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1 Koncepcja badania

Celem badania było zebranie informacji mających wspomagać opracowanie strategii 
implementacji treningu uczenia kompetencji społecznych. 

Realizacja projektu planowana jest w czterech lokalizacjach: Warszawa, Radom, Płock, 
Ostrołęka. W związku z tym prace badawcze 
których realizowany będzie projekt. 

Każda z lokalizacji potraktowana została jako studium prz
przeprowadziliśmy badania z wykorzystaniem 
wymiarach: 

• Badanych grup (nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół)

• Metod i technik badawczych (badania jakościowe (indywidualne
ilościowe (wywiady standaryzowane i ankiety) 

• Zespołu badawczego (połączenie różnych perspektyw i doświadczeń członów 
zespołu badawczego) 

Studia przypadku prowadzone były w taki sposób, żeby możliwe było wykorzystanie ich 
uogólniającego charakteru, bez utraty informacji o specyfice badanych lokalizacji.  

Koncepcja badania realizowana była poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania określone 
na etapie konceptualizacji badania.

1.1 Obszary i pytania badawcze

W ramach opracowania koncepcji badawczej 
3 obszary związane z grupami badanych respondentów, każdej grupie przyporządkowane 
zostały pytania badawcze, na które 

1.1.1 Przedsiębiorcy  

• Jakie modele / podejście do zarządza

• Jakie modele / podejście do zasobów ludzkich prezentują przedsiębiorcy?

• Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników (po 
szkołach zawodowych i technikach)?

o Jak zmieniały się ich oczekiwania w

• Jacy pracownicy do nich przychodzą (po 
technikach)? 

• Jak wygląda proces rekrutacji?

• Wiedza przedsiębiorców o systemie edukacji

o Jak wygląda współpraca ze szkołami

o Jaka jest opinia na temat szkół

1.1.2 Szkoły (nauczyciele i dyrektorzy)

• Charakterystyka nauczycieli
o Jakie jest doświadczenie zawodowe 

doświadczenia,
o Dlaczego pracują jako nauczyciele?
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Koncepcja badania 

zebranie informacji mających wspomagać opracowanie strategii 
uczenia kompetencji społecznych.  

Realizacja projektu planowana jest w czterech lokalizacjach: Warszawa, Radom, Płock, 
W związku z tym prace badawcze skoncentrowane były

projekt.  

Każda z lokalizacji potraktowana została jako studium przypadku. W każdym z ośrodków 
przeprowadziliśmy badania z wykorzystaniem triangulacji. Funkcjonowała ona w trzech 

Badanych grup (nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół)

Metod i technik badawczych (badania jakościowe (indywidualne
ilościowe (wywiady standaryzowane i ankiety)  

Zespołu badawczego (połączenie różnych perspektyw i doświadczeń członów 
 

Studia przypadku prowadzone były w taki sposób, żeby możliwe było wykorzystanie ich 
akteru, bez utraty informacji o specyfice badanych lokalizacji.  

Koncepcja badania realizowana była poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania określone 
na etapie konceptualizacji badania. 

Obszary i pytania badawcze 

koncepcji badawczej problematyka badania podzielona została na 
3 obszary związane z grupami badanych respondentów, każdej grupie przyporządkowane 
zostały pytania badawcze, na które poszukiwaliśmy odpowiedzi w trakcie badań.

 

Jakie modele / podejście do zarządzania prezentują przedsiębiorcy? 

Jakie modele / podejście do zasobów ludzkich prezentują przedsiębiorcy?

Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników (po 
i technikach)? 

Jak zmieniały się ich oczekiwania w czasie? 

Jacy pracownicy do nich przychodzą (po zasadniczych szkołach zawodowych 

Jak wygląda proces rekrutacji? 

Wiedza przedsiębiorców o systemie edukacji? 

współpraca ze szkołami? 

opinia na temat szkół zawodowych i techników?

Szkoły (nauczyciele i dyrektorzy) 

harakterystyka nauczycieli 
oświadczenie zawodowe nauczycieli - kiedy, jaki rodzaj 

, czy pracowali poza systemem edukacji? 
laczego pracują jako nauczyciele? 
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zebranie informacji mających wspomagać opracowanie strategii 

Realizacja projektu planowana jest w czterech lokalizacjach: Warszawa, Radom, Płock, 
skoncentrowane były w ośrodkach, w 

ypadku. W każdym z ośrodków 
. Funkcjonowała ona w trzech 

Badanych grup (nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół) 

Metod i technik badawczych (badania jakościowe (indywidualne i grupowe)  i 

Zespołu badawczego (połączenie różnych perspektyw i doświadczeń członów 

Studia przypadku prowadzone były w taki sposób, żeby możliwe było wykorzystanie ich 
akteru, bez utraty informacji o specyfice badanych lokalizacji.   

Koncepcja badania realizowana była poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania określone 

problematyka badania podzielona została na 
3 obszary związane z grupami badanych respondentów, każdej grupie przyporządkowane 

odpowiedzi w trakcie badań. 

 

Jakie modele / podejście do zasobów ludzkich prezentują przedsiębiorcy? 

Jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec przyszłych pracowników (po zasadniczych 

zasadniczych szkołach zawodowych  i 

hników? 

kiedy, jaki rodzaj 



-------------------------------------------------------------------------

                                          

o Dlaczego nie pracują w innym za
o Co jeszcze robią poza byciem nauczycielem 

1.1.3 Uczniowie  

• Motywacje do nauki 
o Jakie są motywacje związane z uczeniem się?
o Jak sobie wyobrażają przyszłość?

• Kiedy może się rozpocząć proces nabywania umiejętności pracy zespołowe 
nabywania kompetencji 

• Postrzeganie sukcesu przez młodzież
o Jakie są elementy składowe sukcesu
o Jak sukces związany jest z pracą?

• Co to jest sukces zawodowy?
o jaką widzi rolę szkoły w sukcesie zawodowym?

• Co wpływa na znalezienie pracy?
• Jaki jest poziom umiejętności społecznych wśród uczniów
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pracują w innym zawodzie? 
o jeszcze robią poza byciem nauczycielem - zawodowo i hobbystycznie?

akie są motywacje związane z uczeniem się? 
ak sobie wyobrażają przyszłość? 

iedy może się rozpocząć proces nabywania umiejętności pracy zespołowe 
nabywania kompetencji ? 
ostrzeganie sukcesu przez młodzież 

akie są elementy składowe sukcesu życiowego? 
ak sukces związany jest z pracą? 

o to jest sukces zawodowy? 
jaką widzi rolę szkoły w sukcesie zawodowym? 

o wpływa na znalezienie pracy? 
poziom umiejętności społecznych wśród uczniów? 

 

 
------------------------------------ 

zawodowo i hobbystycznie? 

iedy może się rozpocząć proces nabywania umiejętności pracy zespołowe - 
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1.1.4 Metodologia badania

 

W zawiązku z decyzją o realizacji projektu w czterech lokalizacjach. Metodologię projektu 
postanowiono oprzeć na złożonych i wieloaspektowych studiach przypadku. I tak badania 
prowadzone były w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce oraz okolicach tych miast. 

1.1.4.1 Metody jakościowe 

 

Badania jakościowe objęły następujące grupy respondentów:

• Pracodawców 

• Dyrektorów szkół 

• Nauczycieli 

Z pracodawcami i dyrektorami szkół przeprowadzone zostały 
pogłębione (IDI) natomiast z nauczycielami zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Indywidualny wywiad pogłębiony

bezpośrednia rozmowa z respondentem na podstawie scenariusza rozmowy. Realizacja 
indywidualnych wywiadów pogłębionych będzie prowadzona przez ekspertów kluczowych 
(członków Zespołu badawczego) z wykorzystaniem scenariuszy do wywiadu. Pytania w 
scenariuszach będą miały charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności ich zadawania czy 
sposobie formułowania decydował będzie prowadzący wywiad. 

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych

formę ustrukturyzowanej dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Wykorzystuje w 
zbieraniu informacji dynamikę grupy, wzajemne oddziaływanie
uczestników, ich aktywność i spontaniczność. Wywiad tego typu zapewnia uzyskanie 
stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Ponadto, z uwagi na wspomnianą 
dynamikę grupy, sprzyja odkrywaniu różnych aspektów zjawisk i ujawniani
kontekstu.  

 

Poniżej przedstawione jest zestawienie zbiorcze dotyczące badań jakościowych.

 

Lokalizacja Przedsiębiorcy

Warszawa i 

okolice 

Radom 

Płock  

Ostrołęka 

SUMA 
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Metodologia badania 

W zawiązku z decyzją o realizacji projektu w czterech lokalizacjach. Metodologię projektu 
postanowiono oprzeć na złożonych i wieloaspektowych studiach przypadku. I tak badania 

zone były w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce oraz okolicach tych miast. 

Metody jakościowe  

następujące grupy respondentów: 

Z pracodawcami i dyrektorami szkół przeprowadzone zostały indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI) natomiast z nauczycielami zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) to 
bezpośrednia rozmowa z respondentem na podstawie scenariusza rozmowy. Realizacja 

widualnych wywiadów pogłębionych będzie prowadzona przez ekspertów kluczowych 
(członków Zespołu badawczego) z wykorzystaniem scenariuszy do wywiadu. Pytania w 
scenariuszach będą miały charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności ich zadawania czy 

mułowania decydował będzie prowadzący wywiad.  

zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. grupy fokusowe
formę ustrukturyzowanej dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Wykorzystuje w 
zbieraniu informacji dynamikę grupy, wzajemne oddziaływanie i stymulowanie się 
uczestników, ich aktywność i spontaniczność. Wywiad tego typu zapewnia uzyskanie 
stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Ponadto, z uwagi na wspomnianą 
dynamikę grupy, sprzyja odkrywaniu różnych aspektów zjawisk i ujawniani

Poniżej przedstawione jest zestawienie zbiorcze dotyczące badań jakościowych.

Przedsiębiorcy 

(IDI) 

Nauczyciele (FGI) Dyrektorzy (IDI)

4 1 

4 1 

4 1 

4 1 

16 4 
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W zawiązku z decyzją o realizacji projektu w czterech lokalizacjach. Metodologię projektu 
postanowiono oprzeć na złożonych i wieloaspektowych studiach przypadku. I tak badania 

zone były w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce oraz okolicach tych miast.  

indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI) natomiast z nauczycielami zogniskowane wywiady grupowe (FGI). 

Depth Interview) to 
bezpośrednia rozmowa z respondentem na podstawie scenariusza rozmowy. Realizacja 

widualnych wywiadów pogłębionych będzie prowadzona przez ekspertów kluczowych 
(członków Zespołu badawczego) z wykorzystaniem scenariuszy do wywiadu. Pytania w 
scenariuszach będą miały charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności ich zadawania czy 

(tzw. grupy fokusowe, FGI) ma 
formę ustrukturyzowanej dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Wykorzystuje w 

i stymulowanie się 
uczestników, ich aktywność i spontaniczność. Wywiad tego typu zapewnia uzyskanie 
stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Ponadto, z uwagi na wspomnianą 
dynamikę grupy, sprzyja odkrywaniu różnych aspektów zjawisk i ujawnianiu ich 

Poniżej przedstawione jest zestawienie zbiorcze dotyczące badań jakościowych. 

Dyrektorzy (IDI) 

2 

2 

2 

2 

8 
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1.1.5 Metody ilościowe 

 

Badania ilościowe prowadzone 
wszystkie oparte na standaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania 
zamknięte i otwarte. 

W związku z różnorodną specyfiką grup zastosowano różne 
przypadku nauczycieli i przedsiębiorców skorzystano
natomiast w przypadku uczniów 

Ankieta audytoryjna jest to badanie, w którym kwestionariusz ankiety jest wyp
samodzielnie przez respondentów w jednym czasie, zgromadzonych w pomieszczeniu, 
stanowiąc audytorium. 

Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, 
ani nie odczytuje pytań, jedynie ogranicza się do podania cel
ewentualnie tłumaczy, jak ankietę należy wypełnić. W odróżnieniu od innych technik 
ankietowych w tym przypadku uzyskuje się prawie stuprocentową zwrotność materiału. 
Cechą charakterystyczną jest standaryzacja warunków przeprowadzenia
samym miejscu i w tym samym czasie.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI

technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu 
bezpośrednich wywiadów z respondentami. P
standaryzowane kwestionariusze papierowe z niewielkim udziałem pytań otwartych. 

 

Szkoły do badania wybrane zostały z pośród szkół, które potencjalnie mogą uczestniczyć 
w projekcie. W każdej lokalizacji badania przeprow
też nacisk, na decentralizację próby badawczej 
szkół leżały poza terenem głównych miast.

Zgodnie z planami dotyczącymi realizacji projektu w wybranych lokalizacjach próba 
podzielona została na cztery równe części. Liczebności w poszczególnych grupach 
kształtowały się w następujący sposób.

  

Lokalizacja Przedsiębiorcy

Warszawa 

Radom 

Płock  

Ostrołęka 
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Badania ilościowe prowadzone były wśród przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów, 
wszystkie oparte na standaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania 

W związku z różnorodną specyfiką grup zastosowano różne techniki badawcze. I tak w 
eli i przedsiębiorców skorzystano z wywiadu kwestionariuszowego, 

natomiast w przypadku uczniów posłużyliśmy się techniką audytoryjną.

jest to badanie, w którym kwestionariusz ankiety jest wyp
samodzielnie przez respondentów w jednym czasie, zgromadzonych w pomieszczeniu, 

Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, 
ani nie odczytuje pytań, jedynie ogranicza się do podania celu prowadzonych badań i 
ewentualnie tłumaczy, jak ankietę należy wypełnić. W odróżnieniu od innych technik 
ankietowych w tym przypadku uzyskuje się prawie stuprocentową zwrotność materiału. 
Cechą charakterystyczną jest standaryzacja warunków przeprowadzenia
samym miejscu i w tym samym czasie. 

Wywiady kwestionariuszowe PAPI - (ang. Paper Assissted Personal Interwiev) to 
technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu 
bezpośrednich wywiadów z respondentami. Podstawowym narzędziem badawczym będą 
standaryzowane kwestionariusze papierowe z niewielkim udziałem pytań otwartych. 

Szkoły do badania wybrane zostały z pośród szkół, które potencjalnie mogą uczestniczyć 
w projekcie. W każdej lokalizacji badania przeprowadzone zostało w 5 szkołach. Położono 
też nacisk, na decentralizację próby badawczej – w każdej z lokalizacji 2 z wybranych 
szkół leżały poza terenem głównych miast. 

Zgodnie z planami dotyczącymi realizacji projektu w wybranych lokalizacjach próba 
na została na cztery równe części. Liczebności w poszczególnych grupach 

kształtowały się w następujący sposób. 

Przedsiębiorcy Nauczyciele 

25 50 

25 50 

25 50 

25 50 
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wśród przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów, 
wszystkie oparte na standaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania 

techniki badawcze. I tak w 
kwestionariuszowego, 

się techniką audytoryjną. 

jest to badanie, w którym kwestionariusz ankiety jest wypełniany 
samodzielnie przez respondentów w jednym czasie, zgromadzonych w pomieszczeniu, 

Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, 
u prowadzonych badań i 

ewentualnie tłumaczy, jak ankietę należy wypełnić. W odróżnieniu od innych technik 
ankietowych w tym przypadku uzyskuje się prawie stuprocentową zwrotność materiału. 
Cechą charakterystyczną jest standaryzacja warunków przeprowadzenia badania - w tym 

(ang. Paper Assissted Personal Interwiev) to 
technika stosowana przy realizacji badań ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu 

odstawowym narzędziem badawczym będą 
standaryzowane kwestionariusze papierowe z niewielkim udziałem pytań otwartych.  

Szkoły do badania wybrane zostały z pośród szkół, które potencjalnie mogą uczestniczyć 
adzone zostało w 5 szkołach. Położono 
w każdej z lokalizacji 2 z wybranych 

Zgodnie z planami dotyczącymi realizacji projektu w wybranych lokalizacjach próba 
na została na cztery równe części. Liczebności w poszczególnych grupach 

Uczniowie 

100 

100 

100 

100 
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2 Wyniki badania

2.1 Perspektywa pracodawców

2.1.1 Wiedza pracodawców o absolwentach

 

Wiedza pracodawców o absolwentach szkół zawodowych tylko w niewielkim stopniu 
wynika z ich rzeczywistych kontaktów ze szkołami, ze znajomości programów nauczania 
zawodu, z dostępnych badań lub z 
współpracy biznesu (stowarzyszeń pracodawców itp.). Dominują dwa źródła:

• doświadczenia własne, 

• negatywne stereotypy szkolnictwa zawodowego

Negatywne stereotypy odnoszą
notabene, istotny wpływ na interpretację doświadczeń własnych
samodzielną refleksję na nimi i w znacznym stopniu ograniczają ich znaczenie dla 
podejmowania decyzji w kwestiach zatrudniani
wypracowuje co prawda zasady selekcji kandydatów, które pozwalają im na zatrudnianie 
osób o pożądanych cechach (choć w większości przypadków nie są one formalizowane w 
postaci procedur), ale, zgodnie ze stereotypowym wizerunki
zawodowej, są oni raczej eliminowani z grupy potencjalnych kandydatów. 

Szkół zawodowych nie bierze się też zazwyczaj pod uwagę jako potencjalnych partnerów 
w polityce zatrudnienia firmy.
spodziewają sie po ewentualnej współpracy ze szkołami. W większym stopniu korzyści 
takie potrafili wskazać raczej dyrektorzy szkół. Pracodawcy 
prowadzono rozmowy – wydają się na tyle pozostawać we władaniu negatywnego 
stereotypu szkoły zawodowej, że nie zauważają dość oczywistego faktu, że szkoła 
zawodowa – zła czy dobra 
zatrudnianych przez nich pracowników, w 
żywotnym interesem. 

Stereotyp ten sprowadza się do kilku tez
realną sytuacją szkół zawodowych
ale nie wynikają raczej ze znajomości faktów. Dowodem na to może być 
opisach do rzeczywistości sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat i praktycznie 
wiedza pracodawców na temat dokonywanych reform szkolnictwa zawodowego (np. 
programy modułowe).  Rozmówc
współpracy ze szkołami, poza doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem absolwentów 
oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem praktyk, które zresztą były zwykle 
prezentowane jako doświadczenia innych firm, znan
bezpośrednio zdobyte przez pracodawcę w jego działalności gospodarczej.

Zgodnie z tym stereotypem, szkoły zawodowe:

• są szkołami, do których
gimnazjum, ze środowisk nieceniących wyk
patologicznych, z deficyte
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pracodawców o absolwentach 

iedza pracodawców o absolwentach szkół zawodowych tylko w niewielkim stopniu 
wynika z ich rzeczywistych kontaktów ze szkołami, ze znajomości programów nauczania 
zawodu, z dostępnych badań lub z wymiany doświadczeń za pośrednictwem organizacji 
współpracy biznesu (stowarzyszeń pracodawców itp.). Dominują dwa źródła:

oświadczenia własne, związane z zatrudnianiem absolwentów, 

egatywne stereotypy szkolnictwa zawodowego.  

Negatywne stereotypy odnoszące się do szkolnictwa zawodowego w Polsce
istotny wpływ na interpretację doświadczeń własnych, przez co utrudniają 

samodzielną refleksję na nimi i w znacznym stopniu ograniczają ich znaczenie dla 
w kwestiach zatrudniania absolwentów. Większość firm 

zasady selekcji kandydatów, które pozwalają im na zatrudnianie 
osób o pożądanych cechach (choć w większości przypadków nie są one formalizowane w 

, ale, zgodnie ze stereotypowym wizerunkiem absolwenta szkoły 
zawodowej, są oni raczej eliminowani z grupy potencjalnych kandydatów. 

