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This article addresses the issue of vocational training in the territory of the Autonomous Community of 
Andalucia. It is making a reference to vocational training in the education system and introduces vari-
ous aspects of training courses, e-lerning and modular learning. Also and describes various aspects of 
new titles, National System of Professional Qualification, lifelong learning. 

W ostatnich latach, w Andaluzji doszło do bardzo znacz cych zmian społecznych, do któ-

rych głównie nale : przyrost ludno ci o ponad 960 000 ludzi w okresie 1999–2008, wzrost 

liczby osób pracuj cych o 944 000 w latach 1999–2008, zwi kszenie liczby osób aktywnych 

zawodowo o 944 000 w latach1999–2008 r., jak równie  wzrost stopy bezrobocia, która osi -

gn ła w drugim kwartale 2009 r. 25,41% (998 700 osób). Ten ostatni wska nik, który stał si  

najwi kszym problemem Andaluzji, został spowodowany kryzysem na rynku nieruchomo ci 

oraz du ym napływem imigrantów.  

Ostatnie lata to równie  okres istotnych reform systemowych w dziedzinie edukacji, które 

zostały rozpocz te zmian  Ustawy o Organizacji Systemu Edukacji z 3 pa dziernika 1990 r. 

(Ley Organica de Ordenacion del Sistema Educativo 1/1990 de 3 de Octubre) przez now  Usta-
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w  o Jako ci Edukacji (Ley Ogranica de Calidad de la Educacion 10/2002 de 23 de Diciembre). 

Do najwa niejsz  zapisów nowej ustawy nale ało wprowadzenie obowi zku szkolnego do 

16 roku ycia. Wspomniana ustawa o Organizacji Systemu Edukacji 1/1990 została uchylona 

przez Ustaw  o Edukacji z 2006 r. (Ley Organica de Educacion 2/2006 de 3 de Mayo) i ta ostat-

nia jest ustaw  obowi zuj c . W pierwszym rz dzie wprowadzone zmiany spowodowały 

znaczny wzrost liczby uczniów, zwłaszcza w szkołach rednich, które stały si  szkołami obo-

wi zkowymi (Segunda Obligatoria). 

Obecnie hiszpa ski system edukacji regulowany Ustaw  o Edukacji tworzy: edukacja 

przedszkolna (dwa cykle: 0–3, 3–6 lat) szkoła podstawowa ( , 6–12 lat), gimnazium 

( , 12–16 lat), liceum ogólnokształc ce lub profilowane ( , dwa 

cykle 16–18 lat), szkoła zawodowa (dwustopniowa: rednia i wy sza), szkolnictwo wy sze 

(jednolite lub dwustopniowe). W ustawie wyszczególniono szczególne formy kształcenia: edu-

kacj  j zyków obcych, edukacj  muzyczn  i artystyczn , edukacj  sportow  oraz edukacj  do-

rosłych. 

Szkolnictwo zawodowe, wedle artykułu 39 Ustawy o Edukacji nr 2/2006 powinno by  

zorganizowane dwustopniowo (kształcenie zawodowe rednie i wy sze) i winno by  zgodne 

z Narodowym Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych (art. 39.4). Według artykułu 41.1 tej usta-

wy 2 / 2006 dost p do szkolnictwa zawodowego redniego stopnia maj  wszyscy, którzy uko -

czyli obowi zkow  szkoł  redni . Nauk  na poziomie wy szym edukacji zawodowej mog  

rozpocz  wszyscy posiadaj cy wiadectwo uko czenia liceum. Ust p 2 tego artykułu zaznacza, 

e dost p do szkolnictwa zawodowego b d  mieli uczniowie powy ej 16 roku ycia niespełnia-

j cy akademickich wymogów, którzy zdadz  egzamin wst pny regulowany przez wła ciwe 

organy edukacyjne. 

