
„Badania w ramach 

Modułu Formy nauki 

zawodu na potrzeby 

Projektu Szkolnictwo 

zawodowe. Kondycja – 

Potencjał – Potrzeby II”  



Plan prezentacji  



Główne cele badań 

pozyskanie szczegółowej i pogłębionej wiedzy na 

temat nauki zawodu u pracodawcy realizowanej 

przez pracowników młodocianych  

pogłębienie wiedzy o zakresie i formach współpracy 

pracodawców i organizacji pracodawców z różnego 

typu szkołami zawodowymi dla młodzieży w 

województwie mazowieckim  

pozyskanie wiedzy na temat nauki zawodu 

prowadzonej w formie kształcenia modułowego w 

szkołach zawodowych województwa mazowieckiego  



1) Telefoniczne badanie ilościowe (CATI) z dyrektorami szkół zawodowych dla 
młodzieży (N=188) 

2) Grupy dyskusyjne z przedstawicielami pracodawców oraz organizacji 
pracodawców (18 FGI) 

3) Badania jakościowe wśród grup zaangażowanych w kształcenie młodocianych 
pracowników metodą wywiadów indywidualnych (IDI) – 30 IDI z dyrektorami szkół 
oraz 60 IDI z pracodawcami,  12 FGI z młodocianymi pracownikami 

4) Case study w szkołach wdrażających lub przygotowujących się do wdrożenia 
kształcenia modułowego (N=15) – w ramach każdego case study  przeprowadzono 
wywiady z dyrektorem, nauczycielami oraz uczniami 

Metodologia  



Plan prezentacji  



Formy nauki zawodu – 

podstawowe informacje 



Kształcenie praktyczne w liczbach 

Praktyczna nauka zawodu 

Według SIO w 2011 roku praktyczną naukę zawodu (w formie zajęć praktycznych 
lub praktyk zawodowych) odbywało 48% uczniów mazowieckich szkół 
zawodowych dla młodzieży, w tym każdy uczeń ZSZ i co trzeci uczeń technikum. 

U PRACODAWCY (zajęcia 
praktyczne, kształcenie 
młodocianych pracowników, 
praktyki zawodowe) 
 
 41% uczniów ogółem 
 57% uczniów ZSZ 
 23% uczniów technikum 

 
 48% uczniów ZSZ to 

młodociani pracownicy 

W SZKOLE (pracownie i 
warsztaty szkolne) 
 
 42% uczniów ogółem 
 25% uczniów ZSZ 
 61% uczniów 

technikum 

W CKP 
 
 15% uczniów ogółem 
 16% uczniów ZSZ 
 15% uczniów 

technikum 



Pracownicy młodociani - definicja  

Zgodnie z definicją GUS młodociany pracownik to uczeń zasadniczej szkoły zawodowej 
dla młodzieży, który zawarł z pracodawcą umowę o naukę zawodu, a do szkoły uczęszcza 
na zajęcia teoretyczne. 

Ustawa o systemie 
oświaty oraz stosowne 
rozporządzenia 

Kodeks pracy – 
szczególne warunki 
zatrudnienia 



Odsetek ZSZ posiadających 
młodocianych pracowników w 2011 r. 

Odsetek młodocianych pracowników 
w ogóle uczniów ZSZ w 2011 r. 

Według SIO w 2011 roku młodociani pracownicy uczyli się w niemal połowie 
mazowieckich szkół zawodowych. Ponadto prawie połowa (48%) uczniów ZSZ to 
młodociani pracownicy (8755 młodocianych pracowników na 18259 uczniów). 

Pracownicy młodociani w woj. mazowieckim  



Według danych SIO w 2011 r. młodociani pracownicy najczęściej kształcili się w 
następujących zawodach: 

  
Uczniowie ogółem Młodociani 

pracownicy 
N N % 

Fryzjer 2449 13% 1852 21% 

Mechanik pojazdów samochodowych 4465 24% 1741 20% 

Sprzedawca 1326 7% 1022 12% 

Kucharz małej gastronomii 2675 15% 875 10% 

Cukiernik 825 5% 531 6% 

Piekarz 460 3% 420 5% 

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 605 3% 311 4% 

Elektryk 733 4% 256 3% 

Lakiernik 285 2% 206 2% 

Stolarz 332 2% 200 2% 

Murarz 251 1% 197 2% 

Elektromechanik pojazdów samochodowych 457 3% 167 2% 

Blacharz samochodowy 225 1% 151 2% 

Pracownicy młodociani w woj. mazowieckim  



Kształcenie modułowe – nowa forma nauki 

zawodu 

Jest to forma nauki zawodu 

charakteryzująca się podziałem treści 

kształcenia w zawodzie na moduły, 

stanowiące odrębne jednostki kształcenia, 

łączące w sobie naukę praktycznych 

umiejętności oraz pozyskiwanie 

niezbędnej wiedzy teoretycznej.  

