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Informacje o projektach Logotypy beneficjentów

 Finlandia, 100 urzędów miast i 
urzędy pracy, Ohjaama (One-stop 
guidance center)

 Bułgaria, Kubrat, NGO Peonies (НПО 
Божурите), „NEETsLAB mentoring 
through innovations - mission is 
possible”

 Belgia, Bruksela, SYNTRA Vlaanderen, 
„The implementation of dual learning 
in urban areas as a means against 
youth employment”

 Polska, Dębica, Rzeszów i Kraków, 
Educare et Servire, BD Center sp.      
z o.o. i Uniwersytet Pedagogiczny im. 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie, „DUAL. Ponadnarodowa 
współpraca w kierunku wspierania 
kształcenia dualnego w placówkach 
szkolenia i kształcenia zawodowego”



Problemy osób NEET w Finlandii
W Finlandii wiele osób NEET nie potrafi 

czytać i pisać – wypełnienie 
dokumentów w języku fińskim to 

bariera nie do przejścia



Rozbieżność pomiędzy sposobem działania instytucji aktywizujących os. 

młode (tzw. „normatywny model linearny”) – nastawione na szybkie 

przejście od nauki do zatrudnienia, a potrzebami i możliwościami osób 

młodych

Negatywne doświadczenia os. młodych z instytucjami publicznymi 

(wymuszane wsparcie, cele i wymogi odbiegające od wartości osób 

młodych/kategoryzacja ludzi)

Nieufność osób młodych względem osób dorosłych z uwagi na 

negatywne doświadczenia w przeszłości



Podstawowe informacje Mapa z 50 placówkami

 do 2018r. w całej Finlandii 
wprowadzono 50 placówek 
obsługujących 100 miast -
tzw. Ohjaama (One-Stop 
Guidance Center)

 Ohjaama są ośrodkami 
informacyjno-doradczymi 
dla młodych ludzi w wieku 
15-29 lat, w tym NEET

 eGuidance (od 2018)



MŁODA OSOBA 15-29 R.Ż. MOŻE NIEODPŁATNIE 

KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA DOWOLNĄ ILOŚĆ RAZY, 

NIE SĄ ZBIERANE DANE KLIENTA 

WIĘCEJ: 

HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/3

31413279_RELATIONAL_FRAMEWORK_AND_THE_AG

ENCY_OF_YOUNG_PEOPLE_IN_THE_MARGINS_OF_EDU

CATION_AND_WORK

https://www.researchgate.net/publication/331413279_Relational_Framework_and_The_Agency_of_Young_People_In_The_Margins_of_Education_and_Work


Ohjaama jako stacja
„Ohjaama to stacja - nie cel podróży. Młoda osoba 

przychodzi, sprawdza rozkłady i decyduje gdzie 
ma się udać” (Anna Kemppinen – pracownik 

Ohjaama w Kouvoli)  



Źródło: opracowanie Anna Kemppinen 



Źródło: opracowanie Anna Kemppinen 
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Warsztaty grywalizacji Screenshot

 młodzi NEET zaprojektowali grę 
cyfrową opracowaną wspólnie w 
projektach Matti i Summa (ESF 2017–
2019) pn. Hamina 1810 Praca nigdy 
się nie zmienia .

 To gra poszukiwania pracy, w której 
przydatne tematy są poruszane 
poprzez rozrywkę, na przykład 
młodzież zastanawia się do jakiej 
instytucji się udać, z jakich usług 
skorzystać, jakie musi zdobyć 
doświadczenie, aby otrzymać 
odpowiednią pracę (znalezienie 
pracy, kursy i szkolenia itp.  są 
punktowane – wygrywa osoba z 
największą ilością punktów)

 Uczestnicy projektu zaprojektowali 
zawartość i funkcje gry.

