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TEMAT PRZEWODNI:
Dualny system kształcenia: rozwiązanie na trudne czasy?

Doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione przez przedsiębiorstwa, a jego stanowi główną przeszkodę dla osób
poszukujących pierwszej pracy. Wiele młodych osób wpada w błędne koło: nie mogą znaleźć pierwszej pracy, ponieważ nie
mają żadnego doświadczenia zawodowego. Wykazano, że programy przyuczania do zawodu znacznie przyczyniają się do
zatrudnienia ludzi młodych, a ponadto to głównie dzięki nim w niektórych krajach europejskich bezrobocie młodzieży jest
na niskim poziomie1.

Zarówno w komunikacie w sprawie nowego podejścia do edukacji2, jak i w opublikowanym w 2013 r. komunikacie w sprawie
bezrobocia osób młodych3 Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz
światowej klasy kształcenia i szkolenia zawodowego mającego służyć podniesieniu jakości umiejętności zawodowych, a
także na rzecz promowania uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym wysokiej jakości staży, przyuczania do
zawodu i dwutorowych systemów kształcenia4. Podobnie Parlament Europejski (PE), na wniosek Komisji Kultury i Edukacji
(CULT), opublikował studium, w którym przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron dualnego systemu kształcenia
oraz zbadano zmiany zachodzące w polityce krajów UE-28 w odniesieniu do wprowadzania lub usprawniania tego rodzaju
uczenia się.

Kontekst
Kształcenie i szkolenie, oprócz tego, że są „instrumentem zarówno wszechstronnego rozwoju człowieka, jak i jego
uczestnictwa w życiu społecznym” (UNESCO), stanowią również kluczowe czynniki, które determinują wyniki w zakresie
zatrudnienia ludzi młodych: dzięki nim młode osoby mogą zdobyć właściwe umiejętności i postawy, co służy przygotowaniu
ich do świata pracy, a tym samym ułatwia przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

W jaki sposób kraj może zapewnić swoim młodym obywatelom udane przejście od edukacji do zatrudnienia? Gdzie tkwią
problemy? Jakie działania są skuteczne? Jak można je poszerzyć?

Te oraz inne powiązane zagadnienia poruszane są w studium zleconym przez PE: „Dualny system kształcenia: rozwiązanie
na trudne czasy?5”. Celem tego ogólnounijnego studium jest dostarczenie Komisji Kultury i Edukacji PE zwięzłych danych na
temat sytuacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich, do wykorzystania w toczących
się i przyszłych debatach dotyczących programów kształcenia i szkolenia nowej generacji.

Konkretniej rzecz ujmując, w studium uwzględniono następujące aspekty:

 główne przeszkody utrudniające wdrożenie w niektórych państwach członkowskich dualnego systemu kształcenia,

 powody, dla których niektóre państwa członkowskie decydują się wdrożyć dualne systemy kształcenia (lub ich nie
wdrażać),

 związki między doskonałością w kształceniu i szkoleniu zawodowym, dualnym systemem kształcenia a wzrostem
gospodarczym,

 stwierdzone tendencje i zmiany w dualnym systemie kształcenia,

 innowacyjne podejścia do wspierania i zwiększania atrakcyjności tego rodzaju kształcenia.

1 Światowe tendencje w zatrudnieniu ludzi młodych w 2013 r. Zagrożone pokolenie. MOP, 2013 r.
2 Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych

(COM(2012) 669).
3 Pracując wspólnie na rzecz młodych Europejczyków – Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych

(COM(2013) 447).
4 Połączenie przyuczenia do zawodu w danym przedsiębiorstwie oraz kształcenia zawodowego w instytucji oświatowej.

Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu Cedefop z 2011 r. w sprawie korzyści wynikających z kształcenia i szkolenia
zawodowego.

