
Znaczenie edukacji zawodowej dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości 
 

„Nasz los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji.”  

(Anthony Robbins) 

 

Szanowni Państwo! 

 

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to inicjatywa Komisji Europejskiej 

mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego, z myślą o wysokiej 

jakości umiejętnościach i miejscach pracy. W tym roku wydarzenia związane z tą inicjatywą 

odbywają się w dniach 20 – 24 listopada pod hasłem „ODKRYJ SWÓJ TALENT”. Placówki 

oświatowe Powiatu Polickiego, prowadzące i wspierające kształcenie zawodowe, włączają się  

lokalnie w te wydarzenia. 

 

Cele działania Powiatu Polickiego, zawarte w strategii rozwoju do 2020 r., to m.in. rozwój 

przedsiębiorczości i rynku pracy, a także współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. 

Głównym zadaniem władz Powiatu jest natomiast praca na rzecz rozwoju społeczności 

lokalnej. Zarząd Powiatu realizuje swoją misję, uznając za najważniejszą efektywną  

i skuteczną służbę społeczności lokalnej, zapewniającą zrównoważony rozwój Powiatu 

Polickiego.  

 

Położenie Powiatu Polickiego wzdłuż granicy z powiatami Vorpommern-Greifswald  

i Uckermark tworzy niepowtarzalną szansę dla jego mieszkańców. Otwarcie granic 

spowodowało naturalne połączenie ludzi różnych narodowości i połączenie rynków pracy. 

Wobec powyższych uwarunkowań bardzo ważne miejsce zajmuje kształcenie zawodowe  

młodzieży. 

 

W trosce o poprawę jakości kształcenia zawodowego podejmujemy zatem działania na rzecz 

wypracowania nowoczesnego modelu szkolnictwa zawodowego, które będzie odpowiadało  

na zapotrzebowanie pracodawców w regionie, tzn. po obu stronach granicy. Jednym z takich 

działań była zorganizowana przez Powiat Policki, wspólnie z Zachodniopomorskim 

Kuratorem Oświaty i Powiatem Vorpommern-Greifswald, Giełda szkolnictwa zawodowego 

w Polsce i Niemczech. Przedsięwzięcie, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2017 r., 

skierowane było do rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. 

Giełdzie towarzyszył Kongres Edukacyjny pn. „Wspólna strategia edukacyjna szansą 

rozwoju regionalnego rynku pracy”, podczas którego dyskutowano o rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w Polsce i w Niemczech. 

 

Podczas Giełdy zaprezentowano możliwości kształcenia zawodowego oraz podmioty 

związane z rynkiem pracy po obu stronach granicy. Poznanie tych możliwości miało pomóc 

młodym ludziom w podjęciu decyzji w być może najtrudniejszym momencie życia - wyboru 

drogi zawodowej. Decyzja ta może zadecydować o szczęściu, sukcesie, jakości i poziomie 

życia młodego człowieka.  Pomoże zrealizować plany i marzenia z dzieciństwa, a także wziąć 

udział w twórczym rozwoju swojego regionu, w kształtowaniu jego przyszłości.  

 

Ważnym zadaniem jest dziś pokazanie młodym ludziom, jak ważna jest wiedza o kształceniu 

zawodowym, szkołach zawodowych, kierunkach rozwoju rynku pracy, jak ważne jest 

doradztwo zawodowe, poznanie siebie - swoich predyspozycji zawodowych i zdolności.  

Jak ważne jest przełamanie negatywnych stereotypów na temat szkolnictwa zawodowego, 

niechętnych przedsiębiorców. 

 

Życzymy zatem wszystkim młodym ludziom, aby dobrze wykorzystali zdobytą wiedzę  

i wybrali swoją drogę zawodową jak najlepiej, by podjęli najlepsze decyzje. 

 

Zarząd Powiatu w Policach i Rada Powiatu Polickiego 

 