Źródło: http://kohtaanuori.metropolia.fi/osa/ii-osa/#111

https://drive.google.com/open?id=1FNUAmK1Z_uQ7oyHP8vqFnZBvG3zSKRXP




Realizacja pilotażu od 2018 roku



 Relacja NGO Peonies:

1) rząd bagatelizuje problem NEET – pomimo 
wytycznych UE, wciąż wspiera się osoby młode 
bezrobotne

2) w statusie NEET znajduje się wiele osób bez 
kwalifikacji i bez jakiegokolwiek doświadczenia 
zawodowego

3) w statusie NEET jest wiele osób społeczności 
Romów (Eurostat - społeczność 750,000 – tj. 
10.33% populacji)

4) w kraju nie stosuje się mentoringu, który jest 
praktykowany w innych krajach UE



Portal NEETsLAB 
Portal jest przeznaczony dla osób 

młodych 15-29 lat w statusie NEET 



 Facebook Mentoring:
1) 2 grupy Facebook, 
2) mentorzy komunikują się ze sobą i wymieniają 

doświadczeniami
3) mentorzy publikują zadania i materiały dla 

młodzieży NEET, udzielają porad
4) grupy testowe – nr 1 (osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym) i nr 2 (osoby z 
niepełnosprawnościami)

5) uczestnicy wstydzili opowiadać się o swoich 
problemach podczas spotkań osobistych, ale 
otwierają się na Facebooku

6) wsparcie mentorów 24/7



Dobre praktyki Logotypy

 W trakcie realizacji NEET 
mentorzy zgłosili, że uczestnicy 
interesują się gotowaniem, 
fryzjerstwem, fotografią, 
sportem, dlatego część zajęć z 
osobami młodymi odbywa się 
jako „warsztaty otwarte” – na 
przykład uczestnicy uczą się 
gotować, a efektami pracy dzielą 
się z lokalną społecznością

 Pilotażowy warsztat „NEET the 
boss” – wysłanie osoby młodej 
NEET bez doświadczenia 
zawodowego do pracy na tylko 1 
dzień, aby mogła doświadczyć 
„jak to jest”

                                                                                               



Warsztaty NEETsLAB
Źródło: fotografie NGO Peonies



Warsztaty NEETsLAB
Źródło: fotografie NGO Peonies



Warsztaty NEETsLAB
Źródło: fotografie NGO Peonies



Youth unemployment in these cities is high (but declining): 
Evolution in unemployment rate -25y

Źródło: SYNTRA Vlaanderen na podstawie VDAB Arvastat en Brussels 
Observatory of Employment
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Unqualified school leaving

Źródło: SYNTRA Vlaanderen na podstawie Vlaams Ministerie voor 
onderwijs en vorming
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DUAL LEARNING AS A POSSIBLE ANSWER?

Źródło: SYNTRA Vlaanderen



Portal DUALLERNEN
Źródło: opracowanie SYNTRA 

Vlaanderen
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Portal DUALLERNEN
Źródło: opracowanie SYNTRA 

Vlaanderen



Portal DUALLERNEN
Źródło: opracowanie SYNTRA 

Vlaanderen



Plakat Informacje dodatkowe

 Okres realizacji: 2017.08.01 do 
2020.04.30

 Strona projektu: 
www.ksztalceniedualne.pl

 Realizacja według zasad: równości 
szans i niedyskryminacji, równości 
szans kobiet i mężczyzn oraz 
zrównoważonego rozwoju (materiały 
w postaci cyfrowej, ograniczenie do 
niezbędnego minimum użycia 
sprzętu komputerowego na 
warsztatach, materiały kopiowane z 
minimalnym użyciem tonera) 

http://www.ksztalceniedualne.pl/


 Nowym rozwiązaniem w projekcie jest:

1) Ogólnopolska platforma DUAL 
(www.projektdual.pl) na której w postaci 
cyfrowej zamieszczone są główne produkty:

a) Raporty i analizy

b) Trzy kursy e-learning

c) Narzędzie diagnostyczne

http://www.projektdual.pl/


Platforma DUAL



Ułatwienia dla niepełnosprawnych i obcokrajowców



Pomoc platformy DUAL



 Przewodnik po platformie ma za zadanie 
pomoc użytkownikom platformy w 
poruszaniu się po niej, dostarcza informacji 
na temat przeznaczenia poszczególnych 
sekcji, pomaga w odszukaniu potrzebnych 
informacji



Przewodnik po platformie



 Sekcja FAQ – czyli najczęściej zadawane 
pytania (przeznaczona dla uczestników 
projektu, instytucji wdrażających, 
użytkowników platformy, odbiorców 
docelowych czyli osób młodych –
uczniów/studentów, absolwentów i NEET –
korzystających z e-learningu i platformy)



FAQ



 Oprócz głównych produktów i obszarów 
służących pomocy użytkownikom portalu, 
znajdziemy również sekcje służące nabyciu 
dodatkowych informacji na temat kształcenia 
i szkolenia w systemie dualnym, porady, 
odniesienia do źródeł zewnętrznych



Obszar z informacjami i poradami



 Nowym rozwiązaniem w projekcie jest:

2) Narzędzie diagnostyczne DUAL 
(www.projektdual.pl/konto/badanie-kompetencji) 
mające na celu:

a) wspieranie procesu doradztwa zawodowego 
oferowanego gł. uczniom/studentom, 
absolwentom systemu szkolenia i/lub 
kształcenia zawodowego oraz młodzieży nie 
uczącej się, nie kształcącej i nie pracującej

b) pomóc doradcy zawodowemu w ocenie 
poziomu motywacji, oczekiwań, umiejętności 
klienta

http://www.projektdual.pl/konto/badanie-kompetencji


 Narzędzia można używać w wersji:

 Online (na stronie: 
www.projektdual.pl/konto/badanie-
kompetencji). Warunkiem jest:

1) posiadanie komputera stacjonarnego lub 
urządzenia typu laptop lub tablet/smartphone 
z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną 
przeglądarką internetową

2) włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz 
Local Storage

3) włączona obsługa JavaScript w przeglądarce

http://www.projektdual.pl/konto/badanie-kompetencji


Narzędzie diagnostyczne w wersji online



 Offline. Warunkiem jest:
1) Pobranie na komputer osobisty:
a) Podręcznika dla doradcy zawodowego 

dotyczącego korzystania z narzędzia 
diagnostycznego „Badanie kompetencji i 
zawodów (BKiZDZP)”

b) Gotowego kalkulatora do obliczeń w 
arkuszu kalkulacyjnym

2) Przekazanie klientowi/klientom wydruku 
narzędzia pn. „Badanie kompetencji i 
zawodów (BKiZDZP)”



Narzędzie w wersji offline



 Bez dostępu do komputera. Warunkiem jest :

1) Wydruk „Podręcznika dla doradcy 
zawodowego dotyczącego korzystania z 
narzędzia diagnostycznego >>Badanie 
kompetencji i zawodów (BKiZDZP)<<”

2) Przekazanie klientowi/klientom wydruku 
narzędzia pn. „Badanie kompetencji i 
zawodów (BKiZDZP)”



 Bez względu w jakiej formie użyjemy 
narzędzia, po zakończeniu obliczeń 
uzyskamy raport indywidualny dla klienta, 
który zawierał będzie wykaz:

1) 12 kompetencji (wynik 0-100 oraz poziom: 
niski, średni, wysoki)

2) 4 predyspozycji (wynik 0-100 oraz poziom: 
niski, średni, wysoki)

3) 1 (lub więcej) z dziewięciu typów/grup 
zawodowych (z opisem, preferowanymi 
zadaniami i przykładowymi zawodami)