Szkół zawodowych nie bierze się też zazwyczaj pod uwagę jako potencjalnych partnerów 
w polityce zatrudnienia firmy. Przedsiębiorcy nie potrafili wskazać korzyści, 
spodziewają sie po ewentualnej współpracy ze szkołami. W większym stopniu korzyści 
takie potrafili wskazać raczej dyrektorzy szkół. Pracodawcy – przynajmniej ci, z którymi 

wydają się na tyle pozostawać we władaniu negatywnego 
ereotypu szkoły zawodowej, że nie zauważają dość oczywistego faktu, że szkoła 

zła czy dobra – jest początkiem drogi zawodowej znacznej części 
zatrudnianych przez nich pracowników, w związku z czym wpływ na jej kształt jest ich 

Stereotyp ten sprowadza się do kilku tez-klisz, które mają wprawdzie sporo wspólnego z 
realną sytuacją szkół zawodowych i przyjętą w Polsce formułą kształcenia zawodowego
ale nie wynikają raczej ze znajomości faktów. Dowodem na to może być 
opisach do rzeczywistości sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat i praktycznie 
wiedza pracodawców na temat dokonywanych reform szkolnictwa zawodowego (np. 

ozmówcy nie byli w stanie powołać się na żadne doświadczenia 
współpracy ze szkołami, poza doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem absolwentów 
oraz doświadczeń związanych z prowadzeniem praktyk, które zresztą były zwykle 
prezentowane jako doświadczenia innych firm, znane z kontaktów z nimi, a nie 
bezpośrednio zdobyte przez pracodawcę w jego działalności gospodarczej.

stereotypem, szkoły zawodowe: 

do których trafia młodzież z gorszymi wynikami nauczania w 
gimnazjum, ze środowisk nieceniących wykształcenia, z rodzin uboższych, nawet 
patologicznych, z deficytem kompetencji społecznych; 
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• w których nie uczy się praktycznych umiejętności zawodowych;

• w których uczy się przestarzałych technologii, nieprzydatnych na rynku pracy;

• w których nie rozwija się samodzielności i kreatywności ucznia. 

W wyniku takiego podejścia absolwenci szkół zawodowych postrzegani są jako 
pracownicy, których i tak trzeba nauczyć wszystkiego „od nowa” zgodnie ze specyfiką 
danej firmy. Oznacza to, że kszt
stracony. W opinii pracodawców uczniowie również maja 
przygotowuje ich do wykonywania zawodów, przez co nie szanują jej i nie oczekują po 
niej zdobycia przydatnych umiejętności
w opinii pracodawców absolwenci wychodzą ze szkół zawodowych zdemoralizowani
potencjalni pracownicy. Dopiero kilkuletnia obecność na rynku pracy stanowi swego 
rodzaju sprawdzian, która pozwala traktować
deficytów, które mają wykazywać absolwenci. Innym jeszcze warunkiem, 
przesądzającym o braku zainteresowania zatrudnianiem absolwentów jest brak ich 
stabilizacji życiowej. Absolwenci, niezależnie od wskazywanych deficyt
społecznych, nie gwarantują też, w opinii pracodawców, trwałego związku z firmą. 
Dlatego najchętniej zatrudnia się pracowników o ustabilizowanej sytuacji życiowej 
(rodzina, dziecko), a także będących w sytuacji przymusu zarobkowania 
obciążonych kredytem hipotecznym. Osiągnięcie tej sytuacji traktowane jest także jako 
swoisty sprawdzian kompetencji społecznych pracownika.

W wywiadach negatywny stereotyp 

• Po pierwsze, rozmówcy 
do znanych sobie doświadczeń innych pracodawców. Często przywoływane są 
negatywne doświadczenia z organizacji praktyk; skrajnym przypadkiem było 
porównanie w jednym z wywiadów organizacji praktyk uczniowskich z 
zatrudnianiem więźniów, jako niosących podobne ryzyko i uciążliwości dla firmy. 

• Po drugie, szkoły zawodowe mają „złą prasę”. Pracodawcy odwołują sie niekiedy 
do przykładów nie tyle wynikających z własnych doświadczeń, co do „faktów 
medialnych”, rzadko zawierających i
rzeczywiście sie dzieje, a zwykle będących jeszcze jednym odzwierciedleniem (i 
wzmocnieniem) stereotypu funkcjonującego społecznie

Racjonalizacji tego stereotypu służy także to, że w momencie, gdy dochodzi do 
spotkania rzeczywistego absolwenta szkoły zawodowej z myślącym stereotypowo 
pracodawcą, jego opinia ma prawo zostać potwierdzona, gdyż absolwenci 
rzeczywiście reprezentują dość n
cech negatywnych. Równocześnie jednak zaobserwowane zostało duże zniechęcenie 
pracodawców do wychodzenia poza te stereotypowe 
zreformowania szkolnictwa zawodowego
pozytywne efekty ew. reform nie zostaną w ogóle zauważone i uwzględnione w 
politykach zatrudnienia firm

Pracodawcy, mówiący o absolwentach szkół zawodowych, zauważają przede 
wszystkim ich słabe strony. Mają być oni przede wszy

• mniej subordynowani

• nie wykazujący szacunku do osób starszych
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w których nie uczy się praktycznych umiejętności zawodowych; 

w których uczy się przestarzałych technologii, nieprzydatnych na rynku pracy;

w których nie rozwija się samodzielności i kreatywności ucznia.  

W wyniku takiego podejścia absolwenci szkół zawodowych postrzegani są jako 
pracownicy, których i tak trzeba nauczyć wszystkiego „od nowa” zgodnie ze specyfiką 
danej firmy. Oznacza to, że kształcenie w szkole zawodowej postrzegane jest jako czas 
stracony. W opinii pracodawców uczniowie również maja świadomość
przygotowuje ich do wykonywania zawodów, przez co nie szanują jej i nie oczekują po 
niej zdobycia przydatnych umiejętności. Można zatem postawić dość bezpiecznie tezę, że 
w opinii pracodawców absolwenci wychodzą ze szkół zawodowych zdemoralizowani
potencjalni pracownicy. Dopiero kilkuletnia obecność na rynku pracy stanowi swego 
rodzaju sprawdzian, która pozwala traktować absolwenta jako wolnego od nawyków i 

mają wykazywać absolwenci. Innym jeszcze warunkiem, 
przesądzającym o braku zainteresowania zatrudnianiem absolwentów jest brak ich 
stabilizacji życiowej. Absolwenci, niezależnie od wskazywanych deficyt
społecznych, nie gwarantują też, w opinii pracodawców, trwałego związku z firmą. 
Dlatego najchętniej zatrudnia się pracowników o ustabilizowanej sytuacji życiowej 
(rodzina, dziecko), a także będących w sytuacji przymusu zarobkowania 
obciążonych kredytem hipotecznym. Osiągnięcie tej sytuacji traktowane jest także jako 
swoisty sprawdzian kompetencji społecznych pracownika. 

W wywiadach negatywny stereotyp szkoły zawodowej jest racjonalizowany. 

Po pierwsze, rozmówcy odwołują się do własnych negatywnych doświadczeń oraz 
do znanych sobie doświadczeń innych pracodawców. Często przywoływane są 
negatywne doświadczenia z organizacji praktyk; skrajnym przypadkiem było 
porównanie w jednym z wywiadów organizacji praktyk uczniowskich z 

m więźniów, jako niosących podobne ryzyko i uciążliwości dla firmy. 

szkoły zawodowe mają „złą prasę”. Pracodawcy odwołują sie niekiedy 
do przykładów nie tyle wynikających z własnych doświadczeń, co do „faktów 
medialnych”, rzadko zawierających informację o tym, co szkolnictwie zawodowym 
rzeczywiście sie dzieje, a zwykle będących jeszcze jednym odzwierciedleniem (i 
wzmocnieniem) stereotypu funkcjonującego społecznie. 

Racjonalizacji tego stereotypu służy także to, że w momencie, gdy dochodzi do 
spotkania rzeczywistego absolwenta szkoły zawodowej z myślącym stereotypowo 
pracodawcą, jego opinia ma prawo zostać potwierdzona, gdyż absolwenci 

reprezentują dość niski poziom i mają znaczną część przypisywanych im 
cech negatywnych. Równocześnie jednak zaobserwowane zostało duże zniechęcenie 
pracodawców do wychodzenia poza te stereotypowe poglądy i brak wiary w możliwość 
zreformowania szkolnictwa zawodowego. Pozwala to przypuszczać, że pierwsze 
pozytywne efekty ew. reform nie zostaną w ogóle zauważone i uwzględnione w 
politykach zatrudnienia firm. 

Pracodawcy, mówiący o absolwentach szkół zawodowych, zauważają przede 
wszystkim ich słabe strony. Mają być oni przede wszystkim:  

niej subordynowani; 

nie wykazujący szacunku do osób starszych 
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• charakteryzujący się niską k

W kontekście wymienionych wyżej cech przywoływana jest zwykle „arogancja” 
absolwentów, „fałszywa pewność siebie”, „skłonnośc
występować maja zazwyczaj jedynie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, a dalej 
rzadko znajdują potwierdzenie w codziennym funkcjonowaniu w firmie
Równocześnie bowiem pracodawcy zauważają, że w codziennych 
absolwenci wykazują raczej deficyt poczucia własnej wartości i 
relacjach społecznych, trudności 
miało się wykazywać także niską samodzielnością

Mocne strony (w porównaniu do osób starszych) 
wymieniane na wyraźna prośbę prowadzącego wywiad. Były to przede wszystkim:

• kreatywność; 

• elastyczność, chęć uczenia się

• nastawienie na realizację zadań

• brak rutyny 

• ciekawość 

Cechy te dotyczyć miały 
najmniejszym stopniu z edukacją w szkole zawodowej. Przedstawiano je jako cechy 
indywidualne, cechy przynależne  młodzieży jako takiej. W opinii pracodawców szkoła 
zawodowa raczej te cechy tłumi, a nie kształtuje i rozwija.

Pytani o korzyści wynikające z wprowadzenia treningu kompetencji społecznych w 
szkole, pracodawcy odnosili sie do tego pomysłu w sposób zróżnicowany: od 
entuzjazmu po sceptycyzm. Generalnie dominował jednak sceptycyzm. Uważano z 
reguły, że tego typu zajęc
nich z uwagi na wspomniane wyżej słabe strony absolwentów, ale większość wyrażała 
też brak wiary w zdolność takiego szkolnictwa zawodowego, jakie znają 
tego zadania. 

Badania ilościowe rzucają nieco inne światło na sposób postrzegania 
przedsiębiorców. . Zastanawiające jest, że w pogłębionych wywiadach przedsiębiorcy 
wykazywali się znacznym stopniem krytycyzmu i mieli skłonność do dość 
kontrowersyjnych porównań (np. porów
więźniów), natomiast w przypadku wywiadów standaryzowanych 
(kwestionariuszowych) byli skłonni do
zasadzie badanych wymiarów. Można w związku z tym postawić hipotezę, że k
jakości kształcenia i poziomu zatrudnianych absolwentów nie jest przedmiotem 
poważniejszej refleksji pracodawców. Rynek pracy zapewnia im możliwość znalezienia 
kadr wymaganej jakości, co sprawia, że na poziomie przedrefleksyjnym nie są skłonni 
do negatywnych ocen –
istotnego wpływu na kondycję ich firm. 
jednak do dość powszechnych wśród ogółu społeczeństwa negatywnych 
nie wykazując zarazem więk
zachodzących w nim zmian. 
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charakteryzujący się niską kulturą bycia („złe wychowanie”) 

kontekście wymienionych wyżej cech przywoływana jest zwykle „arogancja” 
absolwentów, „fałszywa pewność siebie”, „skłonności do pijaru” itp
występować maja zazwyczaj jedynie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, a dalej 
rzadko znajdują potwierdzenie w codziennym funkcjonowaniu w firmie

pracodawcy zauważają, że w codziennych 
nci wykazują raczej deficyt poczucia własnej wartości i 

trudności z komunikacją interpersonalną. Wielu absolwentów 
wykazywać także niską samodzielnością. 

Mocne strony (w porównaniu do osób starszych) zauważane są rzadziej i były zwykle 
wymieniane na wyraźna prośbę prowadzącego wywiad. Były to przede wszystkim:

lastyczność, chęć uczenia się 

astawienie na realizację zadań 

Cechy te dotyczyć miały tylko części młodych pracowników i nie były wiązane w 
najmniejszym stopniu z edukacją w szkole zawodowej. Przedstawiano je jako cechy 
indywidualne, cechy przynależne  młodzieży jako takiej. W opinii pracodawców szkoła 
zawodowa raczej te cechy tłumi, a nie kształtuje i rozwija. 

Pytani o korzyści wynikające z wprowadzenia treningu kompetencji społecznych w 
szkole, pracodawcy odnosili sie do tego pomysłu w sposób zróżnicowany: od 
entuzjazmu po sceptycyzm. Generalnie dominował jednak sceptycyzm. Uważano z 
reguły, że tego typu zajęcia byłyby bardzo przydatne na rynku pracy i pożądane przez 
nich z uwagi na wspomniane wyżej słabe strony absolwentów, ale większość wyrażała 
też brak wiary w zdolność takiego szkolnictwa zawodowego, jakie znają 

we rzucają nieco inne światło na sposób postrzegania 
Zastanawiające jest, że w pogłębionych wywiadach przedsiębiorcy 

wykazywali się znacznym stopniem krytycyzmu i mieli skłonność do dość 
kontrowersyjnych porównań (np. porównanie praktyk uczniowskich z zatrudnianiem 
więźniów), natomiast w przypadku wywiadów standaryzowanych 

byli skłonni do wysokich i umiarkowanych ocen
zasadzie badanych wymiarów. Można w związku z tym postawić hipotezę, że k
jakości kształcenia i poziomu zatrudnianych absolwentów nie jest przedmiotem 
poważniejszej refleksji pracodawców. Rynek pracy zapewnia im możliwość znalezienia 
kadr wymaganej jakości, co sprawia, że na poziomie przedrefleksyjnym nie są skłonni 

– jakość kadr dostępnych na rynku nie ma najwyraźniej 
istotnego wpływu na kondycję ich firm. Poproszeni o oceny pogłębione odwołują się 
jednak do dość powszechnych wśród ogółu społeczeństwa negatywnych 
nie wykazując zarazem większej wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego i 
zachodzących w nim zmian.  
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kontekście wymienionych wyżej cech przywoływana jest zwykle „arogancja” 
i do pijaru” itp. – które 

występować maja zazwyczaj jedynie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, a dalej 
rzadko znajdują potwierdzenie w codziennym funkcjonowaniu w firmie. 

pracodawcy zauważają, że w codziennych relacjach z ludźmi 
nci wykazują raczej deficyt poczucia własnej wartości i mają trudności w 

. Wielu absolwentów 

zauważane są rzadziej i były zwykle 
wymieniane na wyraźna prośbę prowadzącego wywiad. Były to przede wszystkim: 

pracowników i nie były wiązane w 
najmniejszym stopniu z edukacją w szkole zawodowej. Przedstawiano je jako cechy 
indywidualne, cechy przynależne  młodzieży jako takiej. W opinii pracodawców szkoła 

Pytani o korzyści wynikające z wprowadzenia treningu kompetencji społecznych w 
szkole, pracodawcy odnosili sie do tego pomysłu w sposób zróżnicowany: od 
entuzjazmu po sceptycyzm. Generalnie dominował jednak sceptycyzm. Uważano z 

ia byłyby bardzo przydatne na rynku pracy i pożądane przez 
nich z uwagi na wspomniane wyżej słabe strony absolwentów, ale większość wyrażała 
też brak wiary w zdolność takiego szkolnictwa zawodowego, jakie znają – do realizacji 

we rzucają nieco inne światło na sposób postrzegania uczniów przez 
Zastanawiające jest, że w pogłębionych wywiadach przedsiębiorcy 

wykazywali się znacznym stopniem krytycyzmu i mieli skłonność do dość 
nanie praktyk uczniowskich z zatrudnianiem 

więźniów), natomiast w przypadku wywiadów standaryzowanych 
ocen wszystkich w 

zasadzie badanych wymiarów. Można w związku z tym postawić hipotezę, że kwestia 
jakości kształcenia i poziomu zatrudnianych absolwentów nie jest przedmiotem 
poważniejszej refleksji pracodawców. Rynek pracy zapewnia im możliwość znalezienia 
kadr wymaganej jakości, co sprawia, że na poziomie przedrefleksyjnym nie są skłonni 

na rynku nie ma najwyraźniej 
o oceny pogłębione odwołują się 

jednak do dość powszechnych wśród ogółu społeczeństwa negatywnych stereotypów, 
szej wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego i 
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Wysokie i umiarkowane oceny w badaniu ilościowym są również
wynikiem zastosowania skali ocen szkolnych do oceny kompetencji społecznych
poziom dostateczny jest p
natomiast mierny i niedostateczny znajdują się poniżej tego poziomu. Z tej 
perspektywy patrząc na wyniki okazuje się, że są one na poziomie „mocnej trójki” lub 
„słabej czwórki”.  

Nie są one jednak jedno
uczciwość i umiejętność pracy w zespole.
kreatywność i samodzielność.

 

Pracodawcy zapytani bezpośrednio, czy ich zdaniem szkoły zawodowe i technika 
odpowiednio do ich potrzeb przygotowują swoich absolwentów 
przypadków zgadzali się, jednak w 40% niecałkowicie. Co 4 z badanych nie zgadzał 
się z tą tezą. 

Gotowości do długoletniego związania 
sie z firmą

Kwalifikacje merytoryczne

Umiejętność uczenia sie nowych rzeczy

Umiejętność pracy w zespole

Opinie pracodawców o uczniach szkół 

Technikum (n=63)
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Wysokie i umiarkowane oceny w badaniu ilościowym są również
wynikiem zastosowania skali ocen szkolnych do oceny kompetencji społecznych
poziom dostateczny jest postrzegany jako poziom minimalny poziom akceptowalny, 
natomiast mierny i niedostateczny znajdują się poniżej tego poziomu. Z tej 
perspektywy patrząc na wyniki okazuje się, że są one na poziomie „mocnej trójki” lub 

Nie są one jednak jednorodne. Do najwyżej ocenianych należą dyspozycyjność 
uczciwość i umiejętność pracy w zespole. Natomiast najsłabiej oceniane są 
kreatywność i samodzielność. 

 

racodawcy zapytani bezpośrednio, czy ich zdaniem szkoły zawodowe i technika 
potrzeb przygotowują swoich absolwentów - 

przypadków zgadzali się, jednak w 40% niecałkowicie. Co 4 z badanych nie zgadzał 
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3,8

3,7

3,9

3,9

Samodzielność

Kreatywność

Gotowości do długoletniego związania 
sie z firmą

Kwalifikacje merytoryczne

Lojalność

Punktualność

Umiejętność uczenia sie nowych rzeczy

Umiejętność pracy w zespole

Uczciwość

Dyspozycyjność

Opinie pracodawców o uczniach szkół 

zawodowych i technikach 

Technikum (n=63) Szkoła zawodowa (n=51)

 
------------------------------------ 

Wysokie i umiarkowane oceny w badaniu ilościowym są również w dużej mierze 
wynikiem zastosowania skali ocen szkolnych do oceny kompetencji społecznych, gdzie 

ostrzegany jako poziom minimalny poziom akceptowalny, 
natomiast mierny i niedostateczny znajdują się poniżej tego poziomu. Z tej 
perspektywy patrząc na wyniki okazuje się, że są one na poziomie „mocnej trójki” lub 

rodne. Do najwyżej ocenianych należą dyspozycyjność 
Natomiast najsłabiej oceniane są 

 

racodawcy zapytani bezpośrednio, czy ich zdaniem szkoły zawodowe i technika 
 w ponad połowie 

przypadków zgadzali się, jednak w 40% niecałkowicie. Co 4 z badanych nie zgadzał 

4,0

3,9

4,0

3,9

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

4,3

4,3

4,3

4,2

4,3



-------------------------------------------------------------------------

                                          

 

Podsumowanie:  

• Jednym z podstawowych zadań na rzecz skutecznej implementacji produktu 
będzie identyfikacja skutecznych kanałów oddziaływania na środowisko 
pracodawców w celu przełamania negatywnego stereotypu szkoły zawodowej. 
Wymaga to rozpoznania mających w tym środowisku znaczenie tak struktur 
instytucjonalnych, jak i autorytetów oraz opracowan
pozwalającej na zmianę postaw pracodawców.

• Brak pogłębionej refleksji pracodawców nad poziomem absolwentów może 
świadczyć o tym, że w chwili obecnej pracodawcy nie mają poważniejszych 
trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb w zakresie 
wynikać z dwóch prawdopodobnych przyczyn:

o Obecny, „kryzysowy” rynek pracy jest rynkiem pracodawcy;

o Stosunkowo
generuje wymagań w zakresie kompetencji niezbędnych w ramach 
GOW. 

