PROGRAM DWUDNIOWEJ DEBATY PRZEDWDROŻENIOWEJ
organizowanej w ramach projektu pn.
„DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach
szkolenia i kształcenia zawodowego” (DUAL)
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa
przez Fundację EDUCARE et SERVIRE (EDUCARE) - Lidera Projektu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UP) – Partnera Projektu
z udziałem SYNTRA Vlaanderen – Partnera Projektu

w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku
w Hotelu Wellness & Spa Nowy Dwór***
Świlcza 146 E
36-072 Świlcza /k. Rzeszowa

DZIEŃ PIERWSZY DEBATY, 25.06.2019r. (wtorek)
Moderuje dr Mariusz Dzięglewski (UP)

9:00 – 9:15
Powitanie Uczestników oraz prezentacja Gości spotkania - mgr inż. Antoni Kamiński, Prezydent
EDUCARE, ekspert ds. kształcenia zawodowego
9:15 – 9:45
Prezentacja Instytucji uczestniczących w projekcie:
EDUCARE – mgr inż. Antoni Kamiński (EDUCARE) / Program Mallorca – jako dobry przykład
kształcenia dualnego, realizowany w latach 2005 - 2012 przez EDEN Hotels i ETB, jako partnerów z
Hiszpanii oraz EDUCARE i ESNTiT jako partnerów z Polski, mgr Paweł Kudroń (Prezes Fundacji Pro
Europae Bono)
SYNTRA Vlaanderen – Karlien Winnelinckx/Mieke Vandekerckhove/Kurt De Wispelaere, eksperci ds.
współpracy ponadnarodowej
UP – dr Mariusz Dzięglewski
9:45 – 10:00
O projekcie DUAL -założenia, cele, stopień realizacji - dr Damian Liszka (UP), ekspert ds. szkoleń
zawodowych
10:00 – 10:15
About Project “Reducing youth unemployment in cities with dual learning”/ O projekcie pn.
“Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży miejskiej poprzez kształcenie dualne” – Karlien
Winnelinckx (SYNTRA Vlaanderen)
10:15 – 10:30
Przerwa kawowa
10:30 – 12:20
Sesja plenarna (kolejność i tematyka mogą ulec zmianie):
Działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP na lata 20142020 na rzecz mocniejszego powiązania szkolnictwa zawodowego z regionalną gospodarką oraz
zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia uczniów, Piotr Golema (Kierownik
Wydziału Edukacji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie )– 15-20 min.
POWER dla osób młodych w województwie podkarpackim, Grzegorz Strasiński (Z-ca Kierownika
Wydziału Wdrażania PO WER Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) - 15-20 min.
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Bariery w przechodzeniu na rynek pracy dla różnych kategorii młodzieży, w tym NEET w Polsce, dr
hab. Piotr Długosz (UP), ekspert ds. szkoleń zawodowych – 15-20 min.
Reformy systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce i ich społeczne skutki, dr hab. Marian Niezgoda
(Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu) – 15-20 min.
Ukraińska młodzież na polskim rynku pracy, dr Małgorzata Kuźbida (Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska w Przemyślu) – 15-20 min.
Dual-learning in Flemish Region/Kształcenie dualne w Belgii (Region Flamandzki), Karlien
Winnelinckx/Mieke Vandekerckhove/Kurt De Wispelaere (SYNTRA Vlaanderen) – 15-20 min.
12:20 – 12:30
Dyskusja
12:35 – 13:30
Obiad i przerwa
13:30 – 15:00
Debata polsko-belgijska na temat systemu nauczania dualnego, sytuacji młodzieży, wsparcia na
poziomie regionalnym w obu krajach – tematy przewodnie:
Czy młodzież NEET to naprawdę problem? (różnorodność grupy, inne metody aktywności niż praca czy
nauka, stygmatyzacja młodzieży NEET)
Młodzież bezrobotna i młodzież NEET w miastach – jak do nich dotrzeć (albo jak znaleźć kogoś, kto nie
chce zostać odnaleziony)
Reforma edukacji w Polsce i w Belgii – czy przyniosła jakieś efekty?
Współpraca pomiędzy pracodawcami i instytucjami edukacyjnymi (na polu kształcenia i szkolenia
dualnego) – dobre praktyki i problemy

DZIEŃ DRUGI DEBATY, 26.06.2019r. (środa)
Moderuje mgr inż. Antoni Kamiński (EDUCARE)

9:00 – 9:15
Powitanie uczestników oraz podsumowanie wniosków z debaty polsko-belgijskiej - mgr inż. Antoni
Kamiński (EDUCARE)
9:15 – 9:45
Prezentacja produktów projektu DUAL cz. I (wnioski z 16 raportów opracowanych w projekcie) – dr
Aldona Guzik (UP), ekspert ds. badań, dr Mariusz Dzięglewski (UP) – 15 min.
Products of the Project “Reducing youth unemployment in cities with dual learning” (Platform for
scholars, policymakers and researchers; online tools to match employers to students looking for an
apprenticeship)/ Prezentacja produktów projektu belgijskiego (platforma dla naukowców,

3

decydentów i badaczy; narzędzie internetowe służące dopasowaniu pracodawcy do studentów
poszukujących miejsca odbycia stażu zawodowego) – Karlien Winnelinckx/Mieke
Vandekerckhove/Kurt De Wispelaere (SYNTRA Vlaanderen) – 15 min.
9:45 – 10:00
Dyskusja
10:00 – 10:15
Przerwa kawowa
10:15 – 10:35
Platformy cyfrowe jako narzędzia wsparcia osób młodych – Wacław Mac (WIMSystem)
10:35 – 10:45
Dyskusja
10:45 – 11:15
Prezentacja produktów projektu DUAL cz. II (platforma DUAL, kursy e-learning, narzędzie
diagnostyczne) – dr Damian Liszka (UP)
11:15 – 11:30
Dyskusja
11:30 – 12:00
Prezentacja produktów projektu DUAL cz. III (raport z badań potestowych i raport ekspertów DUAL z
analizy wyników testowania) - dr A. Guzik (UP), dr hab. Piotr Długosz (UP) - 15 min.
Omówienie planowanego zakresu zmian produktów projektu DUAL (platforma DUAL, kursy elearning, narzędzie diagnostyczne) – Jakub Mac (WIMSystem) – 15 min.
12:00 – 12:30
Dyskusja
12:35 – 13:30
Obiad i przerwa
13:30 – 15:00
Debata na temat planowanych zmian produktów projektu DUAL oraz planowanych do
przeprowadzenia ogólnopolskich warsztatów wdrażania produktów DUAL
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