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Wstęp
„…ze wszystkich kapitałów najcenniejszym jest ten zainwestowany w ludzi…”
Alfred Marshall (1842-1924)

Trwająca od wielu lat dyskusja nad kształtem i jakością polskiego szkolnictwa
zawodowego, podniesieniem jego jakości i rangi społecznej oraz aktywnym
udziale absolwentów kształcenia zawodowego w rynku pracy wymaga podejmowania działań, które zostają ukierunkowane przez aktualnie przeprowadzane
wyniki badań empirycznych i ekspertyz, poświęconych temu zagadnieniu.
Jedną z licznych, podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce inicjatyw są projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach realizowanych zadań, objętych tym działaniem, znajdują się m.in. analizy i badania
związane z diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa
zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy,
programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz
podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Włączane
jest doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym
wypadnięciem z systemu szkolnictwa, a także wsparcie obejmujące wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką
jakość kształcenia1.
Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie i wybór z najważniejszych wyników badań, wniosków i rekomendacji, jakie powstały w ramach realizacji
Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, realizowanego
w ramach Działania 9.2 w okresie od 1. 09. 2010 roku do 30. 09. 2011 roku, którego Projektodawcą był Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Uwzględnione zostaną szczególnie
wyniki i wnioski z badań, realizowanych w ramach Modułu 1: Formy nauki zawodu,
uzupełnione o wybrane fragmenty analiz i wyników badań, wchodzących w zadania badawcze Modułu 2: Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół
zawodowych z perspektywy pracodawców oraz Modułu 3: Młodzież wchodząca
1

Patrz: http://www.efs.gov.pl/
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na rynek pracy, które dotyczyły analizy współpracy pracodawców ze szkołami
zawodowymi oraz instytucjami rynku pracy (IRP).
Celem niniejszej publikacji jest prezentacja i podsumowanie wniosków ze
wspomnianych badań empirycznych, które dotyczą analizy form nauki zawodu
oraz wielokierunkowej współpracy między szkołami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy, zaangażowanymi w wymianę informacji, organizację praktycznych form nauki zawodu, wskazywanie kierunków działań, monitorowanie
i prognozowanie sytuacji na mazowieckim rynku pracy, w którym uczestniczą
uczniowie i absolwenci szkół zawodowych.
Na podstawie analizy wyników badań empirycznych zrekonstruowany zostanie aktualny, praktyczny schemat współpracy między szkołami zawodowymi,
pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy. Zostanie on poddany dyskusji,
ukazane zostaną jego korzystne i prorozwojowe aspekty, ale także jego ograniczenia i potencjalne czynniki stanowiące bariery współpracy między badanymi
aktorami rynku pracy. Wskazany zostanie także alternatywny, wybrany model
takiej współpracy, wzorowany na niemieckim dualnym i trilateralnym modelu
kształcenia zawodowego, angażującego społeczność szkolną, pracodawców
i instytucje rynku pracy.
Wspomniano także o niezwykle interesującej inicjatywie współpracy między
różnymi podmiotami, jaka ma miejsce w Czechach (Sector Skills Council), która
może być inspiracją do podobnych działań w Polsce.
W niniejszej publikacji nie stawia się konkretnych, ostatecznych tez, nie zawiera
ona także pełnej analizy wszystkich sytuacji i faktów, jakie mają miejsce w szkolnictwie zawodowym na Mazowszu i w Polsce. Jest ona głosem w dyskusji na
temat form kształcenia zawodowego oraz kierunków i jakości współpracy między szkołami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy, jakie zostały ujawnione
w wyniku pilotażowych badań, przeprowadzonych w ramach wspomnianych
modułów badawczych, wśród ograniczonej liczby szkół zawodowych i pracodawców, w kilku miastach i powiatach województwa mazowieckiego. Osoby
zaangażowane w projektowanie tych badań, ich realizatorzy oraz autorzy analiz
i rekomendacji mają nadzieję, iż zaprezentowane fakty będą pomocne w rozwinięciu szerszych, wieloetapowych i wieloaspektowych badań i analiz nad tym
zagadnieniem. Zakładają także, iż dalsza weryfikacja postawionych w niniejszej
publikacji pytań, problemów i hipotez pozwoli w niedalekiej przyszłości zebrać
bardziej szczegółowe fakty, poddać je wielowymiarowej analizie oraz sformułować rekomendacje, które wspomogą budowę nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego oraz efektywnego i praktycznego modelu realnej współpracy
między szkołami a pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy.
6

1. Kontekst badań
Projekt Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby jest częścią działań utworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie „Mazowieckiego
Obserwatorium Rynku Pracy” (MORP), którego zadaniem jest monitorowanie
rynku pracy na poziomie regionalnym i lokalnym oraz formułowanie rekomendacji odnoszących się do rynku pracy2. Przygotowując badania objęte
wymienionym Projektem, założono, iż szkolnictwo zawodowe (SZ) warunkuje
jakość potencjału pracy, stanowiąc kluczowy czynnik sytuacji na tym rynku.
Mazowsze nie posiada dotychczas systemu stałej, okresowej analizy struktury
i praktyki szkolnictwa zawodowego, a podejmowane dotychczas w tym zakresie badania nie mają charakteru systematycznych i ciągłych analiz. Założono
więc, iż Projekt stanowić będzie odpowiedź na problemy wynikające z niedostatecznego powiązania szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, a wygenerowane z badań wnioski stworzą podstawy diagnostyczne do sformułowania programu rozwojowego dla tego szkolnictwa na Mazowszu oraz stanowić
będą realne wsparcie Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ten
rodzaj wsparcia wydaje się konieczny, chociażby ze względu na fakt, iż szkoły zawodowe nie dysponują ani potencjałem badawczym, ani środkami, które mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie badań diagnostycznych
w zakresie powiązania programów i działań szkół z potrzebami rynku pracy.
Tego typu potrzeby są jednocześnie wskazywane jako ważne i rekomendowane przez środowiska zaangażowane w monitorowanie i podnoszenie jakości
programowej szkół zawodowych, jak i realne oddziaływanie na budowanie
efektywnych i wielokierunkowych sieci współpracy między różnymi aktorami
rynku pracy, dostrzegającymi zarówno potrzeby szkolnictwa, jak i oczekiwania
pracodawców oraz instytucji rynku pracy3.
W roku szkolnym 2009/2010 w Polsce funkcjonowało ogółem 1411 zasadniczych
szkół zawodowych dla młodzieży (bez szkół specjalnych). Od 2005 roku do
2008 roku obserwowany był wzrost ogólnej liczby tego typu szkół: od 1375
w 2005 roku do 1414 w 2008 roku. W sumie od 2005 do 2009 przybyło 36 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, a duży wzrost liczby tych szkół
nastąpił w latach 2006-2007. Należy podkreślić, iż od 2005 do 2009 wzrosła liczba zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia oraz jednostki administracji rządowej – łącznie od 2005 do
2009 nastąpił wzrost o 36 szkół tego typu, natomiast liczba szkół prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego zmalała o 22 placówki. Ogółem w za2

Strona internetowa Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy znajduje się pod adresem: http://
obserwatorium.mazowsze.pl/
3
Problem ten był m.in. artykułowany podczas posiedzeń Rady Programowej MORP.
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sadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży (podlegających samorządom)
w roku 2009 uczyły się w całej Polsce 204.974 osoby, tak więc liczba uczniów
w tym typie szkół zwiększyła się w stosunku do roku 2005 o 3536. Wyraźny
wzrost liczby uczniów widoczny był kolejno w latach 2006-2008, ale liczba
uczniów w roku 2009 zmniejszyła się w stosunku do roku 2008 o 3137. Ta tendencja może się pogłębiać w związku z niżem demograficznym, obejmującym
kolejne roczniki uczniów.
W roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowały w Polsce 3173 technika, technika uzupełniające i ogólnokształcące szkoły artystyczne, które liczyły w sumie
612.500 uczniów. Samych techników w roku 2009/2010 było 1907. Jednak
od roku 2005 obserwuje się powolny spadek liczby tych szkół – do 2009 roku
ubyło ich 198. Tendencja spadkowa dotyczy wszystkich regionów w Polsce, z wyjątkiem Śląska, gdzie znajduje się najwięcej techników; zanotowano
tam wzrost liczby techników, których organami prowadzącymi były powiaty (w 2005 roku było tam 198 techników dla młodzieży, a w 2009 roku – 209
tego typu szkół – wzrost o 11 szkół). W przypadku techników uzupełniających
dane GUS wskazują na znaczny spadek liczby uczniów w tych szkołach w latach
2006–2009. Konsekwentnie – zmniejszającej się liczbie uczniów towarzyszy
także spadek liczby szkół w analizowanym okresie4.
Przyglądając się dynamice zmian, jakie zaszły w szkolnictwie zawodowym na
Mazowszu w ciągu ostatniej dekady, należy przypomnieć, iż w roku szkolnym
2000/2001 na Mazowszu istniało 941 zasadniczych szkół zawodowych i techników, podczas gdy w roku szkolnym 2008/2009 już tylko 438, co stanowi spadek o około 47%. Tym samym, liczba uczniów tych szkół zmalała w tym okresie
z 166.897 do 77.573, czyli prawie o 90.000 młodych osób, które ukończyłyby
szkołę zawodową i mogłyby podjąć pracę w wyuczonym zawodzie5. Jednocześnie, osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy na
Mazowszu, stanowią prawie połowę ogółu zarejestrowanych w tej kategorii
osób, przy czym 22% ogółu stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym, a 27,3% – osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Ponadto
liczna jest grupa młodych osób bezrobotnych, do 25. roku życia – stanowi ona
aż 20,2% ogółu osób zarejestrowanych.

4

Prezentowane liczby obejmują szkoły z uwzględnieniem różnych organów prowadzących,takich jak
jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki administracji rządowej, organizacje społeczne
i stowarzyszenia i inne organy prowadzące. Dane Głównego Urzędu Statystycznego dostępne są na
stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm?action=show_archive
5
Za: www.stat.gov.pl, dane regionalne.
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Przeprowadzone w 2010 roku badania nad funkcjonowaniem szkolnictwa zawodowego w Polsce6 jednoznacznie wskazały, iż poziom wykształcenia jest
jedną z cech determinujących poziom atrakcyjności jednostki na rynku pracy.
Osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe i niski poziom kompetencji
są najbardziej zagrożone utratą pracy i, długotrwałym niekiedy, bezrobociem7.
Podkreśla się jednocześnie, iż kwestią kluczową wydaje się dopasowanie kwalifikacji pracowników do oczekiwań pracodawców8.
Także w innych opracowaniach, poświęconych zagadnieniu kształcenia zawodowego i jego powiązań z rynkiem pracy, podkreślany jest problem występujących na rynku pracy trudności związanych ze znalezieniem pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach9. W wielu badaniach wskazuje się na problem niedostosowania oferty edukacji zawodowej oraz kwalifikacji osób poszukujących
zatrudnienia do potrzeb i wymogów rynku pracy10.
Zwraca się także uwagę na fakt, iż – z jednej strony – występują duże potrzeby zatrudniania osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, z drugiej
zaś strony – osoby bezrobotne z wykształceniem zawodowym posiadają inne
niż oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje. Występuje więc konieczność
prowadzenia systematycznych badań, zarówno o zasięgu regionalnym, jak
i lokalnym, ukierunkowanych na analizę rynku pracy i sieć współpracy między
kluczowymi jego aktorami: szkołami zawodowymi, pracodawcami i instytucjami rynku pracy w celu zwiększenia efektywności działań ukierunkowanych
na podnoszenie jakości kształcenia zawodowego oraz jego kompatybilność
z oczekiwaniami rynku pracy. Jednym z gwarantów efektywności tych działań są niewątpliwie częste i merytoryczne kontakty oraz przemyślana i celowa
współpraca między wymienionymi podmiotami.
6

Patrz: Badanie funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport z badania danych wtórnych desk research. Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Warszawa 2010. Dostęp do tekstu na stronie: http://www.men.gov.pl/images/
stories/pdf/raporty/desk%20research_ost.pdf
7
Według danych GUS, w drugim kwartale 2010 r. łączna liczba bezrobotnych z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym przekroczyła
łączną liczbę pozostałych osób bezrobotnych. Zauważalny jest wyraźnie spadek liczby osób bezrobotnych wraz ze wzrostem ich poziomu wykształcenia (ibidem, str. 19).
8
Ibidem, str. 20.
9
H. Bednarczyk, K. Symela, I. Woźniak, L. Łopacińska, Polska – Raporty ReferNet 2008 na temat
polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, Cedefop, s. 9. Dostępne pod adresem internetowym: http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/policyreport/2008_PR_PL_
PL.pdf za: ibidem, str. 20.
10
Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza praca”
Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008, s. 33.
Raport dostępny na stronie: http://www.mpips.gov.pl/praca/programy/projekt-badanie-aktywnosci-zawodowej-absolwentow-w-kontekscie-realizacji-programu-8222pierwsza-praca8221/