 

Pozwala to na dużą elastyczność w 

procesie kształcenia, w tym nabywanie i 

potwierdzanie kolejnych kwalifikacji 

zawodowych także po wcześniejszym 

przerwaniu nauki, bądź też nabywanie 

jedynie części kwalifikacji w danym 

zawodzie poszukiwanych na rynku pracy. 



Wyróżniki kształcenia modułowego 

Integracja kształcenia teoretycznego i praktycznego – uczniowie od razu mogą 
sprawdzić teorię w praktyce 

Stymulowanie rozwoju kwalifikacji i kompetencji poprzez nacisk na 
kształtowanie umiejętności (kształcenie praktyczne) 

Podział na moduły i jednostki modułowe (zamiast na przedmioty teoretyczne i 
praktyczne) 

Podział  klasy na grupy ćwiczeniowe i realizacja zajęć w pracowniach 
zawodowych 

Jeden nauczyciel przekazuje teorię i praktykę uczniom 

Ocenianie ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności - opanowania zadania 
zawodowego, a nie wiedzy 



Upowszechnienie kształcenia modułowego w 

woj. mazowieckim 

Pomimo licznych zalet koncepcji kształcenia modułowego, 
rozwiązanie to nie jest jeszcze rozpowszechnione w 
województwie mazowieckim, ale również w Polsce 

Według badania zrealizowanego dla MEN w 2010 r. z tej 
formy kształcenia korzystało 9% polskich szkół zawodowych 

Jedynie 18 z 188 dyrektorów (10%) w badaniu telefonicznym 
przyznało, że szkoła wdraża kształcenie modułowe – 
najczęściej Warszawa i Radom. Dodatkowo 28 z 188 
dyrektorów zadeklarowało przygotowywanie się do 
wdrożenia tej formy kształcenia 

Realizacja case study pokazała dodatkowo powszechny brak 
zrozumienia koncepcji kształcenia modułowego – do 
kształcenia w takiej formie przyznawały się szkoły, które de 
facto kształcenia modułowego nie prowadziły 



Kształcenie młodocianych 

pracowników 

Fot. Wojciech Habdas / Agencja Gazeta 



Drugi odnosi się bezpośrednio do subiektywnie spostrzeganej sytuacji na 
rynku pracy, jako sprzyjającej fachowcom – młodym, ale mającym fach w 

ręku i staż pracy 

Pierwszy – (znacznie częstszy) niezależny od bieżącej sytuacji na rynku 
pracy i związany przede wszystkim z motywami osobistymi (np. chęć 
szybkiego zakończenia nauki i uzyskania możliwości zarobkowania, 
„dotrwanie” do uzyskania pełnoletności, możliwości intelektualne)  

MOTYWACJE MŁODYCH LUDZI do podjęcia nauki zawodu bezpośrednio u 
pracodawcy można podzielić na dwa podstawowe obszary:  



Wśród MOTYWACJI PRACODAWCÓW do prowadzenia przygotowania zawodowego 
młodocianych można wyróżnić cztery kluczowe obszary: ekonomiczny (bezpośrednie 
korzyści finansowe), pragmatyczny („tani”pracownik), osobisty (rozwój osobisty 
pracodawcy, jako edukatora młodzieży) oraz misyjny (tradycyjna nauka zawodu poprzez 
relację mistrz – uczeń). 

ekonomiczny 
pragmatyczny 

osobisty 
misyjny 



szansa na poznanie praktycznych aspektów pracy w danym zawodzie 

szansa na poznanie realiów rynku pracy  

szansa nauki bezpośrednio od praktyków – mistrzów danego 
zawodu  

możliwość zdobycia doświadczenia - tak cenionego obecnie na 
rynku pracy 

uzupełnienie wykształcenia fachowego o elementy 
przedsiębiorczości  

zetknięcie z realiami funkcjonowania firmy w warunkach rynkowych  

umożliwienie uczniom dostępu do nowości rynkowych w obszarze danego 
zawodu bez ponoszenia przez placówkę edukacyjną dodatkowych kosztów 

Możliwość zdobycia konkretnego zawodu przy jednoczesnym odbyciu stażu 
zawodowego są spostrzegane jako ZDECYDOWANIE NAJWIĘKSZE ZALETY 
OMAWIANEGO MODELU KSZTAŁCENIA przez wszystkie uwzględnione w 
badaniu grupy.  