Przykładowe zawody

Dyrygent, Edukator, Informator



Wyniki badania to jeden z czynników, który 
warto wziąć pod uwagę przy wyborze zawodu. 
Pozostałe istotne czynniki to m.in.:

1) sytuacja na rynku pracy w danej branży 

2) potencjalny przebieg ścieżki kariery

3) sytuacja finansowa i zdrowotna klient



 Nowym rozwiązaniem w projekcie są:

3) Kursy e-learning DUAL 
(https://www.projektdual.pl/baza-wiedzy) 
przeznaczone dla ściśle określonej grupy 
klientów: uczniów/studentów i absolwentów 
placówek kształcenia i szkolenia zawodowego 
oraz młodzieży NEET powyżej 18 r. ż. 

https://www.projektdual.pl/baza-wiedzy


 Proces kształcenia oparto na realizacji trzech 
modułów kończących się testem sprawdzającym 
(pytania zamknięte jednokrotnego wyboru)

 Moduły I oraz III są obligatoryjne dla wszystkich 
uczestników kursów, natomiast zróżnicowanie 
ścieżki kształcenia następuje przy wyborze 
odpowiedniego modułu II

 Tym samym e-learning obejmuje 3 modelowe 
ścieżki aktywizacji poprzez dalsze kształcenie 
lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez 
kształcenie dualne



3 modelowe ścieżki aktywizacji e-learningu



 Cała ścieżka obejmuje ukończenie 3 kursów 
e-learningowych (I, II i III) oraz pozytywne 
zdanie 3 testów wiedzy (odpowiedź poprawna 
na 60% pytań), które znajdują się na końcu 
każdego modułu

 Po zdaniu wszystkich 3 testów wiedzy (jako 
zalogowany użytkownik)   klient posiada 
możliwość samodzielnego wydrukowania 
certyfikatu poświadczającego ukończenie 
szkolenia



Certyfikat ukończenia e-learningu DUAL



 Struktura e-learningu w odniesieniu do 
każdego modułu obejmuje:

1) Moduł właściwy: I, II (IIa, IIb, IIc), III

2) Dodatek lub dodatki do danego modułu

3) Instrukcję multimedialną do danego modułu



Struktura e-learningu DUAL 
Moduł

Dodatek/-tki

Instrukcja multimedialna



 Nowym rozwiązaniem w projekcie jest:
4) 16 raportów regionalnych 
(www.projektdual.pl/raporty-i-analizy) dla 
nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego 
i/lub dyrektorów szkół i innych placówek 
kształcenia i szkolenia zawodowego z 
rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych 
programów nauczania lub też modyfikacjami 
istniejących programów nauczania, aby wypełnić 
postulat kształcenia dualnego i współpracy 
z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami 
Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem 
produktów projektu DUAL

http://www.projektdual.pl/raporty-i-analizy


 Raporty podejmują kluczowe kwestie związane z 
rynkiem pracy i systemem edukacji w danym 
regionie, m.in.:

1) przemiany struktury demograficznej po 1989 i 
charakterystykę województwa 

2) analizę programów nauczania szkół i instytucji 
kształcenia zawodowego pod kątem wymogów 
specyfiki współczesnego rynku pracy 

3) rekomendacje dotyczące analizowanych programów 
nauczania w szkołach i instytucjach kształcenia 
zawodowego zawierające propozycje  nowych  
programów  kształcenia  dualnego  lub modyfikacji 
istniejących programów tego typu



 Ponadto raporty podejmują m. in. kwestie:

1) osób młodych w wieku 15-29 lat, które nie 
pracują, nie uczą się i nie szkolą (tzw. 
„młodzież NEET”)

2) Reformy edukacji 1999 vs. 2016, która 
wprowadza całkowicie nową strukturę w 
systemie kształcenia w Polsce



Raporty regionalne – reforma edukacji 2016



Dziękuję za uwagę !!!

www.pbs.up.krakow.pl

http://www.pbs.up.krakow.pl/