Kształcenie zawodowe postrzegane jest dzi  jako podstawowe narz dzie aktywnej polityki 

zatrudnienia, wspierania zatrudnienia, poprawy wydajno ci i konkurencyjno ci przedsi biorstw 

oraz jako narz dzie rozwoju społeczno-gospodarczego obywateli poprzez kształcenie ustawicz-

ne przez całe ycie. Obecnie kształcenie zawodowe w Andaluzji podlega gł bokiej restruktury-

zacji, która według planu powinna zako czy  si  za kadencji obecnych władz (2008–2012). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej Andaluzji, za po rednictwem Dyrekcji Generalnej ds. 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego proponuje da  ostateczny impuls do wykonania zo-

bowi za  wprowadzenia strategii Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. 

Kształcenie zawodowe obejmuje wszystkie działania edukacyjne, kwalifikuj ce do wyko-

nywania ró nych zawodów, daj ce dost p do zatrudnienia oraz ułatwiaj ce aktywne uczestnic-

two w yciu społecznym, kulturalnym i gospodarczym poprzez samorealizacj  w pracy zawo-

dowej. W uj ciu szerokim obejmuje tzw. wst pne kształcenie zawodowe (Formación Profesio-

nal Inicial), wła ciwe kształcenie przyuczenia do zawodu, tre ci polegaj ce na zapoznaniu pra-

cownika z realiami panuj cymi na rynku pracy oraz kształcenie ustawiczne w przedsi bior-

stwach, umo liwiaj ce nabywanie i aktualizacj  umiej tno ci zawodowych. Kształcenie zawo-

dowe w systemie edukacji ma za zadanie przygotowywa  ucz cych si  do pracy w danym za-

wodzie oraz ułatwia  ich adaptacj  do zmian, które mog  wyst pi  w ci gu ich ycia oraz przy-

czynia  si  do ich rozwoju osobistego. Składa si  z cykli szkole  o charakterze modułowym, 
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o zró nicowanej liczbie godzin oraz odpowiednich: teoretycznych i praktycznych tre ci wła ci-

wych dla danego zawodu. 

Cykle modułowe stopnia redniego i wy szego odpowiadaj  ró nym poziomom kwalifika-

cji. Moduły redniego stopnia obejmuj  zadania zawodowe: wykonanie, wytwarzanie, realizacj  

itd., moduły stopnia wy szego: projektowanie, organizacja, koordynacja, planowanie, kontrola, 

nadzór itp. Po uko czeniu wszystkich cykli okre lonych dla danego zawodu na poziomie red-

nim lub wy szym otrzymuje si  odpowiednio tytuł technika lub starszego technika.  

Modułowa organizacja cykli szkoleniowych umo liwia elastyczno  cie ek kształcenia, 

daj c mo liwo  uko czenia jednego lub wi cej modułów lub jednostek modułowych. Ko cz c 

dan  jednostk  modułow , uzyskuje si  prawo do akredytacji konkretnych kwalifikacji. Uko -

czenie wszystkich modułów szkoleniowych z tego samego cyklu skutkuje potwierdzeniem kwa-

lifikacji uprawniaj cych do wykonywania konkretnego zawodu, a zatem zdobycia kompetencji 

do wykonywania okre lonych zada  zawodowych. Kwalifikacje zdobyte w ten sposób maj  

zarówno warto  akademick , b d c potwierdzeniem uko czenia szkoły, jak i warto  zawodo-

w , potwierdzaj c dane kwalifikacje na terytorium całej Unii Europejskiej. 

Aby rozpocz  kształcenie zawodowe w cyklach redniego stopnia, konieczne jest speł-

nienie jednego z nast puj cych wymaga  dotycz cych wykształcenia: posiadanie dyplomu 

uko czenia szkoły redniej, posiadanie dyplomu asystenta technicznego pierwszego stopnia; 

uko czenie dwóch lat liceum, zaliczenie drugiego roku w ramach I Etapu Eksperymentu Re-

formy Szkolnictwa redniego, posiadanie dyplomu Szkoły Sztuki i Rzemiosła, uko czenie 

trzeciego roku kursu eksperymentalnego według planu nauczania z 1963 r., posiadanie tytułu 

technika. Mo liwe jest równie  rozpocz cie kształcenia zawodowego na poziomie rednim bez 

spełnienia wymogów akademickich poprzez zdanie egzaminu próbnego, w którym kandydat 

powinien udowodni  wystarczaj ce przygotowanie do rozpocz cia nauki. Wnioskodawca powi-

nien mie  uko czone 17 lat w roku, w którym przyst puje do egzaminu wst pnego. 

