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WPROWADZENIE

 Prezentujemy produkt wymiany doś- 
wiadczeń VETPRO w Niemczech: „Wspie- 
ranie innowacji i przedsiębiorczości - rola  
doradztwa zawodowego i szkoleń (C-VET) 
w świetle potrzeb europejskiego rynku 
pracy”, który powstał jako rezultat projektu 
Fundacji Gaudete w Programie Leonardo  
da Vinci. 

Cele projektu
Projekt wpisuje się w cele Programu  

Leonardo da Vinci: ułatwienie rozwoju inno- 
wacyjnych praktyk w dziedzinie kształce- 
nia i szkolenia zawodowego oraz transfer 
praktyk z jednego państwa uczestniczące- 
go do innych. Celem projektu było wspar- 
cie uczestników ponadnarodowej wymiany 
doświadczeń w zdobywaniu oraz wykorzy-
staniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji,  
aby pomóc im rozwoju osobistym i zawodo-
wym.

Cele specyficzne projektu stanowiły:
1. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 

uczestników z zakresu wprowadzania do- 
radztwa zawodowego w edukację dla 
przedsiębiorczości. 

2. Zwiększenie ilości i jakości kontaktów 
wśród międzynarodowych specjalistów 
w kontekście zmian na europejskim rynku 
pracy. 

3. Transfer innowacyjnych rozwiązań w za- 
kresie systemów doradztwa zawodowe- 
go i szkoleń.

 

The goals of the project
The project undertakes operational objectives 
of the Leonardo da Vinci programme: to facili-
tate the development of innovative practices in 
the field of vocational education and training, 
other than at tertiary level, and their transfer, 
including from one participating country to 
others.
The aim of the project is to support participants 
with supranational exchange of information in 
acquiring and using knowledge, skills and qu-
alifications, to aid them in their personal and 
professional development. 

Specific objectives of the project:
1. Enhance the skills of the participants  

of introduction of counseling in education 
for entrepreneurship.

2. Increasing the quantity and quality of con-
tacts among international experts in the 
context of changes in the European labor 
market.

3. Transfer of innovation in the field of career 
guidance systems and training.

INTRODUCTION

We encourage you to product Exchan-
ge of Experience VETPRO in Germany: “Fo-
stering innovation and entrepreneurship 
- the role of career guidance and training 
in C-VET in response to systemic changes” 
the result of a project concluded by Gau-
dete Foundation under Leonardo da Vinci 
Program. 
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KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE (C - VET)
 

  Edukacja i szkolenie po wstępnej  
edukacji i szkoleń - czy po wejściu  
w życie zawodowe, którego celem jest  
pomoc osobom: - poprawa lub aktua- 
lizacji wiedzy i umiejętności; - na-
bycie nowych umiejętności w celu 
rozwoju zawodowym lub w prze-
kwalifikowaniu zawodowym; - konty- 
nuacji rozwoju osobowego i zawodo-
wego.

CONTINUING EDUCATION AND TRAINING (C - VET)

  W dzisiejszym, szybko zmieniającym się 
społeczeństwie, poradnictwo ma coraz więk-
sze znaczenie na wszystkich etapach życia  
i konieczne jest, aby systemy poradnictwa 
i polityki mogły być wzajemnie dostosowa-
ne.

In today’s fast changing society, guidance is 
more and more crucial at all stages of life, and 
it is fundamental that guidance systems and 
policies are able to adapt.

Education or training after initial education and training – or after entry into working life 
aimed at helping individuals to: - improve or update their knowledge and skills; - acquire new skills 
for a career move or retraining; - continue their personal or professional development.  
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BAVARIA, is a region of Germany, located in the southeast of Germany. With an 
area of 70,548 square kilometres , it is the largest state by area, forming almost 20% of the 
total land area of Germany. Bavaria is Germany’s second most populous state (after North 
Rhine-Westphalia), with 12.5 million inhabitants, more than any of the three sovereign 
nations on its borders. Bavaria’s capital and largest city is Munich, the third largest city 
in Germany.

    MONACHIUM jest stolicą i największym 
miastem Bawarii. Położone jest nad rzeką  
Isar w północnej części Alp Bawarskich.  
  W granicach miasta żyje około 
1.420.000 osób. Monachium było mia-
stem–gospodarzem Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w 1972 roku. 
W 1158 r. Henryk Lew, książę Bawarii 
dokonał lokacji miasta, nadając jedno-
cześnie benedyktynom przywilej or-
ganizowania targów. Miasto powstało 
przy zamku i klasztorze stąd nazwa bei 
den Mönchen – przy mnichach.