9

Istotne wydaje się więc zarówno rozwijanie metod analizy i trafnego rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy i dostosowanie do nich oferty kształcenia
zawodowego, jak i opracowanie i wdrożenie skutecznego, nowoczesnego modelu praktycznej, wielostronnej komunikacji i współpracy między zaangażowanymi w ten proces podmiotami.
Prezentowane w niniejszym opracowaniu wybrane analizy, wnioski i rekomendacje, dotyczące regionalnego i lokalnego rynku pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia zawodowego, są głosem w tej dyskusji i inspiracją do dalszych
szczegółowych badań w tym zakresie.
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2. Szkolnictwo zawodowe w Polsce – wybrane zagadnienia
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi podstawowy dokument określający funkcjonowanie oświaty w Polsce. W poszczególnych rozdziałach ustawy zawarto przepisy regulujące m.in. zadania szkół i placówek
oświatowych, organów prowadzących i nadzorujących szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze oraz sposoby finansowania szkół i placówek publicznych.
Szczególnie znaczące (dla kształcenia zawodowego) zmiany wprowadzono ustawami z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty11 oraz z dnia
8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego12.
Należy wspomnieć, iż zarządzeniem nr 15 ministra edukacji narodowej z dnia
18 czerwca 2008 r. został powołany zespół opiniodawczo-doradczy do spraw
kształcenia zawodowego, jako organ pomocniczy ministra edukacji narodowej.
W skład zespołu weszli przedstawiciele właściwych ministrów, partnerów społecznych i pracodawców oraz eksperci13. Zgodnie z wytycznymi i ustaleniami
definicyjnymi, przyjętymi przez Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP)14, kształcenie zawodowe (ang. vocational education) obejmuje: kształcenie przedzawodowe, właściwe kształcenie do zawodu i wszelkie
formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Stanowi więc ogół celowo
organizowanych czynności i procesów umożliwiających przygotowanie do
zawodu, w tym także orientację zawodową, a w szczególności przygotowanie
do pracy w określonej gałęzi gospodarki i na określonym stanowisku15.

11
Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759.
12
Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96.
13

Rezultaty prac zespołu zawierające propozycje zmian organizacyjno-programowych w kształceniu zawodowym zostały opisane w publikacji: Założenia projektowanych zmian – Kształcenie zawodowe i ustawiczne, Warszawa, 2010 (dokumenty dostępne na stronie: http://www.
men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2104%3Azmiany-w-edukacjizawodowej&catid=55%3Aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-zawodowe-default&Itemid=80. Propozycje zmian zostały upublicznione i poddane konsultacjom społecznym podczas konferencji regionalnych w okresie od stycznia do kwietnia 2010 r. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej opublikowano materiały prezentowane na konferencjach regionalnych. Patrz także:
Anna Kwiatkiewicz, Komentarz do projektowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego, „E-mentor”, 2010, nr 3 (24)(www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/728)
14
CEDEFOP – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, ustanowione w 1975 roku,
jest agencją unijną, która pomaga promować i rozwijać edukację oraz kształcenie zawodowe
w Unii Europejskiej (UE). Jednym z zadań tej organizacji jest promowanie jednakowego stanowiska
odnośnie do kwestii związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi; Informacje CEDEFOP skierowane są do decydentów i działaczy związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi, badaczy
i praktyków działających na terytorium UE i poza nią. Programy robocze oraz najnowsze sprawozdanie roczne dostępne są na stronie internetowej: http://www.cedefop.europa.eu
15
Za: T. Nowacki, Leksykon pedagogiki pracy, 2004; źródło: http://www.refernet.pl/spojec.php
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Zadania edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego są realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie16.
Podstawy programowe zawierają obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, a także zadania
wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w programach nauczania oraz
umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.
Kształcenie odbywa się w szkołach lub placówkach prowadzonych przez:
a) ministra, b) jednostkę samorządu terytorialnego, c) inne osoby prawne i fizyczne.
Zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych (w tym kształcących
w zawodzie), z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu17. Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość przejęcia tego zadania po uprzednim zawarciu porozumienia „z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego
typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych
– z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”18.
Należy przy tym wspomnieć, że – jak wynika z aktualnych badań, prowadzonych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej19 – to właśnie jednostki samorządu terytorialnego, spośród różnych organów prowadzących, pomimo że przeznaczają największą pulę środków na kształcenie zawodowe, to i tak środki te są
w tym zakresie niewystarczające. W większości powiatów subwencja z budżetu państwa nie wystarcza na pokrycie pełnych kosztów kształcenia. Dyrektorzy
szkół przyznają, że jedynie niewielka część szkół i CKP20 pokrywa ze środków
otrzymanych od organu prowadzącego wydatki na wszystkie swoje potrzeby.
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w większości przypadków
prowadzą bieżące analizy kosztów kształcenia zawodowego (najczęściej: ocenę globalnych kosztów prowadzenia poszczególnych zespołów szkół zawodowych oraz analizę kosztów w czasie). Przedstawiciele organów prowadzących
16
Ibidem, art. 3, pkt. 13a (dodany przez art. 1, pkt 2, lit. c) ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
17
Ibidem, art. 5, ust. 5a.
18
Ibidem, art. 5, ust. 5b i 5c.
19
W ramach cytowanych badań przeprowadzono pod koniec 2010 roku badanie ilościowe, którym objęto wszystkie publiczne szkoły dla młodzieży kształcące w zawodzie oraz centra kształcenia praktycznego. O opinie na temat tego segmentu edukacji pytano ponad 14 tysięcy uczniów,
4 tysiące dyrektorów szkół i CKP, 1075 przedsiębiorców oraz 374 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Badania o charakterze jakościowym objęły grupę 64 reprezentantów firm
współpracujących ze szkołami, 32 jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu oraz
ekspertów w 16 województwach. Chodziło o rozpoznanie wielu złożonych zagadnień związanych
z kształceniem zawodowym, w tym: różnych typów szkół, oferowanych zawodów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje oraz uwarunkowań rynkowych, prawnych, społecznych i finansowych.
20
CKP – Centrum Kształcenia Praktycznego.
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szkoły są zgodni, że wykształcenie ucznia w szkole zawodowej jest znacznie
droższe od wykształcenia ogólnego. Przeważa opinia, że wydatki na kształcenie
w szkołach zawodowych są za niskie w porównaniu do osiąganej w tych szkołach efektywności kształcenia21.
Zapisy ustawy określają ponadto możliwość zakładania i prowadzenia szkół
kształcących w zawodzie przez właściwego ministra: ministra do spraw rolnictwa (odpowiada za publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym); ministra właściwego do spraw środowiska
(odpowiedzialnego za publiczne szkoły leśne); ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (w którego zakresie leży odpowiedzialność za publiczne szkoły artystyczne); ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra obrony narodowej i ministra sprawiedliwości (odpowiedzialnych za szkoły określone w art. 29 ustawy o systemie oświaty)22.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę jest odpowiedzialny za jej działalność,
a jego zadania obejmują: zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie; zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
szkoły lub placówki23.
Wśród najważniejszych zadań systemu oświaty znajdują się działania merytoryczne, związane z przygotowaniem zawodowym młodzieży. Należą do nich:
• dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
• kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu poszukiwaniu pracy,
• uczestnictwo w życiu gospodarczym,
• przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia24.

21

Za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, str.15.
Badanie zrealizowane w ramach Projektu: „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, luty 2011; tekst raportu dostępny na stronie: https://efs.
men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego
22
Ibidem, art. 5, ust. 3a oraz 3c, art. 5, ust. 3d, pkt. 1 zmieniony przez art. 1, pkt. 2, lit. a) ustawy
z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2008 Nr 145, poz. 917), oraz art. 5 ust. 3e.
23
Ibidem, art. 5, ust. 7, pkt. 3 zmieniony przez art. 1 pkt. 4, lit. e) ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 56).
24
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 1, pkt. 13, 13a, 14.
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Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przygotowują uczniów do wykonywania zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności występujących
w gospodarce narodowej). Jest ona ustanawiana w drodze rozporządzenia
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na wniosek właściwych ministrów25.
Należy jednak zaznaczyć, że wyniki badań, przeprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pokazują, iż na dostępną ofertę szkół największy
wpływ ma istniejąca baza i wyposażenie technodydaktyczne oraz dostępność
wykwalifikowanej kadry umożliwiającej kształcenie w danej dziedzinie. Ujawniono jednocześnie, iż zdecydowanie rzadziej dyrektorzy szkół kierują się oceną zapotrzebowania na konkretne zawody oraz analizą rynku placówek edukacyjnych w regionie. Ważnym powodem takiego stanu rzeczy jest, zdaniem
autorów badania, brak pełnego obrazu aktualnego rynku pracy i miarodajnych
prognoz jego rozwoju. Stwierdza się także niski poziom współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia spójnej wizji szkolnictwa zawodowego. Nie bez znaczenia jest także stosowana przez dyrektorów
indywidualna strategia zarządzania ofertą edukacyjną – niejednokrotnie dążą
oni do zdobywania jak największej liczby uczniów i jednocześnie do utrzymania etatów dla obecnych nauczycieli, reprezentując w ten sposób interesy
życzliwego pracodawcy, ale nie zawsze racjonalnego stratega. Badani uczniowie optymistycznie zakładają, że przygotowanie do zawodu nabyte w szkole
w dużym stopniu odpowiada oczekiwaniom pracodawców na rynku. Pracodawcy zaś stosunkowo rzadko zgadzają się z tą opinią26.
Absolwenci ponadgimnazjalnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe mogą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany na podstawie standardów wymagań, które powinny uwzględniać cele
i zadania edukacyjne, zakres treści nauczania oraz umiejętności i osiągnięcia
uczniów zawarte w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie27. Opracowywanie propozycji standardów wymagań będących podstawą
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy

25
Ibidem, art. 24, ust. 1.
26

Za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, str. 20-21.
Badanie zrealizowane w ramach Projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, luty 2011; tekst raportu dostępny na stronie: https://efs.
men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego
27
Ibidem, art. 9, ust. 1b, art. 22, ust. 2, pkt 10.

14

do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej28. Komisja może w tym zakresie
współpracować z ministrami właściwymi dla zawodów ujętych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawców i samorządami zawodowymi.
Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zwykle zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe, przeprowadzany przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.
Egzamin zawodowy stanowi formę oceny poziomu opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań
będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Składa się on z dwóch etapów: a) pisemnego (dwuczęściowego) i b) praktycznego. Podczas etapu pisemnego, przeprowadzanego w formie
testu, zdający rozwiązuje dwa typy zadań. Są to zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie (część pierwsza egzaminu) oraz zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą (druga część egzaminu). Etap
praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego
praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, choć zdarza
się, że ten fragment egzaminu, z powodu ograniczeń warsztatowych, polega
nie na praktycznym wykonaniu zadania, ale na opisie czynności, które należy
wykonać w praktyce. Po zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent otrzymuje
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo absolwent szkoły
otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły29.

28

Szczegóły dotyczące egzaminów zawodowych są przedstawione w dokumentach dostępnych na
stronie CKE: http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=11&Itemid=34
29
Należy zaznaczyć, że w niektórych zawodach (np. elektryk, spawacz) wymagane są takie uprawnienia, których nie zapewnia system oświaty. Dotyczą one umiejętności nieujętych w programie zajęć
lub takich, dla których egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie stanowi wystarczającego
poświadczenia kwalifikacji. Uzupełnienie uprawnień jest możliwe tylko w ramach szkoleń komercyjnych lub finansowanych dla bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy. W związku z tym, aby uniknąć kosztownych opłat za szkolenia komercyjne, część absolwentów szkół zawodowych rejestruje się
w urzędzie pracy, aby móc uzyskać bezpłatnie skierowanie na komercyjny kurs, dający uprawnienia
do wykonywania zawodu.
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Zakończeniem nauki zawodu u rzemieślnika, tj. nauki zorganizowanej za pośrednictwem cechu lub izby rzemieślniczej, jest egzamin kwalifikacyjny na tytuł
czeladnika w zawodzie (egzamin czeladniczy) zdawany przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej30. Świadectwo czeladnicze jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, równorzędnym z dyplomem zawodowym.
Młodzież, która wybrała dokształcanie teoretyczne w szkole, uzyskuje dodatkowo świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, co umożliwia im
kontynuację nauki w szkole średniej i przystąpienie do egzaminu maturalnego.
Ponadto, młodzież, która odbywa przygotowanie zawodowe nie w formie nauki
zawodu, lecz przyuczenia do wykonywania określonej pracy31, zdaje egzamin na
tytuł robotnika wykwalifikowanego. W takim przypadku składa egzamin:
• u swojego pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem,
• przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego – w przypadku zatrudnionych
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
Jak wynika z danych CKE, w latach 2006-2009 pozytywny wynik egzaminu
zawodowego uzyskiwał wyższy odsetek absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych niż absolwentów techników i szkół policealnych. Odsetek absolwentów ZSZ pozytywnie zaliczających egzamin zawodowy stanowił odpowiednio: 63,6% (2006 rok), 81,3% (2007), 79,8% (2008) i 87,0% (2009).

