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Cele badawcze i zasięg krajowy
Projekt INVOLVE ma dwa główne cele badawcze. Pierwszy z nich to analiza stopnia
integrowania partnerów społecznych i ich udziału w zarządzaniu dualnymi
systemami kształcenia zawodowego. Drugim jest opracowanie krajowych scenariuszy
dotyczących sposobu ustanowienia integrujących struktur zarządzania dualnymi
systemami kształcenia zawodowego.

Projekt koncentruje się na czterech krajach, które niedawno wypracowały
projekty dualnych systemów kształcenia zawodowego lub starają się takie
systemy wzmocnić, usprawnić lub ulepszyć; jednocześnie kraje te reprezentują
modele stosunków przemysłowych, w których partnerzy społeczni odgrywają
instytucjonalnie stosunkowo niewielką rolę w kształtowaniu polityki, dotyczy to
Hiszpanii, Grecji i Portugalii (model „państwowy”) i Polski (model „mieszany” lub
„przejściowy”).

Wyniki badania danych zastanych
Programy dualnego kształcenia zawodowego zidentyfikowane w Grecji,
Portugalii, Polsce i Hiszpanii
Wyniki analizy desk research pokazują, że w czterech krajach analizowanych w
ramach projektu INVOLVE istnieją różne programy kształcenia zawodowego, które
można sklasyfikować jako dualne systemy kształcenia zawodowego lub programy
przygotowania zawodowego w oparciu o definicje, które przyjęliśmy jako punkt
odniesienia dla tej właśnie analizy (Rauner i Smith, 2010).
Zidentyfikowane programy są również określane jako dualne systemy kształcenia
zawodowego lub programy przygotowania zawodowego w oparciu o kryteria
międzynarodowe (np. europejska baza danych Cedefop dotycząca programów
przygotowania zawodowego) i definicje krajowe. Ponadto wszystkie cztery kraje łączy
to, że w ostatnich latach przeprowadzono w nich reformy edukacji i kształcenia
zawodowego, które zmodyfikowały lub wprowadziły nowe dualne systemy
kształcenia zawodowego lub przygotowania zawodowego, wzmacniając tym samym
system szkoleń w zakładach pracy z myślą o zaradzeniu rozmaitym problemom
strukturalnym (bezrobocie wśród młodzieży, przedwczesne porzucanie nauki,
niedopasowanie umiejętności do potrzeb rynku pracy itp).

W Grecji dwie główne ustawy przyjęte w roku 2013 (ustawa nr
4186/2013) i 2016 (ustawa 4386/2016) wprowadziły dwa nowatorskie
programy przygotowania zawodowego w ramach podsystemu
wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego (IVET): EPAL (zajęcia z
przygotowania zawodowego na poziomie policealnym) oraz programy
przygotowania do zawodu IEK. Oba programy różnią się od tradycyjnych
szkolnych zajęć wstępnego kształcenia zawodowego oferowanych w szkołach
EPAL i IEK. Umożliwiają one uczniom przeplatanie szkolenia teoretycznego z
nauką w zakładzie pracy i zapewniają formalne kwalifikacje w zakresie
przygotowania do zawodu powiązane z Krajowymi Ramami Kwalifikacji (NQF).
W obu programach przygotowania zawodowego EPAL i IEK zawierana jest
umowa szkoleniowa pomiędzy praktykantem a pracodawcą. Praktykanci
otrzymują wynagrodzenie ustalone na poziomie 75% ustawowej płacy
minimalnej dla pracowników niewykwalifikowanych.
Ponadto warto
zauważyć, że w Grecji funkcjonuje program przygotowania zawodowego w
ramach podsystemu ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (CVET),
który istnieje od 1952 r. w kilku wariantach. Tak zwany program EPAS jest
zarządzany przez Organizację Zatrudnienia Pracowników (OAED) czyli grecką
publiczną służbę zatrudnienia (PES). Program zapewnia formalnie uznawane
kwalifikacje na poziomie 4 NQF/EQF [narodowych/europejskich ram
kwalifikacji] (który w świetle nowego prawa stanie się poziomem 3), zaś relacja
pomiędzy przedsiębiorstwem a praktykantem jest również regulowana umową
szkoleniową.
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przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych. Rozwiązanie to
wywodzi się z sektora rzemiosła. W jego ramach uczniowie są
formalnie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego, regulowanej przez Kodeks pracy, która jest
zawierana pomiędzy pracownikiem młodocianym/uczniem a pracodawcą. Poza
tym, w Polsce istnieją dwa inne sposoby organizacji dualnego kształcenia
zawodowego. Po pierwsze, przygotowanie zawodowe u pracodawcy na
podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawieranej między dyrektorem
szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktykę. Po drugie, staż
uczniowski, który jest nową opcją wprowadzoną nowelizacją ustawy - Prawo
oświatowe, przyjętą w dniu 22 listopada 2018 roku. Ten drugi program
skierowany jest do uczniów techników oraz szkół branżowych I stopnia, którzy
nie są pracownikami młodocianymi. Staż odbywa się na podstawie
indywidualnej umowy zawartej pomiędzy uczniem lub jego rodzicami a
pracodawcą i może zwalniać ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu w innych formach. Unikalną cechą tego typu praktyk jest to, że mogą
one wykraczać poza szkolny program nauczania. Zakres treści kształcenia oraz
tygodniowy czas trwania zajęć praktycznych ustalany jest wspólnie przez
dyrektora szkoły, pracodawcę i ucznia. Uczeń może otrzymywać wynagrodzenie,
jednak nie wyższe niż ustawowa płaca minimalna (ok. 580 EUR miesięcznie w
2020 r.).

