
5-9 LISTOPADA 2018 

ODKRYJ SWÓJ TALENT! 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH  

(EUROPEAN VOCATIONAL SKILLS WEEK) 

 Pokazuje atrakcyjność oraz wzmacnia wizerunek   
kształcenia i szkolenia zawodowego w Państwach UE 

 Prezentuje możliwości, które dają kształcenie i szkolenia zawodowe 

 Jest okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

 Promuje jakość międzynarodowych projektów  
kształcenia i szkolenia zawodowego 

 Przekonuje, że kształcenie i szkolenia zawodowe to dobry wybór 

 Kształcenie zawodowe i przyszłość pracy: miejsca pracy i umiejętności 
- temat przewodni 2018  

 
 



KRAJOWA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA EUROPEJSKI 

TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 
WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2018  

  Konferencja przedstawicieli szkół zawodowych, centrów kształcenia 
ustawicznego i praktycznego, szkół wyższych, stowarzyszeń branżowych, 
MSP, pracodawców oraz doradców zawodowych, ekspertów z instytucji 
edukacyjnych oraz z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego  

 Wzmocnienie partnerstwa w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,  
w tym współpracy między szkołami zawodowymi i pracodawcami w skali 
kraju 

 Prezentacja doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz 
rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów, WBL i dualnego 
kształcenia; wzmocnienie poradnictwa zawodowego w perspektywie LLL 

 Pokaz praktycznych umiejętności uczniów ze szkół zawodowych 
uczestniczących w programie Erasmus+ 
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WEŹ UDZIAŁ W EUROPEJSKIM TYGODNIU UMIEJĘTNOŚCI 

ZAWODOWYCH I ZAREJESTRUJ SWOJE WYDARZENIE 

 
 

Kto jest zaproszony do udziału? 
Wszystkie instytucje i organizacje promujące kształcenie i szkolenia 
zawodowe  

Kiedy zorganizować swoje wydarzenie? 
1 września – 31 grudnia 2018 zorganizuj dzień otwarty, spotkanie  
z ekspertem, konkurs, prelekcje, warsztaty lub inne działanie 
pokazujące, że umiejętności zawodowe to świetny sposób na sukces na 
rynku pracy.  

Kogo włączyć w to przedsięwzięcie? 
W organizację takich przedsięwzięć mogą się włączyć wszyscy 
zainteresowani – uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele 
biznesu. 
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Jak wziąć udział? 

Umieść swoje wydarzenie na interaktywnej mapie Europy na stronie 
Komisji Europejskiej – zarejestruj je na 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-
VocationalSkillsWeek2018 

W organizacji i rejestracji wydarzenia pomogą Wytyczne Dotyczące 
Organizacji Własnego Wydarzenia lub Działania 2018 (EN) 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19926&langId=en   

Dzięki rejestracji wydarzenia zwrócisz uwagę odbiorców na pracę, którą 
wykonujesz w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Możesz też 
wyeksponować projekt za pomocą znaku graficznego i sloganu 
„Europejski tydzień umiejętności zawodowych — Odkryj swój talent!” 
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