30
Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 4 grudnia 2002 r. analogicznie, w znowelizowanej wersji z dnia 12 października 2005 r. rozporządzenia w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje
egzaminacyjne izb rzemieślniczych, nie istnieje zasada, że egzamin musi się odbyć w ostatnim roku
nauki w szkole. Aby móc przystąpić do egzaminu czeladniczego, trzeba spełnić jeden z kilku warunków określonych w rozporządzeniu: należy ukończyć naukę w jednym z trybów wymienionych
w art. 6.: jedną z możliwości jest ukończenie nauki zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w formach szkolnych (ZSZ) lub pozaszkolnych. Ponadto do egzaminu czeladniczego może
przystąpić m.in. osoba, która nie odbyła przygotowania zawodowego u rzemieślnika, a także osoba,
która ma jedynie wykształcenie podstawowe, albo też zdobywa wykształcenie w zasadniczej szkole
zawodowej, ale uczy się zawodu, który nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnych (nie może
więc uczyć się go w ZSZ). Wówczas, aby móc przystąpić do egzaminu czeladniczego, trzeba spełnić
wymogi dotyczące nie tylko poziomu wykształcenia, ale także posiadania dwuletniego lub trzyletniego stażu w zawodzie. Ponieważ jednak do stażu zalicza się przygotowanie zawodowe odbywane
w ramach praktycznej nauki zawodu, uczeń zasadniczej szkoły zawodowej może zdać egzamin czeladniczy bezpośrednio po zakończeniu nauki, o ile przez cały okres nauki odbywał przygotowanie
zawodowe w tym zawodzie (także w innym niż zawód, do którego był przygotowywany w szkole).
31
Czyli nie uczęszcza do ZSZ lub nie korzysta z innej, pozaszkolnej (pozaformalnej) formy nauki.
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Tymczasem w przypadku absolwentów techników i szkół policealnych (łącznie),
odsetek ten był zawsze niższy i wynosił zaledwie: 61,3% (2006), 50,9% (2007),
50,9% (2008) i 56,3% (2009)32. Wyniki wspomnianych badań, realizowanych na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, wykazały ponadto, iż egzamin zawodowy w obecnej formule to zdecydowanie słaby punkt w systemie kształcenia zawodowego, a uczniowie nie widzą jego przydatności na rynku pracy33.
Od kilku lat podejmowana jest w Europie dyskusja na temat zmieniającej się
roli kształcenia zawodowego wraz z rozwojem nowego modelu rynku pracy,
wymagającego mobilności oraz ustawicznego kształcenia przez całe życie (ang.
lifelong learning). Postulowane są zmiany w systemach edukacyjnych, dotyczące także kształcenia zawodowego, które akcentują konieczność aktywnej
współpracy systemu edukacji z rynkiem pracy. Podejmowane działania mają
na celu realizacje kluczowych postulatów Unii Europejskiej, ukierunkowanych na zwalczanie przyczyn ubóstwa, nierówności społecznej i dyskryminacji
oraz zwiększenie aktywności partnerów rynku pracy i instytucji edukacyjnych
w celu dynamicznego rozwoju potencjału kreatywnego młodzieży i zapewnieniu jej jak najlepszych standardów rozwoju, w tym także rozwoju
zawodowego. Dokumentami, w których silnie akcentowane są związki pomiędzy edukacją a rynkiem pracy są m.in.: Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego oraz Biała Księga: Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej34.
Nakreślono w nich ważne strategicznie cele: a) zachęcanie do zdobywania
wiedzy i umiejętności poprzez edukację permanentną, b) zbliżenie obszarów
32

Za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania danych
wtórnych – desk research. Badanie zrealizowane w ramach Projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia
się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, grudzień 2010. W ramach Projektu
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” przeprowadzone zostały badania dotyczące funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Objęto nimi niemal wszystkich dyrektorów
szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe, dyrektorów centrów kształcenia praktycznego, kilkanaście tysięcy uczniów szkół kształcących w zawodzie, przedsiębiorców i przedstawicieli
organów prowadzących szkoły zawodowe. Teksty raportów z badań są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://efs.men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego
33
Za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, str.17.
Badanie zrealizowane w ramach Projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu Edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, luty 2011; tekst raportu dostępny na stronie: https://efs.
men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego
34
Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Komisja Europejska, 1995 (streszczenie celów na stronie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biała_Księga_Komisji_Europejskiej; Biała Księga: Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej, Komisja Europejska, 2002. Omówienie podstawowych założeń i kierunków działań w zakresie tzw. polityki młodzieżowej Unii Europejskiej można znaleźć m.in. w broszurze Urzędu
Komitetu Integracji Europejskiej (2007) na stronie: http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.
nsf/0/B075C64AEC007769C125726C005D9D54/$file/broszura_mlodziez_Q.indd.pdf
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edukacji i pracy, c) angażowanie młodzieży w życie publiczne. W celu realizacji
wytyczonych celów została sformułowana Europejska Strategia Zatrudnienia – za
priorytet uznano w niej rozwój edukacji zawodowej oraz ustawicznego kształcenia
zawodowego, które odgrywają zasadniczą rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy35. Problemom kształcenia zawodowego poświęcono obrady
podczas konferencji w Kopenhadze (2002 rok)36 oraz w Maastricht (2004 rok)37.
Tymczasem, jak wykazują wyniki cytowanych badań, realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dostosowywanie procesu kształcenia do
wymogów rynku pracy, w tym zwłaszcza do jego lokalnej specyfiki, dotyczy
nielicznej grupy szkół i CKP. Programy nauczania bywają zaś krytykowane przez
pracodawców jako zbyt teoretyczne, oderwane od nowoczesnych technologii
i rozwiązań, natomiast sami uczniowie oceniają te programy bardzo pozytywnie. Program nauczania w zawodzie realizowany jest we współpracy z pracodawcami tylko przez co trzecią szkołę i CKP, a inicjatywa tego rodzaju współpracy wychodzi głównie ze strony szkół. Zakres współpracy odnosi się przede
wszystkim do wspólnego opracowania programów nauczania zajęć praktycznych. Jeśli kooperacja dotyczy także zajęć teoretycznych, to treści kształcenia
kojarzone są z programem zajęć praktycznych. Co dziesiąta szkoła zawodowa
realizuje kształcenie modułowe, co odpowiada średnio jednej trzeciej szkół mających dogodne ku temu zaplecze technodydaktyczne”38.

35
Zgodnie ze strategią Europa 2020, Europejska Strategia Zatrudnienia ma na celu stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy w całej UE, poprzez tzw. otwartą metodę koordynacji, która umożliwia krajom UE wymianę informacji, prowadzenie dyskusji i koordynowanie polityki zatrudnienia.
Więcej informacji na temat strategii udostępniono np. na stronie: http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=101&langId=pl
36
Dyskutowano m.in. nad problematyką rozwoju kształcenia zawodowego i współpracy międzynarodowej w zakresie zwiększania mobilności pracowników i niwelowania barier utrudniających ich
swobodny przepływ, uznawania kwalifikacji uzyskanych za granicą, pozyskiwania informacji zawodowych oraz eurodoradztwa zawodowego.
37
Przedmiotem obrad była m.in. problematyka efektywnego wdrażania postanowień Deklaracji
Kopenhaskiej, a także wzmacniania powiązań kształcenia zawodowego z kształceniem ogólnym
i systemem szkolnictwa wyższego.
38
Za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, str.16.
Badanie zrealizowane w ramach Projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, luty 2011; tekst raportu dostępny na stronie: https://efs.
men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego
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W kwietniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada UE wydały Zalecenie w sprawie
ustanowienia Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Rozpoczęto prace nad ramami kwalifikacji we wszystkich krajach europejskich,
w tym w Polsce (Krajowe Ramy Kwalifikacji)39.
Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie, rekomenduje się m.in.: „promowanie i stosowanie
zasad zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu (…) przy podnoszeniu kwalifikacji zdobytych w kształceniu wyższym oraz kształceniu i szkoleniu zawodowym
umieszczonych w krajowych systemach edukacji do Europejskich Ram Kwalifikacji”40. W kolejnym dokumencie z 18 czerwca 2009 rekomenduje się wdrażanie
Europejskiej Ramy Zapewniania Jakości dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Zakłada się, iż docelowo nowe rozwiązania w zakresie zapewniania jakości
kształcenia umożliwią porównywanie instytucji oraz kwalifikacji w odniesieniu
do kryterium efektów kształcenia i uczenia się, a także wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności i uznawalności kwalifikacji, szczególnie w obszarze szkolnictwa wyższego oraz edukacji i szkolenia zawodowego. Standardy
i narzędzia zapewniania jakości, często obligatoryjne, określają, czym jest jakość
kwalifikacji, czy definiuje się ją w kategoriach zasobów (ang. inputs), parametrów i zasad obowiązującego procesu kształcenia, czy wyników (wskaźników
osiągnięć) (ang. outputs). Zasadniczego znaczenia nabiera więc analiza i pomiar
efektów kształcenia, ocena merytorycznej zawartości programów nauczania,
metodologia i wyniki walidacji itd.41.

39

Szczegółowe informacje na temat Krajowych Ram Kwalifikacji są dostępne na stronie: http://
www.kwalifikacje.edu.pl/. Projekt systemowy pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia
się przez całe życie” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w okresie od lipca 2010 do
końca 2013 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.ibe.edu.pl; www.kwalifiakcje.
edu.pl). Przegląd definicji i powiązań pojęciowych przedstawiono na stronie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/zestawienie-definicji-krk/
40
Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku, Komisja Europejska, s. 8.
41
CEDEFOP, Glossary Quality in Education, 2011, Luksemburg, s. 109-110.
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Przewidywana jest na ogół wieloaspektowa analiza, z różnym rozłożeniem akcentów odnośnie do poszczególnych aspektów oceny jakości kształcenia42.
Wdrażane zasady zapewniania jakości kształcenia mają stanowić realne wsparcie
dla procesu wdrażania ram kwalifikacji i realizacji celów, które im przyświecają.