Obie przyczyny mają związek z odpornością polskiej gospodarki na kryzys (u 
podstaw której leży jej zapóźnienie), ale w miarę otwierania się zagranicznych 
rynków pracy dla polskich specjalistów i w miarę rozwoju polskiej gospodarki 
ujawnione w badaniach jakoś
powszechne. Można przyjąć, że nastąpi to wtedy, gdy problemy związane z 
jakością absolwentów staną się naprawdę dolegliwe dla pracodawców. 
Warunkiem skutecznego wdrażania produktu jest konsultacja programu, 
zakresu i metod stosowanych w ramach treningu kompetencji społecznych
Konsultacje takie powinny przybrać postać zinstytucjonalizowaną, czyli być 
częścią zachodzącej reformy szkolnictwa zawodowego.

  

 

  

40%

13%

Szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które bez 

większego przeszkolenia mogą zacząć pracować
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Jednym z podstawowych zadań na rzecz skutecznej implementacji produktu 
identyfikacja skutecznych kanałów oddziaływania na środowisko 

pracodawców w celu przełamania negatywnego stereotypu szkoły zawodowej. 
Wymaga to rozpoznania mających w tym środowisku znaczenie tak struktur 
instytucjonalnych, jak i autorytetów oraz opracowan
pozwalającej na zmianę postaw pracodawców. 

Brak pogłębionej refleksji pracodawców nad poziomem absolwentów może 
świadczyć o tym, że w chwili obecnej pracodawcy nie mają poważniejszych 
trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb w zakresie zatrudnienia. Może to 
wynikać z dwóch prawdopodobnych przyczyn: 

Obecny, „kryzysowy” rynek pracy jest rynkiem pracodawcy;

Stosunkowo niewysoki poziom innowacyjności gospodarki polskiej nie 
generuje wymagań w zakresie kompetencji niezbędnych w ramach 

ie przyczyny mają związek z odpornością polskiej gospodarki na kryzys (u 
podstaw której leży jej zapóźnienie), ale w miarę otwierania się zagranicznych 
rynków pracy dla polskich specjalistów i w miarę rozwoju polskiej gospodarki 
ujawnione w badaniach jakościowych oceny mogą stać się bardziej 
powszechne. Można przyjąć, że nastąpi to wtedy, gdy problemy związane z 
jakością absolwentów staną się naprawdę dolegliwe dla pracodawców. 
Warunkiem skutecznego wdrażania produktu jest konsultacja programu, 

tod stosowanych w ramach treningu kompetencji społecznych
Konsultacje takie powinny przybrać postać zinstytucjonalizowaną, czyli być 
częścią zachodzącej reformy szkolnictwa zawodowego. 

 

8%

14%

25%

13%

Szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które bez 

większego przeszkolenia mogą zacząć pracować

NIE zgadzam się

Raczej się NIE zgadzam

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zgadzam się

Trudno powiedzieć
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Jednym z podstawowych zadań na rzecz skutecznej implementacji produktu 
identyfikacja skutecznych kanałów oddziaływania na środowisko 

pracodawców w celu przełamania negatywnego stereotypu szkoły zawodowej. 
Wymaga to rozpoznania mających w tym środowisku znaczenie tak struktur 
instytucjonalnych, jak i autorytetów oraz opracowanie argumentacji, 

Brak pogłębionej refleksji pracodawców nad poziomem absolwentów może 
świadczyć o tym, że w chwili obecnej pracodawcy nie mają poważniejszych 

zatrudnienia. Może to 

Obecny, „kryzysowy” rynek pracy jest rynkiem pracodawcy; 

niewysoki poziom innowacyjności gospodarki polskiej nie 
generuje wymagań w zakresie kompetencji niezbędnych w ramach 

ie przyczyny mają związek z odpornością polskiej gospodarki na kryzys (u 
podstaw której leży jej zapóźnienie), ale w miarę otwierania się zagranicznych 
rynków pracy dla polskich specjalistów i w miarę rozwoju polskiej gospodarki 

ciowych oceny mogą stać się bardziej 
powszechne. Można przyjąć, że nastąpi to wtedy, gdy problemy związane z 
jakością absolwentów staną się naprawdę dolegliwe dla pracodawców. 
Warunkiem skutecznego wdrażania produktu jest konsultacja programu, 

tod stosowanych w ramach treningu kompetencji społecznych. 
Konsultacje takie powinny przybrać postać zinstytucjonalizowaną, czyli być 

Szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które bez 

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
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2.1.2 Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów

 

Można rozróżnić dwa typy kompetencji społecznych, oczekiwanych przez pracodawców:

• Kompetencji, które można nazwać „tradycyjnymi” (zdyscyplinowanie, 
punktualność, uczciwość, lojalność etc.) 

• Kompetencji związanych z gospodarką opartą na wiedzy.

Pierwszy typ kompetencji oczekiwan
umiejętności już wymienione, a w dalszej kolejności elastyczność rozumiana jako 
dyspozycyjność i zdolność do podejmowania pracy na różnych stanowiskach pracy 
Kompetencje związane z gospodarką opartą na wie
przede wszystkim zdolność uczenia się przez całe życie,  samodzielność, umiejętności 
komunikacyjne (w tym znajomość języków obcych). W wywiadach nie pojawiły sie 
spontanicznie takie kompetencje jak kreatywność, zdolność 
zdolność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność 
rozumiana jako umiejętność pracy metodą projektu. Pytani o te kompetencje, rozmówcy 
uzupełniali listę pożądanych przede wszystkim o umiejętność pracy zesp
też była aktywność społeczna i szerokie zainteresowania, pasje, hobby. Są to cechy, o 
które pracodawcy pytają w trakcie rozmów kwalifikacyjnych (głównie w przypadku 
stanowisk wymagających pewnego poziomu kreatywności: w firmach poligraficzn
agencjach reklamowych, firmach usługowych i handlowych) 
korespondują z oczekiwaną przez nich samodzielnością i zdolnościami uczenia się.

Taki zestaw kompetencji koresponduje 
rozdziale przekonaniem pracodawców, że zatrudniani absolwenci i tak będą wymagali 
przeszkolenia zgodnego ze specyfiką firmy, a ich kwalifikacje merytoryczne są najczęściej 
niewysokie i nieadekwatne do nowoczesnych technologii oraz wymagań rynku, na którym 
działa firma. Oznacza on, że pracodawcy (przynajmniej ci, którzy zostali objęci 
wywiadami pogłębionymi) nie myślą w kategoriach gospodarki opartej na wiedzy
oczekiwania co do kompetencji społecznych zdeterminowane są przede wszystkim ich 
doświadczeniami i wyobrażeniami co do „produktu” polskiego szkolnictwa zawodowego. 

Rekrutacja pracowników odbywa si
najbardziej popularnych zawodów i stanowisk wymagających prostych kwalifikacji (lub 
wręcz niewymagających tychże) pracodawcy korzystają z pośrednictwa Urzędów Pracy. 
Warto zwrócić uwagę, że stopień zaufania do Urzędów Pracy jest podobny (czyli
niski) do stopnia zaufania do systemu kształcenia zawodowego. W związku z 
preferowane jest w pierwszym rzędzie zatrudnianie pracowników polecanych przez 
zaufane osoby, pracowników z referencjami
w prasie i w Internecie oraz korzystanie z nadsyłanych do firmy CV. Najrzadziej 
wykorzystywaną opcją jest korzystanie z profesjonalnych agencji rekruterskich, które w 
opinii większości rozmówców (tych, którzy mieli z nimi do czynienia) raczej się nie 
sprawdzają. Na sugestię, że agencje rekruterskie dysponują profesjonalnymi, 
zobiektywizowanymi narzędziami oceny pracownika, odpowiadano zazwyczaj, że 
narzędzia te są w niewielkim stopniu dostosowane do specyfiki firmy.

Rozmówcy wykazywali niewielkie zrozumienie dla
związanych z rekrutacją, twierdząc, że najlepszym narzędziem rekrutacyjnym jest
intuicja i wiedza o potrzebach rynku, jaką ma pracodawca.
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Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów 

py kompetencji społecznych, oczekiwanych przez pracodawców:

Kompetencji, które można nazwać „tradycyjnymi” (zdyscyplinowanie, 
punktualność, uczciwość, lojalność etc.)  

Kompetencji związanych z gospodarką opartą na wiedzy. 

Pierwszy typ kompetencji oczekiwany jest zdecydowanie częściej. Zwykle są to cechy i 
umiejętności już wymienione, a w dalszej kolejności elastyczność rozumiana jako 
dyspozycyjność i zdolność do podejmowania pracy na różnych stanowiskach pracy 
Kompetencje związane z gospodarką opartą na wiedzy, cenione przez pracodawców, to 
przede wszystkim zdolność uczenia się przez całe życie,  samodzielność, umiejętności 
komunikacyjne (w tym znajomość języków obcych). W wywiadach nie pojawiły sie 

takie kompetencje jak kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów, 
zdolność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność 
rozumiana jako umiejętność pracy metodą projektu. Pytani o te kompetencje, rozmówcy 
uzupełniali listę pożądanych przede wszystkim o umiejętność pracy zesp
też była aktywność społeczna i szerokie zainteresowania, pasje, hobby. Są to cechy, o 

w trakcie rozmów kwalifikacyjnych (głównie w przypadku 
stanowisk wymagających pewnego poziomu kreatywności: w firmach poligraficzn

firmach usługowych i handlowych) - gdyż ich zdaniem dobrze 
korespondują z oczekiwaną przez nich samodzielnością i zdolnościami uczenia się.

Taki zestaw kompetencji koresponduje też znakomicie z odnotowanym w poprzednim 
przekonaniem pracodawców, że zatrudniani absolwenci i tak będą wymagali 

przeszkolenia zgodnego ze specyfiką firmy, a ich kwalifikacje merytoryczne są najczęściej 
niewysokie i nieadekwatne do nowoczesnych technologii oraz wymagań rynku, na którym 

rma. Oznacza on, że pracodawcy (przynajmniej ci, którzy zostali objęci 
wywiadami pogłębionymi) nie myślą w kategoriach gospodarki opartej na wiedzy
oczekiwania co do kompetencji społecznych zdeterminowane są przede wszystkim ich 

obrażeniami co do „produktu” polskiego szkolnictwa zawodowego. 

Rekrutacja pracowników odbywa się głównie bezpośrednio. Zwykle jedynie
najbardziej popularnych zawodów i stanowisk wymagających prostych kwalifikacji (lub 
wręcz niewymagających tychże) pracodawcy korzystają z pośrednictwa Urzędów Pracy. 
Warto zwrócić uwagę, że stopień zaufania do Urzędów Pracy jest podobny (czyli
niski) do stopnia zaufania do systemu kształcenia zawodowego. W związku z 
preferowane jest w pierwszym rzędzie zatrudnianie pracowników polecanych przez 
zaufane osoby, pracowników z referencjami, w dalszej kolejności publikowanie ogłoszeń 

sie i w Internecie oraz korzystanie z nadsyłanych do firmy CV. Najrzadziej 
wykorzystywaną opcją jest korzystanie z profesjonalnych agencji rekruterskich, które w 
opinii większości rozmówców (tych, którzy mieli z nimi do czynienia) raczej się nie 

. Na sugestię, że agencje rekruterskie dysponują profesjonalnymi, 
zobiektywizowanymi narzędziami oceny pracownika, odpowiadano zazwyczaj, że 
narzędzia te są w niewielkim stopniu dostosowane do specyfiki firmy. 

Rozmówcy wykazywali niewielkie zrozumienie dla ważności zobiektywizowanych procedur 
twierdząc, że najlepszym narzędziem rekrutacyjnym jest

i wiedza o potrzebach rynku, jaką ma pracodawca. Większość 
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py kompetencji społecznych, oczekiwanych przez pracodawców: 

Kompetencji, które można nazwać „tradycyjnymi” (zdyscyplinowanie, 

y jest zdecydowanie częściej. Zwykle są to cechy i 
umiejętności już wymienione, a w dalszej kolejności elastyczność rozumiana jako 
dyspozycyjność i zdolność do podejmowania pracy na różnych stanowiskach pracy 

dzy, cenione przez pracodawców, to 
przede wszystkim zdolność uczenia się przez całe życie,  samodzielność, umiejętności 
komunikacyjne (w tym znajomość języków obcych). W wywiadach nie pojawiły sie 

ozwiązywania problemów, 
zdolność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy zespołowej, elastyczność 
rozumiana jako umiejętność pracy metodą projektu. Pytani o te kompetencje, rozmówcy 
uzupełniali listę pożądanych przede wszystkim o umiejętność pracy zespołowej. Ceniona 
też była aktywność społeczna i szerokie zainteresowania, pasje, hobby. Są to cechy, o 

w trakcie rozmów kwalifikacyjnych (głównie w przypadku 
stanowisk wymagających pewnego poziomu kreatywności: w firmach poligraficznych, 

gdyż ich zdaniem dobrze 
korespondują z oczekiwaną przez nich samodzielnością i zdolnościami uczenia się. 

znakomicie z odnotowanym w poprzednim 
przekonaniem pracodawców, że zatrudniani absolwenci i tak będą wymagali 

przeszkolenia zgodnego ze specyfiką firmy, a ich kwalifikacje merytoryczne są najczęściej 
niewysokie i nieadekwatne do nowoczesnych technologii oraz wymagań rynku, na którym 

rma. Oznacza on, że pracodawcy (przynajmniej ci, którzy zostali objęci 
wywiadami pogłębionymi) nie myślą w kategoriach gospodarki opartej na wiedzy, a ich 
oczekiwania co do kompetencji społecznych zdeterminowane są przede wszystkim ich 

obrażeniami co do „produktu” polskiego szkolnictwa zawodowego.  

Zwykle jedynie w przypadku 
najbardziej popularnych zawodów i stanowisk wymagających prostych kwalifikacji (lub 
wręcz niewymagających tychże) pracodawcy korzystają z pośrednictwa Urzędów Pracy. 
Warto zwrócić uwagę, że stopień zaufania do Urzędów Pracy jest podobny (czyli bardzo 
niski) do stopnia zaufania do systemu kształcenia zawodowego. W związku z tym 
preferowane jest w pierwszym rzędzie zatrudnianie pracowników polecanych przez 

, w dalszej kolejności publikowanie ogłoszeń 
sie i w Internecie oraz korzystanie z nadsyłanych do firmy CV. Najrzadziej 

wykorzystywaną opcją jest korzystanie z profesjonalnych agencji rekruterskich, które w 
opinii większości rozmówców (tych, którzy mieli z nimi do czynienia) raczej się nie 

. Na sugestię, że agencje rekruterskie dysponują profesjonalnymi, 
zobiektywizowanymi narzędziami oceny pracownika, odpowiadano zazwyczaj, że 

ważności zobiektywizowanych procedur 
twierdząc, że najlepszym narzędziem rekrutacyjnym jest 

Większość pracodawców 
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uważała, że ma własne, skuteczne metody
pracowników, ale nie uważała za konieczne ujmowania ich w procedury, co utrudniało też 
ocenę tych metod w ramach badania. Można stwierdzić, że większość badanych jest 
wyznawcami modelu „charyzmatycznego menadżera”, który nie potrzebuje 
codziennym zarządzaniu firmą teorii ani zobiektywizowanych narzędzi i systemów 
przetwarzania informacji. 
wszystkim w wielkich korporacjach, gdzie też niejednokrotnie są tylko elementem PR 
firmy, a nie rzeczywistym instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi.

Zjawisko to można interpretować jako jedna z przyczyn trudności w nawiązywaniu 
kontaktów z systemem kształcenia zawodowego: w większości „antysystemowi” 
menadżerowie, o mocno indywidualistycznym, nieko
skłonni do wykorzystywania możliwości jakiegokolwiek system, a tym bardziej wpływania 
na jego kształt. 

W badaniu ilościowym porównanie oczekiwanych kompetencji zostało uogólnione poprzez 
zestawienie dwóch najbardziej cenionyc
kreatywnego” vs „akuratnego i sumiennego”. Po stronie tego drugiego zaobserwowano 
pewną przewagę preferencji (30% za „kreatywnością” wobec  42% za „sumiennością”). 
Stosunkowo najczęściej opowiadano się za równowagą tych 

Z badania wynika, że szkoła przywiązuje (przynajmniej na poziomie deklaracji) 
większe znaczenie do kształtowania kompetencji przydatnych w ramach GOW niż 
sami pracodawcy. Starając się porównać deklarowane potrzeby pracodawców i 
postrzeganie przez nauczycieli uporządkowaliśmy umiejętności społeczne od 
najbardziej oczekiwanych do najmniej oczekiwanych. Okazało się, że dla 
pracodawców najważniejsze są odpowiedzialność, komunikacja i współpraca w grupie. 
Nauczyciele wyłączyli z trójki najbardz
komunikatywność, a dodali zdolność podejmowania decyzji. 

Relatywnie dużą zgodność 
nauczycieli obserwujemy jedynie na poziomie 
najważniejszych cech.  

Nauczyciele przeceniają znaczeni
się mniej istotne dla pracodawców. Natomiast znacznie nie docenili bycia pomocnym i 
okazywania szacunku innym.

11%elastyczny i kreatywny

Jaki rodzaj pracownika bardziej Pan/Pani ceni?
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uważała, że ma własne, skuteczne metody testowania umiejętności rekrutowanych 
pracowników, ale nie uważała za konieczne ujmowania ich w procedury, co utrudniało też 
ocenę tych metod w ramach badania. Można stwierdzić, że większość badanych jest 
wyznawcami modelu „charyzmatycznego menadżera”, który nie potrzebuje 
codziennym zarządzaniu firmą teorii ani zobiektywizowanych narzędzi i systemów 

Standardy wymagań i procedury pojawiają się przede 
wszystkim w wielkich korporacjach, gdzie też niejednokrotnie są tylko elementem PR 

eczywistym instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi.

Zjawisko to można interpretować jako jedna z przyczyn trudności w nawiązywaniu 
kontaktów z systemem kształcenia zawodowego: w większości „antysystemowi” 
menadżerowie, o mocno indywidualistycznym, niekooperacyjnym nastawieniu nie są 
skłonni do wykorzystywania możliwości jakiegokolwiek system, a tym bardziej wpływania 

W badaniu ilościowym porównanie oczekiwanych kompetencji zostało uogólnione poprzez 
zestawienie dwóch najbardziej cenionych typów pracownika: „elastycznego i 
kreatywnego” vs „akuratnego i sumiennego”. Po stronie tego drugiego zaobserwowano 
pewną przewagę preferencji (30% za „kreatywnością” wobec  42% za „sumiennością”). 
Stosunkowo najczęściej opowiadano się za równowagą tych cech (28%).

Z badania wynika, że szkoła przywiązuje (przynajmniej na poziomie deklaracji) 
większe znaczenie do kształtowania kompetencji przydatnych w ramach GOW niż 

Starając się porównać deklarowane potrzeby pracodawców i 
ie przez nauczycieli uporządkowaliśmy umiejętności społeczne od 

najbardziej oczekiwanych do najmniej oczekiwanych. Okazało się, że dla 
pracodawców najważniejsze są odpowiedzialność, komunikacja i współpraca w grupie. 

z trójki najbardziej pożądanych przez rynek pracy cech 
a dodali zdolność podejmowania decyzji.  

Relatywnie dużą zgodność pomiędzy wskazaniami przedsiębiorców a wyobrażeniami 
obserwujemy jedynie na poziomie opisanych powyżej 

przeceniają znaczenie myślenia kreatywnego i krytycznego, które okazało 
się mniej istotne dla pracodawców. Natomiast znacznie nie docenili bycia pomocnym i 
okazywania szacunku innym. 

11% 19% 28% 24% 18%

Jaki rodzaj pracownika bardziej Pan/Pani ceni?

akuratny i sumienny
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ności rekrutowanych 
pracowników, ale nie uważała za konieczne ujmowania ich w procedury, co utrudniało też 
ocenę tych metod w ramach badania. Można stwierdzić, że większość badanych jest 
wyznawcami modelu „charyzmatycznego menadżera”, który nie potrzebuje w 
codziennym zarządzaniu firmą teorii ani zobiektywizowanych narzędzi i systemów 

Standardy wymagań i procedury pojawiają się przede 
wszystkim w wielkich korporacjach, gdzie też niejednokrotnie są tylko elementem PR 

eczywistym instrumentem zarządzania zasobami ludzkimi. 