W trakcie nauki zawodu uczniowie mogą nie zetknąć się ze 
wszystkimi zagadnieniami, jakie powinny znaleźć się w programie, 
czego konsekwencją jest konieczność przygotowywania się do 
egzaminu zawodowego  w „ostatniej chwili” – na kilka miesięcy, lub 
w skrajnych przypadkach, na kilka tygodni przed jego terminem  

Ograniczona kontrola nad procesem edukacji  

Brak standardów kształcenia w danym zawodzie 

KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW - SŁABE STRONY/ZAGROŻENIA 



JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ? 
Stopień organizacji przebiegu zajęć praktycznych to kontinuum od zupełnego braku 
jakiejkolwiek organizacji (wówczas młodociani pracownicy spełniają u pracodawcy 
rolę „pomocników do wszystkiego”), po nieliczne miejsca, gdzie nacisk na naukę jest 
zdecydowanie największy i gdzie młodociani pracownicy relatywnie często 
dopuszczani są do konkretnych prac, które wykonują pod okiem bardziej 
doświadczonych pracowników. Wydaje się, że to ten ostatni model, najbliższy jest 
tradycyjnej relacji mistrz – uczeń i najbardziej pożądany.  

POMOCNIK DO WSZYSTKIEGO 

uczniowie 

dyrektorzy 

przedsiębiorcy 

UCZEŃ ZAWODU 



JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ? 
Jakość przygotowania zawodowego oceniana była przez objęte badaniem grupy 
przy pomocy różnych wskaźników. Dla uczniów był to zazwyczaj stopień, w jakim 
byli dopuszczani/ uczeni prac bezpośrednio związanych z zawodem. Dla 
pracodawców potencjalna przydatność ucznia, jako pracownika (rozumiana jako 
posiadane przez niego umiejętności, ale także zaangażowanie i motywacja), a dla 
dyrektorów szkół często stosowanym wskaźnikiem był poziom zdawalności 
egzaminu zawodowego. Te różnice znacząco utrudniają porównywanie ocen jakości 
kształcenia w poszczególnych grupach.  

uczniowie 

dyrektorzy 

przedsiębiorcy 

Niska jakość kształcenia Wysoka jakość kształcenia 



JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ? 
W procesie kształcenia młodocianych pracowników zaangażowane są trzy rodzaje,  
posiadających odmienne style działania, odmienne interesy i zwyczaje, podmiotów. 
 
OBECNIE CZĘSTO SYTUACJA WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO: 

W efekcie uczeń funkcjonuje w dwóch odrębnych płaszczyznach – w szkole, którą 
zaczyna uznawać za mało przydatną i niepotrzebną oraz u pracodawcy, który to 
obszar zaczyna w ogóle widzieć odrębnie od szkoły, nauki.  
 

Szkoła – dystans o ile 
nie dzieje się nic 
bardzo złego 

Przedsiębiorca – 
podporządkowanie 
interesowi firmy 



Pochodziłem pół roku i zrezygnowałem było nie za bardzo. Przy 
samochodach i na ulicy robić cały czas, kazał sprzątać cały czas, 
zmywać, warsztat zamiatać cały czas. Na placu całe dnie sprzątać, 
zamiatać w zimę odśnieżać, węgiel zwozić, przywozić.[SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

Oddając głos młodocianym pracownikom… 

To nawet nie jest pół etatu, tylko, to jest tania siła robotnicza, tak? Znaczy bardziej takie 
wykorzystywanie jest, tak, jak nas uczniów w pracy. Bo my powinniśmy się uczyć w 
swoim zawodzie… A jesteśmy wzięci do sprzątania, kucia tynków, do wszelkiego rodzaju 
pomocy innym pracownikom budowy. [SUBREGION RADOMSKI] 



No właśnie, siedział 7 godzin i klepał dane, a wpisaliśmy mu 3 razy po 
ileś godzin czegoś tam. No właśnie, pisze się takie rzeczy, żeby nikt się 
nie przyczepił w tym dzienniczku, żeby to było zgodne z planem praktyk – 
co innego w głowie nauczyciela, a co innego w praktyce. Koliduje to 
wszystko.  
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, ŻYRARDÓW, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

Oddając głos pracodawcom… 

Uczeń ma zaliczone praktyki, ale potem nie ma w szkole, bo ten 
dzienniczek jest przeglądamy przez nauczyciela od zawodu, opiekuna 
zawodu, i ten nauczyciel też sprawdza to, „co ty, wbijałeś codziennie 
przez pół roku gwoździe?” jakby napisał prawdę, to jakby wyszło, że to 
się wszystko mija z celem. System tego wymaga, od samego początku, 
bo jeżeli uczeń napisze prawdę co miał na praktykach to nie będzie miał 
tych praktyk zaliczonych. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, ŻYRARDÓW, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  



Kształcenie modułowe jako 

nowa forma nauki zawodu 



JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ? 