42
Aktualnie w Polsce monitoring efektów kształcenia to najczęściej: „śledzenie wyników egzaminów zawodowych lub matur, ocena bazy technodydaktycznej czy oceny kwalifikacji nauczycieli. Tylko
niemal połowa powiatów analizuje też losy absolwentów szkół zawodowych, zaś co trzeci śledzi oceny
poziomu umiejętności/kompetencji uczniów przed egzaminami” (za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, str. 17. Badanie zrealizowane w ramach
Projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Warszawa, luty 2011; tekst raportu dostępny na stronie: https://efs.men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego

20

3. Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu
Kondycja, potencjał i potrzeby w świetle badań empirycznych
Kondycji szkolnictwa zawodowego na Mazowszu oraz problemom związanym
z wielokierunkową współpracą szkół zawodowych z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz organizacjami wspierającymi tę współpracę poświęcony
został cykl badań, przeprowadzonych na zlecenie Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy43.
W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione i poddane dyskusji fragmenty najważniejszych wyników badań, wniosków i rekomendacji, jakie powstały w ramach realizacji Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał
– Potrzeby, realizowanego w ramach Działania 9.2. w okresie od 1.09.2010 roku
do 30.09.2011 roku, którego projektodawcą było Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Uwzględnione zostaną szczególnie wyniki i wnioski z badań realizowanych w ramach Modułu 1: Formy nauki zawodu, uzupełnione o wybrane fragmenty analiz i wyników badań
wchodzących w zadania badawcze Modułu 2: Zakres kwalifikacji i kompetencji
absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców oraz Modułu 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy, które dotyczyły analizy współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi oraz instytucjami rynku pracy (IRP).
Jak już wspomniano we Wstępie, w niniejszej publikacji nie stawia się konkretnych, ostatecznych tez, nie zawiera ona także pełnej analizy wszystkich sytuacji i faktów, jakie mają miejsce w szkolnictwie zawodowym na Mazowszu
i w Polsce.
Przedstawiona analiza, wynikająca z podsumowania prezentowanych badań,
jest jedynie głosem w dyskusji na temat form kształcenia zawodowego oraz
kierunków i jakości współpracy między szkołami, pracodawcami i instytucjami
rynku pracy, jakie zostały ujawnione w wyniku pilotażowych badań, przeprowadzonych od jesieni 2010 roku do jesieni 2011 roku w ramach wspomnianych
modułów badawczych na Mazowszu.
Badania, realizowane w ramach Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja
– Potencjał – Potrzeby, były pogrupowane według trzech obszarów tematycznych, tworzących trzy moduły badawcze:
43

Szczegóły na temat aktualnie realizowanych projektów MORP, w tym także omawianych w niniejszej publikacji, znajdują się na stronie: http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,116,projekty-realizowane.html
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Moduł 1: Formy nauki zawodu: celem badań było dostarczenie informacji na
temat współpracy szkół zawodowych z wybranymi podmiotami rynku pracy44.
Moduł 2: Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych
z perspektywy pracodawców: celem badań było określenie zakresu kompetencji i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych, zapotrzebowanie pracodawców na zawody, kwalifikacje i kompetencje, ocena jakości kapitału ludzkiego na
podstawie doświadczeń rekrutacyjnych i posiadanych zasobów pracy45.
Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka:
celem badań była identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego
przez uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych [z wyłączeniem kształcenia ustawicznego]46.
Poniżej przedstawione zostaną wybrane fragmenty analizy wyników, wnioski
i kierunki rekomendacji dla dalszych badań empirycznych, które dotyczą wybranego kontekstu prezentowanych badań: analizy form nauki zawodu oraz
wielokierunkowej współpracy między szkołami, pracodawcami i instytucjami
rynku pracy, zaangażowanymi w wymianę informacji oraz organizację praktycznych form nauki zawodu. Niektóre z wniosków i rekomendacji poddane
zostaną dyskusji w nawiązaniu do wyników innych badań empirycznych oraz
doświadczeń związanych z modelami i praktyką funkcjonowania współpracy
analogicznych podmiotów na innych, lokalnych i regionalnych rynkach pracy.

44
Badanie było realizowane przez PSDB Sp. z o.o. (http://www.psdb.com.pl/pl/)
45
Badanie było realizowane przez ARC Rynek i Opinia (http://www.arc.com.pl/)
46

Badanie było realizowane przez PSDB Sp. z o.o. (http://www.psdb.com.pl/pl/)
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3.1. Cele, metody i przebieg badań
Prezentowane badania są fragmentem szerszych analiz, dotyczących opisu kondycji, potencjału i potrzeb szkolnictwa zawodowego w kontekście aktualnych
problemów mazowieckiego rynku pracy. W niniejszej publikacji zostaną przedstawione jedynie wybrane analizy, związane przede wszystkim z zagadnieniem
współpracy szkół zawodowych z wybranymi podmiotami rynku pracy, przede
wszystkim z pracodawcami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy. Analizy
zostaną pogłębione o szerszy kontekst uwarunkowań tego zagadnienia, między
innymi o wyniki badania postaw i opinii uczniów objętych szkolnictwem zawodowym. Zasygnalizowane zostaną także fragmenty obdszerniejszych analiz na
temat opinii pracodawców dotyczących jakości współpracy z placówkami szkolnictwa zawodowego oraz dane na temat oczekiwań pracodawców co do jakości
potencjału kompetencyjnego absolwentów szkół zawodowych.
Prezentowane wnioski zostały oparte na szczegółowych wynikach analiz badań
empirycznych i analiz przeprowadzonych z punktu widzenia trzech obszarów
badawczych:
• aktualnej kondycji, potencjału i problemów szkolnictwa zawodowego
w kontekście współpracy z otoczeniem (pracodawcami oraz instytucjami i organizacjami rynku pracy) – badania w ramach Modułu 1: Formy nauki zawodu,
• oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych – Moduł 2: Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców,
• młodzieży (uczniów i absolwentów szkół zawodowych), poprzez identyfikację jej aspiracji oraz postrzegania przez nią szans na rynku pracy
– Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka.
Badanie zasadnicze zostało zrealizowane na terenie następujących miast
i powiatów województwa mazowieckiego:
• pruszkowski,
• przasnyski,
• radomski,
• żuromiński,
• miasto Płock,
• miasto Radom,
• miasto Siedlce.
Szczegółowy zasięg terytorialny doboru próby do badania przedstawiono na
mapie 1.
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Mapa 1. Szczegółowy zasięg terytorialny doboru próby do badania

Dobór powiatów do badania, zgodnie z wymogami postawionymi przez MORP,
został dokonany m.in. na podstawie podziału województwa mazowieckiego na sześć subregionów (z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy). Do
badania wyłoniono po jednym powiecie z każdego subregionu w celu zróżnicowania badanego terytorium pod względem: cech demograficznych, społecznych oraz makro- i mikroekonomicznych dotyczących rynku pracy, jak
również związanych z położeniem geograficznym. Pod uwagę wzięte zostały
w szczególności: stopa bezrobocia, stopa zatrudnienia, wskaźniki dotyczące
posiadanego wykształcenia populacji powiatów, przeciętna wysokość płacy oraz
liczba pracodawców (w podziale na duże, średnie i małe przedsiębiorstwa)47.
47

Szczegółowe dane na temat kryteriów doboru powiatów Mazowsza do prezentowanego badania zostały utworzone na podstawie wcześniejszych badań i analiz realizowanych przez MORP,
m.in. na podstawie wyników badania w ramach projektu Pracodawca-Pracownik; inwestycja w
kapitał ludzki, który był realizowany w ramach działania 2.1. ZPORR – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, realizowanego w okresie od 08.10.2008 r. do 19.12.2008 r. zczegółowe raporty na temat sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej subregionów zawarto w raportach dostępnych
na stronach MORP (http://obserwatorium.mazowsze.pl/)
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Ze względu na te wskaźniki w województwie mazowieckim wyróżniono strefy
dynamicznego oraz słabego rozwoju strukturalnego. Powiaty wskazane do badania należą do stref wysokiego, średniego albo niskiego rozwoju strukturalnego.
Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby możliwa była analiza
procesu wielokierunkowej współpracy między trzema ważnymi kategoriami
podmiotów rynku pracy: szkołami, pracodawcami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy.
Schematycznie ujęcie trzech perspektyw analizy procesu wielokierunkowej
współpracy między badanymi podmiotami rynku pracy można przedstawić
następująco:

Ze względów organizacyjnych badanie zostało przeprowadzone w podziale
na trzy moduły, podporządkowane jednemu wspólnemu celowi ogólnemu,
uzupełnione o szczegółowe cele operacyjne, wyznaczone w ramach każdego
z trzech modułów badawczych. Wszystkie badania zostały zrealizowane na tym
samym terenie (patrz: mapa 1).
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Ogólny schemat realizacji badania przedstawia się następująco:
Cel ogólny badania: Analiza procesu wielokierunkowej współpracy między
trzema kategoriami podmiotów rynku pracy: szkołami, pracodawcami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy, uzupełniona o badanie uczniów i absolwentów szkół zawodowych (identyfikacja sposobów planowania rozwoju
zawodowego przez uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych).
Cel pragmatyczny dla MORP: Stworzenie oraz zweryfikowanie w praktyce koncepcji, metodologii oraz narzędzi badawczych w celu stałego monitoringu sytuacji zawodowej absolwentów i uczniów szkół zawodowych na mazowieckim
rynku pracy (w tym: badań pracodawców, IRP itp.)
Próba badawcza:
• 35 przedstawicieli placówek edukacyjnych, 41 przedstawicieli instytucji
i organizacji rynku pracy, 57 pracodawców (IDI),
• 270 przedsiębiorstw: mikro (n=120), małych (n=92) i średnich (n=58) (badanie CAPI),
• 480 przedsiębiorstw: mikro (n=123), małych (n=123), średnich (n=121),
dużych (n=113) (badanie CATI),
• pracownicy (n=12) (FGI),
• uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych (ANKIETA AUDYTORYJNA)
(n= 602),
• uczniowie ostatnich klas techników, techników uzupełniających i zasadniczych szkół zawodowych (FGI),
• uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych i absolwenci szkół zawodowych (IDI) (n=24),
• rodziny uczniów (12 wywiadów rodzinnych – AG).
Metody badawcze ilościowe i jakościowe:
• CATI
• CAPI
• ANKIETA AUDYTORYJNA
• IDI
• FGI
• AG
Poniżej przedstawione zostaną wybrane szczegółowe założenia do poszczególnych perspektyw (modułów) badania, które pozostają w związku z ogólnym
celem prezentowanego badania.
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3.1.1. Założenia i cele badania realizowanego w ramach Modułu 1:
Formy nauki zawodu
W ramach badań realizowanych w Module 1: Formy nauki zawodu, przyjęto
i zopercjonalizowano cel główny oraz trzy cele szczegółowe badania.
Celem głównym badania było

Dostarczenie informacji na temat współpracy szkół zawodowych
z wybranymi podmiotami rynku pracy
Badanie jakościowe przebiegało w oparciu o indywidualne wywiady pogłębione
(IDI) (ang. In Deph Interview) przeprowadzone z dwoma kategoriami respondentów:
• dyrektorami 35 placówek edukacyjnych (lub innymi, wskazanymi przez
dyrektorów, pracownikami; najczęściej byli to kierownicy kształcenia
zawodowego),
• przedstawicielami 41 innych podmiotów rynku pracy (m.in.: pracownikami wydziałów ds. edukacji – odpowiednio starostwa lub urzędu miasta,
pracownikami MUP, PUP; pracownikami: Gminnego Centrum Informacji, Szkolnego Ośrodka Kariery, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
agencji zatrudnienia, organizacji pozarządowych, OHP, koordynatorami
projektów POKL, przedstawicielami organizacji pracodawców).
Aby zidentyfikować szkoły współpracujące z pracodawcami w ramach realizacji
umowy o praktyczną naukę zawodu oraz po to, aby wskazać szkoły, które współpracowały z instytucjami rynku pracy, przeprowadzono wstępne telefoniczne badanie
ankietowe techniką wywiadu standaryzowanego wspomaganego komputerowo
(CATI). Badanie zostało przeprowadzone wśród dyrektorów szkół zawodowych,
techników i techników uzupełniających w badanych powiatach (lub wskazanych
przez nich osób) lub zespołów szkół albo wśród osób przez nich wskazanych.
Drugim zastosowanym narzędziem o charakterze ilościowym był formularz wysłany do badanych szkół. Część badanych zagadnień miała charakter ilościowy
i dotyczyła faktów. Aby ułatwić szkołom zebranie tych informacji, przed realizacją
wywiadu przesłano do szkoły objętej badaniem prośbę o przygotowanie następujących informacji wraz z przeznaczonym do tego celu formularzem, w którym
zamieszczono pytania o dane liczbowe dotyczące współpracy z pracodawcami.
Cele szczegółowe badania zostały zoperacjonalizowane i opisane jako perspektywy, odnoszące się do
•
współpracy szkół z: 1) pracodawcami i 2) innymi podmiotami rynku pracy,
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•

współpracy innych podmiotów rynku pracy ze szkołami, a także udziału innych instytucji i organizacji rynku pracy we współpracy szkół z pracodawcami.