Zjawisko to można interpretować jako jedna z przyczyn trudności w nawiązywaniu 
kontaktów z systemem kształcenia zawodowego: w większości „antysystemowi” 

operacyjnym nastawieniu nie są 
skłonni do wykorzystywania możliwości jakiegokolwiek system, a tym bardziej wpływania 

W badaniu ilościowym porównanie oczekiwanych kompetencji zostało uogólnione poprzez 
h typów pracownika: „elastycznego i 

kreatywnego” vs „akuratnego i sumiennego”. Po stronie tego drugiego zaobserwowano 
pewną przewagę preferencji (30% za „kreatywnością” wobec  42% za „sumiennością”). 

cech (28%). 

 

Z badania wynika, że szkoła przywiązuje (przynajmniej na poziomie deklaracji) 
większe znaczenie do kształtowania kompetencji przydatnych w ramach GOW niż 

Starając się porównać deklarowane potrzeby pracodawców i ich 
ie przez nauczycieli uporządkowaliśmy umiejętności społeczne od 

najbardziej oczekiwanych do najmniej oczekiwanych. Okazało się, że dla 
pracodawców najważniejsze są odpowiedzialność, komunikacja i współpraca w grupie. 

iej pożądanych przez rynek pracy cech 

pomiędzy wskazaniami przedsiębiorców a wyobrażeniami 
opisanych powyżej trzech 

myślenia kreatywnego i krytycznego, które okazało 
się mniej istotne dla pracodawców. Natomiast znacznie nie docenili bycia pomocnym i 

Jaki rodzaj pracownika bardziej Pan/Pani ceni?

akuratny i sumienny
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Przedstawione poniżej w tabeli informacje wskazują też, że przedsiębiorcy oczekują 
raczej pracowników, którzy będą dobrze i sumiennie pracowali, a nie kreatywnie 
podchodzili do powierzonych im zadań. 

Pracodawcy

W grupie pracodawców cecha 

W grupie pracodawców cecha oceniana była jako mniej wa

Odpowiedzialność 

Komunikacja (umiejętność słuchania i 
przekazywania zrozumiałych informacji)

Współpraca w grupie 

Bycie pomocnym  

Okazywanie szacunku innym osobom

Myślenie kreatywne 

Podejmowanie decyzji  

Rozwiązywanie konfliktów  

Pewność siebie (w rozumieniu siły wewn
nie bycia aroganckim) 

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie 
negatywnymi) 

Myślenie krytyczne 

Empatia (zdolność odczuwania tego co czuj

Podsumowanie 

• Pracodawcy w niewielkim tylko stopniu są świadomi 
firmom warunki gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Przekłada się to na ich 
oczekiwania wobec potencjalnych pracowników, które maja niewiele wspólnego z 
tymi wyzwaniami. Warunkiem powodzenia treningu kompetencji będzie zatem 
również skuteczna edukacja przedsiębiorców.

• W takiej skutecznej edukacji brak obecnie partnera. Konieczne zatem jest w 
ramach implementacji projektu nawiązanie jak najbliższych stosunków 
„sieciowymi” strukturami biznesu
platformą promocji zmian kierunków kształcenia. Struktury te powinny być jak 
najszerzej włączane w 
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Przedstawione poniżej w tabeli informacje wskazują też, że przedsiębiorcy oczekują 
raczej pracowników, którzy będą dobrze i sumiennie pracowali, a nie kreatywnie 
podchodzili do powierzonych im zadań.  

 

Pracodawcy Nauczyciele

W grupie pracodawców cecha oceniana była jako ważniejsza

W grupie pracodawców cecha oceniana była jako mniej waż

Odpowiedzialność 

 słuchania i 
przekazywania zrozumiałych informacji) Podejmowanie decyzji  

Współpraca w grupie 

Myślenie kreatywne 

Okazywanie szacunku innym osobom 
Komunikacja (umiejętność słuchania i 
przekazywania zrozumiałych informacji)

Pewność siebie (w rozumieniu siły wewn
nie bycia aroganckim) 

Rozwiązywanie konfliktów  

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie 
negatywnymi) 

 siebie (w rozumieniu siły wewnętrznej, a 
Okazywanie szacunku innym osobom

emocjami (szczególnie 
Myślenie krytyczne 

Empatia (zdolność odczuwania tego co czuj

 odczuwania tego co czują inni) Bycie pomocnym  

 

Pracodawcy w niewielkim tylko stopniu są świadomi wyzwań, jakie stwarzają im 
firmom warunki gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Przekłada się to na ich 

potencjalnych pracowników, które maja niewiele wspólnego z 
tymi wyzwaniami. Warunkiem powodzenia treningu kompetencji będzie zatem 

eż skuteczna edukacja przedsiębiorców. 

W takiej skutecznej edukacji brak obecnie partnera. Konieczne zatem jest w 
ramach implementacji projektu nawiązanie jak najbliższych stosunków 
„sieciowymi” strukturami biznesu,  które są obecnie jedyną instytucjonal
platformą promocji zmian kierunków kształcenia. Struktury te powinny być jak 
najszerzej włączane w - i informowane o reformowaniu szkolnictwa zawodowego. 
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Przedstawione poniżej w tabeli informacje wskazują też, że przedsiębiorcy oczekują 
raczej pracowników, którzy będą dobrze i sumiennie pracowali, a nie kreatywnie 

Nauczyciele 

niejsza 

W grupie pracodawców cecha oceniana była jako mniej ważna 

ść słuchania i 
przekazywania zrozumiałych informacji) 

 siebie (w rozumieniu siły wewnętrznej, a 

 

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie 

Okazywanie szacunku innym osobom 

 odczuwania tego co czują inni) 

wyzwań, jakie stwarzają im 
firmom warunki gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Przekłada się to na ich 

potencjalnych pracowników, które maja niewiele wspólnego z 
tymi wyzwaniami. Warunkiem powodzenia treningu kompetencji będzie zatem 

W takiej skutecznej edukacji brak obecnie partnera. Konieczne zatem jest w 
ramach implementacji projektu nawiązanie jak najbliższych stosunków z 

które są obecnie jedyną instytucjonalną 
platformą promocji zmian kierunków kształcenia. Struktury te powinny być jak 

i informowane o reformowaniu szkolnictwa zawodowego.  
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2.1.3  Współpraca pracodawców ze szkołami 

 

Relacje pracodawców ze szkołami są sporadyczne i nie wynikają raczej z inicjatywy 
przedstawicieli biznesu. Zwykle inicjatorami współpracy są dyrektorzy szkół. 
można stwierdzić, że relacje między szkołami i pracodawcami opierają się na 
znajomościach i osobistych kontaktach. 

Z wywiadów wynika, że możliwości systemowe współpracy, takie jak np. powiatowe rady 
zatrudnienia, nie są wykorzystywane.
w tym zakresie możliwości i nie byli szczególnie tym 
kwestii nawiązywania współpracy obowiązywał negatywny stereotyp dotyczący 
szkolnictwa zawodowego, opisany wcześniej.

Z reguły rozmówcy potrafili wymienić jedną lub dwie szkoły zawodowe, cieszące si
ich terenie renomą. Negatywne opinie o absolwentach z reguły nie odnosiły sie właśnie 
do takich, wskazywanych jako pozytywne przykłady szkół. Opinie te 
także uczniów tych szkół, odbywających w firmach dawniej lub obecnie praktyki 
zawodowe (zazwyczaj jednak o praktykach mówiono jako o zjawisku zanikającym, 
wspominano doświadczenia z przeszłości, a nie aktualne). 
zauważyć, że skoro pozytywne doświadczenia ni
zmianę opinii o szkolnictwie zawodowym jako takim, to siła stereotypu jest w tym 
przypadku znaczna i raczej nie można oczekiwać powszechnego wykorzystywania 
możliwości systemowych, gdyby takie się pojawiły. Pytani o o
obszary, w jakich mogłaby być ona podejmowana, nie potrafili ich wskazać i wyraźnie 
deklarowali, że inicjatywa należeć powinna w tym przypadku do szkół oraz władz 
oświatowych i ustawodawcy.

Współpracę ze szkołami podejmują duże firmy, 
dla których jest to element kultury korporacyjnej, narzuconej przez właściciela. 
polskie, niezależnie od wielkości, wykazują w tym zakresie dużo mniejszą inicjatywę. 
Odnotowaliśmy przykłady nawiązywania współ
zagranicznym, dla których lokalny rynek pracy był niezbyt znaczący, w kontraście do 
działających na lokalnym rynku firm polskich

Relacje pomiędzy pracodawcami, a szkołami zawodowym
dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego zapytaliśmy 
pracodawców, czy takiego rodzaju kontakty ze szkołami mieli. 
lokalizacjami występują znaczące różnice. O ile w rejonie Ostrołę
powszechne, to już jakiekolwiek kontrakty ze szkołami w rejonie Warszawy i  Radomia 
miało niecałe 50% pracodawców.
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Współpraca pracodawców ze szkołami  

Relacje pracodawców ze szkołami są sporadyczne i nie wynikają raczej z inicjatywy 
przedstawicieli biznesu. Zwykle inicjatorami współpracy są dyrektorzy szkół. 
można stwierdzić, że relacje między szkołami i pracodawcami opierają się na 

ach i osobistych kontaktach.  

Z wywiadów wynika, że możliwości systemowe współpracy, takie jak np. powiatowe rady 
zatrudnienia, nie są wykorzystywane. Rozmówcy nie orientowali się zwykle, jakie istnieją 
w tym zakresie możliwości i nie byli szczególnie tym tematem zainteresowani. 
kwestii nawiązywania współpracy obowiązywał negatywny stereotyp dotyczący 
szkolnictwa zawodowego, opisany wcześniej. 

Z reguły rozmówcy potrafili wymienić jedną lub dwie szkoły zawodowe, cieszące si
Negatywne opinie o absolwentach z reguły nie odnosiły sie właśnie 

do takich, wskazywanych jako pozytywne przykłady szkół. Opinie te nie 
, odbywających w firmach dawniej lub obecnie praktyki 

zawodowe (zazwyczaj jednak o praktykach mówiono jako o zjawisku zanikającym, 
wspominano doświadczenia z przeszłości, a nie aktualne). W tym kontekście warto 
zauważyć, że skoro pozytywne doświadczenia nie przekładały się w znaczący sposób na 
zmianę opinii o szkolnictwie zawodowym jako takim, to siła stereotypu jest w tym 
przypadku znaczna i raczej nie można oczekiwać powszechnego wykorzystywania 
możliwości systemowych, gdyby takie się pojawiły. Pytani o oczekiwane korzyści i 
obszary, w jakich mogłaby być ona podejmowana, nie potrafili ich wskazać i wyraźnie 
deklarowali, że inicjatywa należeć powinna w tym przypadku do szkół oraz władz 
oświatowych i ustawodawcy. 

podejmują duże firmy, często z udziałem kapitału zagranicznego, 
dla których jest to element kultury korporacyjnej, narzuconej przez właściciela. 
polskie, niezależnie od wielkości, wykazują w tym zakresie dużo mniejszą inicjatywę. 
Odnotowaliśmy przykłady nawiązywania współpracy z korporacjami z kapitałem 
zagranicznym, dla których lokalny rynek pracy był niezbyt znaczący, w kontraście do 
działających na lokalnym rynku firm polskich, które nie były zainteresowane współpracą.

Relacje pomiędzy pracodawcami, a szkołami zawodowymi są kluczowe z perspektywy 
dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego zapytaliśmy 
pracodawców, czy takiego rodzaju kontakty ze szkołami mieli. Okazało się, że pomiędzy 
lokalizacjami występują znaczące różnice. O ile w rejonie Ostrołęki jest to stosunkowo 
powszechne, to już jakiekolwiek kontrakty ze szkołami w rejonie Warszawy i  Radomia 
miało niecałe 50% pracodawców. 

 
------------------------------------ 

Relacje pracodawców ze szkołami są sporadyczne i nie wynikają raczej z inicjatywy 
przedstawicieli biznesu. Zwykle inicjatorami współpracy są dyrektorzy szkół. Generalnie 
można stwierdzić, że relacje między szkołami i pracodawcami opierają się na 

Z wywiadów wynika, że możliwości systemowe współpracy, takie jak np. powiatowe rady 
Rozmówcy nie orientowali się zwykle, jakie istnieją 

tematem zainteresowani. Również w 
kwestii nawiązywania współpracy obowiązywał negatywny stereotyp dotyczący 

Z reguły rozmówcy potrafili wymienić jedną lub dwie szkoły zawodowe, cieszące się na 
Negatywne opinie o absolwentach z reguły nie odnosiły sie właśnie 

nie dotyczyły wtedy 
, odbywających w firmach dawniej lub obecnie praktyki 

zawodowe (zazwyczaj jednak o praktykach mówiono jako o zjawisku zanikającym, 
W tym kontekście warto 

e przekładały się w znaczący sposób na 
zmianę opinii o szkolnictwie zawodowym jako takim, to siła stereotypu jest w tym 
przypadku znaczna i raczej nie można oczekiwać powszechnego wykorzystywania 

czekiwane korzyści i 
obszary, w jakich mogłaby być ona podejmowana, nie potrafili ich wskazać i wyraźnie 
deklarowali, że inicjatywa należeć powinna w tym przypadku do szkół oraz władz 

często z udziałem kapitału zagranicznego, 
dla których jest to element kultury korporacyjnej, narzuconej przez właściciela. Firmy 
polskie, niezależnie od wielkości, wykazują w tym zakresie dużo mniejszą inicjatywę. 

pracy z korporacjami z kapitałem 
zagranicznym, dla których lokalny rynek pracy był niezbyt znaczący, w kontraście do 

, które nie były zainteresowane współpracą. 

i są kluczowe z perspektywy 
dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dlatego zapytaliśmy 

Okazało się, że pomiędzy 
ki jest to stosunkowo 

powszechne, to już jakiekolwiek kontrakty ze szkołami w rejonie Warszawy i  Radomia 
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Szczególną formą są praktyki i staże
pomiędzy szkołami a pracodawcami. 
ciekawe światło. 

Zwraca uwagę niemal całkowity brak innych form kooperacji, prócz staży i praktyk, co 
potwierdza brak zainteresowania pracodawców wpływem na szkolnictwo zawodowe i 
prawie całkowity brak inicjatywy z ich strony w tym zakresie. Równocześnie 
jakościowe wykazało tendencję powolnego uwiądu praktyk i narastające trudności szkół 
zawodowych w ich organizacji. C
przyjmowaniem uczniów na praktyki,

• Negatywy stereotyp szkolnictwa zawodowego

Warszawa i okolice

Radom i okolice

Ostrołęka i okolice

Płock i okolice

Ogółem

Czy kiedykolwiek współpracowali ze szkołami?

Tak

Konsultacje programów nauczania zawodu

Konsultacje dotyczące tworzenia nowych kierunków 
nauczania i likwidacji zbędnych

Trudno powiedzieć

Rodzaje współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami

Warszawa i okolice Radom i okolice
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Szczególną formą są praktyki i staże, są to najczęściej spotykane formy współpracy 
pomiędzy szkołami a pracodawcami. Badania ilościowe rzuciły jednak na ten stan rzeczy 

Zwraca uwagę niemal całkowity brak innych form kooperacji, prócz staży i praktyk, co 
potwierdza brak zainteresowania pracodawców wpływem na szkolnictwo zawodowe i 

inicjatywy z ich strony w tym zakresie. Równocześnie 
jakościowe wykazało tendencję powolnego uwiądu praktyk i narastające trudności szkół 
zawodowych w ich organizacji. Coraz mniej pracodawców zainteresowanych jest 
przyjmowaniem uczniów na praktyki, o czym decyduje: 

Negatywy stereotyp szkolnictwa zawodowego 

44%

44%

92%

68%

62%

56%

52%

24%

34%

Czy kiedykolwiek współpracowali ze szkołami?

Nie Nie wiem

55%

9%

60%

7%

7%

16%

8%

4%

20%
37%

2%

1%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Staże

Praktyki

Konsultacje programów nauczania zawodu

Konsultacje dotyczące tworzenia nowych kierunków 
nauczania i likwidacji zbędnych

Inne

Trudno powiedzieć

Rodzaje współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami

Radom i okolice Ostrołęka i okolice Płock i okolice
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, są to najczęściej spotykane formy współpracy 

Badania ilościowe rzuciły jednak na ten stan rzeczy 

 
Zwraca uwagę niemal całkowity brak innych form kooperacji, prócz staży i praktyk, co 
potwierdza brak zainteresowania pracodawców wpływem na szkolnictwo zawodowe i 

inicjatywy z ich strony w tym zakresie. Równocześnie badanie 
jakościowe wykazało tendencję powolnego uwiądu praktyk i narastające trudności szkół 

oraz mniej pracodawców zainteresowanych jest 

4%

4%

4%

8%

4%

100%

67%

60%
84%

100%
88%

70% 80% 90% 100%

Rodzaje współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami

Płock i okolice Ogółem
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• System wynagradzania za pracodawców praktyki, uwarunkowany od zdania 
egzaminu zawodowego przez ucznia

• Brak procedur zatrudniania, poszukiwania pracowników 
praktyki 

• Negatywne doświadczenia z uczniami zatrudnianymi na praktyki. Uczniowie 
reprezentują w ocenie pracodawców niski poziom kompetencji społecznych, 
przede wszystkim są mało zdyscyplinowani i niedojrzali (traktują pracę jak szkołę’ 
szkoła równocześnie nie wyrabia nawy
pracodawców, lekceważenia obowiązków). 

Szkoły z kolei mają liczne doświadczenia negatywne związane zwłaszcza z praktykami w 
klasach wielozawodowych. W tym przypadku wielokrotnie 
nauczycieli – miało dochodzić do demoralizacji młodzieży, która nie podlegała w trakcie 
praktyk żadnej realnej kontroli wychowawczej. 

W badaniach ilościowych staraliśmy się dowiedzieć 
informacji pomiędzy pracodawcami a szkołami. Okazuje się
były podzielone. Oceniając motywację szkół w podejmowaniu współpracy jak i poziom ich 
wiedzy na temat obecnie realizowanych programów w szkołach zawodowych i technikach 
pracodawcy byli podzieleni w swoich opiniach. 

 

Ocen wynikających z powyższego wykresu nie potwierdza w najmniejszym stopniu 
badanie jakościowe, które wykazało raczek brak wiedzy o programach nauczania, co 
korespondowałoby z wynikami ukazanymi na poprzednim wykresie, wskazującym na brak 
konsultacji związanych z p
instytucjonalnych, zapewniających taki dialog. Powyższy wynik ilościowy w zestawieniu z 
wnioskami z wywiadów pogłębionych świadczyć może o „dobrym samopoczuciu” 
pracodawców w tym zakresie, które jednak nie znaj

 

Podsumowanie: 

Szkoły zawodowe i technika chętnie 
współpracują z pracodawcami w celu 

dopasowania swoich programów do potrzeb 

rynku pracy

Dobrze orientuję się w programach szkół 
zawodowych i techników, kształcących w 

mojej branży

Współpraca pracodawców ze szkołami

Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
NIE zgadzam się

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

System wynagradzania za pracodawców praktyki, uwarunkowany od zdania 
egzaminu zawodowego przez ucznia 

Brak procedur zatrudniania, poszukiwania pracowników – w tym uwzględniających 

ne doświadczenia z uczniami zatrudnianymi na praktyki. Uczniowie 
reprezentują w ocenie pracodawców niski poziom kompetencji społecznych, 
przede wszystkim są mało zdyscyplinowani i niedojrzali (traktują pracę jak szkołę’ 
szkoła równocześnie nie wyrabia nawyku systematyczności, uczy, w opinii 
pracodawców, lekceważenia obowiązków).  