Kształcenie modułowe nie jest rozpowszechnioną formą nauki zawodu w woj. 
mazowieckim. 

Stopień organizacji i wdrożenia kształcenia modułowego to kontinuum od szkół, które nie 
wdrożyły i nie planują wdrożenia takiej formy kształcenia (dominująca postawa), poprzez 
szkoły planujące oraz szkoły, które dopiero co podjęły się tej inicjatywy (często błędnie 
interpretując jej założenia i prowadząc de facto „pseudo kształcenie modułowe”) po 
nieliczne modelowe placówki tzw. pionierów kształcenia modułowego na Mazowszu, gdzie 
kształcenie to jest prowadzone od wielu lat i które promują tę formę nauki zawodu w 
środowisku regionalnym. 

 

SZKOŁY, KTÓRE NIE WDROŻYŁY 
I NIE PLANUJĄ WDROŻENIA 

SZKOŁY 
MODELOWE 



BARIERY DLA WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO 

Bariery organizacyjne – związane z organizacją procesu nauczania, np. przygotowanie planu lekcji 
uwzględniającego funkcjonowanie w szkołach kształcenia modułowego obok przedmiotowego, a także 
uwzględniającego przedmioty ogólnokształcące, podział na grupy; dostosowanie jednostek modułowych i 
modułów do tradycyjnego roku szkolnego; rozliczanie godzin lekcyjnych i wynagradzanie nauczycieli itp. 

Bariery finansowe – głównie koszty przygotowania infrastruktury szkoły i wyposażenia 
pracowni szkolnych 

Bariery związane z infrastrukturą i bazą techno-dydaktyczną – posiadanie odpowiedniej 
liczby dobrze wyposażonych pracowni szkolnych 

Bariery mentalne i kadrowe – brak otwartości i zaangażowania nauczycieli, brak 
umiejętności nauczania teorii w połączeniu  praktyką 

Brak wiedzy lub niezrozumienie idei kształcenia modułowego – w efekcie niechęć lub 
niewłaściwe wdrażanie  

Utrudniona współpraca z pracodawcami – marginalny udział pracodawców w procesie  
dydaktycznym 



JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO 

 Wzrost zdawalności egzaminów zawodowych i lepsze wyniki uczniów 
podczas procesu kształcenia w ocenie przedstawicieli szkół, którzy 
posiadali absolwentów kształcenia modułowego. 

 Silne przekonanie przedstawicieli szkół o wysokiej jakości i skuteczności 
wynikającej z samej koncepcji – nie zawsze zweryfikowane w praktyce ze 
względu na początkowy etap wdrażania (brak absolwentów, brak 
ewaluacji tego kształcenia). 

Jakość i skuteczność tego kształcenia zależy przede wszystkim od zrozumienia jego idei i 
właściwego implementowania tej formy nauki zawodu na grunt szkolny.  

 Mieszane odczucia uczniów – zastrzeżenia co do przebiegu i organizacji 
kształcenia np. zbyt mały nacisk na część praktyczną, brak zaangażowania i 
wiedzy po stronie nauczycieli, brak odpowiedniego wyposażenia, brak 
szczegółowych informacji i zrozumienia przebiegu kształcenia, chaos 
organizacyjny. 

 Brak zrozumienia idei i wdrażanie kształcenia modułowego niezgodnie z 
jego założeniami – dowolne i wybiórcze stosowanie elementów tej 
koncepcji, prowadzące w efekcie do braku jego skuteczności. 
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CO PRZEMAWIA ZA WPROWADZENIEM KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO? 

Podnosi jakość i efektywność kształcenia zawodowego – np. poprawia się 
zdawalność egzaminów, uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne, a nie 
tylko wiedzę teoretyczną, a także umiejętności społeczne poprzez pracę w 
grupach itp. 