Podobne jak w przypadku stopnia redniego, nale y spełni  okre lone warunki akademic-

kie, eby móc rozpocz  kształcenie zawodowe w cyklach stopnia wy szego: uko czy  liceum 

ogólnokształc ce w trybie zgodnym z ustaw  o Organizacji Systemu Edukacji nr 1/1990 z dnia 

3 pa dziernika, zaliczy  drugi rok liceum na dowolnym kierunku Eksperymentalnego Liceum 

Planu Reformy Edukacji redniej, posiada  tytuł technika specjalisty drugiego stopnia, posiada  

dyplom uniwersytecki, posiada  tytuł starszego technika albo posiada  tytuł młodszego technika 

odpowiedniego cyklu modułowego, inne ekwiwalentne studia albo tytuły zawodowe. Mo liwe 

jest równie  rozpocz cie nauki bez spełnienia wymogów akademickich poprzez zaliczenie eg-

zaminu wst pnego, jednak wnioskodawca musi mie  uko czone przynajmniej 19 lat w roku 

przeprowadzania egzaminu. 
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Od roku akademickiego 2009/2010 zgodnie z ustaw  2/2006 z dnia 3 maja o Edukacji, do-

ro li mog  uczestniczy  w niektórych jednostkach modułowych kształcenia zawodowego auto-

ryzowanych przez Generaln  Dyrekcj  Kształcenia Zawodowego i Edukacji Ustawicznej za-

równo stacjonarnie, jak i na odległo . Ka dy ucz cy si  mo e zapisa  si  na interesuj ce go 

jednostki modułowe, projektuj c cie k  kształcenia według własnych potrzeb.

Kształcenie zawodowe na odległo  ma za zadanie dotrze  do wi kszej grupy odbiorców, 

ułatwiaj c szeroki dost p do nabywania nowych lub podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-

wych przez wykorzystanie nowych technologii informatycznych. W tym trybie kształcenie 

odbywa si  głównie za po rednictwem Internetu z wykorzystaniem metod e-learningowych. 

Wymagania wst pne kształcenia w tej formie s  takie same, jak ogólne zasady dost pu do cykli 

szkoleniowych. Ponadto osoby, które uko czyły 18 lat mog  uzyska  dost p do jednostek mo-

dułowych, nie spełniaj c adnych warunków, ale posiadaj c potwierdzone co najmniej dwulet-

nie do wiadczenie w pracy na stanowisku zwi zanym z dan  jednostk  modułow .  

Kształcenie zawodowe jest zorganizowane według struktury, któr  tworz  tzw. rodziny 

zawodów. Ka da obejmuje pewn  grup  zawodów o podobnej cie ce podstawowej szkolenia 

i dotycz  tej samej działalno ci produkcyjnej. 

Rodzina zawodów obejmuje ró ne zawody, istniej ce na pewnym polu działalno ci zawo-

dowej, które s  ze sob  powi zane przez podobne umiej tno ci i kwalifikacje zawodowe wy-

magane na stanowisku pracy. Dlatego zawody z tej samej rodziny zawodów wywodz  si  z tego 

samego pnia kształcenia bazuj cego na rozwoju pewnych okre lonych podstawowych tre ci 

(umiej tno ci, zdolno ci, wła ciwo ci, postaw, tre ci kształcenia itp.). 

Rodziny zawodów dostosowuj  si  do potrzeb rynku pracy, który zmienia si  na tyle dy-

namiczne, e wymaga ci głej aktualizacji oferty edukacyjnej. 

