
W zorcowym przykładem jest funkcjonujący 
w Niemczech system kształcenia dualne-
go, a opolscy przedsiębiorcy i eksperci mieli 

szansę go poznać na przykładzie Akademii Kształcenia 
w Mannheim.
- Kształcenie dualne to dziś konieczność – zauważa prof. dr 
hab. Janusz Słodczyk, prorektor ds. nauki i finansów Uni-
wersytetu Opolskiego. - Nie zastępuje wprawdzie tradycyj-
nych form nauki, natomiast jest ważnym uzupełnieniem wa-
chlarza możliwości, jakie oferuje szkolnictwo. Miałem okazję 
odwiedzić uczelnię w Mannheim o charakterze dualnym 
i poznać zasady jej funkcjonowania. W systemie niemiec-
kim uczeń lub student, który chce uczyć się w trybie dualnym 
musi mieć powiązanie z firmą. Aby uzyskać miejsce w szkole 
lub na uczelni, trzeba znaleźć przedsiębiorstwo, w którym 
odbywać się będą praktyki. Cały proces kształcenia opiera 
się więc o ścisłą współpracę z biznesem: uczeń lub student 
uzyskuje zatrudnienie, otrzymuje dochody, a jednocześnie 
firma ułatwia mu kształcenie się. Natomiast szkoła lub uczel-
nia tak ustawia zajęcia teoretyczne, aby praca była elemen-
tem kształcenia i nie kolidowała z częścią dydaktyczną.

- Odejście od kształcenia zawodowego osłabiło nasze 
przewagi konkurencyjne, ponieważ znacznie wcześniej za-

chodnia Europa uznała, że le-
piej sprzedawać niż wytwarzać 
lub serwisować – mówi  Jaro-
sław Chołodecki, wiceprezes 
Stowarzyszenia „Inicjatywa 
Firm Rodzinnych”. - „Postępo-
wy” trend nie ominął niestety 
Polski. Masowa emigracja lu-
dzi odważnych o manualnych 
umiejętnościach w ostatniej 
dekadzie uświadomiła jeszcze 
bardziej ten deficyt. Zamie-
nionych na markety warszta-
tów szkół zawodowych nie da 
się z dnia na dzień przywrócić.  
Tym bardziej, że nie istnieją 
już zespoły nauczycieli, któ-
rzy uczyli w nich zawodu. Czy 
jest wyjście z tego zaklętego 
kręgu?  Na szczęście ostało się 
w Polsce rzemiosło i firmy ro-
dzinne, które kultywują stare 
cechowe tradycje. One mają 

dziś największe możliwości przejęcia odpowiedzialności za 
kształcenie zawodowe.

W obecnym systemie szkolnictwa istotną rolę w prowa-
dzeniu edukacji pozwalającej na łączenie teorii i praktyki 
odgrywa rzemiosło, dlatego proponuje się, aby działal-
ność przyszłej Akademii także oparta była na współpracy 
z tą grupą przedsiębiorców.

Jedną z firm rodzinnych, która podjęła się współ-
pracy z Uniwersytetem Opolskim w ramach projektu pn. 
„PWP dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu” 
jest Zakład Stolarski „Juros” z Ozimka.

W trakcie odbywania przez ucznia praktyki, praco-
dawca powinien  ściśle współpracować ze szkołą, a szkoła 
z pracodawcą – wyjaśnia Joachim Juros, właściciel za-

kładu i ekspert projektu. - Szkoła i przedsiębiorca powinni 
stanowić jedną drużynę, która prowadzi praktykanta. Uwa-
żam, że bardzo ważny jest kontakt na linii szkoła – praco-
dawca – nie tylko po to, aby utrzymać dyscyplinę ucznia, 
ale także, aby wspólnie realizować program jego nauki.  
Praktyka powinna być wsparta teorią, a teoria pokazana 
w praktyce, dlatego istotne jest, aby nauczyciele przedmio-
tów zawodowych posiadali najnowszą wiedzę. Uważam, 
że obecnie kontakt pomiędzy szkołą a pracodawcą jest za 
mały. Kiedy próbowałem współpracować ze szkołą, to od-
niosłem wrażenie, że nie jest tym zainteresowana. Wydaje 
mi się, że w obecnym systemie kształcenia nauka teorii idzie 
swoim torem, a praktyka swoim. I nierzadko są one rozbież-
ne. Przy tworzeniu modelu kształcenia  dualnego należy 
przede wszystkim zacząć od poprawy współpracy pomiędzy 
szkołą a pracodawcą. Opiekun praktyk powinien co jakiś 
czas zainteresować się postępami ucznia, jego frekwencją 
na praktyce. Nie pamiętam, żeby ze mną szkoła kiedykol-
wiek się w sprawie praktykanta kontaktowała.

Do projektu zaproszono przedstawicieli branż: spo-
żywczej, energetycznej, drzewnej, budowlanej i usłu-
gowej. Właśnie branży drzewnej, reprezentowanej 
przez firmy stolarskie i meblarskie szczególnie powinno 
zależeć na rozwoju systemu regionalnego szkolnictwa 
dualnego, ściśle wiążącego teorię z praktyką.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie zaplanowana na 17 listopada (godz. 10, Sala Senatu UO) 
konferencja z udziałem przedsiębiorców województwa opolskiego, Izby Rzemieślniczej i Akademii 
Kształcenia w Mannheim.
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W polskim systemie edukacji pojęcie „kształcenie dualne” 
nie istnieje. Innowacyjny projekt „PWP Dualne specjali-
styczne szkolenia kadr dla regionu”, którym kieruję wraz 
z zespołem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
UO to pierwsza w regionie opolskim i kraju podjęta próba 
wypełnienia tej białej plamy polskiego szkolnictwa.

Dziękuję za zaufanie władzom uczelni, za wsparcie 
merytoryczne zarządowi Izby Rzemieślniczej w Mann-
heim – partnerowi projektu, dziękuję znakomitym eks-
pertom, którzy poświęcili dziesiątki godzin, by powstał 
nasz Raport. Zaś najbardziej dziękuję wszystkim przed-
siębiorcom, rzemieślnikom, pracownikom, którzy poddali 
się naszej uniwersyteckiej próbie. To dzięki Wam jeste-
śmy dziś na dobrej drodze do stworzenia w wojewódz-
twie opolskim pierwszej w Polsce Akademii Kształcenia 
Dualnego. Uda się, pod warunkiem, że stworzymy „so-
jusz umysłów”, wykreujemy markę Opolszczyzny jako re-
gionu silnego w tradycyjną, rodzinną przedsiębiorczość. 
Przedsiębiorczość wpieraną przez mądrą szkołę, gdzie 
teoria nie wywyższa się ponad praktykę. Dualne szkol-
nictwo zawodowe to w mojej ocenie realna szansa, by za-
trzymać emigrujące w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy 
masy młodych, w teorii wykształconych, lecz praktycz-
nie słabych absolwentów szkół Opolszczyzny.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2014/2015 „Rokiem szkoły 
zawodowców”. Województwo opolskie stało się inkubatorem tej idei w skali kraju. 
W ramach projektu „PWP Dualne specjalistyczne szkolenia kadr dla regionu”, pro-
wadzonego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opol-
skiego powołano grupę ekspertów, opracowano raport, przeprowadzono podróże 
studyjne dla przedsiębiorców i szkolenia pracownicze w Niemczech. Eksperci po-
wołani przez Uniwersytet Opolski podjęli się opracowania i wdrożenia podstaw 
modelu dualnej edukacji zawodowej w województwie opolskim.
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