Szkoły z kolei mają liczne doświadczenia negatywne związane zwłaszcza z praktykami w 
klasach wielozawodowych. W tym przypadku wielokrotnie – w opinii dyrektorów i 

ło dochodzić do demoralizacji młodzieży, która nie podlegała w trakcie 
praktyk żadnej realnej kontroli wychowawczej.  

taraliśmy się dowiedzieć jak zatem oceniana jest wymiana 
informacji pomiędzy pracodawcami a szkołami. Okazuje się, że zdania wśród badanych 
były podzielone. Oceniając motywację szkół w podejmowaniu współpracy jak i poziom ich 
wiedzy na temat obecnie realizowanych programów w szkołach zawodowych i technikach 
pracodawcy byli podzieleni w swoich opiniach.  

ających z powyższego wykresu nie potwierdza w najmniejszym stopniu 
badanie jakościowe, które wykazało raczek brak wiedzy o programach nauczania, co 
korespondowałoby z wynikami ukazanymi na poprzednim wykresie, wskazującym na brak 
konsultacji związanych z programami. Świadczy o tym także brak struktur 
instytucjonalnych, zapewniających taki dialog. Powyższy wynik ilościowy w zestawieniu z 
wnioskami z wywiadów pogłębionych świadczyć może o „dobrym samopoczuciu” 
pracodawców w tym zakresie, które jednak nie znajduje pokrycia w faktach. 

14%

19%

32%

29%

28%

27%

13%

11%

Szkoły zawodowe i technika chętnie 
współpracują z pracodawcami w celu 

dopasowania swoich programów do potrzeb 

Dobrze orientuję się w programach szkół 
zawodowych i techników, kształcących w 

mojej branży

Współpraca pracodawców ze szkołami

Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się NIE zgadzam

Trudno powiedzieć
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System wynagradzania za pracodawców praktyki, uwarunkowany od zdania 

w tym uwzględniających 

ne doświadczenia z uczniami zatrudnianymi na praktyki. Uczniowie 
reprezentują w ocenie pracodawców niski poziom kompetencji społecznych, 
przede wszystkim są mało zdyscyplinowani i niedojrzali (traktują pracę jak szkołę’ 

ku systematyczności, uczy, w opinii 

Szkoły z kolei mają liczne doświadczenia negatywne związane zwłaszcza z praktykami w 
w opinii dyrektorów i 

ło dochodzić do demoralizacji młodzieży, która nie podlegała w trakcie 

jak zatem oceniana jest wymiana 
, że zdania wśród badanych 

były podzielone. Oceniając motywację szkół w podejmowaniu współpracy jak i poziom ich 
wiedzy na temat obecnie realizowanych programów w szkołach zawodowych i technikach 

 

ających z powyższego wykresu nie potwierdza w najmniejszym stopniu 
badanie jakościowe, które wykazało raczek brak wiedzy o programach nauczania, co 
korespondowałoby z wynikami ukazanymi na poprzednim wykresie, wskazującym na brak 

rogramami. Świadczy o tym także brak struktur 
instytucjonalnych, zapewniających taki dialog. Powyższy wynik ilościowy w zestawieniu z 
wnioskami z wywiadów pogłębionych świadczyć może o „dobrym samopoczuciu” 

duje pokrycia w faktach.  

13%

11%

8%

10%



-------------------------------------------------------------------------

                                          

1. Wzmocnienie relacji między szkołami a pracodawcami zależy od dwóch 
sprzężonych ze sobą czynników:

� silnego i skutecznego oddziaływania na postawy pracodawców, zmierzające 
do przełamania negatywnego stereotypu szkół 

� zmian systemowych, stwarzających instytucjonalne i prawne podstawy do 
nawiązywania takich relacji.

• Trening umiejętności społecznych powinien sprzyjać zwiększeniu zainteresowania 
pracodawców organizacją praktyk. Bez zmian systemowych nie będą on
stanowić obszaru, w którym umiejętności nabywane w ramach tego treningu 
mogły być wykorzystane. Pracodawcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem 
uczniów na praktyki pod warunkiem, że będą otrzymywali z tego tytułu zachęty 
materialne lub będą one e
konkretnych uczniów do podjęcia pracy w konkretnej firmie, czyli, innymi słowy, 
staną się dla firm instrumentem rekrutacji. Korzyści wynikające z wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych należy uznać 
zmian systemowych. 
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Wzmocnienie relacji między szkołami a pracodawcami zależy od dwóch 
sprzężonych ze sobą czynników: 

silnego i skutecznego oddziaływania na postawy pracodawców, zmierzające 
do przełamania negatywnego stereotypu szkół zawodowych;

zmian systemowych, stwarzających instytucjonalne i prawne podstawy do 
nawiązywania takich relacji. 

Trening umiejętności społecznych powinien sprzyjać zwiększeniu zainteresowania 
pracodawców organizacją praktyk. Bez zmian systemowych nie będą on
stanowić obszaru, w którym umiejętności nabywane w ramach tego treningu 
mogły być wykorzystane. Pracodawcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem 
uczniów na praktyki pod warunkiem, że będą otrzymywali z tego tytułu zachęty 
materialne lub będą one elementem kooperacji szkół i firm, przygotowujących 
konkretnych uczniów do podjęcia pracy w konkretnej firmie, czyli, innymi słowy, 
staną się dla firm instrumentem rekrutacji. Korzyści wynikające z wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych należy uznać za wtórne wobec niezbędnych 
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Wzmocnienie relacji między szkołami a pracodawcami zależy od dwóch 

silnego i skutecznego oddziaływania na postawy pracodawców, zmierzające 
zawodowych; 

zmian systemowych, stwarzających instytucjonalne i prawne podstawy do 

Trening umiejętności społecznych powinien sprzyjać zwiększeniu zainteresowania 
pracodawców organizacją praktyk. Bez zmian systemowych nie będą one jednak 
stanowić obszaru, w którym umiejętności nabywane w ramach tego treningu 
mogły być wykorzystane. Pracodawcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem 
uczniów na praktyki pod warunkiem, że będą otrzymywali z tego tytułu zachęty 

lementem kooperacji szkół i firm, przygotowujących 
konkretnych uczniów do podjęcia pracy w konkretnej firmie, czyli, innymi słowy, 
staną się dla firm instrumentem rekrutacji. Korzyści wynikające z wprowadzenia 

za wtórne wobec niezbędnych 
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2.2 Perspektywa szkoły

2.2.1 Programy modułowe

 

Jedną z koncepcji wprowadzenia do programu nauczania przedmioty o kompetencjach 
społecznych jest skorzystanie z nauczania modułowego. 
zorientować się, jaki jest poziom samooceny wiedzy o tym typie nauczania wśród 
nauczycieli oraz uzyskać ich ocenę tego podejścia. 

Okazało się, że 45% nauczycieli deklaruje posiadanie relatywnie niewielkiej wiedzy na ten 
temat.  Jednocześnie dla prawie 40% jest to pomysł dobry, chociaż jedynie co 3 uważa, 
że uda się go wprowadzić do szkoły, w której pracuje.

 

 

2.2.2 Nauczanie kompetencji 

 

W szkołach zawodowych nauczane są przedmioty takie
zawodu, co było przez część nauczycieli przedstawiane jako argument przeciwko 
wprowadzeniu treningu umiejętności społecznych. Większość 
przeprowadzono wywiady zogniskowane, trening umiejętności społecznych rozumiała 
przede wszystkim jako przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, czyli nauczanie 
takich umiejętności, jak pisanie CV i listu motywacyjnego oraz przy
rozmowy kwalifikacyjnej. 

Przedmioty, o których mowa, pojawiają się zazwyczaj w drugim i w trzecim roku nauki. 
W ramach wywiadów dyskutowano, czy potrzebny jest inny przedmiot, przygotowujący 
uczniów do pracy także w szkole i budujący kompetenc
tylko w powiązaniu z umiejętnościami zawodowymi. Większość uczestników wywiadów 

Moja wiedza o programach modułowych
jest niewielka

Programy modułowe to dobry pomysł z
perspektywy uczenia w szkołach

zawodowych i technikach.

Programy modułowe uda (udaje) się z
łatwością WPROWADZIĆ do szkoły, w

której pracuję.

Programy modułowe uda (udaje) się z
łatwością  realizować w szkole, w której

pracuję.

Programy modułowe

Zgadzam się
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
NIE zgadzam się
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Perspektywa szkoły (nauczyciele i dyrektorzy)

Programy modułowe 

Jedną z koncepcji wprowadzenia do programu nauczania przedmioty o kompetencjach 
społecznych jest skorzystanie z nauczania modułowego. Dlatego w badaniu staraliśmy się 
zorientować się, jaki jest poziom samooceny wiedzy o tym typie nauczania wśród 
nauczycieli oraz uzyskać ich ocenę tego podejścia.  

Okazało się, że 45% nauczycieli deklaruje posiadanie relatywnie niewielkiej wiedzy na ten 
Jednocześnie dla prawie 40% jest to pomysł dobry, chociaż jedynie co 3 uważa, 

że uda się go wprowadzić do szkoły, w której pracuje. 

Nauczanie kompetencji społecznych w szkołach 

W szkołach zawodowych nauczane są przedmioty takie, jak przedsiębiorczość i kultura  
zawodu, co było przez część nauczycieli przedstawiane jako argument przeciwko 
wprowadzeniu treningu umiejętności społecznych. Większość nauczycieli, z którymi 
przeprowadzono wywiady zogniskowane, trening umiejętności społecznych rozumiała 
przede wszystkim jako przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, czyli nauczanie 
takich umiejętności, jak pisanie CV i listu motywacyjnego oraz przy

Przedmioty, o których mowa, pojawiają się zazwyczaj w drugim i w trzecim roku nauki. 
W ramach wywiadów dyskutowano, czy potrzebny jest inny przedmiot, przygotowujący 
uczniów do pracy także w szkole i budujący kompetencje w sensie generalnym, a nie 
tylko w powiązaniu z umiejętnościami zawodowymi. Większość uczestników wywiadów 

26%

14%

7%

7%

19%

25%

22%

18%

14%

24%

19%

21%

19%

9%

16%

18%

6%

12%

10%

Moja wiedza o programach modułowych

Programy modułowe to dobry pomysł z
perspektywy uczenia w szkołach

zawodowych i technikach.

Programy modułowe uda (udaje) się z
łatwością WPROWADZIĆ do szkoły, w

Programy modułowe uda (udaje) się z
łatwością  realizować w szkole, w której

Programy modułowe

Raczej się zgadzam
Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się NIE zgadzam

Trudno powiedzieć

 
------------------------------------ 

(nauczyciele i dyrektorzy) 

Jedną z koncepcji wprowadzenia do programu nauczania przedmioty o kompetencjach 
ego w badaniu staraliśmy się 

zorientować się, jaki jest poziom samooceny wiedzy o tym typie nauczania wśród 

Okazało się, że 45% nauczycieli deklaruje posiadanie relatywnie niewielkiej wiedzy na ten 
Jednocześnie dla prawie 40% jest to pomysł dobry, chociaż jedynie co 3 uważa, 

 

 

, jak przedsiębiorczość i kultura  
zawodu, co było przez część nauczycieli przedstawiane jako argument przeciwko 

nauczycieli, z którymi 
przeprowadzono wywiady zogniskowane, trening umiejętności społecznych rozumiała 
przede wszystkim jako przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy, czyli nauczanie 
takich umiejętności, jak pisanie CV i listu motywacyjnego oraz przygotowanie do 

Przedmioty, o których mowa, pojawiają się zazwyczaj w drugim i w trzecim roku nauki. 
W ramach wywiadów dyskutowano, czy potrzebny jest inny przedmiot, przygotowujący 

je w sensie generalnym, a nie 
tylko w powiązaniu z umiejętnościami zawodowymi. Większość uczestników wywiadów 

16%

6%

7%

22%

26%

27%
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zgodziła się, że przedmiot taki byłby pożyteczny, pod warunkiem jednak, że 
powiązany z nauczaniem przedsiębiorczości i kultury zawodu. 

Istotne byłoby w tym przypadku także umiejscowienie tego przedmiotu/treningu w siatce 
godzin. W przypadku nauczania w systemie przedmiotowym widziano dla niego miejsce 
na godzinie wychowawczej, zwracając jednak uwagę, że mogłoby to kolidować z innymi 
kwestiami, które w ramach godzin wychowawczych mogłyby być poruszane. Inną opcją 
były tzw. godziny karciane. Te ostatnie były sugerowane przede wszystkim przez 
dyrektorów szkół. Problemów z rozplanowaniem tego typu zajęć nie stwierdzano w 
przypadku programów moduło
nauczycieli nie miał doświadczeń w prowadzeniu zajęć w ramach programu modułowego. 
W ocenie większości nauczycieli i dyrektorów w ich szkołach nie  ma zbyt wielkich szans 
na szersze wprowadzenie programów mod
Odnotowano poważne obawy nauczycieli w 
przede wszystkim wynikające ze świadomości, że będą one wymagały zupełnie innej 
organizacji czasu pracy i, być może, większego zaangażow
widzieli takiej możliwości o ile nie miałoby to pociągać za sobą wyraźnych zachęt 
finansowych. 

Wyniki badań ilościowych również wykazują, że w opinii nauczycieli takie przedmioty już 
są nauczane. Okazuje się, że zdaniem ponad 
znajdują się już przedmioty na których uczy się uczniów kompetencji społecznych.

 

Dopytaliśmy jednak nauczycieli jakiego rodzaju metodami prowadzone są te zajęcia. 
Okazało się, że 60% badanych twierdziło iż dominują w nic
jedynie 20 że warsztatowe. Mamy tu zatem do czynienia z „klasycznymi lekcjami” (w 
złym tego słowa rozumieniu
potrzebę zajęć z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, ale
zajęcia te powinny być prowadzone zupełnie innymi metodami niż obecnie. Możemy 
zatem stwierdzić, że w obecnej formule kształcenia zawodowego (a także przyszłej, 
modułowej) istnieje niezagospodarowany obszar, jakim jest kształcenie 
społecznych. Równocześnie brak świadomości owego niezagospodarowania, z czego 
wynika nie tylko potrzeba opracowania odpowiedniego programu kształcenia umiejętności 
społecznych, ale i wypracowania skutecznych metod perswazji wobec nauczycieli, 

Warszawa i okolice

Radom i okolice

Ostrołęka i okolice

Płock

Ogółem

Czy obecnie w programie nauczania są przedmioty 

uczące kompetencji społecznych?

Tak
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zgodziła się, że przedmiot taki byłby pożyteczny, pod warunkiem jednak, że 
powiązany z nauczaniem przedsiębiorczości i kultury zawodu.  

tne byłoby w tym przypadku także umiejscowienie tego przedmiotu/treningu w siatce 
godzin. W przypadku nauczania w systemie przedmiotowym widziano dla niego miejsce 
na godzinie wychowawczej, zwracając jednak uwagę, że mogłoby to kolidować z innymi 

, które w ramach godzin wychowawczych mogłyby być poruszane. Inną opcją 
były tzw. godziny karciane. Te ostatnie były sugerowane przede wszystkim przez 
dyrektorów szkół. Problemów z rozplanowaniem tego typu zajęć nie stwierdzano w 
przypadku programów modułowych, ale praktycznie nikt z objętych wywiadami 
nauczycieli nie miał doświadczeń w prowadzeniu zajęć w ramach programu modułowego. 
W ocenie większości nauczycieli i dyrektorów w ich szkołach nie  ma zbyt wielkich szans 
na szersze wprowadzenie programów modułowych w ciągu najbliższych 3

obawy nauczycieli w związku z przejściem na programy modułowe
przede wszystkim wynikające ze świadomości, że będą one wymagały zupełnie innej 
organizacji czasu pracy i, być może, większego zaangażowania. Uczestnicy wywiadów nie 
widzieli takiej możliwości o ile nie miałoby to pociągać za sobą wyraźnych zachęt 

również wykazują, że w opinii nauczycieli takie przedmioty już 
. Okazuje się, że zdaniem ponad 2/3 uczniów w programie szkolnym 

znajdują się już przedmioty na których uczy się uczniów kompetencji społecznych.

nauczycieli jakiego rodzaju metodami prowadzone są te zajęcia. 
Okazało się, że 60% badanych twierdziło iż dominują w nich metody wykładowe, a 
jedynie 20 że warsztatowe. Mamy tu zatem do czynienia z „klasycznymi lekcjami” (w 
złym tego słowa rozumieniu). Oznacza to z jednej strony, że nauczyciele widzą sens i 
potrzebę zajęć z zakresu kształtowania kompetencji społecznych, ale 
zajęcia te powinny być prowadzone zupełnie innymi metodami niż obecnie. Możemy 
zatem stwierdzić, że w obecnej formule kształcenia zawodowego (a także przyszłej, 
modułowej) istnieje niezagospodarowany obszar, jakim jest kształcenie 
społecznych. Równocześnie brak świadomości owego niezagospodarowania, z czego 

nie tylko potrzeba opracowania odpowiedniego programu kształcenia umiejętności 
społecznych, ale i wypracowania skutecznych metod perswazji wobec nauczycieli, 

68%

76%

64%

64%

68%

4%

12%

14%

16%

12%

28%

22%

Czy obecnie w programie nauczania są przedmioty 

uczące kompetencji społecznych?

Nie Trudno powiedzieć
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zgodziła się, że przedmiot taki byłby pożyteczny, pod warunkiem jednak, że byłby 

tne byłoby w tym przypadku także umiejscowienie tego przedmiotu/treningu w siatce 
godzin. W przypadku nauczania w systemie przedmiotowym widziano dla niego miejsce 
na godzinie wychowawczej, zwracając jednak uwagę, że mogłoby to kolidować z innymi 

, które w ramach godzin wychowawczych mogłyby być poruszane. Inną opcją 
były tzw. godziny karciane. Te ostatnie były sugerowane przede wszystkim przez 
dyrektorów szkół. Problemów z rozplanowaniem tego typu zajęć nie stwierdzano w 

wych, ale praktycznie nikt z objętych wywiadami 
nauczycieli nie miał doświadczeń w prowadzeniu zajęć w ramach programu modułowego. 
W ocenie większości nauczycieli i dyrektorów w ich szkołach nie  ma zbyt wielkich szans 

ułowych w ciągu najbliższych 3-4 lat. 
z przejściem na programy modułowe, 

przede wszystkim wynikające ze świadomości, że będą one wymagały zupełnie innej 
ania. Uczestnicy wywiadów nie 

widzieli takiej możliwości o ile nie miałoby to pociągać za sobą wyraźnych zachęt 

również wykazują, że w opinii nauczycieli takie przedmioty już 
2/3 uczniów w programie szkolnym 

znajdują się już przedmioty na których uczy się uczniów kompetencji społecznych. 

 

nauczycieli jakiego rodzaju metodami prowadzone są te zajęcia. 
h metody wykładowe, a 

jedynie 20 że warsztatowe. Mamy tu zatem do czynienia z „klasycznymi lekcjami” (w 
Oznacza to z jednej strony, że nauczyciele widzą sens i 

 nie rozumieją, że 
zajęcia te powinny być prowadzone zupełnie innymi metodami niż obecnie. Możemy 
zatem stwierdzić, że w obecnej formule kształcenia zawodowego (a także przyszłej, 
modułowej) istnieje niezagospodarowany obszar, jakim jest kształcenie umiejętności 
społecznych. Równocześnie brak świadomości owego niezagospodarowania, z czego 

nie tylko potrzeba opracowania odpowiedniego programu kształcenia umiejętności 
społecznych, ale i wypracowania skutecznych metod perswazji wobec nauczycieli, 

28%

12%

22%

20%

21%

Czy obecnie w programie nauczania są przedmioty 
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niemających świadomości istnienia tego problemu (albo wykazujących ograniczoną 
świadomość) 

 
Czy jednak zdaniem nauczycieli 
czwarty nauczyciel twierdzi, że tak. 
 

 
 

Chcąc zorientować się, które zdaniem nauczycieli kompetencje są najlepiej rozwijane w 
szkole pokazaliśmy im listę tych które maja być rozwijane w ramach projektu i 
poprosiliśmy o ocenę.  

Okazało się, że w zasadzie wszystkie są rozwijane w szkole. Najlepiej
grupie, komunikacja i odpowiedzialność. Najsłabiej zaś pewność siebie, radzenie sobie z 
emocjami i empatia. 

2%

1%

20%

2%

19%

Warszawa i okolice

Radom i okolice

Ostrołęka i okolice

Płock

Ogółem

Jakimi metodami są prowadzone te zajęcia?