Jest przyjazne dla ucznia, zwiększa jego zaangażowanie i 
zainteresowanie nauką  poprzez zwiększenie nacisku na kształcenie 
praktyczne, umożliwia indywidualną pracę z uczniem itp. 

Zwiększa zaangażowanie kadry pedagogicznej – daje możliwości 
włączenia się w przygotowanie programu nauczania, itp. 

Sprawia, że szkoła staje się innowacyjna, rozwija się oferta kształcenia 
zawodowego. 

Wpisuje się w założenia reformy kształcenia zawodowego z 2012 r. 

Sama idea kształcenia modułowego jest odbierana bardzo pozytywnie zarówno 
wśród nauczycieli i dyrektorów szkół, jak i wśród uczniów ….. 



…..różne grupy badanych słabe strony kształcenia modułowego postrzegały praktycznie 
wyłącznie przez pryzmat wspomnianych już barier utrudniających wdrożenie 
kształcenia modułowego.  
Zastrzeżenia co do samej koncepcji po stronie szkół pojawiały się rzadko ze względów 
oczywistych – były to szkoły, które wprowadziły lub były zdecydowane do 
wprowadzenia tej formy, zatem przekonane o jej zaletach. 
Uczniowie patrzyli okiem krytycznym na kształcenie modułowe, ale głównie w 
obszarze  organizacyjnym (chaos organizacyjny, brak informacji i wiedzy na temat 
przebiegu kształcenia). 
Najwięcej zastrzeżeń co do samej koncepcji zgłaszali pracodawcy: zbytnie ograniczanie 
wiedzy, uczenie tylko fragmentów (moduły), a w efekcie produkowanie pół-
specjalistów, pseudo-specjalistów. 

SŁABE SRONY KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO 

DIABEŁ JAK ZWYKLE TKWI W SZCZEGÓŁACH  



Oddając głos respondentom 

Może to działać wszystko sprawnie, ale nauczyciele i nasza szkoła nie są 
do tego przygotowani, to wszystko jest taka „wolna amerykanka” i nic 
nie jest dopracowane. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 

Niektórzy starsi nauczyciele wolą opowiadać jak to w młodości latali samolotami i np. 
tracimy na tym dwie trzecie zajęć, bo pan sobie opowiada o tym, że kupił nowy 
samochód, a potem narzeka, że nie wyrabiamy się z materiałem i za mało mamy tych 
godzin lekcyjnych. Trochę to jest bez sensu. [UCZNIOWIE, SUBREGION WARSZAWSKI] 



Mój znajomy socjolog to powiedział, że programy modułowe to 
wymyślono dla Afrykańczyków, którzy nie byli w stanie opanować 
pewnego zestawu czynności. Więc ten zestaw czynności pocięto im 
na te moduły, jak mu się pokaże to on się nauczy i jest OK. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

Oddając głos pracodawcom… 

My mamy nawet taką grupę pracowników, którą określamy mianem „guzikowców”. 
Czyli operator, który może stanąć przy maszynie i jedyną rzeczą, którą jest w stanie 
zrobić, to wcisnąć guzik start. (…) I być może dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy 
kształcić „guzikowców”. No bo jak on ogarnie jeden moduł wciskania guzika, no to 
będzie taki efekt. Ja się mocno obawiam. Naprawdę, ale nie chcę sceptycznie do tego 
podchodzić.[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  



Współpraca pracodawców 

i organizacji pracodawców 

ze szkołami zawodowymi 



 

 Przyjęto jak najszerszą definicję współpracy pomiędzy 

pracodawcami a szkołami zawodowymi obejmującą różne 

formy kontaktów – zarówno formalną współpracę w zakresie 

organizacji praktycznej nauki zawodu, jak również wszelkie 

przejawy nieformalnych kontaktów w ramach wszystkich 

typów szkół zawodowych. Badaniem objęto ponadto 

przejawy stałych, ugruntowanych kontaktów, a także 

kooperacji sporadycznej, okazjonalnej. 

Przedmiot badania  



Regulowana ustawowo współpraca pomiędzy pracodawcami a 

szkołami zawodowymi w zakresie praktycznej nauki zawodu: 

    

 zajęcia praktyczne - dla uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych i techników oraz młodocianych pracowników w 

celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych 

niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.  

 praktyki zawodowe -  organizuje się je dla uczniów 

techników w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej 

wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy.  