3.1.1.1. Cel szczegółowy: Badanie współpracy szkół z pracodawcami
Brano pod uwagę następujące analizy:
1. Dane dotyczące współpracy
a. liczba uczniów biorących udział w stażach, praktykach i innych formach
nauki zawodu organizowanych w ramach współpracy z pracodawcami,
b. liczba kierunków nauki zawodu (liczba profilowanych klas),
c. charakterystyka klas dla których organizowane są formy nauki zawodu
u pracodawców.
2. Opis form nauki zawodu realizowanych we współpracy szkół z pracodawcami
a. występujące formy współpracy (liczba, rodzaj),
b. zakres merytoryczny,
c. sposoby organizacji,
d. sposoby ewaluacji form nauki zawodu.
Dodatkowo uwzględniono następujące możliwe obszary współpracy:
e. umowy z pracodawcami dotyczące kształcenia na potrzeby danego
pracodawcy,
f. udział pracodawców (praktyków) w prowadzeniu praktycznych zajęć
szkolnych,
g. wszelkie formy współpracy bez formalnej umowy.
3. Ocena współpracy szkół zawodowych z pracodawcami
a. doświadczenia szkół zawodowych – liczba podejmowanych inicjatyw
w celu nawiązania współpracy szkoły z pracodawcą, które:
• zakończyły się sukcesem i współpraca trwa,
• współpraca została podjęta, ale nie jest kontynuowana,
• mimo prowadzonych rozmów, nie doszło do współpracy
b. ocena wartości edukacyjnej i praktycznej współpracy,
c. słabe i mocne strony prowadzonej współpracy,
d. decyzyjność dotycząca rozpoczęcia/zakończenia współpracy,
e. monitoring współpracy,
f. liczba pracodawców, z którymi współpracuje szkoła,
g. liczba absolwentów, którzy brali udział w stażach/ praktykach i innych
formach nauki zawodu i zostali zatrudnieni przez współpracującego
pracodawcę,
h. rodzaje monitoringu zatrudnienia absolwentów przez pracodawców
współpracujących ze szkołą.
28

Dodatkowo pogłębiono badania o następujące zagadnienia:
– okoliczności i sposób nawiązania współpracy,
– oczekiwania i obawy stron,
– sposób zachęcenia pracodawców do współpracy,
– finansowanie kosztów kształcenia,
– wpływ współpracy na reorientację praktyczną kształcenia zawodowego,
– charakterystyka i efekty współpracy w zakresie zajęć praktycznych,
– charakterystyka i efekty współpracy w zakresie praktyk zawodowych,
– realizacja przez szkoły projektów w ramach Działania 9.2 POKL i ich
związek ze współpracą z pracodawcami.
Zakres badania został dodatkowo rozszerzony o analizę dwóch problemów:
A. System szkolnictwa zawodowego nie jest powiązany z nadawaniem
uprawnień zawodowych. Uprawnienia do wykonywania zawodu są nadawane przez stowarzyszenia branżowe lub cechy, w ramach odrębnego
kursu i egzaminu, za opłatą. Absolwent, po ukończeniu szkoły zawodowej,
nie może podjąć pracy w zawodzie, dopóki nie ukończy kursu i nie zda
egzaminu:
• na własny koszt,
• na koszt pracodawcy – o ile ten będzie chciał zatrudnić osobę bez
uprawnień i ponieść koszty ich uzyskania,
• na koszt powiatowego urzędu pracy.
Ostatnie rozwiązanie wymusza rejestrację w PUP jako bezrobotny i oznacza
finansowanie części kształcenia nadal ze środków publicznych, w praktyce
w dyspozycji starostwa powiatowego, ale z części przeznaczonej na politykę
rynku pracy, a nie z części przeznaczonej na szkolnictwo.
Sformułowano więc dodatkowe pytania badawcze:
– Jakie rozwiązania problemu niewłączenia uprawnień zawodowych do systemu oświaty znajdują absolwenci, szkoły, pracodawcy
i instytucje rynku pracy?
– Czy do stosowanych rozwiązań należą porozumienia o współpracy w zakresie kształcenia? Jeżeli tak, kto ponosi koszty uzyskiwania uprawnień?
– Jakie rozwiązania są pożądane przez zainteresowane strony?
– Czy można zaproponować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie
zainteresowane strony? Jeżeli tak – jakie?
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B. Obserwacje i sugestie MORP oraz wyniki badań48 wskazywały, że dochodzi do przypadków, gdy pracodawca nie wypełnia warunków umowy
i nie realizuje programu praktyk, nie daje zajęcia praktykantom lub nawet
wykorzystuje ich, powierzając im tylko prace porządkowe. Zbadanie skali tego problemu wymagałoby badania ilościowego wśród uczestników
praktyk. Dlatego zaproponowano rozpoznanie problemu technikami jakościowymi za pomocą pytania badawczego:
– Czy dochodzi do wykorzystywania uczniów odbywających praktyki
zawodowe jako taniej siły roboczej w miejsce realizacji programu
praktyk? Jeżeli tak, to czy w opinii zainteresowanych stron jest to problem o znaczącej skali? W jaki sposób można mu przeciwdziałać?
4. Możliwość rozwoju współpracy z pracodawcami w regionie w opinii
szkół zawodowych
– charakterystyka planów rozwoju współpracy,
– ocena zapotrzebowania na współpracę,
– sposoby dopasowania rodzajów form nauki zawodu do potrzeb
rynku pracy.
Dodatkowo uwzględniono kwestie:
– adekwatności zawodów, w których kształcą szkoły, do potrzeb
rynku pracy,
– sprawdzania zdolności do danego zawodu na etapie rekrutacji.
5. Współpraca szkół z instytucjami oraz organizacjami rynku pracy
a. rodzaje instytucji i organizacji, z którymi współpracuje szkoła,
b. rodzaje i zakres współpracy,
c. decyzyjność dotycząca rozpoczęcia/zakończenia współpracy,
d. ocena wartości współpracy,
e. charakterystyka dalszych planów rozwoju współpracy.
Dodatkowo uwzględniono następujące możliwe obszary współpracy:
f. podejmowanie decyzji o prowadzeniu kształcenia w określonych zawodach, a polityka edukacyjna i zatrudnieniowa władz lokalnych,
g. poradnictwo zawodowe,
h. dokształcanie specjalistyczne,
48
Por.: Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania
Działania 9.2 POKL, badanie w województwie kujawsko-pomorskim, PSDB i CRSG, Warszawa, 2010.
s. 89 (za: Raport końcowy Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł
1: Formy nauki zawodu, Warszawa 2011); Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania
praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków 2009, s. 28 (za: Raport końcowy Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał
– Potrzeby, Moduł 1: Formy nauki zawodu, Warszawa 2011).
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i. wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych do poszukiwania i podjęcia pracy,
j. targi pracy.
Analizowano ponadto przypadki deklarowanego w trakcie badania faktu braku
współpracy między szkołami a pracodawcami z lokalnych rynków pracy. Diagnozowano wówczas przyczyny braku takiej współpracy, rozpatrując takie zagadnienia, jak:
1. Identyfikacja powodów braku współpracy szkół z pracodawcami
a. liczba podejmowanych inicjatyw w celu nawiązania współpracy szkoły
z pracodawcą,
b. doświadczenia szkół dotyczące współpracy,
c. ocena zapotrzebowania na współpracę,
d. oczekiwania szkoły wobec współpracy z pracodawcami,
e. opinia szkół o rodzajach i zakresie współpracy proponowanej przez
pracodawców.
2. Możliwość rozwoju współpracy z pracodawcami w regionie w opinii
szkół zawodowych
a. charakterystyka planów rozwoju współpracy,
b. ocena możliwości formalnych współpracy z pracodawcami,
c. ocena możliwości dopasowania oczekiwań szkoły wobec współpracy
z pracodawcami z możliwościami i oczekiwaniami pracodawców.
3. Współpraca szkół z instytucjami oraz organizacjami rynku pracy
a. rodzaje instytucji i organizacji, z którymi współpracuje szkoła,
b. rodzaje i zakres współpracy,
c. decyzyjność dotycząca rozpoczęcia/zakończenia współpracy,
d. ocena wartości współpracy,
e. charakterystyka dalszych planów rozwoju współpracy.
Dodatkowo uwzględniono następujące możliwe obszary współpracy:
– podejmowanie decyzji o prowadzeniu kształcenia w określonych zawodach a polityka edukacyjna i zatrudnieniowa władz lokalnych,
– poradnictwo zawodowe,
– dokształcanie specjalistyczne,
– wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych do
poszukiwania i podjęcia pracy,
– targi pracy,
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Sformułowano również dodatkowe pytania badawcze:
– Jakie rozwiązania problemu niewłączenia uprawnień zawodowych do
systemu oświaty znajdują absolwenci, szkoły i instytucje rynku pracy?
– Czy do stosowanych rozwiązań należą porozumienia (np. z IRP)
o współpracy w zakresie kształcenia? Jeżeli tak, kto ponosi koszty
uzyskiwania uprawnień?
– Jakie rozwiązania są pożądane przez poszczególne zainteresowane
strony?
– Czy można zaproponować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie
zainteresowane strony? Jeżeli tak – jakie?

3.1.1.2. Cel szczegółowy: Badanie współpracy instytucji oraz organizacji
rynku pracy ze szkołami
W ramach realizacji tego celu poddano diagnozie zakres, formy i metody współpracy oraz oceniono skuteczność współpracy organizacji rynku pracy ze szkołami zawodowymi. Analiza dotyczyła przede wszystkim oceny zakresu proponowanych aktywności i rozwiązań, w tym m.in.: wymiany informacji, wskazywania
kierunków działań, monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy
oraz praktyki doradztwa zawodowego.
Opis form współpracy organizacji rynku pracy ze szkołami zawodowymi brał
pod uwagę:
a. występujące formy współpracy (liczba, rodzaj), z uwzględnieniem typów szkół (zasadnicze zawodowe, technika, technika uzupełniające,
policealne zawodowe),
b. zakres merytoryczny,
c. sposoby organizacji.
Ocena współpracy organizacji rynku pracy ze szkołami polegała na uzyskaniu
informacji na temat:
– doświadczenia organizacji – liczba podejmowanych inicjatyw w celu
nawiązania współpracy ze szkołą, które:
• zakończyły się sukcesem i współpraca trwa,
• współpraca została podjęta, ale nie jest kontynuowana,
• mimo prowadzonych rozmów, nie doszło do współpracy,
– identyfikacji powodów braku współpracy,
– oceny wartości edukacyjnej i praktycznej współpracy,
– decyzyjności dotyczącej rozpoczęcia/zakończenia współpracy,
– monitoringu współpracy.
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Możliwość rozwoju współpracy organizacji rynku pracy ze szkołami była analizowana poprzez zbieranie takich danych, jak:
a. charakterystyka planów rozwoju współpracy,
b. ocena zapotrzebowania na współpracę.
Dodatkowo uwzględniono następujące możliwe obszary współpracy ze szkołami:
c. podejmowanie decyzji o prowadzeniu kształcenia w określonych zawodach a polityka edukacyjna i zatrudnieniowa władz lokalnych,
d. poradnictwo zawodowe,
e. dokształcanie specjalistyczne,
f. wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji niezbędnych do poszukiwania i podjęcia pracy,
g. targi pracy,
Sformułowano również dodatkowe pytania badawcze:
– Jakie rozwiązania problemu niewłączenia uprawnień zawodowych
do systemu oświaty znajdują absolwenci, szkoły, pracodawcy
i instytucje rynku pracy?
– Czy do stosowanych rozwiązań należą porozumienia o współpracy
w zakresie kształcenia? Jeżeli tak, kto ponosi koszty uzyskiwania
uprawnień?
– Jakie rozwiązania są pożądane przez poszczególne zainteresowane
strony?
– Czy można zaproponować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie
zainteresowane strony? Jeżeli tak – jakie?

3.1.1.3. Cel szczegółowy: Badanie udziału instytucji oraz organizacji rynku
pracy we współpracy szkół z pracodawcami
Identyfikowano i analizowano zwłaszcza udział instytucji i organizacji działających na rynku pracy, takich jak: powiatowe urzędy pracy, starostwa powiatowe, urzędy miasta i gminy, lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się
problematyką bezrobocia, lokalne prywatne agencje zatrudnienia, szkolne
ośrodki kariery, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnicze Hufce
Pracy, Gminne Centra Informacji, lokalne kluby pracy – biorące udział w procesie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.
Analizowano więc:
a. udział organizacji i instytucji działających na lokalnym rynku pracy
w nawiązywaniu współpracy szkół z pracodawcami – charakterystyka
działań podejmowanych w tym zakresie, tj. identyfikacja strony inicjującej, metod i procedur dalszego działania,
33

b. monitoring współpracy szkół z pracodawcami prowadzony przez
przedstawicieli instytucji/organizacji działających na lokalnym rynku
pracy,
c. rodzaj analiz prowadzonych przez organizacje, dotyczących współpracy szkół z pracodawcami.
Dodatkowo uwzględniono następujące możliwe obszary współpracy z pracodawcami:
a. pośrednictwo pracy,
b. kształcenie zawodowe,
c. doradztwo zawodowe,
d. samorządowe programy preferencyjne dla większych pracodawców.
W badaniu zostały uwzględnione opinie innych instytucji i organizacji działających na rynku pracy, takich jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Starostwo Powiatowe,
Urząd Miasta/Gminy, lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką bezrobocia, przedstawiciele lokalnych prywatnych agencji zatrudnienia, szkolne ośrodki kariery, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, Gminne Centra Informacji, lokalne kluby pracy.
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wybrane aspekty dotyczące
opinii przedsiębiorców na temat organizacji i jakości ich współpracy ze szkołami zawodowymi49.