Wyłącznie warsztatowymi

Głównie wykładowymi, z elementami warsztatu

Nie wiem / Trudno powiedzieć

6%

Warszawa i okolice

Radom i okolice

Ostrołęka i okolice

Płock

Ogółem

Dzięki zajęciom prowadzonym obecnie w szkole udaje się 

kształtować podstawowe umiejętności społeczne

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

NIE zgadzam się
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istnienia tego problemu (albo wykazujących ograniczoną 

Czy jednak zdaniem nauczycieli udaje się kształtować kompetencje społeczne? Co 
czwarty nauczyciel twierdzi, że tak.  

Chcąc zorientować się, które zdaniem nauczycieli kompetencje są najlepiej rozwijane w 
szkole pokazaliśmy im listę tych które maja być rozwijane w ramach projektu i 

Okazało się, że w zasadzie wszystkie są rozwijane w szkole. Najlepiej
grupie, komunikacja i odpowiedzialność. Najsłabiej zaś pewność siebie, radzenie sobie z 

20%

30%

24%

19%

50%

54%

48%

36%

47%

10%

10%

26%

13%

Jakimi metodami są prowadzone te zajęcia?

Głównie warsztatowymi, z elementami wykładu

Głównie wykładowymi, z elementami warsztatu Wyłącznie wykładowymi

Nie wiem / Trudno powiedzieć

24%

40%

24%

24%

54%

38%

46%

50%

47%

18%

28%

17%

Dzięki zajęciom prowadzonym obecnie w szkole udaje się 

kształtować podstawowe umiejętności społeczne

Raczej się zgadzam

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się NIE zgadzam

Trudno powiedzieć
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istnienia tego problemu (albo wykazujących ograniczoną 

 

udaje się kształtować kompetencje społeczne? Co 

 

Chcąc zorientować się, które zdaniem nauczycieli kompetencje są najlepiej rozwijane w 
szkole pokazaliśmy im listę tych które maja być rozwijane w ramach projektu i 

Okazało się, że w zasadzie wszystkie są rozwijane w szkole. Najlepiej współpraca w 
grupie, komunikacja i odpowiedzialność. Najsłabiej zaś pewność siebie, radzenie sobie z 

4%

10%

20%

10%

18%

36%

21%

Głównie warsztatowymi, z elementami wykładu

12%

10%

18%

17%

6%

2%

2%

2%

2%

1%

4%

8%

10%

16%

10%

Dzięki zajęciom prowadzonym obecnie w szkole udaje się 

kształtować podstawowe umiejętności społeczne
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Z drugiej strony zapytaliśmy nauczycieli jakich kompetencji brakuje uczniom 
wychodzącym z ich szkół na rynek pracy i okazało się, że
ponad 70% nauczycieli wskazywało na braki w kompetencjach społecznych. Do tej grupy 
należą z jednej strony cechy związane z samodzielnością myślenia: myślenie krytyczne i 
myślenie kreatywne, z drugiej strony 
sobie z emocjami i szacunek dla innych). 

Do kolejnej grupy należą odpowiedzialność i rozwiązywanie konfliktów. Natomiast 
relatywnie najmniej nauczycieli wskazywało na konieczność pracy nad pewnością siebie i 
pracą w grupie. 

 

Komunikacja (umiejętność słuchania i przekazywania 
zrozumiałych informacji)

Okazywanie szacunku innym osobom

Rozwiązywanie konfliktów 

Pewność siebie (w rozumieniu siły wewnętrznej, a nie 
bycia aroganckim)

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie negatywnymi)

Empatia (zdolność odczuwania tego co czują inni)

Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole

Rozwijane

Nie są rozwijane
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Z drugiej strony zapytaliśmy nauczycieli jakich kompetencji brakuje uczniom 
a rynek pracy i okazało się, że w krańcowych przypadkach 

ponad 70% nauczycieli wskazywało na braki w kompetencjach społecznych. Do tej grupy 
należą z jednej strony cechy związane z samodzielnością myślenia: myślenie krytyczne i 
myślenie kreatywne, z drugiej strony negatywnymi relacjami z innymi osobami (radzenie 
sobie z emocjami i szacunek dla innych).  

Do kolejnej grupy należą odpowiedzialność i rozwiązywanie konfliktów. Natomiast 
relatywnie najmniej nauczycieli wskazywało na konieczność pracy nad pewnością siebie i 

62%

51%

54%

42%

54%

38%

44%

40%

36%

30%

28%

31%

42%

38%

49%

36%

51%

44%

43%

45%

50%

51%

45%

Współpraca w grupie

Komunikacja (umiejętność słuchania i przekazywania 
zrozumiałych informacji)

Odpowiedzialność

Podejmowanie decyzji 

Okazywanie szacunku innym osobom

Bycie pomocnym 

Myślenie kreatywne

Rozwiązywanie konfliktów 

Myślenie krytyczne

Pewność siebie (w rozumieniu siły wewnętrznej, a nie 
bycia aroganckim)

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie negatywnymi)

Empatia (zdolność odczuwania tego co czują inni)

Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole

Raczej są rozwijane Raczej nie są rozwijane

Nie są rozwijane Trudno powiedzieć
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Z drugiej strony zapytaliśmy nauczycieli jakich kompetencji brakuje uczniom 
w krańcowych przypadkach 

ponad 70% nauczycieli wskazywało na braki w kompetencjach społecznych. Do tej grupy 
należą z jednej strony cechy związane z samodzielnością myślenia: myślenie krytyczne i 

z innymi osobami (radzenie 

Do kolejnej grupy należą odpowiedzialność i rozwiązywanie konfliktów. Natomiast 
relatywnie najmniej nauczycieli wskazywało na konieczność pracy nad pewnością siebie i 

35%

42%

38%

36%

2%

4%

4%

6%

3%

5%

8%

10%

12%

13%

14%

16%

Rozwijanie kompetencji społecznych w szkole

Raczej nie są rozwijane
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Jako podsumowanie poprosiliśmy nauczycieli o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że 
braki w kompetencjach społecznych wynikają z nieodpowiedniego nacisku na ich 
kształtowanie w systemie edukacji.   

Znaczny odsetek nauczycieli nie potrafił 
wybierając odpowiedzi trudno powiedzieć i ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
Warto jednak zwrócić uwagę, że ponad 40% wskazało brak odpowiedniego nacisku w 
systemie edukacji jako powód braków kompetencji społecznych.

Podsumowanie: 

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie negatywnymi)

Okazywanie szacunku innym osobom

Rozwiązywanie konfliktów 

Komunikacja (umiejętność słuchania i przekazywania 
zrozumiałych informacji)

Empatia (zdolność odczuwania tego co czują inni)

Pewność siebie (w rozumieniu siły wewnętrznej, a nie bycia 
aroganckim)

Jakich kompetencji społecznych brakuje uczniom  

Brakuje Raczej brakuje

21%

21%

7%

Braki kompetencji społecznych wynikają z braku 

odpowiedniego nacisku w systemie edukacji na ich nauczanie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

ako podsumowanie poprosiliśmy nauczycieli o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że 
braki w kompetencjach społecznych wynikają z nieodpowiedniego nacisku na ich 
kształtowanie w systemie edukacji.    

nauczycieli nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie 
trudno powiedzieć i ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Warto jednak zwrócić uwagę, że ponad 40% wskazało brak odpowiedniego nacisku w 
systemie edukacji jako powód braków kompetencji społecznych. 

 

25%

26%

25%

24%

28%

18%

18%

21%

17%

18%

12%

9%

47%

45%

45%

45%

38%

45%

39%

36%

39%

38%

32%

31%

27%

29%

34%

33%

31%

39%

42%

Radzenie sobie z emocjami (szczególnie negatywnymi)

Myślenie kreatywne

Myślenie krytyczne

Okazywanie szacunku innym osobom

Odpowiedzialność

Rozwiązywanie konfliktów 

Bycie pomocnym 

Komunikacja (umiejętność słuchania i przekazywania 
zrozumiałych informacji)

Podejmowanie decyzji 

Empatia (zdolność odczuwania tego co czują inni)

Pewność siebie (w rozumieniu siły wewnętrznej, a nie bycia 
aroganckim)

Współpraca w grupie

Jakich kompetencji społecznych brakuje uczniom  

wchodzącym na rynek pracy

Raczej brakuje Raczej nie brakuje Nie brakuje Trudno powiedzieć

5%

10%

36%

Braki kompetencji społecznych wynikają z braku 

odpowiedniego nacisku w systemie edukacji na ich nauczanie
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ako podsumowanie poprosiliśmy nauczycieli o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że 
braki w kompetencjach społecznych wynikają z nieodpowiedniego nacisku na ich 

odpowiedzieć na to pytanie 
trudno powiedzieć i ani się zgadzam, ani się nie zgadzam (43%). 

Warto jednak zwrócić uwagę, że ponad 40% wskazało brak odpowiedniego nacisku w 
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1. W grupie nauczycieli można stwierdzić świadomość potrzeby kształtowania 
kompetencji społecznych
przekonani, że obecna oferta programowa szkół zawodowych jest w tym zakresie 
wystarczająca. 

2. Nauczyciele dostrzegają, że działania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
społecznych są negatywnie weryfikowane przez rynek. Stwarza to pole do 
wprowadzenia zmian metod w tym obszarze i potwierdza potrzebę wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych od

2.2.3 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 

Przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności społecznych nie są nauczane 
zazwyczaj metodami warsztatowymi. Nauczyciele uważają się za odpowiednio 
przygotowanych do stosowania tych me
zakresie metod aktywizujących, które przechodzili. W
wyczuć lekceważenie dla tego typu metod. Nauczyciele biorący udział w wywiadach 
raczej byli zwolennikami metod wykładowych, ch
wynikała raczej – zdaniem prowadzących wywiady 
własnym warsztatem, a nie z rzeczywistej, opartej na doświadczeniu oceny skuteczności 
obu typów metod. W praktyce tylko niektórzy nauczyc
warsztatowymi, co znacznie ogranicza ich możliwości dokonywania porównań.

Innym problemem związanym z nauczaniem kompetencji społecznych przydatnych na 
rynku pracy jest brak doświadczeń biznesowych nauczycieli. Nauczanie przedsi
i nauczanie kompetencji społecznych niezbędnych w ramach zawodu opiera się na wiedzy 
teoretycznej. Nauczyciel rzadko może wobec ucznia pełnić rolę mistrza 
zawodu. Badania ilościowe wskazały, że jedynie co 3 nauczyciel 
prowadzenia zajęć dotyczących kompetencji społecznych.

Praktycznemu nauczaniu kompetencji
przedsiębiorczości. Istnienie tego typu warsztatów mogłoby stworzyć zupełnie inne 
warunki dla kształtowania kompetencji społecznych uczniów, gdyż mogłyby one być 
kształtowane kompleksowo: w ramach treningu i w realnym działaniu, przekładającym 
się na wymierne efekty ekonomiczne. Istnienie tego typu przedsięwzięć powinno 
dostarczyć motywacji uczniom do kształtowa

Warszawa i okolice

Radom i okolice

Ostrołęka i okolice

Płock

Ogółem

Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani na 

zajęciach/szkoleniu/warsztatach dotyczących uczenia 

Tak
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W grupie nauczycieli można stwierdzić świadomość potrzeby kształtowania 
kompetencji społecznych u uczniów. Równocześnie nauczyciele są jednak 
przekonani, że obecna oferta programowa szkół zawodowych jest w tym zakresie 

iele dostrzegają, że działania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
społecznych są negatywnie weryfikowane przez rynek. Stwarza to pole do 
wprowadzenia zmian metod w tym obszarze i potwierdza potrzebę wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych od początku nauczania. 

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć 

Przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności społecznych nie są nauczane 
zazwyczaj metodami warsztatowymi. Nauczyciele uważają się za odpowiednio 
przygotowanych do stosowania tych metod, czemu służyć miały liczne szkolenia w 
zakresie metod aktywizujących, które przechodzili. W ich wypowiedziach jednak daje sie 

tego typu metod. Nauczyciele biorący udział w wywiadach 
raczej byli zwolennikami metod wykładowych, choć, z drugiej strony, ich niechęć 

zdaniem prowadzących wywiady - z braku poważniejszej refleksji nad 
własnym warsztatem, a nie z rzeczywistej, opartej na doświadczeniu oceny skuteczności 

. W praktyce tylko niektórzy nauczyciele posługują 
warsztatowymi, co znacznie ogranicza ich możliwości dokonywania porównań.

Innym problemem związanym z nauczaniem kompetencji społecznych przydatnych na 
rynku pracy jest brak doświadczeń biznesowych nauczycieli. Nauczanie przedsi
i nauczanie kompetencji społecznych niezbędnych w ramach zawodu opiera się na wiedzy 
teoretycznej. Nauczyciel rzadko może wobec ucznia pełnić rolę mistrza 

Badania ilościowe wskazały, że jedynie co 3 nauczyciel uczył się kiedy
prowadzenia zajęć dotyczących kompetencji społecznych.  

kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty szkolnej
Istnienie tego typu warsztatów mogłoby stworzyć zupełnie inne 

kompetencji społecznych uczniów, gdyż mogłyby one być 
kształtowane kompleksowo: w ramach treningu i w realnym działaniu, przekładającym 
się na wymierne efekty ekonomiczne. Istnienie tego typu przedsięwzięć powinno 
dostarczyć motywacji uczniom do kształtowania swoich kompetencji społecznych.
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W grupie nauczycieli można stwierdzić świadomość potrzeby kształtowania 
. Równocześnie nauczyciele są jednak 

przekonani, że obecna oferta programowa szkół zawodowych jest w tym zakresie 

iele dostrzegają, że działania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
społecznych są negatywnie weryfikowane przez rynek. Stwarza to pole do 
wprowadzenia zmian metod w tym obszarze i potwierdza potrzebę wprowadzenia 

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć  

Przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności społecznych nie są nauczane 
zazwyczaj metodami warsztatowymi. Nauczyciele uważają się za odpowiednio 

liczne szkolenia w 
ich wypowiedziach jednak daje sie 

tego typu metod. Nauczyciele biorący udział w wywiadach 
oć, z drugiej strony, ich niechęć 
z braku poważniejszej refleksji nad 

własnym warsztatem, a nie z rzeczywistej, opartej na doświadczeniu oceny skuteczności 
iele posługują się metodami 

warsztatowymi, co znacznie ogranicza ich możliwości dokonywania porównań. 

Innym problemem związanym z nauczaniem kompetencji społecznych przydatnych na 
rynku pracy jest brak doświadczeń biznesowych nauczycieli. Nauczanie przedsiębiorczości 
i nauczanie kompetencji społecznych niezbędnych w ramach zawodu opiera się na wiedzy 
teoretycznej. Nauczyciel rzadko może wobec ucznia pełnić rolę mistrza – praktyka 

uczył się kiedykolwiek 

 

mogłyby służyć warsztaty szkolnej 
Istnienie tego typu warsztatów mogłoby stworzyć zupełnie inne 

kompetencji społecznych uczniów, gdyż mogłyby one być 
kształtowane kompleksowo: w ramach treningu i w realnym działaniu, przekładającym 
się na wymierne efekty ekonomiczne. Istnienie tego typu przedsięwzięć powinno 

nia swoich kompetencji społecznych. 
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Przykłady takich rozwiązań zaobserwowano w tra
szkoły zawodowe prowadzą działalność gospodarczą, z powodzeniem konkurując na 
ogólnych zasadach na lokalnym rynku.

 

 

 

Podsumowanie: 

1. Obserwuje się zdecydowany opór nauczycieli wobec stosowania metod 
aktywizujących 

2. Brak doświadczeń biznesowych nauczycieli stanowi utrudnienie w implementacji 
tych elementów treningu kompetencji społecznych, które sa związane z 
aktywnością na rynku pracy. Do
przedmiotów, jak, np. przedsiębiorczość.

3. Praktycznemu nauczaniu kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty 
szkolnej przedsiębiorczości. 
zarówno na użytek wewnętrzny, jak i dla klienta zewnętrznego

 

2.2.4 Aktywność nauczycieli 

 

Ważne jest, aby osoby które uczą kompetencji społecznych same były osobami 
aktywnymi w sferze zawodowej. Dlatego zapytaliśmy nauczycieli, czy poza nauką w 
szkole prowadzą jeszcze jakąś akty
taką aktywność prowadzi. Wydawać by się mogło, że jest to dość wysoki odsetek. 
Dopytaliśmy jednak jakiego rodzaju jest to aktywność.

Warszawa i okolice

Radom i okolice

Ostrołęka i okolice

Płock

Ogółem

Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani na 

zajęciach/szkoleniu/warsztatach dotyczących pracy 

Tak
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takich rozwiązań zaobserwowano w trakcie wizyty studyjnej w Anglii, gdzier 
szkoły zawodowe prowadzą działalność gospodarczą, z powodzeniem konkurując na 
ogólnych zasadach na lokalnym rynku. 

bserwuje się zdecydowany opór nauczycieli wobec stosowania metod 

doświadczeń biznesowych nauczycieli stanowi utrudnienie w implementacji 
tych elementów treningu kompetencji społecznych, które sa związane z 
aktywnością na rynku pracy. Dotyczy to  jednak w większym stopniu takich 
przedmiotów, jak, np. przedsiębiorczość. 

Praktycznemu nauczaniu kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty 
szkolnej przedsiębiorczości. – poradzenie przez szkołę działalności gospodarczej 

ewnętrzny, jak i dla klienta zewnętrznego 

Aktywność nauczycieli  

które uczą kompetencji społecznych same były osobami 
aktywnymi w sferze zawodowej. Dlatego zapytaliśmy nauczycieli, czy poza nauką w 
szkole prowadzą jeszcze jakąś aktywność zawodową. Okazało się, że 40 % deklaruje, że 
taką aktywność prowadzi. Wydawać by się mogło, że jest to dość wysoki odsetek. 
Dopytaliśmy jednak jakiego rodzaju jest to aktywność. 
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kcie wizyty studyjnej w Anglii, gdzier 
szkoły zawodowe prowadzą działalność gospodarczą, z powodzeniem konkurując na 

 

bserwuje się zdecydowany opór nauczycieli wobec stosowania metod 

doświadczeń biznesowych nauczycieli stanowi utrudnienie w implementacji 
tych elementów treningu kompetencji społecznych, które sa związane z 

tyczy to  jednak w większym stopniu takich 

Praktycznemu nauczaniu kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty 
poradzenie przez szkołę działalności gospodarczej 

które uczą kompetencji społecznych same były osobami 
aktywnymi w sferze zawodowej. Dlatego zapytaliśmy nauczycieli, czy poza nauką w 

wność zawodową. Okazało się, że 40 % deklaruje, że 
taką aktywność prowadzi. Wydawać by się mogło, że jest to dość wysoki odsetek. 
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Okazało się, że nauczyciele najczęściej dorabiają sobie pracując w 
prowadząc szkolenia, czy korepetycje (52%). Co jednak ważne, szczególnie ze względu 
na typ szkół, do których adresowany jest projekt, że co 4 respondent deklarował, że 
pracował w przemyśle lub prowadził działalność gospodarczą.
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nauczyciele najczęściej dorabiają sobie pracując w 
prowadząc szkolenia, czy korepetycje (52%). Co jednak ważne, szczególnie ze względu 
na typ szkół, do których adresowany jest projekt, że co 4 respondent deklarował, że 
pracował w przemyśle lub prowadził działalność gospodarczą. 
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nauczyciele najczęściej dorabiają sobie pracując w innych szkołach 
prowadząc szkolenia, czy korepetycje (52%). Co jednak ważne, szczególnie ze względu 
na typ szkół, do których adresowany jest projekt, że co 4 respondent deklarował, że 

 

Czy prowadzi Pan/Pani jakąś aktywność zawodową poza 
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2.3 Perspektywa uczniów
 

2.3.1 Doświadczenia z pracą

 

Starając się poznać uczniów zapytaliśmy, czy
Okazało się, że prawie 2/3 badanych deklarowało, że pracowało zarobkowo przynajmniej 
raz. Ten stosunkowo wysoki odsetek może co praw
prowadzono badanie, ale niemniej wskazuję on na posiadanie doświadczenia z pracą 
przez znaczny odsetek młodzieży.