5 Przygotowane przez ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_pl.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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W studium przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron dualnego systemu kształcenia/ przyuczania do zawodu, a także
zmian w polityce w kontekście specyfiki edukacyjnej, społecznej i gospodarczej w poszczególnych krajach. Przedstawiono
także przykłady dobrych praktyk, które mogą być interesujące dla krajów chcących rozwinąć swoją ofertę kształcenia i
szkolenia zawodowego6.

Niniejszy briefing zawiera streszczenie głównych elementów wspomnianego studium, przy czym szczególną uwagę
zwrócono na wnioski i zalecenia.

Czym jest dualny system kształcenia? Zrozumienie stosowanych definicji i różnic
między nimi
Pojęcie „dualny system kształcenia” jest powszechnie stosowane jako termin zbiorczy, odnoszący się do faktu, że
nauczanie i uczenie się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego charakteryzuje się „dwoistością” pod dwoma
względami:

 dwoistość miejsc uczenia się (szkoły/ organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwa
prowadzące szkolenie), które są współodpowiedzialne za realizowanie szkolenia teoretycznego i praktycznego,

 dwoistość podmiotów (podmioty publiczne i prywatne), które wspólnie odpowiadają za politykę i praktykę
w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dwoistość miejsc uczenia się stanowi podstawę definicji stosowanych w piśmiennictwie europejskim i międzynarodowym.
Według UNESCO7 „dualny system kształcenia nazywany jest «dualnym», ponieważ w jego ramach proces przyuczania do
zawodu w przedsiębiorstwie oraz kształcenie zawodowe w szkole zawodowej łączone są w jeden kurs”. W przedsiębiorstwie
uczeń otrzymuje szkolenie praktyczne, które w szkole zawodowej jest uzupełniane wiedzą teoretyczną. Według Cedefop8

dualny system kształcenia odnosi się do „kształcenia lub szkolenia, które łączy okresy nauki w instytucji oświatowej lub
ośrodku szkoleniowym oraz w miejscu pracy”. Cedefop opisuje również dualny system kształcenia jako szkolenie w formach
naprzemiennych, podkreślając, że termin „dualny system kształcenia” może być stosowany wymiennie z terminami
„szkolenie w formach naprzemiennych”, „przyuczenie do zawodu” lub „uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy”.
Między tymi terminami istnieją jednak niewielkie, choć istotne różnice w odniesieniu do wspomnianych wyżej dwóch
aspektów.

Z uwagi na potencjał pedagogiczny i gospodarczy przyuczanie do zawodu i temu podobne systemy są obecnie w centrum
zainteresowania zarówno decydentów, jak i naukowców9. Obecna trudna sytuacja młodych osób na rynku pracy wymaga
rozwiązań, które wspierają przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem systemu przyuczania
do zawodu, a ogólniej rzecz ujmując – uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy.

Chociaż we wszystkich państwach członkowskich istnieją programy obejmujące uczenie się poprzez praktykę w miejscu
pracy, ich skala, popularność oraz wyniki są bardzo zróżnicowane. Nie ma jednego modelu przyuczania do zawodu, a w
większości państw członkowskich system ten zdecydowanie nie jest  główną ścieżką kształcenia i szkolenia zawodowego.

Sytuacja w zakresie dualnego systemu kształcenia w UE
W zdecydowanej większości państw członkowskich istnieje co najmniej jedna ścieżka, w ramach której oferuje się
systematyczne połączenie uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy i uczenia się w szkole. Pozycja tych ścieżek w
odniesieniu do reszty systemu kształcenia i szkolenia jest jednak bardzo zróżnicowana. Chociaż państwa członkowskie
reformują systemy kształcenia i szkolenia zawodowego oraz włączają do nich uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy,
różnorodność punktów wyjścia, jak również kontekst społeczny i gospodarczy sprawiają, że nie jest możliwe, aby w
perspektywie krótkoterminowej wszystkie kraje dążyły do tego samego modelu. Poparcie przyuczania do zawodu przez
pracodawców oraz pozytywne postrzeganie tego systemu przez społeczeństwo mają kluczowe znaczenie dla jego rozwoju
na szeroką skalę. Zważywszy na różnorodność systemów, zmiany wymagają czasu i muszą być wprowadzane stopniowo.

