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Kształcenie zawodowe – dlaczego może się dzisiaj
opłacać?

Dorota – Muszę ci to przeczytać. To fragment artykułu Macieja Gduli1:
„Wśród cudownych recept, które mają pomóc zmienić sytuację młodych, do znudzenia powtarzają się trzy pomysły:
dostosowywać edukację do potrzeb rynku pracy, obniżać
koszty pracy i uelastyczniać zatrudnienie. Świetnie, dostosujmy edukację do potrzeb rynku pracy! Wchodzę na stronę
urzędu pracy, żeby przyjrzeć się ofercie. Na pierwszych miejscach oferty dla blacharza samochodowego, masarza kutrowego i sprzedawcy na stacji paliw. Taka oferta nie może
dziwić, skoro polskie przedsiębiorstwa to przede wszystkim
firmy małe i średnie zajmujące się prostą produkcją i usługami. Edukacja dostosowana do tego rynku pracy to przede
wszystkim edukacja zawodowa i średnia techniczna. A młodzi idą przecież na studia, bo mówi się, że tylko dobra, czyli
wyższa edukacja zapewni im dobrą pozycję na rynku. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy oznacza np. konieczność przekwalifikowania się z magistra marketingu na
masarza kutrowego. Ilu chętnych magistrów? Do niedawna
wykształceni zachęcali górników, żeby przekwalifikowywali się na sprzedawców bananów, bo taka jest dziejowa konieczność. Dziś sami wykształceni są jak niegdysiejsi górnicy
i to jest smutna prawda zawarta w postulacie dostosowywania edukacji do rynku pracy”. Czy to, co pisze autor nie
stoi w sprzeczności z tym, co proponujemy w naszym poradniku?
Tomek – Myślę, że nam służy. Przecież dołączyliśmy do poradnika płytę z filmami pokazującymi różne kariery zawodowe. Historie ludzi, którzy zaczynali od szkół zawodowych,
potem zmieniali zawód, by w końcu założyć firmę, skończyć
studia. Wygrali dlatego, że robili to, co w danym momencie
ich interesowało. Nie poszli za modą, częściej kierowali się
pragmatyzmem. Ale kolonizowali, zdobywali nowe kwalifikacje. Spokojnie i w takim tempie, jakie odpowiadało ich
potrzebom.
Dorota – Nie byli też zachłanni. Nie dali sobie wmówić, że
życie bez apartamentu w Wilanowie i stanowiska w korporacji nie ma sensu. Nie ulegli snom o potędze, ani nie dali się
zapędzić w ślepą uliczkę konsumeryzmu. No i w kółko rozprawiamy o tym, że warto odrzucić dotychczasowe myślenie o nauce jako o czymś, co się wiąże wyłącznie ze szkołą.
Myślenie, że pewnego dnia zamknie się za sobą drzwi jakiejś
edukacyjnej placówki i będzie się gotowym na resztę życia.
Już niczego i nigdy nie trzeba się będzie uczyć.
1. Więcej: Maciej Gdula, Nadchodzi przyszłość, „Krytyka Polityczna”, dostęp:
27.05.2011.
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Tomek – Sporo czasu poświęciliśmy także na to, by wspólnie
zastanowić się nad tym, jak urządzony jest dzisiejszy świat
i co stanowi prawdziwe zagrożenie – brak dbałości o środowisko naturalne, o zasoby, brak solidarności z innymi, także
tymi żyjącymi bardzo daleko, na innych kontynentach. Mówiliśmy, że zgoda na wyzysk innych nie tylko obciąża nas
moralnie, ale – jeśli podejść do tego wyłącznie egoistycznie
– godzi w nas samych, psuje nasz, europejski rynek pracy.
Dorota – Czy nie trzeba im także powiedzieć, że jak już wejdą na rynek pracy, to nie powinni godzić się na umowy śmieciowe ani na pracę za darmo w ramach jakichś niejasnych
zawodowych praktyk.
Tomek – I już czekam tylko, kiedy powiesz, że powinni się
zapisać do związku zawodowego.
Dorota – Żebyś wiedział, jako członkini związku jestem
o tym przekonana. Problemy pracownicze rzadko kiedy da
się załatwić w pojedynkę. W końcu gdzie nasze czytelniczki i czytelnicy dowiedzą się, że ładnie brzmiące hasła o elastycznym rynku pracy, elastycznym czasie pracy i co za tym
idzie elastycznym kodeksie pracy, którymi zachwycają się
pracodawcy i publicyści ekonomiczni, nie służą pracobiorcom.
Tomek – Może z poradnika, który przygotujemy dla nich na
koniec szkoły zawodowej?
Dorota – Na koniec szkoły? To za późno. Powinni poznawać
te problemy przez wszystkie lata kształcenia zawodowego,
by się na nie odpowiednio przygotować.
Tomek – Więc co proponujesz?
Dorota – Opowiedzmy im jeszcze o prekariacie.