Chcąc doprecyzować rodzaj zaangażowania w pracę i poznać jej charakter zapytaliśmy 
jaka jaki jest obecnie ich stosunek do pracy. Okazuje się, że zdecydowaną większość 
(85%) nie pracuję w trakcie trwania nauki nawet dorywczo. Od czasu do czasu pracuję 
13%. Jedynie pojedyncze osoby deklarowały pracę w większym wymiarze godzin. W 
połączeniu z poprzednim wykrese
podejmowany przez młodzież.

 
 
 

Chłopak

Dziewczyna

Ogółem

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pracować 

i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie

Chłopak

Dziewczyna

Ogółem

Nie pracuję
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wa uczniów 

Doświadczenia z pracą 

Starając się poznać uczniów zapytaliśmy, czy posiadają już jakieś doświadczenia z pracą. 
Okazało się, że prawie 2/3 badanych deklarowało, że pracowało zarobkowo przynajmniej 
raz. Ten stosunkowo wysoki odsetek może co prawda wynikać z typu szkół, w których 
prowadzono badanie, ale niemniej wskazuję on na posiadanie doświadczenia z pracą 
przez znaczny odsetek młodzieży.  

Chcąc doprecyzować rodzaj zaangażowania w pracę i poznać jej charakter zapytaliśmy 
e ich stosunek do pracy. Okazuje się, że zdecydowaną większość 

(85%) nie pracuję w trakcie trwania nauki nawet dorywczo. Od czasu do czasu pracuję 
13%. Jedynie pojedyncze osoby deklarowały pracę w większym wymiarze godzin. W 
połączeniu z poprzednim wykresem wskazuje to na akcydentalny charakter pracy 
podejmowany przez młodzież.  
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posiadają już jakieś doświadczenia z pracą. 
Okazało się, że prawie 2/3 badanych deklarowało, że pracowało zarobkowo przynajmniej 

da wynikać z typu szkół, w których 
prowadzono badanie, ale niemniej wskazuję on na posiadanie doświadczenia z pracą 

 

Chcąc doprecyzować rodzaj zaangażowania w pracę i poznać jej charakter zapytaliśmy 
e ich stosunek do pracy. Okazuje się, że zdecydowaną większość 

(85%) nie pracuję w trakcie trwania nauki nawet dorywczo. Od czasu do czasu pracuję 
13%. Jedynie pojedyncze osoby deklarowały pracę w większym wymiarze godzin. W 

akcydentalny charakter pracy 
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2.3.2 Postrzeganie pracy

 

Ważną kwestią jaką stawiało przed sobą badanie było poznanie postrzegania pojęć 
używanych prze badane grupy. W przypadku uczniów chcieliśmy dowiedzieć się co 
oznacza dla nich „dobra praca” i jak co jest ich zdaniem najważniejsze w znalezieniu 
pracy.  

Okazało się, że czynnikiem który wskazywany był najczęściej jako element dobrej pracy 
było wysokie wynagrodzenie 
kolejnym miejscu znalazły się elementy związane z atmosferą i relacjami panujące w 
miejscu pracy. Na trzecim miejscu pojawiła się możliwość pogłębiania kwalifikacji 
uczenia się.  

Kwestie związane ze stabilnością pracy ew. z jej różnorodnością miały z
mniejsze znaczenie. 

 

Starając się odpowiedzieć na pytanie co jest zdaniem młodzieży najważniejsze w 
znalezieniu pracy dowiedzieliśmy się, że wcale nie są to znajomości. Co prawda znalazły 
się one dość wysoko – wskazywane przez co 3 osobę, ale
wysokie kwalifikacje – czyli coś co można zdobyć. Co prawda na kolejnych miejscach 
pojawiły się czynniki związane bardziej z cechami osobowości 
inteligencja, ale wśród często wskazywanych cech pojawiły się t

Dobra atmosfera w pracy

Dobre traktowanie przez szefów

Możliwość nauczenia się nowych rzeczy, pogłębienia
kwalifik

Przeciętne zarobki, ale bezpieczeństwo zatrudnienia

Różnorodność zadań, każdego dnia coś nowego

Długie urlopy i dużo wolnych dni

Wykonywanie każdego dnia podobnych rzeczy

Co oznacza dla Ciebie „dobra praca”? 

Chłopak
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Postrzeganie pracy 

Ważną kwestią jaką stawiało przed sobą badanie było poznanie postrzegania pojęć 
używanych prze badane grupy. W przypadku uczniów chcieliśmy dowiedzieć się co 
oznacza dla nich „dobra praca” i jak co jest ich zdaniem najważniejsze w znalezieniu 

ło się, że czynnikiem który wskazywany był najczęściej jako element dobrej pracy 
było wysokie wynagrodzenie – wskazywały je 3 na 4 osoby niezależnie od płci.
kolejnym miejscu znalazły się elementy związane z atmosferą i relacjami panujące w 
miejscu pracy. Na trzecim miejscu pojawiła się możliwość pogłębiania kwalifikacji 

Kwestie związane ze stabilnością pracy ew. z jej różnorodnością miały z

odpowiedzieć na pytanie co jest zdaniem młodzieży najważniejsze w 
znalezieniu pracy dowiedzieliśmy się, że wcale nie są to znajomości. Co prawda znalazły 

wskazywane przez co 3 osobę, ale jako najistotniejsze uważano 
czyli coś co można zdobyć. Co prawda na kolejnych miejscach 

pojawiły się czynniki związane bardziej z cechami osobowości – 
inteligencja, ale wśród często wskazywanych cech pojawiły się te odnoszące się do 
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Ważną kwestią jaką stawiało przed sobą badanie było poznanie postrzegania pojęć 
używanych prze badane grupy. W przypadku uczniów chcieliśmy dowiedzieć się co 
oznacza dla nich „dobra praca” i jak co jest ich zdaniem najważniejsze w znalezieniu 

ło się, że czynnikiem który wskazywany był najczęściej jako element dobrej pracy 
wskazywały je 3 na 4 osoby niezależnie od płci. Na 

kolejnym miejscu znalazły się elementy związane z atmosferą i relacjami panujące w 
miejscu pracy. Na trzecim miejscu pojawiła się możliwość pogłębiania kwalifikacji – 

Kwestie związane ze stabilnością pracy ew. z jej różnorodnością miały zdecydowanie 
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znalezieniu pracy dowiedzieliśmy się, że wcale nie są to znajomości. Co prawda znalazły 
jako najistotniejsze uważano 
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kompetencji społecznych – zrozumienie potrzeb i oczekiwań, kultura osobista i życzliwy 
stosunek do ludzi. 

 

Z odpowiedzi na te pytania wynika wyraźnie, żę przynajmniej na poziomie deklaracji 
młodzież jest przekonana o tym, że rynek prac
Można na tej podstawie wnioskować
Jedynym warunkiem jest, by kształtowane umiejętności były postrzegane jako przydatne 
na rynku pracy. Przekonanie, że o sukcesie na
osobowościowe, można uważać z całą pewnością za argument przemawiający za 
wprowadzeniem treningu kształcenia umiejętności społecznych.

 

2.3.3 Kompetencje społeczne

 

W ramach badań prowadzonych z uczniami określany jest ich sposób po
perspektywy 12 umiejętności społecznych. W ramach kwestionariusza odpowiadają oni 
na 36 stwierdzeń dotyczących konkretnych zachowań, które to następnie są przekładane 
na umiejętności społeczne. 

Okazało się, że relatywnie najsłabiej uczniow
radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem konfliktów.
oceniali się na takich wymiarach jak: bycie pomocnym i okazywanie szacunku innym 

Wysokie kwalifikacje

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy

Życzliwy stosunek do ludzi

Umiejętność autoprezentacji

Informacja w CV o pracy w charakterze woluntariusza

Informacja w CV o aktywności społecznej

Co jest, Twoim zdaniem najważniejsze w znalezieniu 
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zrozumienie potrzeb i oczekiwań, kultura osobista i życzliwy 

Z odpowiedzi na te pytania wynika wyraźnie, żę przynajmniej na poziomie deklaracji 
młodzież jest przekonana o tym, że rynek pracy działa według zasad merytokratycznych
Można na tej podstawie wnioskować, że młodzież posiada motywację do kształcenia się. 
Jedynym warunkiem jest, by kształtowane umiejętności były postrzegane jako przydatne 
na rynku pracy. Przekonanie, że o sukcesie na rynku decydują predyspozycje 
osobowościowe, można uważać z całą pewnością za argument przemawiający za 
wprowadzeniem treningu kształcenia umiejętności społecznych. 

Kompetencje społeczne 

W ramach badań prowadzonych z uczniami określany jest ich sposób po
perspektywy 12 umiejętności społecznych. W ramach kwestionariusza odpowiadają oni 
na 36 stwierdzeń dotyczących konkretnych zachowań, które to następnie są przekładane 

Okazało się, że relatywnie najsłabiej uczniowie oceniają swoje kompetencje 
radzenia sobie z emocjami i rozwiązywaniem konfliktów. Z drugiej strony najlepiej 
oceniali się na takich wymiarach jak: bycie pomocnym i okazywanie szacunku innym 
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zrozumienie potrzeb i oczekiwań, kultura osobista i życzliwy 

 
Z odpowiedzi na te pytania wynika wyraźnie, żę przynajmniej na poziomie deklaracji 

y działa według zasad merytokratycznych. 
, że młodzież posiada motywację do kształcenia się. 

Jedynym warunkiem jest, by kształtowane umiejętności były postrzegane jako przydatne 
rynku decydują predyspozycje 

osobowościowe, można uważać z całą pewnością za argument przemawiający za 

W ramach badań prowadzonych z uczniami określany jest ich sposób postrzegania się z 
perspektywy 12 umiejętności społecznych. W ramach kwestionariusza odpowiadają oni 
na 36 stwierdzeń dotyczących konkretnych zachowań, które to następnie są przekładane 

oceniają swoje kompetencje  w obszarach 
Z drugiej strony najlepiej 

oceniali się na takich wymiarach jak: bycie pomocnym i okazywanie szacunku innym 
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osobom. Warto też zwrócić uwagę, że właśnie na tych wymiarach (oraz empatii) pojawiły 
się różnice między chłopcami a dziewczynami.

Pozostałe cechy lokowały s
uwagę, że oceny dokonywano na 5 punktowej skali 
młodzież myśli o sobie bardzo dobrze.

Dysponując badaniami z działań prowadzonych przez PFDiM na uczniach, w 
wcześniej prowadzonych projektów możliwe było zaobserwowanie pewnych 
prawidłowości. Okazało się, że umiejętności te grupują się w 6 par, które wydawać by się 
mogło, że czasami nie mają nic wspólnego. 
kompetencjami okazały się stosunkowo niewielkie, dlatego pozwoliliśmy sobie na 
odniesienie się do poprzednich wyników.

W swoim mniemaniu uczniowie postrzegają się przede wszystkim jako osoby 
pomagające innym oraz zdolne do myślenia krytycznego

podkreślają ich niezależność z drugiej pozytywne myślenie o sobie jako osobie pomocnej. 

Kolejne – również wysoko oceniane przez uczniów był 
odpowiedzialność. Cechy te nie są najczęściej przypisywane młodzieży w wieku 
badanych uczniów, tym bardziej należy na to zwrócić uwagę. 

Następne z umiejętności społecznych wskazywane jako mocne strony przez młodzież to 
pewność siebie i empatia. Na szczególne zainteresowanie zasługuje empatia oraz 
znajdujące się na ostatnim miejscu r
że znacznie lepiej potrafią wczuć się w uczucia innych niż w we własne emocje. Można tu 
postawić pytanie, czy nadrabiają to pewnością siebie?

Na kolejnym miejscu wymienianym przez uczniów znajdują się 
przekazywaniem informacji i współpracą w grupie. Niestety nie możemy stwierdzić 
zależności przyczynowej pomiędzy tymi cechami a jedynie współwystępowanie. Można 
jednak postawić hipotezę, że być może jedną z przyczyny dla których występu
problemy w grupie jest komunikacja.
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Samoocena kompetencji społecznych uczniów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

osobom. Warto też zwrócić uwagę, że właśnie na tych wymiarach (oraz empatii) pojawiły 
się różnice między chłopcami a dziewczynami. 

lokowały się na bardzo zbliżonym poziomie. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że oceny dokonywano na 5 punktowej skali – a uzyskane wyniki pokazują, że 
młodzież myśli o sobie bardzo dobrze. 

Dysponując badaniami z działań prowadzonych przez PFDiM na uczniach, w 
wcześniej prowadzonych projektów możliwe było zaobserwowanie pewnych 
prawidłowości. Okazało się, że umiejętności te grupują się w 6 par, które wydawać by się 
mogło, że czasami nie mają nic wspólnego. W prowadzonym badaniu różnice pomiędzy 

ami okazały się stosunkowo niewielkie, dlatego pozwoliliśmy sobie na 
odniesienie się do poprzednich wyników. 

W swoim mniemaniu uczniowie postrzegają się przede wszystkim jako osoby 
zdolne do myślenia krytycznego. Cechy te z je

podkreślają ich niezależność z drugiej pozytywne myślenie o sobie jako osobie pomocnej. 

również wysoko oceniane przez uczniów był szacunek do innych

. Cechy te nie są najczęściej przypisywane młodzieży w wieku 
danych uczniów, tym bardziej należy na to zwrócić uwagę.  

Następne z umiejętności społecznych wskazywane jako mocne strony przez młodzież to 
pewność siebie i empatia. Na szczególne zainteresowanie zasługuje empatia oraz 
znajdujące się na ostatnim miejscu radzenie sobie z własnymi emocjami

że znacznie lepiej potrafią wczuć się w uczucia innych niż w we własne emocje. Można tu 
postawić pytanie, czy nadrabiają to pewnością siebie? 

Na kolejnym miejscu wymienianym przez uczniów znajdują się kwestie związanie z 
przekazywaniem informacji i współpracą w grupie. Niestety nie możemy stwierdzić 
zależności przyczynowej pomiędzy tymi cechami a jedynie współwystępowanie. Można 
jednak postawić hipotezę, że być może jedną z przyczyny dla których występu
problemy w grupie jest komunikacja. 

Samoocena kompetencji społecznych uczniów
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Dysponując badaniami z działań prowadzonych przez PFDiM na uczniach, w ramach 
wcześniej prowadzonych projektów możliwe było zaobserwowanie pewnych 
prawidłowości. Okazało się, że umiejętności te grupują się w 6 par, które wydawać by się 

W prowadzonym badaniu różnice pomiędzy 
ami okazały się stosunkowo niewielkie, dlatego pozwoliliśmy sobie na 
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. Cechy te nie są najczęściej przypisywane młodzieży w wieku 

Następne z umiejętności społecznych wskazywane jako mocne strony przez młodzież to 
pewność siebie i empatia. Na szczególne zainteresowanie zasługuje empatia oraz 

emocjami. Wynika z tego, 
że znacznie lepiej potrafią wczuć się w uczucia innych niż w we własne emocje. Można tu 

kwestie związanie z 
przekazywaniem informacji i współpracą w grupie. Niestety nie możemy stwierdzić 
zależności przyczynowej pomiędzy tymi cechami a jedynie współwystępowanie. Można 
jednak postawić hipotezę, że być może jedną z przyczyny dla których występują 
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Cechami, które są oceniane relatywnie słabo przez młodzież są kwestie wymagające 
pewności siebie takie jak podejmowanie decyzji i myślenie kreatywne.

Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami są cechami, któ
postrzegają jako te, z którymi mają najwięcej kłopotów. 

Ponadto w trakcie wywiadów respondenci wskazywali, że absolwenci zatrzymują się na 
poziomie komunikacji emocjonalnej, nie umieją argumentować; nie słuchają; Jedną z 
przyczyn wyjaśniających taki stan rzeczy mogą być deficyty wynikające kapitału 
kulturowego (rodziny ubogie, patologiczne) wynikają niskie kompetencje językowe 
(zasób słów, rozumienie podstawowych instrukcji itp.). Inną przyczyną może być brak 
poczucia własnej wartości jako źró
 

2.3.4 Opinie o potrzebie zajęć

Dodatkowo uczniowie zostali zapytani wprost, czy 
nauczania takie przedmioty, które nie odnosiłyby się bezpośrednio do podnoszenia 
kwalifikacji, ale uczyły kwe
kompetencji społecznych. Okazało się, że zdecydowana większość od 70 do 80% widziało 
potrzebę tego typu zajęć. Relatywnie największym zainteresowaniem cieszą się lekcje z 
poszukiwania pracy i przygotowa
zainteresowaniem (ale również wysokim) cieszą się zagadnienia dotyczące pracy z 
klientem oraz pracy w zespole.

 

 

Dopytaliśmy też uczniów w jaki sposób chcieliby taką wiedzę zdobywać. Okazało się, że 
zdania były podzielone. Można co prawda powiedzieć, że dla ponad 70% przynajmniej 
częściowo powinny być one prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących
elementami wykładowych.  Ale z drugiej strony dla prawie 30 % większy udział powinny 
mieć techniki wykładowe.  

W szkole przydałyby się zajęcia ze
sposobów poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia
przygotowujące do prowadzenia własnej

firmy (biznesu).

W szkole przydałyby się zajęcia
przygotowujące do pracy w zespole.

W szkole przydałyby się zajęcia
przygotowujące do pracy z klientem.

Opinie uczniów o potrzebie zajęć 

Zgadzam się

NIE zgadzam się
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Cechami, które są oceniane relatywnie słabo przez młodzież są kwestie wymagające 
pewności siebie takie jak podejmowanie decyzji i myślenie kreatywne. 

Rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami są cechami, któ
postrzegają jako te, z którymi mają najwięcej kłopotów.  
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(zasób słów, rozumienie podstawowych instrukcji itp.). Inną przyczyną może być brak 
poczucia własnej wartości jako źródło: zawodówka jako coś z zasady gorszego
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ch taki stan rzeczy mogą być deficyty wynikające kapitału 
kulturowego (rodziny ubogie, patologiczne) wynikają niskie kompetencje językowe 
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2.3.5 Podejście do kształcenia

 

W trakcie opracowywanie koncepcji badawczej pojawiły się pytania dotyczące podejście 
uczniów do kształcenia: roli szkoły oraz gotowości do dalszego kształcenia się w 
przyszłości. Z wcześniej prezentowanych danych w
najważniejszych przy określeniu pojęcia „dobra praca”. 

Zacznijmy jednak od postrzegania wiedzy zdobytej w szkole 
jest to bagaż, który może im pomóc w zdobyciu i utrzymaniu pracy. Ważna jest 
stosunkowo niewielka liczba odpowiedzi negatywnych.

Staraliśmy w badaniu dowiedzieć się, jak ważne dla młodzieży jest zdobywanie nowych 
kompetencji w trakcie pracy.
różnego rodzaju poświęceń byle tylko
kompetencje. 

22%Aktywizującymi

Jakimi metodami wolisz się uczyć?

To, czego uczę się w szkole, pozwoli mi znaleźć dobrą
pracę.

To czego uczę sie w szkole, pomoże mi utrzymać
pracę, jeśli ją znajdę.

Podejście do wiedzy zdobytej w szkole

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

NIE zgadzam się
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Podejście do kształcenia 

opracowywanie koncepcji badawczej pojawiły się pytania dotyczące podejście 
uczniów do kształcenia: roli szkoły oraz gotowości do dalszego kształcenia się w 
przyszłości. Z wcześniej prezentowanych danych wynikało, że kwestie te nie należą do 
najważniejszych przy określeniu pojęcia „dobra praca”.  

Zacznijmy jednak od postrzegania wiedzy zdobytej w szkole – tu widać, że dla ok 60 % 
jest to bagaż, który może im pomóc w zdobyciu i utrzymaniu pracy. Ważna jest 
tosunkowo niewielka liczba odpowiedzi negatywnych. 

Staraliśmy w badaniu dowiedzieć się, jak ważne dla młodzieży jest zdobywanie nowych 
kompetencji w trakcie pracy. Okazało się, że większość deklaruje nawet gotowość do 
różnego rodzaju poświęceń byle tylko uczyć się i zdobywać nowe / dodatkowe 

22% 17% 33% 10% 18%

Jakimi metodami wolisz się uczyć?

Wykładowymi

33%

25%

30%

40%

20%

17%

To, czego uczę się w szkole, pozwoli mi znaleźć dobrą

To czego uczę sie w szkole, pomoże mi utrzymać
pracę, jeśli ją znajdę.