Reasumuj c, tytuły zawodowe s  pogrupowane w rodziny zawodowe, a tre ci kształcenia 

zawodowego, które prowadz  do uzyskania tych tytułów, s  zorganizowane w modułowe cykle 

szkoleniowe zwi zane z jednostkami kompetencji zebranymi w Narodowym Katalogu Kwalifi-

kacji Zawodowych oraz moduły niezwi zane z tymi jednostkami. Oferta szkól zawodowych jest 

ka dego roku ró na w ró nych regionach w zale no ci od potrzeb rynku pracy. Zawsze jednak 

jest pogrupowana w te same rodziny zawodowe, które okre lone w Narodowym Katalogu Kwa-

lifikacji Zawodowych s  niezmienne. Nale  do nich: rolnictwo; kultura fizyczna i sport; go-

spodarka morska i rybołówstwo; administracja i zarz dzanie; sztuki graficzne; handel i marke-

ting; budownictwo; elektryka i elektronika; przemysł energetyczny; przemysł mechaniczny; 

hotelarstwo i turystyka; przemysł ywieniowy; informatyka i komunikacja; przemysł drzewny 

i meblarski; transport samochodowy; przemysł chemiczny i farmaceutyczny; słu ba zdrowia; 

tekstylia, konfekcja, przemysł skórzany; r kodzielnictwo; przemysł szklany i ceramiczny; ro-

dowisko naturalne; przemysł audiowizualny; wizerunek zewn trzny osób; usługi społeczno-

kulturalne; przemysł kopalniany i wydobywczy. 
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Oferta kształcenia zawodowego w Andaluzji musiała zosta  zaktualizowana zgodnie 

z Ustaw  o Edukacji nr 2/2006 z dnia 3 maja i zgodnie z wprowadzonym w niej systemem kwa-

lifikacji zawodowych. Ju  w roku szkolnym 2008/2009 do tej oferty weszło sze  nowych tytu-

łów, a w roku 2009/2010 wprowadzono dalsze dwadzie cia jeden. Nowe realia społeczne 

z jednej strony oraz profile zawodowe wymagane przez sektor produkcyjny z drugiej strony 

wpływaj  w du ym stopniu na ofert  cykli kształcenia w Andaluzji. Liczba cykli szkoleniowych 

realizowanych w Andaluzji stale wzrasta. W roku akademickim 2001/2002 było ich 1502, a na 

pocz tku roku 2008/2009 ju  2015. 

Dost p do edukacji zawodowej jest gwarantowany przez szczegółowe planowanie funk-

cjonowania sieci szkół i centrów kształcenia w ka dym okr gu. Dzi ki efektywnej i przejrzystej 

rekrutacji oraz aktualnej ofercie kształcenia system ten zapewnia realizacj  zarówno ogólnych, 

jak i indywidualnych potrzeb edukacyjnych. 

Równocze nie ze wzrostem liczby cykli szkoleniowych co roku wzrasta liczba osób 

uczestnicz cych w kształceniu zawodowym (31 671 w roku 1998/1999 do 91 051 w roku 

2008/2009). Zmiany te s  dowodem na rosn ce uznanie i wag  społecznej i gospodarczej roli 

kształcenia zawodowego. 

Kolejny wa ny element edukacji zawodowej w Andaluzji, nad którym pracuje Minister-

stwo Edukacji, stanowi  centra kształcenia. Celem ich powstania było ci lejsze powi zanie 

kształcenia zawodowego z sytuacj  na rynku pracy przez powi zanie konkretnych centrów 

z odpowiadaj cymi ich profilowi podmiotami gospodarczymi. Taka integracja edukacji i ro-

dowiska produkcyjnego słu y podwójnemu celowi: a) zaspokojeniu realnych potrzeb sektora 

produkcyjnego na pracowników technicznych o konkretnym profilu zawodowym, b) ułatwieniu 

bezpo redniego kontaktu uczniów z ich przyszłym rodowiskiem pracy. Dzi ki wcze niejszej 

współpracy uczniów z ich przyszłymi pracodawcami po uzyskaniu dyplomu technika lub star-

szego technika, absolwenci mog  przyst pi  do pracy, bez konieczno ci stosowania okresów 

próbnych i przej ciowych, jak to ma miejsce zazwyczaj. Dla ułatwienia tego procesu Minister-

stwo Edukacji podpisuje umowy ze zwi zkami pracodawców z poszczególnych gał zi przemy-

słu. 