W studium PE określono cztery główne rodzaje ścieżek kształcenia i szkolenia zawodowego, omówiono ich mocne strony, a
także związane z nimi wyzwania. Dla każdego z tych rodzajów zaproponowano w studium różne zestawy zaleceń.

6 Analiza danych wtórnych objęła wszystkie 28 państw członkowskich. Gromadząc dane pierwotne, skoncentrowano się na
wybranych dziesięciu państwach członkowskich: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (Anglia).

7 Terminologia z zakresu kształcenia technicznego i zawodowego.
8 Terminologia z zakresu europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
9 Przyuczanie do zawodu jest sprawdzonym systemem uczenia się zawodu w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Niski

wskaźnik bezrobocia młodzieży w tych krajach często przypisuje się skuteczności tego systemu, w ramach którego ogromnej
liczbie młodych osób zapewnia się z powodzeniem wysokiej jakości kształcenie i szkolenie, prowadzące do uzyskania
uznawanych kwalifikacji wymaganych przez przedsiębiorstwa. MOP (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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1) W pełni rozwinięty system przyuczania do zawodu

Ten rodzaj systemu kształcenia i szkolenia zawodowego charakteryzują następujące kluczowe cechy:

 przyuczanie do zawodu jest częścią kształcenia formalnego, a po jego ukończeniu otrzymuje się świadectwo
uznawane na szczeblu krajowym; uzyskane świadectwa/kwalifikacje często oznaczają również uzyskanie statusu
wykwalifikowanego pracownika;

 zakres szkolenia realizowanego w przedsiębiorstwie ustalana jest wspólnie przez rządy oraz przedstawicieli
organizacji pracodawców i związków zawodowych;

 uczniowie mają jasno określony status, otrzymują wynagrodzenie, a wszystkie zainteresowane strony (uczniowie,
przedsiębiorstwo, ośrodek szkoleniowy i in.) mają wyraźnie zdefiniowane prawa i obowiązki;

 koszty szkolenia dzielone są między rząd i pracodawców (rząd pokrywa część związaną z nauką w szkole, natomiast
pracodawcy finansują szkolenie realizowane w przedsiębiorstwie);

 chociaż istnieją inne formy kształcenia zawodowego, przyuczanie do zawodu jest główną ścieżką w danym kraju,
jeśli wziąć pod uwagę uczestnictwo, a także sposób postrzegania tego rodzaju uczenia się przez społeczeństwo.

Ten rodzaj systemu kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiada sytuacji m.in. w Austrii, Niemczech i Danii.

Jego główne mocne strony są następujące:

 zapewnia on ogromnej liczbie uczniów i przedsiębiorstw korzyści wynikające z uczenia się poprzez praktykę w
miejscu pracy;

 przyuczanie do zawodu daje wysoki stopień przechodzenia z etapu nauki do zatrudnienia i przyczynia się do
stosunkowo dobrych wskaźników zatrudnienia;

 system ten jest atrakcyjny dla młodych osób, rodziców i przedsiębiorstw, i jest im dobrze znany;

 istnieje silna współodpowiedzialność sektora przedsiębiorstw za kształcenie i szkolenie zawodowe, co sprawia, że
kwalifikacje i szkolenie są aktualne oraz właściwie dostosowane do potrzeb rynku pracy;

 system ten ma długą tradycję, co oznacza, że opracowano solidne mechanizmy zapewniania jakości.

