności zawodowe 
lub przekwalifikować się na nowe stanowisko.  
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 JAK MOŻESZ WYKORZYSTAĆ TO DLA 
SIEBIE I SWOJEJ ORGANIZACJI?
 
 Znalezienie i przyciągnięcie odpowiednich pracowników może być 
trudnym zadaniem, zwłaszcza w kontekście, w którym pracodawcy 
zabiegają o największe talenty. Zrób sobie przysługę, pozyskując 
nowych pracowników za pomocą stażów i praktyk, dzięki którym 
mogą zdobyć umiejętności i wiedzę potrzebne do zwiększenia 
konkurencyjności i innowacji Twojej firmy.

  Zaoferuj swoim obecnym pracownikom szkolenia ustawiczne, 
kursy odświeżające lub szansę na zdobycie nowych umiejętności. 
Dzięki podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych Twoja organizacja 
zyska na efektywności i konkurencyjności. Zadowoleni i 
wprawni pracownicy są również skłonni do większej lojalności i 
większego zaangażowania w sukces przedsiębiorstwa.

  PODSUMOWUJĄC – CO MOŻNA ZROBIĆ?

Dołączyć do wydarzenia organizowanego w ramach Tygodnia.  

  Zorganizować wydarzenie w ramach Tygodnia.

Promować przesłanie i Tydzień w mediach społecznościowych.  

Komisja Europejska liczy na Twoją współpracę przy 
okazji   drugiego Europejskiego tygodnia umiejętności 
zawodowych w dniach 20-24 listopada 2017 r.!

 

Dowiedz się więcej 

             ec.europa.eu/social/VocationalSkillsWeek 

             EMPL-VOCATIONAL-SKILLS-WEEK@ec.europa.eu

             #EUVocationalSkills 

Powiązane inicjatywy 

Nowy europejski program na rzecz umiejętności  

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego  

Gwarancja dla młodzieży  

  Erasmus+ 

Europejski Fundusz Społeczny  

  Drop’pin@EURES

  Twoja pierwsza praca z EURES-em

  Partnerzy

Cedefop (Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego)  

Europejska Fundacja Kształcenia 
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