W Portugalii programy przygotowania zawodowego lub dualnego
kształcenia zawodowego funkcjonują głównie w ramach podsystemów
wstępnego i ustawicznego kształcenia zawodowego. Tak naprawdę
jedynym programem określonym przez Cedefop jako program przygotowania
zawodowego lub system dualnego kształcenia zawodowego jest tak zwany
“system praktyk zawodowych” (Sistema de Aprendizagem), realizowany przez
ośrodki szkoleniowe, ośrodki zarządzania partycypacyjnego i podmioty
zewnętrzne Instytutu Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (IEFP),
podlegającego Ministerstwu Pracy. Został on wprowadzony w 1984 roku i jest
skierowany do uczniów, którzy ukończyli szkołę średnią I stopnia, głównie w
wieku od 20 do 24 lat. Czas trwania programu wynosi od 2800 do 3700 godzin, z
czego od 1100 do 1500 godzin jest przeznaczonych na szkolenie praktyczne w
przedsiębiorstwie, podzielone na trzy okresy szkolenia. Na ogół czas spędzony w
zakładzie pracy wynosi blisko 40% lub więcej, w zależności od obszaru
kształcenia. Pomyślne ukończenie programu zapewnia podwójną certyfikację:
certyfikat potwierdzający wykształcenie (poziom szkoły średniej/12 roku
obowiązkowej nauki szkolnej) oraz kwalifikacje zawodowe (poziom 4 QNQ).
Umożliwia on również dostęp do edukacji na poziomie wyższym. W programie
tym uczniowie kształcą się w oparciu o umowę szkoleniową zawartą między
uczniem a organizatorem szkolenia, natomiast nie powstaje między nimi
podporządkowanie wynikające ze stosunku pracy. Pomiędzy uczniem a szkołą
musi być jednak podpisana umowa o praktykę zawodową. W podsystemie IVET

programy oferowane na poziomie średnim (ISCED 2), wyższym średnim (ISCED
3) i policealnym (ISCED 4) zostały oznaczone jako “programy szkolne” ze względu
na niski udział czasu poświęconego na szkolenie w prawdziwym środowisku
pracy oraz status uczących się jako studentów (Cedefop, 2018). W związku z tym,
w latach 2012-2016 rząd portugalski, zainspirowany różnymi inicjatywami i
zaleceniami europejskimi, podejmował eksperymenty z dualnymi systemami
kształcenia zawodowego IVET. Takie nowatorskie rozwiązania wprowadzono w
szkolnictwie średnim I stopnia (ISCED 2) w 2012 r., a następnie, w 2013 r.,
rozszerzono je na szkolnictwo średnie II stopnia (ISCED 3). Jednak w 2016 r.
zaniechano realizacji tego programu.

W Hiszpanii istnieje tylko jeden dualny program kształcenia
zawodowego IVET, który wywodzi się ze szkolnych programów IVET,
wzbogaconych o element szkolenia w zakładzie pracy. Dualny system
kształcenia zawodowego został uregulowany w 2012 roku dekretem królewskim
1529/2012 z 8 listopada. Dekret ten miał na celu wspieranie aktywnego udziału
przedsiębiorstw w procesie szkolenia uczniów oraz zacieśnianie powiązań
między przedsiębiorstwem a ośrodkiem szkoleniowym. Ten typ programu
przygotowania zawodowego wymaga, aby minimum 33% szkolenia
zawodowego odbywało się w zakładzie pracy, znacznie mniej niż w przypadku
tradycyjnych programów przygotowania zawodowego.
Relacja osób
prowadzących szkolenie z przedsiębiorstwem może opierać się na umowie o
pracę (pracownik), umowie o szkolenie i praktykę zawodową (podlegającej
prawu pracy), stażu i wolontariacie. Kluczową cechą hiszpańskiego dualnego
systemu kształcenia zawodowego, na którą zwraca się uwagę w literaturze, jest
to, że regulacje państwowe nie ustanawiają jednego modelu takiego kształcenia.
Ustanawiają one raczej ogólne ramy, mogące obejmować różne systemy
dualnego szkolenia zintegrowanego. Różnice regionalne obserwuje się przede
wszystkim w zakresie regulacji relacji między praktykantem/stażystą a
zakładem pracy (umowy o praktykę, dotacje itp.) oraz w odniesieniu do
minimalnego wymaganego czasu szkolenia w zakładzie pracy. W odniesieniu
do tego ostatniego aspektu, niektóre regiony (np. Kraj Basków) zwiększyły udział
szkolenia w przedsiębiorstwie do 40% całkowitego czasu szkolenia. Dualny
system kształcenia IVET zapewnia takie same świadectwa i kwalifikacje jak
system kształcenia naprzemiennego. Oferują one świadectwa IVET równoważne
z EQF 3 (średniozaawansowany cykl IVET) i EQF 5 (wyższy poziom cyklu IVET).