Omawiany system wiąże się jednak również z pewnymi wyzwaniami:

 jest on w dużej mierze zależny od podaży praktyk w formie przyuczenia do zawodu, które zapewnia sektor
przedsiębiorstw; w czasach niestabilności gospodarczej lub pogorszenia koniunktury gospodarczej może dojść do
zmniejszenia liczby oferowanych miejsc, podczas gdy popyt ze strony uczniów pozostaje niezmieniony; taka
sytuacja stwarza konkurencję i oznacza, że te młode osoby należy umieścić w innych rodzajach programów;

 system ten wymaga odpowiedniej „gotowości do przyuczania do zawodu”; uczniowie muszą być w stanie znaleźć
pracodawcę, który zechce zaoferować im możliwość przyuczania do zawodu wymagającego określonych
umiejętności; jednocześnie muszą oni bardzo szybko dowieść, że wykazują podstawowe zachowania i postawy
wymagane w miejscu pracy;

 prowadzi to do sytuacji, w której młode osoby znajdujące się w najmniej korzystnym położeniu mają najmniejsze
szanse na znalezienie miejsca, gdzie mogą przyuczać się do zawodu;

 w tym systemie przedsiębiorstwa muszą być w stanie wyposażyć uczniów w szeroki zakres umiejętności, tak aby
przygotować ich do uzyskania pełnych kwalifikacji; oznacza to, że muszą one dysponować wymaganymi zasobami
technicznymi i ludzkimi, co może stanowić wyzwanie; konieczne mogą zatem okazać się rozwiązania polegające na
współpracy między kilkoma przedsiębiorstwami.

2) Przyuczanie do zawodu jako ścieżka równoległa do innych form kształcenia i szkolenia zawodowego

W krajach takich jak Francja, Holandia, Włochy, Polska i Zjednoczone Królestwo istnieją systemy przyuczania do zawodu, lecz
nie stanowią one głównej ścieżki kształcenia i szkolenia zawodowego. W krajach tych często łączy się przyuczanie do
zawodu z realizowanym w szkołach kształceniem i szkoleniem zawodowym (rodzaj 3 i 4). Stwierdzono istnienie dwóch
różnych scenariuszy:

 przyuczanie do zawodu i realizowane w szkołach kształcenie i szkolenie zawodowe prowadzą do uzyskania tych
samych kwalifikacji; przyuczanie do zawodu jest alternatywną, lecz równoważną ścieżką w porównaniu z innymi
formami kształcenia i szkolenia zawodowego (np. w FR, NL) lub

 przyuczanie do zawodu prowadzi do uzyskania specjalnego świadectwa, innego niż to, które otrzymuje się w
szkołach realizujących kształcenie i szkolenie zawodowe (IT, PL, UK).

W krajach tych system przyuczania do zawodu ma kilka kluczowych cech wspólnych z w pełni rozwiniętymi systemami
przyuczania do zawodu (status uczniów, umowa, wynagrodzenie), lecz cieszy się on mniejszą popularnością wśród uczniów i
przedsiębiorstw.
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Główne mocne strony tego rodzaju systemu są następujące:

 dostosowanie podaży praktyk do popytu ze strony uczniów jest łatwiejsze z uwagi na istnienie ścieżek kształcenia
realizowanego w szkołach;

 istnieją ścieżki umożliwiające przejście z kształcenia i szkolenia zawodowego w szkołach do przyuczania do zawodu,
co umożliwia uczniom zmianę kierunku w trakcie nauki;

 przyuczanie do zawodu może być ukierunkowane na konkretne sektory, które mają największy potencjał, jeśli
chodzi o stwarzanie możliwości przyuczania do zawodu.

Główne wyzwania w tych krajach są następujące:

 w jaki sposób rozszerzyć skalę realizacji przyuczania do zawodu;

 co zrobić, aby przyuczanie do zawodu było pozytywnie postrzegane przez uczniów i rodziców;

 czasami istnieje tendencja do koncentrowania systemów przyuczania do zawodu na sektorach tradycyjnych
(rzemiosło, produkcja), podczas gdy niedobór wykwalifikowanej kadry może istnieć w innych sektorach wzrostu w
danym kraju.