  

Przedmiot badania  



Dodatkowe, indywidualne inicjatywy i formy współpracy:  

 

 Sponsorowanie szkół, finansowanie stypendiów dla uczniów 

 Patronaty nad szkołą lub klasą (tzw. klasa patronacka)  

 Udostępnianie do nauki w szkole „praktyków” 

 Udostępnianie, wyposażanie szkół w sprzęt, materiały 

dydaktyczne, surowce do praktycznej nauki zawodu itp. 

 Organizacja olimpiad i konkursów z wiedzy i umiejętności 

zawodowych  

 Organizacja szkoleń dla nauczycieli  

 Organizowanie wycieczek dydaktycznych dla uczniów  

 Organizowanie wycieczek dydaktycznych dla nauczycieli  

 Organizowanie szkoleń, pokazów z wykorzystaniem 

materiałów, technologii wykorzystywanych przez firmę  

Przedmiot badania  



Diagnoza stanu współpracy 

szkół i pracodawców 



 

PRZEDE WSZYSTKIM REGULOWANE USTAWOWO FORMY 

WSPÓŁPRACY 

 W przypadku zdecydowanej większości szkół relacje z 

pracodawcami dotyczą przede wszystkim organizacji praktyk 

zawodowych u pracodawców oraz organizacji zajęć praktycznych 
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 WSPÓŁPRACA KOMPLEKSOWA, wykraczająca poza te dwie formy zdarza się 

rzadziej. Średnio szkoły w województwie mazowieckim zaangażowane są w nieco 

ponad dwa różne rodzaje współpracy. 
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Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  

82% 



 

 Inicjatywa do nawiązywania relacji z potencjalnymi 

partnerami wśród przedsiębiorców nie jest po stronie szkół 

zbyt wysoka. 
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Czy w Pana(i) okolicy 
znajdują się potencjalni 
pracodawcy, z którymi 
Pana(i) placówka chętnie 
nawiązałaby lub próbuje 
nawiązać współpracę? 



Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  

Jednak główny problem to:  

Brak 
współpracy 

Pełna 
wielowymiarowa 

współpraca 



 

Wielowymiarowa współpraca polegająca na partnerskiej 

relacji, stałym kontakcie, dyskusjach, wspólnym 

negocjowaniu ścieżki kształcenia, wspólnym podejmowaniu 

decyzji co do konkretnego ucznia itd. należy do rzadkości.  

 

 To co łączy szkoły i pracodawców to często po prostu układ 

dotyczący kierowania uczniów na praktyczną naukę zawodu.  

 

 Kontakty ograniczone są do minimum - w momencie 

kierowania ucznia na naukę zawodu, a w trakcie nauki 

jedynie w przypadku wystąpienia wyraźnych problemów. 

Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  

Jednak główny problem to:  



Bierność po obu stronach relacji. 

Brak świadomości funkcji jakie mogłoby spełniać 
pogłębienie oraz poszerzenie istniejących obecnie relacji 
pracodawca-szkoła.  

Częste interpretowanie współpracy w kategoriach 
„załatwienia uczniowi” miejsca praktycznej nauki zawodu.  

Brak szerszego spojrzenia zarówno na potencjał pracodawcy 
w kontekście mocniejszego włączenia go w proces kształcenia 
(inne niż praktyczna nauka zawodu formy współpracy), jak 
również szerszego spojrzenia oraz zakotwiczenia w lokalnym 
rynku. 

Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  



Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  

Bierność po stronie szkół 

Badania zrealizowane przez PSDB w 2011 roku pokazały, że w 
województwie mazowieckim współpraca z pracodawcami w zakresie 
organizacji zajęć praktycznych wynika raczej z braku możliwości organizacji 
tej formy kształcenia na terenie szkoły lub w CKP, niż z przekonania o 
potrzebie kształcenia u pracodawców, czy też lepszej przydatności dla 
ucznia takiej możliwości. Szkoły zawodowe przede wszystkim dążą do 
organizacji zajęć praktycznych we własnym zakresie, gdy jest to 
utrudnione, wtedy rozpoczynają współpracę z pracodawcami.  



Pracodawcy obecnie 
pozostający w relacjach ze 

szkołami są otwarci na nowe 
płaszczyzny współpracy, ale 

uznają, że to po stronie szkoły 
powinna pozostawać 

inicjatywa w tej kwestii.  

Szkoły rzadko zwracają się do 
swych partnerów z 

propozycjami poszerzenia 
współpracy.  

Wielu pracodawców nie 
współpracujących obecnie ze 
szkołami w ogóle nie zetknęło 

się z tą problematyką, nie 
posiada na ten temat żadnych 

informacji, nie miało 
kontaktów z żadną szkołą. 

Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  

Bierność po stronie szkół 



Relacje mazowieckich szkół z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW są 
znacznie mniej powszechne niż relacje z pracodawcami.  

Diagnoza stanu współpracy szkół i przedsiębiorców  

49% 

50% 

33% 

60% 

67% 

40% 

44% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

OGÓŁEM (N=188) 

Subregion ciechanowski (N=30) 

Subregion radomski (N=18) 

Subregion ostrołęcki (N=55) 

Subregion płocki (N=9) 

Subregion siedlecki (N=5) 

Subregion warszawski (N=71) 



 Spośród organizacji pracodawców szkoły głównie 

współpracują z cechami rzemiosł.  

 

 Najpowszechniejszą formą współpracy jest tu organizacja 

i nadzór nad kształceniem zawodowym młodocianych 

pracowników. Cechy pomagają znaleźć uczniowi miejsce 

praktycznej nauki zawodu, a następnie pośredniczą 

pomiędzy pracodawcą, a organem zapewniającym 

uczniowi kształcenie teoretyczne. Dodatkowo organizują i 

przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.  

Diagnoza stanu współpracy szkół i organizacji 

pracodawców  



reaktywna - na bezpośrednie zapotrzebowanie szkoły zgłaszane 
najczęściej na początku roku szkolnego;  

polegająca zwykle na ułatwienie kontaktu z pracodawcami w celu 
zapewnienia uczniom miejsc praktycznej nauki zawodu,  

rzadziej ułatwienie kontaktu  - w celu dostępu do pomocy 
dydaktycznych pozostających w gestii przedsiębiorców. 

Współpraca organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi (wyjąwszy 
obszar kształcenia młodocianych pracowników), to współpraca: 

 Raczej pełnią rolę ogniwa wzmacniającego, usprawniającego i ułatwiającego 
pojedyncze relacje szkoła-pracodawca. 

  
 Nie wykazują zaangażowania w szersze lub inne jakościowo inicjatywy. 

Diagnoza stanu współpracy szkół i organizacji 

pracodawców  

Oczekują tutaj na wsparcie rozwiązań 
systemowych, które ułatwią współpracę 
różnego typu interesariuszy związanych z 
kształceniem zawodowym. 



Motywacje i bariery 

współpracy  



 bezpośrednie korzyści z pracy uczących się zawodu,  
 skuteczna rekrutacja pracownika na przyszłość, 
 poczucie satysfakcji osobistej, spełnienie w zawodzie. 

Motywacje i bariery współpracy 

Można wyróżnić trzy podstawowe typy motywacji 
pracodawców: 

Motywacje o mniejszym znaczeniu:  
 współpraca wynikająca z prywatnej znajomości,  
 chęć pomocy młodzieży, w tym chęć 

zapewniania możliwości praktycznej nauki 
zawodu,  

 zmiana wizerunku firmy/branży,  
 chęć podtrzymania relacji ze szkołą, które mogą 

być przydatne w przyszłości, chęć podtrzymania 
relacji towarzyskich. 



TYPY PRACODAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI: 

Rzemieślnicy z tradycjami – tradycyjni 
nauczyciele zawodu 

Mali i mikro przedsiębiorcy nastawieni na 
ekonomię 

„Zakłady 
przyszkolne” 

Innowatorzy 



Brak 
wyjścia 

poza 
aspekty 

partykular
ne i 

doraźne.  

Motywacje i bariery współpracy 

Jednak podejście 
przedsiębiorców bardzo 
często charakteryzuje: 

Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy 

narzekają… 



 
 sfery finansów – obciążenia finansowego, braku rekompensaty za poniesione 

koszty, a także braku korzyści finansowych.  
 

 sfery innych, poza kosztami finansowymi obciążeń pracodawcy – przede wszystkim 
obciążeń czasowych, dodatkowej odpowiedzialności, ryzyka związanego z 
obecnością ucznia w zakładzie, a także z kontrolami jakie w związku z obecnością 
uczniów może mieć pracodawca.  
 

 negatywnej postawy uczniów spowodowanej głównie ich niską motywacją do 
nauki zawodu - przedsiębiorcy skarżyli się na brak narzędzi do oddziaływania na 
uczniów, lub choćby brak narzędzi selekcyjnych przy przyjmowaniu ich na 
praktyczną naukę zawodu.  

Wszyscy przedsiębiorcy narzekają… 

Problemy i bariery wskazywane przez przedsiębiorców 
dotyczą:  



Negatywnej postawy szkół - brak partnerskiego traktowania, a także 
bierność. 
 