3.1.2. Założenia i cele badania realizowanego w ramach Modułu 2:
Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół
zawodowych z perspektywy pracodawców
Jednym z celów przeprowadzanej analizy procesu współpracy było50

Badanie opinii przedsiębiorców na temat współpracy ze szkołami
oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy
Badanie CAPI przeprowadzono na próbie przedsiębiorstw: mikro (n=120), małych (n=92) i średnich (n=58), z czego zidentyfikowano 110 przedsiębiorstw
49

Pełne teksty Raportu końcowego oraz Raportów częściowych są udostępnione na stronie
MORP: www.obserwatorium.mazowsze.pl
50
Badania w ramach Modułu 2 miały o wiele szerszy zasięg i obejmowały m.in. analizę zapotrzebowania na pracowników (zawody, kwalifikacje, kompetencje), ocenę kapitału ludzkiego
uczniów i absolwentów szkół zawodowych, ocenę systemu szkolnictwa zawodowego i ustawicznego (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły policealne);
analiza ta przekracza jednak ramy niniejszego opracowania – jest dostępna w tekście raportów
z badania zamieszczonych na stronie MORP: www.obserwatorium.mazowsze.pl
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współpracujących ze szkołami zawodowymi, w tym: 49 przedsiębiorstw mikro, 32 małe i 29 przedsiębiorstw średniej wielkości. Badane przedsiębiorstwa
należały do czterech kategorii ze względu na profil działalności: 30% badanych podmiotów stanowiły przedsiębiorstwa handlowe, 12% – produkcyjne,
38% stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące usługi niepubliczne, a 20% – prowadzące usługi publiczne51.
Badanie CATI przeprowadzono na próbie 480 przedsiębiorstw: mikro
(n=123), małych (n=123), średnich (n=121), dużych (n=113). Zidentyfikowano 295 przedsiębiorstw deklarujących współpracę ze szkołami zawodowymi,
w tym: 63 przedsiębiorstwa mikro, 79 małe, 82 średnie i 71 dużych.
Przeprowadzono ponadto badania jakościowe: metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) z pracodawcami (n=57) oraz techniką zogniskowanego
wywiadu grupowego (FGI) z pracownikami (n=12). W trakcie badania IDI zidentyfikowano 24 pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi oraz
33 współpracujących z organizacjami prowadzącymi kształcenie ustawiczne52.
Cele szczegółowe badania były, między innymi, następujące:
• Identyfikacja pracodawców aktywnie współpracujących ze szkołami zawodowymi i zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, i ich potrzeb oraz opinii na temat systemu SZ.
• Identyfikacja pracodawców poszukujących pracowników na rynku pracy o kompetencjach podobnych do kompetencji absolwentów SZ, ale
niewspółpracujących z SZ, i ich potrzeb oraz opinii na temat systemu SZ.
• Określenie liczby uczniów, dla których zorganizowano praktyki oraz efektywność praktyk (odsetek zatrudnionych praktykantów/absolwentów).
• Określenie zakresu współpracy pracodawców z SZ w zakresie bieżącej
wymiany doświadczeń i oczekiwań, organizacji praktyk, zatrudniania
praktykantów/absolwentów.
• Określenie powodów braku współpracy z SZ części pracodawców.
• Oczekiwane przez pracodawców kierunki kształcenia (kompetencje/kwalifikacje/zawody deficytowe, których uczeniem mogłyby się zajmować SZ).
• Identyfikacja stosowanych przez pracodawców form nauki zawodu.
• Identyfikacja oczekiwań pracodawców wobec szkół zawodowych
w tworzeniu staży, praktyk i innych form nauki zawodu.
• Określenie kierunków rozwoju współpracy pracodawców ze szkołami
zawodowymi z uwzględnieniem ich opinii, doświadczeń, planów.
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Wywiad był prowadzony w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz, opracowany we współpracy z MORP, liczący 88 pytań.
52
Wywiad był prowadzony w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz, opracowany we współpracy z MORP, liczący 45 pytań.
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W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wybrane aspekty dotyczące
opinii przedsiębiorców na temat organizacji i jakości ich współpracy ze szkołami zawodowymi53.

3.1.3. Założenia i cele badania realizowanego w ramach Modułu 3:
Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka
Celem głównym badania była

Identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez uczniów
oraz absolwentów szkół zawodowych [z wyłączeniem kształcenia ustawicznego]
Oprócz wartości poznawczych, badanie w zamierzeniu miało także przynieść
korzyści praktyczne. Jego cele zostały zdefiniowane w następujący sposób:
• stworzenie oraz zweryfikowanie w praktyce koncepcji, metodologii oraz
narzędzi badawczych w celu stałego monitoringu sytuacji zawodowej absolwentów i uczniów szkół zawodowych na mazowieckim rynku pracy,
• wypracowanie wniosków i rekomendacji związanych z diagnozą i prognozowaną sytuacją szkolnictwa zawodowego na badanym terenie
w kontekście rynku pracy.
Badaniem objęte zostały dwie populacje:
• uczniowie szkół zawodowych (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego):
•
dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych,
• czteroletnich techników,
• trzyletnich techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
• absolwenci wyżej wymienionych typów szkół.
Badania terenowe miały przebieg sekwencyjny. Rozpoczęły się realizacją wywiadów grupowych wśród uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, następnie realizowane było badanie ilościowe techniką ankiety audytoryjnej, na końcu
zaś przeprowadzone zostały wywiady pogłębione z uczniami oraz absolwentami, a także wywiady rodzinne.
Do osiągnięcia celu głównego wykorzystano takie techniki badawcze, jak:
• zogniskowane wywiady grupowe (2 FGI) – przeprowadzono z udziałem
dwóch kategorii respondentów:
– uczniów ostatnich klas techników i techników uzupełniających
(uczestniczyła taka sama liczba kobiet, jak i mężczyzn),
53

Pełne teksty Raportu końcowego oraz Raportów częściowych są udostępnione na stronie MORP:
www.obserwatorium.mazowsze.pl
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– uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych (uczestniczyła taka sama liczba kobiet, jak i mężczyzn).
Uczestnicy FGI pochodzili z różnych szkół oraz z klas o różnych profilach kształcenia. Wywiad z uczniami techników został przeprowadzony w Radomiu, jednakże uczestniczyli w nim uczniowie z terenu powiatu radomskiego. Natomiast wywiad z uczniami zasadniczych szkół zawodowych zrealizowany został
w Płocku. Wybór powiatów do badania podyktowany był rozkładem wymienionych typów szkół w powiatach województwa mazowieckiego.
• ankieta audytoryjna z uczniami ostatnich klas szkół zawodowych
– 602 ankiety.
Badaniem tą techniką zastali objęci uczniowie następujących typów szkół:
• zasadnicza szkoła zawodowa (dwu- lub trzyletnia),
• technikum,
Wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzane z uczniami ostatnich klas szkół zawodowych oraz absolwentami szkół zawodowych – razem 24 wywiady. Zostały
one zrealizowane wśród następujących kategorii respondentów:
• uczniów szkół zawodowych w podziale na segmenty wyłonione
w badaniu ilościowym oraz w podziale na badane powiaty,
• absolwentów szkół zawodowych w podziale na segmenty wyłonione
w badaniu ilościowym oraz w podziale na badane powiaty.
Dobór respondentów został przeprowadzony w sposób celowy. Kryteriami doboru były wyróżnione w ramach badania ilościowego segmenty oraz powiat,
w którym mieszkał, uczył się bądź pracował respondent. W każdym powiecie
zostały przeprowadzone po cztery wywiady – dwa z uczniami oraz dwa z absolwentami.
• wywiady rodzinne (AG) – 12 wywiadów.
Wywiady przeprowadzone były z uczniami szkół zawodowych oraz członkami
ich rodzin w domach rodzinnych (metoda etnograficzna). Dobór respondentów
nastąpił w sposób celowy. Kryteriami doboru respondentów były wyróżnione
w ramach badania ilościowego segmenty oraz powiat, w którym mieszka, uczy
się respondent. W każdym powiecie przeprowadzono po dwa wywiady.
W niniejszym opracowaniu przedstawione zostaną wybrane aspekty dotyczące opinii uczniów na temat organizacji i jakości ich współpracy z potencjalnymi pracodawcami, których poznali w trakcie odbywanych zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych. Przedstawione zostaną także wybrane opinie badanych
na temat ich wyobrażeń o przyszłej pracy oraz gotowości do mobilności (wyjaz37

du do innego miasta lub kraju) w związku z jej poszukiwaniem. Wskazane zostaną także źródła informacji, na podstawie których młodzież poszukuje miejsca
pracy, oraz opinie o czynnikach warunkujących jej znalezienie54.

3.2. Formy nauki zawodu a lokalny rynek pracy
Analizując wyniki przeprowadzonych badań empirycznych na terenie siedmiu
powiatów województwa mazowieckiego, otrzymano dane na temat najbardziej popularnych kierunków kształcenia zawodowego oraz typów szkół wybieranych przez uczniów.
Jak podają autorzy, powiaty objęte badaniem znacznie różnią się ze względu
na strukturę szkół, do których uczęszcza młodzież ponadgimnazjalna. Powiaty
żuromiński oraz pruszkowski najsilniej odróżniają się od wartości średnich dla
województwa (kolory w tle wykresu). O ile w tym pierwszym można zaobserwować znacznie większe zainteresowanie absolwentów gimnazjów technikami, o tyle w przypadku powiatu pruszkowskiego, ani technika, ani zasadnicze
szkoły zawodowe nie cieszą się szczególną popularnością (patrz: wykres 1)55.
Zgodnie z danymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty (wg stanu na dzień
30 września 2010 r.) w siedmiu analizowanych powiatach województwa mazowieckiego działało 127 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na poziomie
średnim. W ogólnej liczbie 127 placówek 43 stanowiły technika, 39 technika
uzupełniające i 45 zasadnicze szkoły zawodowe. Ogółem w siedmiu badanych
powiatach województwa mazowieckiego w czasie realizacji badania działały
53 placówki (zespoły szkół lub samodzielne instytucje) kształcenia zawodowego na poziomie średnim, do których w 2010 roku uczęszczało 20 846 uczniów.
W 2010 roku w badanych powiatach województwa mazowieckiego najwięcej
uczniów techników kształciło się w zawodach:
• technik informatyk (1813),
• technik mechanik (1395),
• technik ekonomista (1285),
• technik usług fryzjerskich (1065),
W przypadku szkół zawodowych najwięcej uczniów kształciło się w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych (959),
• fryzjer (769),
• kucharz małej gastronomii (617),
• kucharz (355).
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Pełne teksty Raportu końcowego oraz Raportów częściowych są udostępnione na stronie MORP:
www.obserwatorium.mazowsze.pl
55
Raport końcowy. Formy nauki zawodu, Warszawa 2011, str. 47-48.
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Wykres 1. Liczba uczniów w szkołach w badanych powiatach

Źródło: SIO, stan na 30 września 2010 r.