Podejście do wiedzy zdobytej w szkole

Raczej się zgadzam

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się NIE zgadzam

NIE zgadzam się Trudno powiedzieć
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opracowywanie koncepcji badawczej pojawiły się pytania dotyczące podejście 
uczniów do kształcenia: roli szkoły oraz gotowości do dalszego kształcenia się w 

kwestie te nie należą do 

tu widać, że dla ok 60 % 
jest to bagaż, który może im pomóc w zdobyciu i utrzymaniu pracy. Ważna jest 

 

Staraliśmy w badaniu dowiedzieć się, jak ważne dla młodzieży jest zdobywanie nowych 
Okazało się, że większość deklaruje nawet gotowość do 

uczyć się i zdobywać nowe / dodatkowe 

Wykładowymi

20%

17%

8%

10%
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Gdy znajdę pracę, jestem gotowy uczyć się nowych
rzeczy by ją utrzymać.

Gdy znajdę pracę, jestem gotowy/a uczyć się nowych
rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą

większych pieniędzy.

Jestem gotowy/a ciężko pracować przez parę lat i
uczyć się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić

więcej.

Wolę spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez
konieczności uczenia się nowych rzeczy.

Podejście do dokształcania się

Zgadzam się

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

NIE zgadzam się
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55%

65%

35%

8%

31%

26%

36%

13% 32% 21%

Gdy znajdę pracę, jestem gotowy uczyć się nowych
rzeczy by ją utrzymać.

Gdy znajdę pracę, jestem gotowy/a uczyć się nowych
rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą

większych pieniędzy.

Jestem gotowy/a ciężko pracować przez parę lat i
uczyć się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić

więcej.

Wolę spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez
konieczności uczenia się nowych rzeczy.

Podejście do dokształcania się

Raczej się zgadzam

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam Raczej się NIE zgadzam

NIE zgadzam się Trudno powiedzieć
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31%

26%

11%

6%

19%

1%
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3 Wnioski 

 

1. Jednym z podstawowych zadań na rzecz skutecznej implementacji produktu 
będzie identyfikacja skutecznych kanałów oddziaływania na środowisko 
pracodawców w celu przełamania negatywnego stereotypu szkoły zawodowej. 
Wymaga to rozpoznania mających w tym środowi
instytucjonalnych, jak i autorytetów oraz opracowanie argumentacji, pozwalającej 
na zmianę postaw pracodawców. 

2. Brak pogłębionej refleksji pracodawców nad poziomem absolwentów może 
świadczyć o tym, że w chwili obecnej pracodawcy 
trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb w zakresie zatrudnienia. 

3. Pracodawcy w niewielkim tylko stopniu są świadomi wyzwań, jakie stwarzają im 
firmom warunki gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Przekłada się to na ich 
oczekiwania wobec potencjalnych pracowników, które maja
tymi wyzwaniami. Warunkiem powodzenia treningu kompetencji będzie zatem 
również skuteczna edukacja przedsiębiorców.

4. W takiej skutecznej edukacji brak obecnie partnera. Konieczne zatem jest w 
ramach implementacji projektu nawiązanie jak najbliższych stosunków z 
„sieciowymi” strukturami biznesu,  które są obecnie jedyną instytucjonalną 
platformą promocji zmian kierunków kształcenia. Struktury te powinny być jak 
najszerzej włączane w 

5. Wzmocnienie relacji między szkołami a pracodawcami zależy od dwóch 
sprzężonych ze sobą czynników:

� silnego i skutecznego oddziaływania na postawy pracodawców, zmierzające 
do przełamania negatywnego stereotypu szkół 

� zmian systemowych, stwarzających instytucjonalne i prawne podstawy do 
nawiązywania takich relacji.

6. Trening umiejętności społecznych powinien sprzyjać zwiększeniu zainteresowania 
pracodawców organizacją praktyk. Bez zmian systemowych nie będą on
stanowić obszaru, w którym umiejętności nabywane w ramach tego treningu 
mogły być wykorzystane. Pracodawcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem 
uczniów na praktyki pod warunkiem, że będą otrzymywali z tego tytułu zachęty 
materialne lub będą one e
konkretnych uczniów do podjęcia pracy w konkretnej firmie, czyli, innymi słowy, 
staną się dla firm instrumentem rekrutacji. Korzyści wynikające z wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych należy uznać 
zmian systemowych. 

7. W grupie nauczycieli można stwierdzić świadomość potrzeby kształtowania 
kompetencji społecznych
przekonani, że obecna oferta programowa szkół zawodowych jest w tym
wystarczająca. 
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Jednym z podstawowych zadań na rzecz skutecznej implementacji produktu 
będzie identyfikacja skutecznych kanałów oddziaływania na środowisko 
pracodawców w celu przełamania negatywnego stereotypu szkoły zawodowej. 
Wymaga to rozpoznania mających w tym środowisku znaczenie tak struktur 
instytucjonalnych, jak i autorytetów oraz opracowanie argumentacji, pozwalającej 
na zmianę postaw pracodawców.  

Brak pogłębionej refleksji pracodawców nad poziomem absolwentów może 
świadczyć o tym, że w chwili obecnej pracodawcy nie mają poważniejszych 
trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb w zakresie zatrudnienia. 

Pracodawcy w niewielkim tylko stopniu są świadomi wyzwań, jakie stwarzają im 
firmom warunki gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Przekłada się to na ich 

obec potencjalnych pracowników, które maja niewiele wspólnego z 
tymi wyzwaniami. Warunkiem powodzenia treningu kompetencji będzie zatem 
również skuteczna edukacja przedsiębiorców. 

W takiej skutecznej edukacji brak obecnie partnera. Konieczne zatem jest w 
amach implementacji projektu nawiązanie jak najbliższych stosunków z 

„sieciowymi” strukturami biznesu,  które są obecnie jedyną instytucjonalną 
platformą promocji zmian kierunków kształcenia. Struktury te powinny być jak 
najszerzej włączane w - i informowane o reformowaniu szkolnictwa zawodowego.

Wzmocnienie relacji między szkołami a pracodawcami zależy od dwóch 
sprzężonych ze sobą czynników: 

silnego i skutecznego oddziaływania na postawy pracodawców, zmierzające 
do przełamania negatywnego stereotypu szkół zawodowych;

zmian systemowych, stwarzających instytucjonalne i prawne podstawy do 
nawiązywania takich relacji. 

Trening umiejętności społecznych powinien sprzyjać zwiększeniu zainteresowania 
pracodawców organizacją praktyk. Bez zmian systemowych nie będą on
stanowić obszaru, w którym umiejętności nabywane w ramach tego treningu 
mogły być wykorzystane. Pracodawcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem 
uczniów na praktyki pod warunkiem, że będą otrzymywali z tego tytułu zachęty 
materialne lub będą one elementem kooperacji szkół i firm, przygotowujących 
konkretnych uczniów do podjęcia pracy w konkretnej firmie, czyli, innymi słowy, 
staną się dla firm instrumentem rekrutacji. Korzyści wynikające z wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych należy uznać za wtórne wobec niezbędnych 

 

W grupie nauczycieli można stwierdzić świadomość potrzeby kształtowania 
kompetencji społecznych u uczniów. Równocześnie nauczyciele są jednak 
przekonani, że obecna oferta programowa szkół zawodowych jest w tym
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Jednym z podstawowych zadań na rzecz skutecznej implementacji produktu 
będzie identyfikacja skutecznych kanałów oddziaływania na środowisko 
pracodawców w celu przełamania negatywnego stereotypu szkoły zawodowej. 

sku znaczenie tak struktur 
instytucjonalnych, jak i autorytetów oraz opracowanie argumentacji, pozwalającej 

Brak pogłębionej refleksji pracodawców nad poziomem absolwentów może 
nie mają poważniejszych 

trudności z zaspokajaniem swoich potrzeb w zakresie zatrudnienia.  

Pracodawcy w niewielkim tylko stopniu są świadomi wyzwań, jakie stwarzają im 
firmom warunki gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Przekłada się to na ich 

niewiele wspólnego z 
tymi wyzwaniami. Warunkiem powodzenia treningu kompetencji będzie zatem 

W takiej skutecznej edukacji brak obecnie partnera. Konieczne zatem jest w 
amach implementacji projektu nawiązanie jak najbliższych stosunków z 

„sieciowymi” strukturami biznesu,  które są obecnie jedyną instytucjonalną 
platformą promocji zmian kierunków kształcenia. Struktury te powinny być jak 

ne o reformowaniu szkolnictwa zawodowego. 

Wzmocnienie relacji między szkołami a pracodawcami zależy od dwóch 

silnego i skutecznego oddziaływania na postawy pracodawców, zmierzające 
zawodowych; 

zmian systemowych, stwarzających instytucjonalne i prawne podstawy do 

Trening umiejętności społecznych powinien sprzyjać zwiększeniu zainteresowania 
pracodawców organizacją praktyk. Bez zmian systemowych nie będą one jednak 
stanowić obszaru, w którym umiejętności nabywane w ramach tego treningu 
mogły być wykorzystane. Pracodawcy mogą być zainteresowani przyjmowaniem 
uczniów na praktyki pod warunkiem, że będą otrzymywali z tego tytułu zachęty 

lementem kooperacji szkół i firm, przygotowujących 
konkretnych uczniów do podjęcia pracy w konkretnej firmie, czyli, innymi słowy, 
staną się dla firm instrumentem rekrutacji. Korzyści wynikające z wprowadzenia 

za wtórne wobec niezbędnych 

W grupie nauczycieli można stwierdzić świadomość potrzeby kształtowania 
. Równocześnie nauczyciele są jednak 

przekonani, że obecna oferta programowa szkół zawodowych jest w tym zakresie 
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8. Nauczyciele dostrzegają, że działania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
społecznych są negatywnie weryfikowane przez rynek. Stwarza to pole do 
wprowadzenia zmian metod w tym obszarze i potwierdza potrzebę wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych od początku nauczania.

9. Obserwuje się zdecydowany opór nauczycieli wobec stosowania metod 
aktywizujących 

10. Brak doświadczeń biznesowych nauczycieli stanowi utrudnienie w implementacji 
tych elementów treningu kompetencji społec
aktywnością na rynku pracy. Dotyczy to  jednak w większym stopniu takich 
przedmiotów, jak, np. przedsiębiorczość.

11. Praktycznemu nauczaniu kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty 
szkolnej przedsiębiorczości. 
zarówno na użytek wewnętrzny, jak i dla klienta zewnętrznego

12. Przynajmniej na poziomie deklaracji młodzież jest przekonana o tym, że rynek 
pracy działa według zasad merytokratycznych
wnioskować, że młodzież posiada motywację do kształcenia się. Jedynym 
warunkiem jest, by kształtowane umiejętności były postrzegane jako przydatne na 
rynku pracy. Przekonanie, że o sukcesie na rynku decydują predyspozycje 
osobowościowe, można uważać z całą pewnością z
wprowadzeniem treningu kształcenia umiejętności społecznych.
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Nauczyciele dostrzegają, że działania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
społecznych są negatywnie weryfikowane przez rynek. Stwarza to pole do 
wprowadzenia zmian metod w tym obszarze i potwierdza potrzebę wprowadzenia 
treningu kompetencji społecznych od początku nauczania. 

Obserwuje się zdecydowany opór nauczycieli wobec stosowania metod 

Brak doświadczeń biznesowych nauczycieli stanowi utrudnienie w implementacji 
tych elementów treningu kompetencji społecznych, które są związane z 
aktywnością na rynku pracy. Dotyczy to  jednak w większym stopniu takich 
przedmiotów, jak, np. przedsiębiorczość. 

Praktycznemu nauczaniu kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty 
szkolnej przedsiębiorczości. – poradzenie przez szkołę działalności gospodarczej 
zarówno na użytek wewnętrzny, jak i dla klienta zewnętrznego 

rzynajmniej na poziomie deklaracji młodzież jest przekonana o tym, że rynek 
pracy działa według zasad merytokratycznych. Można na tej podstawie 

że młodzież posiada motywację do kształcenia się. Jedynym 
warunkiem jest, by kształtowane umiejętności były postrzegane jako przydatne na 
rynku pracy. Przekonanie, że o sukcesie na rynku decydują predyspozycje 
osobowościowe, można uważać z całą pewnością za argument przemawiający za 
wprowadzeniem treningu kształcenia umiejętności społecznych. 
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Nauczyciele dostrzegają, że działania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 
społecznych są negatywnie weryfikowane przez rynek. Stwarza to pole do 
wprowadzenia zmian metod w tym obszarze i potwierdza potrzebę wprowadzenia 

Obserwuje się zdecydowany opór nauczycieli wobec stosowania metod 

Brak doświadczeń biznesowych nauczycieli stanowi utrudnienie w implementacji 
znych, które są związane z 

aktywnością na rynku pracy. Dotyczy to  jednak w większym stopniu takich 

Praktycznemu nauczaniu kompetencji społecznych mogłyby służyć warsztaty 
rzez szkołę działalności gospodarczej 

rzynajmniej na poziomie deklaracji młodzież jest przekonana o tym, że rynek 
. Można na tej podstawie 

że młodzież posiada motywację do kształcenia się. Jedynym 
warunkiem jest, by kształtowane umiejętności były postrzegane jako przydatne na 
rynku pracy. Przekonanie, że o sukcesie na rynku decydują predyspozycje 

a argument przemawiający za 
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4 Sugestie dotyczące strategii

Na pytanie dotyczące zastosowania efektów innowacji można odpowiedzieć przynajmniej 
z dwóch perspektyw badacz
przedstawiamy kwestie wynikające 
uzupełnione o wkład eksperc
wystarczających do wprowadzenia innowacji na szerszą skalę. 

Z perspektywy badawczej najistotniejsze jest dokonanie pomiaru zmiany w postawach 
wśród uczniów objętych projektem
kompetencji społecznych, które kształtowane będą w trakcie projektu. Należą do nich:
gotowość do pomocy innym,
pewność siebie, empatia, komunikacja, w
myślenie kreatywne, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami

Na potrzeby badania skonstruo
wyniki ze wszystkich kompetencji i określający, czy w przypadku konkretnego ucznia 
mamy do czynienia z globalną zmianą
możliwe będzie określenie odsetka ucz
projektu. Jeśli odsetek ten przekroczy 50% uczniów, którzy do końca brali udział w 
projekcie można będzie uznać, że istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia 
projektu na szerszą skalę.  

Uzupełniającymi efektami, ważnymi z perspektywy wdrożenia projektu będ
w badaniu ewaluacyjnym gotowość dyrektorów i nauczycieli do w
do szkół oraz jego realizacji wraz z rekomendacjami służącymi wypracowania skutecznej 
argumentacji skierowanej do tych grup.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekt ten ujawni potrzeby zmian systemowych w 
szkolnictwie zawodowym. Wnioski z tego projektu w wymienionym zakresie powinny 
współgrać z innymi projektami systemowymi realizowanymi przez KOWEZIU.

W ramach projektu przewidziane są dwa badania ewaluacyjne. Ewaluacja wewnętrzna i 
zewnętrzna. 

• Ewaluacja wewnętrzna polegać będzie na badaniu zmian wśród uczniów biorących 
udział w projekcie w porównaniu z grupą kontrolną.
dobrana z uczniów każdej ze szkół
produktu. Będą to uczniowie tej samej szkoły, z równoległej klasy / równoległych 
klas. Oba typy grup
początku projektu wypełnią kwestionariusze, które z jednej strony staną się 
punktem wyjściowym do oceny oddziaływania projektu (w zestawieniu z 
kwestionariuszami końcowymi), z drugiej dzięki zawartym i
na zweryfikowanie podobieństwa obu grup. Dzięki istnieniu grupy kontrolnej w 
trakcie ewaluacji wewnętrznej określony zostanie efekt netto realizowanej 
interwencji. Grupa kontrolna 
uczestniczących w projekcie
będzie prowadzone w danej szkole

• Ewaluacja zewnętrzna polegać będzie na rozpoznaniu kontekstu wdrażania 
ewaluacji z perspektywy nauczycieli oraz dyrektorów, a także uczniów.
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Sugestie dotyczące strategii 

Na pytanie dotyczące zastosowania efektów innowacji można odpowiedzieć przynajmniej 
perspektyw badacza oraz eksperta znającego system edukacji. 

przedstawiamy kwestie wynikające głównie z perspektywy badawczej. 
uzupełnione o wkład ekspercki, aby możliwe było kompletne określanie warunków 
wystarczających do wprowadzenia innowacji na szerszą skalę.  

najistotniejsze jest dokonanie pomiaru zmiany w postawach 
wśród uczniów objętych projektem. Zmiany te mierzone są z wykorzystaniem 12 
kompetencji społecznych, które kształtowane będą w trakcie projektu. Należą do nich:

innym, myślenie krytyczne, szacunek do innych,  
, komunikacja, współpraca w grupie, podejmowan

ozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami

Na potrzeby badania skonstruowany zostanie zbiorczy wskaźnik zmian przeliczający 
wyniki ze wszystkich kompetencji i określający, czy w przypadku konkretnego ucznia 
mamy do czynienia z globalną zmianą w zakresie kompetencji społecznych
możliwe będzie określenie odsetka uczniów, u który możemy mówić o oddziaływaniu 
projektu. Jeśli odsetek ten przekroczy 50% uczniów, którzy do końca brali udział w 

można będzie uznać, że istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia 

, ważnymi z perspektywy wdrożenia projektu będ
w badaniu ewaluacyjnym gotowość dyrektorów i nauczycieli do wprowadzenia projektu 
do szkół oraz jego realizacji wraz z rekomendacjami służącymi wypracowania skutecznej 

anej do tych grup. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekt ten ujawni potrzeby zmian systemowych w 
Wnioski z tego projektu w wymienionym zakresie powinny 

współgrać z innymi projektami systemowymi realizowanymi przez KOWEZIU.

ramach projektu przewidziane są dwa badania ewaluacyjne. Ewaluacja wewnętrzna i 

Ewaluacja wewnętrzna polegać będzie na badaniu zmian wśród uczniów biorących 
udział w projekcie w porównaniu z grupą kontrolną. Grupa kontrolna

każdej ze szkół, w których prowadzone będzie testowanie 
produktu. Będą to uczniowie tej samej szkoły, z równoległej klasy / równoległych 

grup – kontrolna i poddana interwencji (eksperymentalna) na 
początku projektu wypełnią kwestionariusze, które z jednej strony staną się 
punktem wyjściowym do oceny oddziaływania projektu (w zestawieniu z 
kwestionariuszami końcowymi), z drugiej dzięki zawartym informacjom pozwolą 
na zweryfikowanie podobieństwa obu grup. Dzięki istnieniu grupy kontrolnej w 
trakcie ewaluacji wewnętrznej określony zostanie efekt netto realizowanej 
interwencji. Grupa kontrolna w sumie liczyć będzie minimum 50% liczby uczniów 

czących w projekcie, niezależnie od tego liczby „grup projektowych” 
będzie prowadzone w danej szkole.  

Ewaluacja zewnętrzna polegać będzie na rozpoznaniu kontekstu wdrażania 
ewaluacji z perspektywy nauczycieli oraz dyrektorów, a także uczniów.
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-------------------------------------------------------------------------

                                          

Ewaluator zewnętrzny zostanie wyłoniony z zachowaniem 
Będzie to osoba (zespół) łącząca kompetencje badawcze z wiedzą dotyczącą systemu 
edukacji. Ewaluacja obejmowała będzie z jednej strony wtórn
przeprowadzonych w ramach ewaluacji wewnętrznej, z drugiej samodzielne badania 
prowadzone przez ewaluatora.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

wnętrzny zostanie wyłoniony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 
Będzie to osoba (zespół) łącząca kompetencje badawcze z wiedzą dotyczącą systemu 
edukacji. Ewaluacja obejmowała będzie z jednej strony wtórną analizę wyników testów 

mach ewaluacji wewnętrznej, z drugiej samodzielne badania 
prowadzone przez ewaluatora.  

 
------------------------------------ 

zasad uczciwej konkurencji. 
Będzie to osoba (zespół) łącząca kompetencje badawcze z wiedzą dotyczącą systemu 

analizę wyników testów 
mach ewaluacji wewnętrznej, z drugiej samodzielne badania 