MUNICH is the capital and the largest city of 
the German state of Bavaria. It is located on 
the River Isar north of the Bavarian Alps. About 

1.42 million people live within the city 
limits. Munich was the host city of the 
1972 Summer Olympics. The city’s 
name derives from the monks of the 
Benedictine order who founded the 
city; hence the monk depicted on the 
city’s coat of arms. Black and gold – 
the colours of the Holy Roman Empire 
– have been the city’s official colours 

since the time of Ludwig the Bavarian.

BAWARIA
Bawaria, to region położony w połu-
dniowo-wschodniej części Niemiec, na 
obszarze o powierzchni 70.548 kilome- 
trów kwadratowych. Jest największym 
regionem, tworzącym prawie 20% całko- 
witej powierzchni kraju. Bawaria jest dru- 
gim najbardziej zaludnionym regionem 
w   Niemczech (po Nadrenii Północnej- 
Westfalii), z 12,5 milionami mieszkańców. 
Stolicą Bawarii i największym miastem  
jest Monachium, trzecie co do wielkości 
miasto w Niemczech.
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ORGANIZACJA 
GOSZCZĄCA

IHK Akademie Chamber of Industry and 
Commerce für Munich and Upper Bavaria 
była instytucją przyjmującą, w której odby-
wało się doskonalenie zawodowe. Zakres 
działalności instytucji goszczącej stano-
wią szkolenia zawodowe ze szczególnym 
uwzględnieniem doskonalenia kompetencji 
zawodowych.

Innowacje są tym, co determinuje zdol-
ności organizacji i regionu. Górna Bawaria 
stanowi wiodące pod tym względem miej-
sce w Niemczech. Niektóre ze znaczących 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
mediów, a także przedsiębiorstwa biotech-
nologiczne znajdują się właśnie tam. Part-
nerzy współpracują w dziedzinie badań na-
ukowych, rozwoju i wprowadzania na rynek 
nowych produktów. IHK Akademie Chamber 
of Industry and Commerce für Munich and 
Upper Bavaria wspiera proces łączenia part-
nerów i tworzy obszary lokalnej współpra-
cy.

IHK Akademie Chamber of Industry and 
Commerce für Munich and Upper Bavaria was 
the host institution, which will take place in 
professional development. The scope of acti-
vities of the host institution provide job training 
with particular emphasis on enhancing profes-
sional.

Innovations are what determine a compa-
ny’s and a region’s ability to perform. And Up-
per Bavaria is the leading high tech location in 
Germany. Some of the leading ICT, media and 
also biotech companies are located here. Part-
ners collaborate on research, development and 
the marketing of new products, and the Cham-
ber of Commerce and Industry brings those 
partners together, connecting suppliers and 
users locally.

5



Fostering innovation
and entrepreneurship

               
   European Lifelong Guidance Policy Ne-
twork (ELGPN) ma na celu wspieranie 
państwa w ruchu europejskiej współpracy  
w zakresie poradnictwa zarówno w sektorze 
edukacji i zatrudnienia. Celem jest rozwijanie 
współpracy w sprawie poradnictwa przez 
całe życie oraz zaproponowanie odpowied-
niej struktury i mechanizmów wsparcia w za- 
kresie realizacji priorytetów określonych  
w ramach Programu Lifelong Learning.     

The European Lifelong Guidance Policy 
Network (ELGPN) aims to assist in moving 
European cooperation on lifelong guidance 
forward in both the education and the employ-
ment sectors. The purpose is to promote coop-
eration at Member State level on lifelong guid-
ance and to propose appropriate structures 
and support mechanisms in implementing the 
priorities identified under the Lifelong Learning 
Programme.

Szkolenia i podnoszenie kompetencji pra-
cowników poradnictwa zawodowego przy-
czyniają się do rozwoju wysokiej jakości 
usług poradnictwa zawodowego, istotnych 
w zaspokajaniu potrzeb i promowaniu celów 
strategicznych UE.  Usługi poradnictwa zawo-
dowego mają być zarówno powszechnie jak  
i dostępne oraz powinny stanowić odpo-
wiedź na zakres osobistych potrzeb  poprzez 
intensywne indywidualne wsparcie.

The training and competence of career 
guidance staff make an essential contribution 
to the development of high-quality career 
guidance services, essential in meeting the ne-
eds of national populations and furthering EU 
strategic aims. Career guidance services need 
to be both widely available and able to contri-
bute to a range of client needs from supported 
self-help through to intensive personalised 
support. 