Wśród absolwentów, którzy w 2010 roku otrzymali świadectwo, najwięcej osób
ukończyło kierunki:
• technik mechanik (505),
• technik ekonomista (264),
• technik hotelarstwa (235),
• technik żywienia i gospodarstwa domowego (229),
Wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 2010 roku najwięcej
osób ukończyło kierunki:
• kucharz małej gastronomii (351),
• mechanik pojazdów samochodowych (271),
• fryzjer (203),
• sprzedawca (123).
Powyższe informacje zestawiono z wybranymi parametrami oceny atrakcyjności lokalnego rynku pracy. Jak podają autorzy badań, według danych GUS,
wśród badanych powiatów najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego
w 2010 roku odnotowano w powiecie radomskim (nieobejmującym miasta
Radom), gdzie sięgała 30%. Sytuacja na rynku pracy w Radomiu była trochę
lepsza, lecz stopa bezrobocia dwukrotnie przewyższała średnią krajową oraz
była 2,5 razy wyższa niż stopa w całym województwie mazowieckim. Równie
trudna sytuacja w 2010 roku występowała w powiecie żuromińskim. Stopa bezrobocia na poziomie zbliżonym do średniej krajowej występowała w powiecie
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przasnyskim oraz w Płocku i Siedlcach. Najniższa stopa bezrobocia w badanych
powiatach występowała w Pruszkowie – jedynie 7%, co jest związane z bliskością Warszawy56.
Na potrzeby niniejszego badania została przeprowadzona analiza monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych prowadzonego przez powiatowe
urzędy pracy57.
We wszystkich powiatach na pierwszym miejscu lub wysoko w rankingu pod
względem liczby osób bezrobotnych znajduje się zawód sprzedawca. Zarazem
sprzedawca to też zawód deklarowany przez znaczny odsetek bezrobotnych.
Jest to zawód specyficzny, charakteryzuje się dużą rotacją kadr (zwraca uwagę duża liczba ofert w tym zawodzie, chociaż mniejsza od liczby kandydatów),
a podczas rekrutacji na stanowisko sprzedawcy nie przywiązuje się dużej wagi do
wykształcenia pracownika58. Można go uznać za zawód mieszczący się w drugim
(wtórnym) segmencie rynku pracy – tym, który rekrutuje pracowników o niskich
kwalifikacjach i nie oferuje stabilnego zatrudnienia59. Duża liczba absolwentów
w tym zawodzie jest do pewnego stopnia problematyczna. Jest to zawód cechujący się wysokim bezrobociem, ale przypuszczalnie krótkoterminowym, wynikającym z rotacji. Z uwagi na istnienie znaczącej liczby ofert pracy, kształcenia
w zawodzie sprzedawcy nie można jednoznacznie uznać za niedopasowane do
potrzeb rynku, ale z uwagi na wysokie bezrobocie i przeciętną, miesięczną nadwyżkę osób bezrobotnych nad liczbami ofert pracy – jest to zawód ryzykowny
i taki, w którym prawdopodobnie kształci się zbyt wielu uczniów.
Ponadto występuje duża liczba bezrobotnych przedstawicieli zawodów budowlanych, należy jednak przypuszczać, że wynika to z sezonowości ich zatrudnienia i rejestracji w PUP zimą, stąd ich obecność w rejestrach PUP na koniec
roku. Nie należy zatem wyciągać pochopnych wniosków o popycie na zawody
budowlane.
56
Za: Raport końcowy. Formy nauki zawodu, Warszawa 2011, str. 54.
57

Jak podają autorzy badania, wykorzystano te dane, ponieważ nie ma innych powszechnie dostępnych danych o popycie na pracowników i o ich podaży. Należy jednak zwrócić uwagę na niedoskonałości tego źródła. Po stronie podażowej monitoring opisuje kwalifikacje osób rejestrujących
się (brakuje wiedzy o kwalifikacjach osób niezarejestrowanych), a po stronie popytowej – zawody
w ofertach zgłoszonych do PUP stanowią tylko część ofert pracy i to nie największą. Jest to więc tylko wycinkowa analiza lokalnego rynku pracy i odnosi się wyłącznie do danych z zakresu bezrobocia
rejestrowanego. Jeżeli w tych samych zawodach, w których jest wielu bezrobotnych, pojawia się
w tym konkretnym roku wielu absolwentów, jest to jedna z przesłanek do stwierdzenia, że szkolnictwo w danym powiecie nie jest dopasowane do potrzeb rynku pracy.
58
Por. np. Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego. Sektor handlu; Podlaskie
Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Białystok 2011.
59
Por. np.: Alicja Musiał-Paczkowska: Segmentacja rynku pracy; Katedra Ekonomii i Marketingu;
Politechnika Łódzka (http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/4/5.pdf )

40

Analiza ofert pracy w pozostałych zawodach wykazała pewne ogólne problemy:
• umieszczanych jest wiele ogłoszeń o pracę dla techników administracji
i techników prac biurowych, a równocześnie w omawianych powiatach
nie kształci się uczniów w tych kierunkach (Płock, Radom, powiat radomski, powiat przasnyski, powiat żuromiński);
• w powiatach grodzkich (Siedlce i Płock), mimo dużej podaży techników
ekonomistów (zarówno rozumianej jako liczba absolwentów, jak i bezrobotnych), pozostają nieobsadzone oferty dla pracowników do spraw
kredytów, pożyczek i pokrewne (Płock) bądź agenta ubezpieczeniowego
(Siedlce), chociaż zawody te są zbliżone pod względem wykształcenia60.
Zdaniem autorów badania, oceniając problem związków popytu z podażą na rynku pracy, należy prowadzić wieloaspektowe badania przyczynowe,
w których profil kształcenia zawodowego będzie tylko jednym z czynników
warunkujących powodzenie lub niepowodzenie na lokalnym rynku pracy. Na
potrzeby niniejszego opracowania należy wspomnieć, iż spośród badanych powiatów, w Płocku, powiecie pruszkowskim i przasnyskim nie stwierdzono znaczących niedopasowań zawodów, w których kształci szkolnictwo zawodowe,
do potrzeby rynku pracy (ocenianych na podstawie dostępnych danych).
W Płocku najwyższe bezrobocie notowano przede wszystkim wśród absolwentów zawodów charakterystycznych dla zasadniczego szkolnictwa zawodowego.
W powiecie pruszkowskim natomiast, spośród sześciu zawodów najliczniej deklarowanych przez bezrobotnych, szkoły kształciły w trzech: technik ekonomista,
technik mechanik oraz sprzedawca. Tylko pojedyncze osoby bezrobotne w tych
zawodach były absolwentami. Łączna analiza liczb bezrobotnych absolwentów
i ogółu osób bezrobotnych sugeruje, że w tym powiecie ryzykowne może być
kształcenie w dwóch zawodach: sprzedawca i technik mechanik.
W powiecie przasnyskim, spośród ośmiu zawodów najliczniej deklarowanych
przez bezrobotnych, szkoły kształciły aż w siedmiu. Z drugiej strony, tylko pojedyncze osoby zarejestrowane w tych zawodach jako bezrobotne, to absolwenci. Tylko w jednym zawodzie – sprzedawcy – odnotowano 4 absolwentów,
w pozostałych zawodach nie więcej niż 3 osoby. A zatem dostępne dane pozwalają stwierdzić, że kształcenie zawodowe w powiecie jest dopasowane do
potrzeb rynku pracy – nawet jeżeli szkoły kształcą w zawodach, w których nie
brakuje osób bezrobotnych, to młodzi ludzie znajdują pracę. Nie musi to jednak być praca w zawodzie. W Siedlcach spośród ośmiu zawodów, w których
było najwięcej osób bezrobotnych, szkoły kształciły w czterech, jednak pomimo wysokiego bezrobocia w zawodzie, młodzież znajdowała pracę. Tylko w za60
Szczegółowe dane są dostępne w Raporcie końcowym. Formy nauki zawodu, ibidem,
str. 55-59.
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wodzie sprzedawcy było więcej bezrobotnych absolwentów (9). Zważywszy
liczbę osób bezrobotnych ogółem, za bardziej ryzykowne można uznać zawody
sprzedawcy, technika administracji i technika budownictwa.
Największe bezrobocie wśród absolwentów notuje się w tych powiatach, w których jest najtrudniej o pracę nie tylko absolwentom.
Wśród badanych powiatów szczególnie problematyczne są powiaty żuromiński
i radomski. Na tak trudnym rynku pracy trafny wybór zawodu ma szczególne
znaczenie, niestety można zaobserwować, że w obydwu powiatach kształci się
młodzież w wielu zawodach nieprzynoszących zatrudnienia.
Zdaniem autorów badania, ponieważ powiat radomski otacza miasto Radom,
i można przypuszczać, że część uczniów z tego powiatu uczyła się w Radomiu,
zasadne jest łączne interpretowanie danych z tych dwóch powiatów.
W Radomiu szkoły kształcą w bardzo wielu zawodach i w większości z nich nie
stwierdza się niedopasowania do potrzeb rynku pracy. Wprawdzie szkoły kształcą aż w czterech spośród dziesięciu zawodów, w których udział bezrobotnych
przekracza 2%, ale część zawodów najliczniej deklarowanych przez bezrobotnych to zawody niewymagające kwalifikacji i niezgodne z zawodami szkolnymi.
Tylko w dwóch zawodach – sprzedawca i ekonomista – liczba bezrobotnych
absolwentów była wysoka, co sugeruje, że kształcenie w tych zawodach jest
problematyczne. Dalsze badania jakościowe ujawniły ponadto, iż można też
mówić o pewnej nadwyżce informatyków.
W powiecie radomskim, podobnie jak w Radomiu, najliczniej reprezentowane
wśród bezrobotnych zawody, to te wykonywane bez kwalifikacji lub przy niskich kwalifikacjach, niewystępujące wśród zawodów szkolnych. Często reprezentowanym przez ogół bezrobotnych zawodem szkolnym jest sprzedawca, ale
pomimo to absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Problematyczne jest natomiast zatrudnienie dla absolwentów kilku kierunków w technikach. Są zawody techniczne, w których liczne grupy absolwentów opuszczają
szkoły zarówno w Radomiu, jak i w powiecie radomskim, ale tylko w powiecie
radomskim odnotowano dużo bezrobotnych absolwentów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik handlowiec, technik hotelarstwa
i technik elektronik.
Rynek pracy w powiecie żuromińskim jest trudny, charakteryzuje się wysoką
stopą bezrobocia ogółem. Nie zaskakuje więc wysoki odsetek absolwentów,
którzy na koniec 2010 r. byli zarejestrowani w PUP. Zawody najliczniej reprezentowane wśród bezrobotnych ogółem i dane o bezrobociu wśród absolwentów
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są znacząco zbieżne, co może świadczyć o tym, że bezrobocie w tych zawodach jest zjawiskiem trwałym i kształcenie w nich jest nieadekwatne do rynku
pracy. W powiecie żuromińskim problematyczne jest kształcenie w zawodzie
sprzedawcy – wprawdzie liczba absolwentów nie była duża, ale żaden z nich
nie znalazł pracy do końca 2010 r. Ponadto zarówno wśród najliczniej reprezentowanych przez bezrobotnych zawodów, jak i wśród zawodów, w których
najczęściej absolwenci pozostawali bez pracy, znajdowały się technik mechanik, technik rolnik, technik ekonomista i mechanik pojazdów samochodowych.
Świadczy to o poważnym niedopasowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy
i o konieczności znaczących przekształceń w szkolnictwie zawodowym w tym
powiecie, ale przede wszystkim o tym, że jest to niezwykle trudny rynek pracy
bez względu na wykształcenie.

3.3. Wielokierunkowa współpraca między szkołami i pracodawcami
oraz szkołami a organizacjami i instytucjami rynku pracy
Jednym z kluczowych celów prezentowanych badań empirycznych było rozpoznanie i analiza szczegółowych relacji między trzema ważnymi podmiotami rynku pracy: szkołami, pracodawcami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy.
Poniżej przedstawione zostaną wybrane dane z analiz i wnioski końcowe,
dotyczące rodzaju i jakości relacji między badanymi podmiotami.
Dla zilustrowania wielowymiarowości i wielokierunkowości relacji, ujawnionych w trakcie przeprowadzonych badań empirycznych, warto posłużyć się zamieszczoną poniżej schematyczną ilustracją graficzną.
Analiza przestrzeni współpracy między szkołą a pracodawcami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy, która została zrekonstruowana i opisana na
podstawie prezentowanych danych z przeprowadzonych ilościowych i jakościowych badań empirycznych, ukazuje trzy jej wymiary: przestrzeń edukacyjną,
otoczenie biznesowe i otoczenie społeczne, które wzajemnie i wielokierunkowo na siebie oddziałują. Autorzy badań koncentrują uwagę na charakterystyce
działań celowych, podejmowanych przez zaangażowane w proces relacyjny
podmioty w związku z realizacją ich celów: społecznych, statutowych i biznesowych.
Poniżej zaprezentowane zostaną szczegółowe wnioski z badania dwu- i wielokierunkowych relacji między badanymi podmiotami. Przedstawione więc zostaną fakty związane z charakterystyką procesu współpracy między: szkołami
a pracodawcami, szkołami a instytucjami i organizacjami rynku pracy, a także
wnioski z badania opinii pracodawców na temat jakości ich współpracy ze szkołami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy. Możliwe będzie więc pozna43
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy danych z badań empirycznych

Struktura wielokierunkowych i wielowymiarowych relacji między trzema podmiotami: szkołą,
pracodawcami oraz organizacjami i instytucjami rynku pracy

nie opinii na temat procesu współpracy z trzech punktów widzenia. W dalszej
części obraz ten uzupełniony zostanie o wnioski z wybranych fragmentów wyników badań przeprowadzonych w środowisku uczniów i absolwentów szkół,
które prowadzą edukację zawodową.