Zaangażowanie partnerów społecznych w zarządzanie systemami
kształcenia i szkolenia zawodowego VET w Grecji, Portugalii, Polsce i
Hiszpanii
W celu zbadania stopnia włączenia partnerów społecznych w zarządzanie dualnym
systemem kształcenia zawodowego VET, projekt INVOLVE wyróżnia trzy poziomy
zarządzania takimi systemami analizowane przez Emmenegger i Seitzl (2020), a
mianowicie:

a) poziom polityczno-strategiczny, gdzie interesariusze podejmują decyzje dotyczące
długoterminowego rozwoju systemu, który wymaga politycznej legitymacji;
b) poziom techniczno-strategiczny, który także dotyczy długoterminowego rozwoju
systemu, ale angażuje specjalistów technicznych, ponieważ decyzje wymagają wiedzy
eksperckiej;
c) poziom techniczno-operacyjny, który koncentruje się na skutecznym wdrażaniu
polityki w terenie.

POZIOM POLITYCZNO-STRATEGICZNY
Badania danych zastanych pokazują, że w Portugalii,
Hiszpanii i Grecji partnerzy społeczni są formalnie zaangażowani na
poziomie polityczno-strategicznym. Są oni reprezentowani w trójstronnych
organach odpowiedzialnych za opracowywanie długoterminowych priorytetów
politycznych i pełnią formalną rolę doradczą. Rzeczywisty wpływ partnerów
społecznych na kształtowanie polityki poprzez ich reprezentację w tych organach
jest jednak kwestią, która powinna zostać dokładniej zbadana w badaniach
terenowych, ze względu na nieregularny i upolityczniony charakter dialogu
społecznego w tych krajach (Sanz de Miguel et al., 2020). Natomiast
w Polsce partnerzy społeczni nie odgrywają na tym poziomie żadnej roli.

POZIOM TECHNICZNO-STRATEGICZNY
Na poziomie techniczno-strategicznym, partnerzy społeczni
w Hiszpanii i Portugalii są reprezentowani w najważniejszych organach.
Przyczyniają się również pośrednio do rozwoju i aktualizacji kwalifikacji poprzez
wyznaczanie ekspertów branżowych zaangażowanych w ten proces.
W Grecji partnerzy społeczni nie są reprezentowani w niektórych istotnych,
niedawno utworzonych ciałach technicznych i nie odgrywają formalnej roli w
procesie rozwoju i aktualizacji kwalifikacji. Przyczynili się jednak do wspólnej
regulacji warunków pracy praktykantów poprzez trójstronny krajowy dialog
społeczny. W Polsce partnerzy społeczni są zaangażowani na tym poziomie w
organach branżowych i regionalnych.

POZIOM TECHNICZNO-OPERACYJNY
Wreszcie, badania pokazują, że tylko w Polsce i Portugalii partnerzy społeczni
mają do odegrania formalną rolę na poziomie techniczno-operacyjnym.

Planowanie i kolejne kroki
Projekt INOLVE rozpoczął się w maju 2020 r. i będzie trwał dwa lata.
Od stycznia 2021 r. zespół badawczy prowadzi badania w terenie, które
obejmują, po pierwsze, wywiady częściowo ustrukturyzowane z
przedstawicielami władz państwowych/rządu i partnerami społecznymi
zaangażowanymi lub potencjalnie zaangażowanymi na wspomnianych
trzech poziomach zarządzania. Po drugie, prowadzone sią mini studia
przypadków badające inicjatywy współpracy i koordynacji między
przedsiębiorstwami, szkołami/ośrodkami kształcenia zawodowego i
związkami zawodowymi na poziomie zakładu pracy ( komisje robocze itp.),
mające na celu wdrożenie dualnego systemu kształcenia zawodowego.
W lipcu 2021 roku odbędzie się drugie spotkanie naukowe projektu, na
którym omówione zostaną wyniki badań terenowych. Następnie
zespół badawczy zastosuje metodologię scenariuszy partycypacyjnych
w celu wypracowania scenariuszy dotyczących potencjalnych
integrujących struktur zarządzania, zwiększających zaangażowanie
partnerów społecznych w kształtowanie systemów kształcenia
zawodowego.
W pierwszej połowie 2022 r. zespół projektowy opublikuje raport
porównawczy i rozpropaguje wyniki projektu poprzez konferencję
końcową.
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