3) Istotne elementy uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy zawarte w programach realizowanych w
szkołach

W krajach takich jak Finlandia, Francja czy Holandia 10 uczenie się w szkołach pozostaje główną formą kształcenia i szkolenia
zawodowego, lecz do programów systematycznie włącza się elementy uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy. Okresy
szkolenia w przedsiębiorstwie są obowiązkowe i obejmują dłuższy czas.

Główne mocne strony tego rodzaju ścieżek kształcenia i szkolenia zawodowego są następujące:

 zaangażowanie nowych pracodawców, którzy zazwyczaj nie organizują szkoleń dla młodych osób, jest łatwiejsze,
ponieważ przez nie muszą oni zobowiązywać się do utworzenia płatnego stanowiska na dłuższy czas (jak ma to
miejsce w przypadku przyuczania do zawodu);

 ścieżki te stanowią dobre rozwiązanie dla młodych osób, którym brakuje gotowości do przyuczania do zawodu;
osoby te w sposób stopniowy są wprowadzane w otoczenie związane z wykonywaniem pracy;

 uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy oferuje się różnorodnym uczniom i system ten jest mniej selektywny
niż w pełni rozwinięty system przyuczania do zawodu;

 ponieważ w trakcie nauki uczniowie mają możliwość odbycia szkolenia w różnych przedsiębiorstwach, mogą w ten
sposób zdobyć doświadczenie na różnych stanowiskach i w zróżnicowanym otoczeniu.

Główne wyzwania są następujące:

 szkoły muszą rozwinąć solidne sieci lokalnych przedsiębiorstw; dla szkół jest to stosunkowo nowy obowiązek i mają
one trudności z dotarciem do pracodawców;

 problemem może być jakość uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy oraz sposób powiązania go z uczeniem
się w szkole; okresy uczenia się w miejscu pracy trwają zaledwie kilka tygodni (choć jest ich kilka w ciągu roku), a w
ich trakcie nie zawsze zapewnia się warunki wystarczająco stymulujące i sprzyjające nauce;

 przejście z etapu nauki do zatrudnienia trwa nieco dłużej niż w przypadku przyuczania do zawodu, ponieważ
istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa będą systematycznie zatrudniały swoich
praktykantów.

4) Kształcenie i szkolenie zawodowe w pełni realizowane w szkołach

W niektórych krajach proces włączania uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy do systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego znajduje się na bardzo wczesnym etapie (np. w Republice Czeskiej czy na Słowacji). Zdecydowana większość
kształcenia i szkolenia zawodowego jest w pełni realizowana w szkołach, co wiąże się z wieloma wyzwaniami:

 nie istnieje współpraca między szkołami a przedsiębiorstwami;

 pracodawcy nie rozumieją procesu przyuczania do zawodu ani podobnych rodzajów uczenia się; nie dostrzegają
oni korzyści, jakie płyną dla nich z tych form uczenia się młodych osób;

 pracodawcy nie są gotowi zapewnić młodym osobom szkolenia prowadzącego do uzyskania pełnych kwalifikacji
(nie tylko umiejętności związanych ze specyfiką danego przedsiębiorstwa);

 w systemach tych występują również problemy dotyczące nieaktualnych programów nauczania, wyposażenia szkół
i kompetencji nauczycieli.

10 We wszystkich tych krajach istnieje również równoległa ścieżka w postaci przyuczania do zawodu (rodzaj 2).
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Zalecenia zawarte w studium
Aby strategie szkolenia i rozwijania umiejętności były dostosowane do wymogów rynku pracy, należy w nich przewidzieć, by
realizowane szkolenia uwzględniały zarówno techniczne, jak i podstawowe umiejętności potrzebne z punktu widzenia
zdolności do zatrudnienia11, które mają zastosowanie w różnorodnych zawodach, przedsiębiorstwach i sektorach.
Zważywszy jednak na różnorodność punktów wyjścia, kraje potrzebują różnych etapów przejściowych, aby rozwinąć
wysokiej jakości systemy przyuczania do zawodu dostępne dla znacznej liczby uczniów. W tym kontekście najważniejsze jest
zwiększanie wśród pracodawców wiedzy o programach kształcenia i szkolenia zawodowego we wszystkich dziedzinach, a
także wspieranie ich zaangażowania w kształtowanie i zapewnianie uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy.