Utrudnień związanych z samą stroną formalną, instytucjonalną 
prowadzenia praktycznej nauki zawodu:  
 

 brak spójności przepisów,  
 brak ciągłości - ciągłe zmiany przepisów,  
 mała przydatność, przy dużej uciążliwości dla pracodawców praktyk 

miesięcznych, nierealny program praktyk,  
 brak możliwości negocjacji programu ze szkołą,  
 własne ograniczenia: brak odpowiednich kwalifikacji, brak 

możliwości zapewnienia nauki zawodu na odpowiednim poziomie. 

Problemy i bariery wskazywane przez przedsiębiorców 
dotyczą:  

Wszyscy przedsiębiorcy narzekają… 



Plan prezentacji  



Często niskiej motywacji młodocianych pracowników do nauki zawodu – szkolnictwo zawodowe 
ma niski prestiż i stanowi naturalny wybór dla uczniów słabszych i mniej ambitnych. 

Częstego braku koordynacji przebiegu praktycznej nauki zawodu ze strony szkoły, co może 
powodować wśród pracodawców poczucie bycia pozostawionym „samym sobie”, ale także 
„niepisane” przyzwolenie na dysponowanie uczniem przede wszystkim zgodnie z potrzebami 

przedsiębiorstwa, bez priorytetu procesu dydaktycznego.  

Wciąż zbyt małego udziału pracodawców we współtworzeniu programów nauczania, standardów 
nauki zawodu oraz wymagań egzaminów zawodowych. 

Rozbieżności wymagań egzaminu zawodowego i realnych wymagań zawodu, tak, jak jest on 
rozumiany przez wykonujących go praktyków. 

Systemu finansowania, który w wybranych przypadkach uniemożliwia pełne zaangażowanie się 
pracodawcy - mistrza w proces kształcenia ucznia.  

Badanie pokazało, że szansa, jaką stwarza nauczanie zawodu bezpośrednio u 
pracodawcy, nie przekłada się na efektywność kształcenia i jakość przygotowania 
młodocianych pracowników do wymagań rynku pracy w takim stopniu, w jakim 
teoretycznie byłoby to możliwe. Sytuacja taka jest skutkiem między innymi: 



Kształcenie modułowe – wyjściem z impasu? 

Pozytywny odbiór idei kształcenia modułowego 

Integracja teorii z praktyką i efektywność 

nauczania 

Dostępność szerokiej oferty wsparcia 

informacyjnego oraz doradczo-dydaktycznego 

Otwarcie placówek na innowacyjne 

rozwiązania i poszukiwanie możliwość 

podniesienia efektywności kształcenia 

Dobre praktyki w zakresie eliminacji barier 

Ale konieczne są tutaj… 



intensywne działania promujące kształcenie modułowe 

prowadzone przez instytucje różnego szczebla zaangażowane 

i odpowiedzialne za kształcenie zawodowe.  

Ale konieczne są tutaj… 

współpraca i zaangażowanie wielu stron: 



Dobra jakościowo  i wszchstronna współpraca 
szkół i pracodawców jest tutaj warunkiem 

przede wszystkim koniecznym, a być może i 
wystarczającym!!! 



To, że tutaj są dwa światy po prostu. Trzeba zacząć je zbliżać. W jaki 
sposób? Myślę, że, to już też powiedziałem, tutaj musi być, 
powinien być jeden właściciel tego procesu. Zarządzający. 
Jakkolwiek by, to ujął. Bo myślę, że nie do końca czuje się nim 
kierownik szkoły, nauczyciele. Nie do końca też być może się czują 
lokalne władze (…) Wydział edukacji (…) czy oświaty. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI] 

Oddając głos respondentom… 

Proces uzgadniania oferty kształcenia powinien być holistyczny, robiony lokalnie – 
zaangażowane powinny być w niego różne strony i grupy interesów: urzędy pracy, 
pracodawcy powinni być, organizacje pracodawców, no i szkoły. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

Placówki oświatowe powinny się konsultować z pracodawcami. Z przedstawicielami 
pracodawców typu Cech. Oni mają dużą wiedzę w tym, czego oczekują młodzi ludzie i 
czego oczekują pracodawcy. Samorządy niekoniecznie, może urząd pracy, bo oni 
wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. 
[PRACODWACY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  



Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszam do lektury raportu z badań… 

 

 

Badanie zrealizowane przez Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o.  

na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu 
Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II   

Działanie 9.2 POKL 

 