STUDY VISITS

The Invest in Bavaria gives foreign companies 
access to Bavaria’s regions: The staff in this field 
are characterised by close cooperation and a 
bilateral exchange of information with the re-
gional economic promoters, as well as the im-
plementation of joint projects.

Invest in Bawaria tworzy obszary współpracy 
zagranicznych partnerów i dwustronnej wy-
miany doświadczeń pomiędzy regionalnymi 
promotorami, jak również daje możliwość 
implementacji wspólnych projektów.
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Przestrzeń etyczna  
w poradnictwie zawodowym

Building Principles on Core Values
Fundamental values like advocacy, honesty, 
loyalty, professional development and objec-
tivity structure ethical practice and interaction 
with clients and the public.
Translating values into principles of ethical 
practice  to:
•   Protect and advance the free flow of accurate 
     and truthful information.
•   Foster informed decision making through 
     open communication.
•   Protect confidential and private information.
•   Promote healthy and fair competition among 
     professionals.
•   Avoid conflicts of interest.
•   Work to strengthen the public’s trust in the 
     profession.

Doradztwo zawodowe dla grup zagrożonych 
ryzykiem 
•   Poradnictwo zawodowe  
     i rehabilitacja zawodowa młodych osób 
     niepełnosprawnych, 
•   Poradnictwo zawodowe, przygotowanie 
    zawodowe oraz programy szkoleniowe dla 
    młodzieży zagrożonej marginalizacją, 
•   Poradnictwo zawodowe i szkolenia dla 
     migrantów.

Guidance for special target 
groups-at- risk
•  Career Guidance and 
    vocational rehabilita 
    tion for young disabled, 
•  Career guidance , vocational preparation  
    and training schemes for disadvantaged  youth, 
•  Career guidance and training schemes for 
    migrants. 

Study visits The Federal Employment Agency (Bundesagentur 
für Arbeit - BA) is the largest provider of labour mar-
ket services in Germany. It has a network of more than 
700 agencies and branch offices nationwide. Our 
most important tasks are job and training placement, 
career counselling and providing benefits replacing 
employment income such as unemployment benefit 
and insolvency payments. The Family Benefits Office 
(Familienkasse), which provides child benefit, is also 
part of the Federal Employment Agency.
The Federal Agency of Employment remained the 
most important institution for vocational guidance 
within the German guidance system because it re-
aches all age groups. The vocational counsellors of 
the Agencies of Employment work on a national level, 
whereas the Euroguidance counsellors of the Interna-
tional Placement Services (Zentrale Auslands - und 
Fachvermittlung (ZAV) offer educational and vocatio-
nal guidance on a European level. 

   Podstawowe wartości, takie jak wsparcie, 
uczciwość, lojalność, rozwój zawodowy, 
obiektywizm praktyki etycznej, interakcje  
z osobami i społeczeństwem.
Przełożenie wartości w zasady etyki zawodowej, 
•   Ochrona i wsparcie swobodnego przepły- 

 wu dokładnych i prawdziwych informacji,
•   Wspieranie świadomego podejmowania 

 decyzji przy otwartej komunikacji,
•   Ochrona poufnych i prywatnych informacji,
•   Promowanie zdrowej i uczciwej konkuren- 

  cji pomiędzy profesjonalistami,
•   Unikanie konfliktu interesu,
•   Działanie na rzecz wzmocnienia społecz- 

 nego zaufania do zawodu.

Federalna Agencja Pracy (Bundesagentur für Ar-
beit - BA) jest największym dostawcą usług rynku 
pracy w Niemczech. Posiada sieć ponad 700 biur i 
oddziałów w całym kraju. Najważniejsze zadania 
dotyczą pośrednictwa pracy, szkoleń, doradztwo 
zawodowe oraz zapewnienie świadczeń zastę-
pujących dochody pracy, takich jak zasiłek dla 
bezrobotnych. Biuro świadczeń rodzinnych Fami-
lienkasse, zapewnia zasiłek na dziecko, stanowi 
również część Federalnej Agencji Pracy.
Federalna Agencja Zatrudnienia dociera do 
wszystkich grup wiekowych. Doradcy zawodowi 
z agencji pracują na poziomie krajowym, nato-
miast Eurodoradztwo (Zentrale Auslands-und 
Fachvermittlung (ZAV) oferuje szkolenia  zawodo-
we dostępne na poziomie europejskim. 
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Efekt materialny został wspólnie opracowany przez uczestników projektu w celu 
dalszego przekazania wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas wyjazdu w swoich 
środowiskach.
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