Elastyczno  jest kluczowym elementem, który autorzy reformy chcieli zapewni  w „no-

wej” edukacji zawodowej. Obecnie ucze  ma bardzo szerokie mo liwo ci dost pu do kształce-

nia zawodowego. Reforma powinna doprowadzi  do takiego stanu rzeczy, w którym wpływ 

warunków osobistych ucznia nie byłyby przeszkod  w podj ciu i kontynuowaniu rozwoju za-

wodowego. Najbardziej oczywistym przykładem tego procesu jest kształcenie na odległo , 

które ułatwia dost p do cykli szkoleniowych dla tych, którzy nie mog  uczestniczy  w zaj ciach 

w trybie stacjonarnym. Obecnie jedena cie centrów kształcenia w Andaluzji oferuje tak  mo -

liwo , posiadaj c w ofercie ł cznie 10 cykli i 118 modułów, m.in.: administracja i finanse, 

handel i marketing, pedagogika specjalna, doradztwo zawodowe. 
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Elastyczno  jest tak e wa nym elementem w samej organizacji kształcenia, zarówno sta-

cjonarnego, jak i na odległo . System modułowy dostosowuje si  do indywidualnych potrzeb 

uczniów, ułatwiaj c uzyskanie dyplomu czy zdobycie nowych kwalifikacji. 

Jednym z najbardziej skutecznych instrumentów nowej reformy jest Krajowy System 

Kwalifikacji i Szkolenia Zawodowego (SNCFP). System ten słu y ujednoliceniu kształcenia 

zawodowego w Hiszpanii, ułatwiaj c integracj  trzech podsystemów kształcenia zawodowego: 

szkolnictwa zawodowego ( ), doskonalenia zawodowego (

) oraz kształcenia ustawicznego ( ), okre laj c jednocze-

nie zasady akredytacji umiej tno ci nabytych na drodze do wiadczenia zawodowego lub 

kształcenia nieformalnego. Odpowiedzialnym za wprowadzenie systemu jest Pa stwowy Insty-

tut Kwalifikacji (INUCAL), który zajmuje si  równie  opracowaniem standardów kwalifikacji 

zawodowych. Oprócz omawianego w niniejszym artykule kształcenia w systemie szkolnym, 

kierowanego do młodzie y szkolnej, która uko czyła obowi zkow  edukacj  na poziomie red-

nim, system edukacji zawodowej w Hiszpanii tworz : Doskonalenie Zawodowe i Ustawiczne 

Kształcenie Zawodowe. To pierwsze jest kierowane głównie do bezrobotnych i ma im pomóc 

w zdobyciu nowych kwalifikacji, a przez to ułatwi  znalezienie pracy. Drugi podsystem – 

kształcenie ustawiczne – jest kierowany do ogółu osób zatrudnionych, a zwłaszcza do tych, 

którzy chc  pogł bi  i wzbogaci  swoje kompetencje przez zdobywanie nowych kwalifikacji. 

Kształcenie zawodowe dla bezrobotnych odbywa si  w specjalnych centrach kształcenia (

), natomiast kształcenie ustawiczne zazwyczaj 

odbywa si  w zakładach pracy w systemie szkolenia ci głego. 

Warto podkre li , e dzi ki wspólnemu wysiłkowi rz du autonomicznego Andaluzji, 

współpracuj cego ze zwi zkami pracowników i pracodawców oraz innych partnerów społecz-

nych, udało si  pomy lnie wprowadzi  główne zało enia reformy edukacji zawodowej w Anda-

luzji. System kształcenia zawodowego ma dobre podstawy do dalszego rozwijania si  i integra-

cji w duchu ustawodawstwa Unii Europejskiej. Jednocze nie dzi ki swej szerokiej ofercie oraz 

przejrzystym i elastycznym zasadom rekrutacji daje ka dej osobie mo liwo  rozpocz cia inte-

resuj cego j  cyklu kształcenia i zwi kszenia swoich szans na rynku pracy. 
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