SYSTEMY W PEŁNI
REALIZOWANE W

SZKOŁACH

SYSTEMY ŁĄCZĄCE
UCZENIE SIĘ POPRZEZ
PRAKTYKĘ W MIEJSCU

PRACY I REALIZOWANE W
SZKOŁACH KSZTAŁCENIE I

SZKOLENIE ZAWODOWE

PRZYUCZANIE DO
ZAWODU JAKO

RÓWNOLEGŁA ŚCIEŻKA

W PEŁNI ROZWINIĘTY
SYSTEM PRZYUCZANIA

DO ZAWODU

Działania równoległe:

1) Rozwój systemu
przyuczania do zawodu jako
alternatywnej ścieżki w
wybranych sektorach.
Powinny to być sektory, w
których istnieją korzystne
warunki z punktu widzenia
przyuczania do zawodu.

2) Zapewnianie bodźców
zachęcających do
oferowania szkoleń w
przedsiębiorstwie w
pozostałym realizowanym
w szkołach kształceniu i
szkoleniu zawodowego.
Stopniowe wprowadzanie
wymogu uczenia się w
miejscu pracy.

Stopniowe zwiększanie
udziału uczenia się poprzez
praktykę w miejscu pracy.

Skoncentrowanie się na
jakości uczenia się poprzez
praktykę w miejscu pracy
oraz na sposobie
powiązania go z nauką w
szkole.

Zachęcanie szkół do
rozwijania sieci
długoterminowej
współpracy z lokalnymi
przedsiębiorstwami.

Rozszerzenie skali realizacji
przyuczania do zawodu i
zdobycie zainteresowania
nowych pracodawców.

Rozszerzenie przyuczania
do zawodu na różne sektory
i poziomy.

Skoncentrowanie się
również na sektorach
wzrostu innych niż
tradycyjne.

Zapewnienie uznawania
kwalifikacji na szczeblu
krajowym.

Wspieranie różnorodności w
procesie rekrutacji na
praktyki w formie
przyuczania do zawodu.

Wspieranie uczniów, którzy
nie wykazują gotowości do
przyuczania do zawodu.

Poprawa możliwości
przejścia do innych
poziomów i form
kształcenia i szkolenia.

Ciągłe inwestowanie w uczenie się poprzez praktykę w miejscu pracy jest opłacalne, ponieważ wykazano, że w niektórych
państwach członkowskich prowadzi do znaczącej poprawy szans młodych ludzi na zatrudnienie. Przykładowo w DK, CZ, DE,
NL i AT uczniom odbywającym kształcenie i szkolenie zawodowe łatwiej jest przejść z etapu nauki do zatrudnienia12. W
budżecie Unii Europejskiej przeznaczono rezerwę na wsparcie tego procesu: państwa członkowskie mają do dyspozycji
Europejski Fundusz Społeczny13, Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych14 oraz program Erasmus+15, by dalej
poprawiać jakość i zwiększać skuteczność systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

11 Przykładowo umiejętności w zakresie komunikacji, pracy zespołowej i rozwiązywania problemów. MOP (2011b).
12 Zob. również Cedefop (2012 r.), Od edukacji do życia zawodowego: rezultaty kształcenia i szkolenia zawodowego widoczne

na rynku pracy.
13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=89&newsId=1829
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
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Spis skrótów

Cedefop

CULT

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Komisja Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim

CZ Republika Czeska

DE Niemcy

EL Grecja

PE Parlament Europejski

UE Unia Europejska

FI Finlandia

FR Francja

MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy

IT Włochy

PCz Państwa członkowskie

NL Holandia

PL Polska

PT Portugalia

UK Zjednoczone Królestwo

VET Kształcenie i szkolenie zawodowe
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