3.3.1. Współpraca szkół z pracodawcami
Jak wykazują wyniki przeprowadzonych badań, praktyczna nauka zawodu
była organizowana u pracodawców (w tym rolników), w szkołach (w warsztatach i pracowniach szkolnych oraz szkolnych gospodarstwach pomocniczych),
jak również w Centrach Kształcenia Praktycznego (CKP). W sześciu badanych
powiatach zajęcia praktyczne organizowano najczęściej w szkołach (łącznie
w szkolnych warsztatach lub pracowniach), a w dalszej kolejności u pracodawców lub w CKP. Praktyki zawodowe w zdecydowanej większości przypadków
odbywały się u pracodawców.
Zajęcia praktyczne dla uczniów z województwa mazowieckiego w 2010 roku,
jak i w sześciu badanych powiatach, najczęściej odbywały się u pracodawcy
(odpowiednio 15.995 i 1834 uczniów). W zajęciach praktycznych w pracowniach
szkolnych uczestniczyło 9408 osób w województwie, w tym 1407 w badanych
powiatach, zaś zajęciami w warsztatach szkolnych zostało objętych 7208 uczniów
w województwie, w tym 1012 w badanych powiatach. Centra Kształcenia Praktycznego przeprowadziły zajęcia praktyczne dla 6682 (1544) uczniów. Znacznie
mniej uczniów skorzystało z innych form organizacji zajęć praktycznych, takich
jak zajęcia w szkolnych gospodarstwach pomocniczych, indywidualnych gospodarstwach rolnych, czy w Centrach Kształcenia Ustawicznego.
Tabela 1. Częstość współpracy szkół z pracodawcami
Czy Państwa szkoła
współpracowała
z pracodawcami
Ogółem
• w ramach organiliczba
zacji zajęć prakszkół
tycznych,
bada• praktyk
nych
zawodowych

W tym:
Nie
współpracująca

• lub w jakikolwiek
inny sposób?

Zasadnicza szkoła
zawodowa
Technikum
Technikum
uzupełniające
Ogółem

w ciągu
ostatnich 5 lat
w innej formie
Tak –
w ciągu
w ciągu
niż poprzez
kiedykolwiek ostatnich ostatnich
praktyczną
5 lat
12 miesięcy
naukę zawodu
uczniów
u pracodawcy
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6
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3

55

7

48

33

28

17

Źródło: Badanie CATI, za: Raport końcowy. Formy nauki zawodu.
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Praktyki u pracodawcy były najpopularniejszą formą organizacji praktyk zawodowych. Odbyło je 17.654 uczniów w województwie, w tym 1880 w badanych
powiatach. Pozostałe formy organizacji praktyk zawodowych były zdecydowanie rzadsze; łączna liczba ich uczestników wyniosła 2632 osoby w województwie, co oznacza, że była prawie siedem razy mniejsza niż liczba uczestników
praktyk zawodowych u pracodawcy61.
Nie wszystkie badane szkoły zawodowe współpracują z pracodawcami. W grupie tych, które wzięły udział w badaniu ilościowym (CATI), taką współpracę
w ciągu ostatniego roku zadeklarowała ponad połowa zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz tylko nieliczne technika uzupełniające.
Respondenci, pytani o inne formy współpracy, wymieniali formy typowe,
takie jak praktyki, oraz:
• porozumienie dotyczące nauki zawodu (1),
• wycieczki dydaktyczne uczniów do pracodawców (3),
• wyposażenie szkoły w sprzęt, pomoce lub materiały (2),
• udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach (4) – w tym konferencje o perspektywach nauki zawodu,
• wymiana doświadczeń (1),
• udział w szkoleniach, warsztaty szkoleniowe (1)
• udział pracodawców w konkursie zawodowym (fryzjerskim) (1),
• udział w uroczystościach (1),
• naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego (1).
Należy wspomnieć, że autorzy zwracają uwagę na fakt, iż ważna w badaniu okazała się kwestia samego rozumienia pojęcia współpracy62. Niejednoznaczność
pojęcia współpracy ilustruje poniższy fragment wypowiedzi jednego z badanych:
„Trudno wszelkie działania nazywać współpracą, bo ta współpraca nie zawsze
będzie współmierna, jedna drugiej”. (szkoła)
Określenie „współpraca” wydaje się być rezerwowane przez niektórych respondentów do współpracy ścisłej, długotrwałej, polegającej np. na regularnym wysyłaniu uczniów do tego samego pracodawcy, czy organizacji długotrwałych
61
Za: Raport końcowy. Formy nauki zawodu, ibidem, str. 64-67.
62

Pojęcie współpracy bywało różnie rozumiane przez respondentów i zdarzało się, że szkoła wysyłała uczniów na praktyki, co respondent później wyjaśnił badaczowi w trakcie wywiadu, a mimo
to, deklarowała brak współpracy w ramach badania CATI. Inny respondent na pytanie: „Czy Państwa
szkoła (zespół szkół) kiedykolwiek współpracowała z pracodawcami w ramach organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych lub w jakikolwiek inny sposób?” odpowiedział negatywnie, a później
wyjaśnił, że pracodawcy przekazują szkole sprzęt i organizują wycieczki dydaktyczne dla uczniów.
Zespół badawczy przyjął jak najszerszą definicję pojęcia współpracy, która obejmowała również ten
zakres, który szkoły są zobowiązane prowadzić, a więc praktyki zawodowe, a także wszelkie inne
działania ponadstandardowe, wykraczające poza zakres przewidziany przepisami prawa.
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zajęć praktycznych, w odróżnieniu od jednorazowego wysłania ucznia na miesięczną praktykę. Przykład takiego nieporozumienia obrazuje poniższy fragment wywiadu pogłębionego:
„(Ankieter): Tam wcześniej były robione takie ankietki dotyczące szkoły i (…)
mam zapisane, że państwo nie współpracują z pracodawcami… (Respondent):
To znaczy, nie współpracujemy z, to znaczy, współpracujemy w tym zakresie, w którym musimy, nie? (…) Tu mam na uwadze szczególnie praktyki zawodowe, nie?
Bo, praktyki zawodowe to muszą się odbywać poza obrębem szkoły. (…) nie
współpracujemy tak, żeby na zajęcia typowo praktyczne, w ramach, tu, lekcji,
wpisywania w dzienniku tych zajęć, to my nie współpracujemy, bo my czegoś
takiego nie prowadzimy”. [szkoła]
Aby zidentyfikować szkoły, które współpracują z pracodawcami, realizując
umowę o praktyczną naukę zawodu, oraz które współpracowały z instytucjami
rynku pracy, przeprowadzono wstępne telefoniczne badanie ankietowe techniką wywiadu standaryzowanego wspomaganego komputerowo (CATI). Zostało
ono przeprowadzone wśród dyrektorów szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających w badanych powiatach (lub wskazanych przez nich
osób) lub zespołów szkół albo wśród osób przez nich wskazanych.
Pytano:
• czy szkoła w ciągu ostatnich 12 miesięcy realizowała praktyczną naukę
zawodu dla uczniów u pracodawcy na mocy zawartej umowy?,
• czy realizowała taką umowę w ciągu ostatnich 5 lat?,
• czy współpracowała dotychczas z instytucjami lub organizacjami rynku
pracy?63.
Jak pokazały wyniki badań, szkoły współpracujące z pracodawcami mają na ogół
stałych partnerów – pracodawców, u których kształcą większe grupy uczniów.
Ponieważ jednak pracodawcy, z wyjątkiem największych zakładów, nie mogą
przyjąć dużych liczebnie grup, konieczne jest pozyskanie wielu partnerów
przez szkoły. Zaobserwowano także przypadki stałej współpracy z pracodawcami, rozciągającej się poza typową organizację zajęć praktycznych i praktyk
– dotyczy to takich działań, jak uzgodnienia potrzeb i otwieranie kształcenia
w zawodzie dla konkretnego pracodawcy, szkolenia dla nauczycieli w zakładach, wycieczki edukacyjne dla uczniów, stypendia dla najlepszych uczniów,
czy wyposażenie szkoły w sprzęt dydaktyczny.
Należy zaznaczyć, iż zgodnie z uzyskanymi danymi, specyfiką badanych sześciu
powiatów jest rzadsze niż dla województwa ogółem wykorzystanie możliwo63
Zadanie ostatniego z pytań posłużyło do wstępnego określenia sytuacji w zakresie współpracy
szkół za innymi instytucjami lub organizacjami rynku pracy, zarówno wśród szkół współpracujących
z pracodawcami, jak i nie współpracujących z nimi.
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ści realizacji zajęć praktycznych u pracodawcy (31% przypadków w badanych
powiatach i 39% w województwie ogółem) oraz rzadsze wykorzystanie szkolnych warsztatów i pracowni do zajęć praktycznych, ale częstsze – do praktyk
zawodowych. W porównaniu z ogółem województwa, w badanych powiatach
na większą skalę korzystano też z CKP w zakresie realizacji zajęć praktycznych64.
Można więc zaobserwować tu tendencję do kształcenia według nowoczesnego
modelu szkolnego – elastycznego i wielozawodowego, w którym korzysta się
w dużym stopniu z CKP, ale zarazem dominującym trybem kształcenia przypuszczalnie nie jest przygotowanie zawodowe młodocianych – dla którego jest
charakterystyczna organizacja zajęć praktycznych u pracodawcy.
Respondenci do zalet kształcenia u pracodawców zaliczali przede wszystkim:
• kontakt ucznia z rzeczywistością środowiska pracy,
• zapoznanie się z wymaganiami pracodawcy i klientów oraz procesami produkcyjnymi, których złożoności nie można w pełni odtworzyć
w szkole,
• możliwość kontaktu z bardziej zaawansowanymi technologiami oraz
z różnorodnymi przykładami zadań, które nie są do odtworzenia w szkole,
ponieważ na ogół ma ona zbyt niski budżet, aby zapewnić dostęp do najnowszych technologii, jakie są częściej spotykane w przedsiębiorstwach.
Świadczyć o tym może wypowiedź jednego z respondentów:
„Uczeń tam [u pracodawcy] pracuje cały czas na nowych zagadnieniach, przyjeżdżają różne samochody, bardziej lub mniej skomplikowane, do warsztatów
szkolnych nie przyjeżdża żaden samochód z zewnątrz (…) tylko mamy jeden,
dwa samochody, na których pracuje. Więc poznanie pewnej techniki i specyfiki,
na przykład, w branży motoryzacyjnej dla mnie na dzień dzisiejszy daje ogromną przewagę właśnie tej formy uczenia, poza tym zakłady (…) mają kompleksowy, szeroki wachlarz usług i tutaj prawie możemy wszystko zobaczyć, co się
dzieje i na bieżąco widzimy też klienta, w szkole się tego nie da”. [szkoła]
Jednocześnie wskazywano na niedoskonałości nauki u pracodawcy, do których
zaliczano np.:
• nierealizowanie całości programu nauczania, w szczególności ze względu na ochronę zasobów,
• brak części procesów u pracodawcy,
• wykorzystywanie uczniów do prostych prac.
64

Kształcenie w CKP jest, zdaniem autorów raportu, efektem przekształceń, jakie nastąpiły w szkołach, modyfikacją dotychczasowego sposobu kształcenia w danej szkole, odejścia od masowego
kształcenia w kilku zawodach na potrzeby wielkich zakładów pracy, na rzecz rozdrobnionego
kształcenia na rynek małych firm. Są też szkoły, które w zawodach, w których kształciły od dawna,
kontynuują zajęcia praktyczne w swoich pracowniach, a w nowych, dla których nie mają zaplecza
i kadry, korzystają z CKP.
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O tego typu problemach zaświadczają wypowiedzi respondentów:
„Pięć lat byłem dyrektorem CKP (…) gdzie były u mnie egzaminy. Ja obserwowałem sprzedawców. Oni potrafili obsłużyć metkownicę, porządek na stanowisku pracy, ale rachunku, faktury wystawić, to już był problem, bo nikt ich na
praktykach do tego nie dopuszczał. Jeden był przypadek przez 5 lat, gdzie była
dobrze wypisana faktura, gdzie miał dzieciak praktykę u rodziców, dopuszczali go do komputera. A pozostali porządki, porządki”.
„(…) jak Pani teraz załatwi praktykę w banku dla tego praktykanta (…) jak
sama procedura, żeby mieć do czynienia z jakimikolwiek dokumentami w banku, to procedura, która naucza chyba tajności, trwa 2 tygodnie, a cała praktyka
trwa 2 tygodnie, czyli co ten młody człowiek może w tym banku robić”. [szkoła]
Ponadto, czynnikiem, który może zniechęcać do przygotowania zawodowego
u pracodawcy – a w każdym razie jest problematyczny dla jednego z respondentów – są finanse65.
Respondenci deklarowali także, iż część zajęć praktycznych odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego. Wśród badanych szkół znalazły się takie, które
we wszystkich zawodach kształcą we współpracy z CKP, oraz takie, które kształciły w części zawodów w CKP, a w części – w swoich pracowniach (w zawodach,
do których szkoły są przygotowane) lub u pracodawców – można więc mówić
o modelu mieszanym.
W Centrach Kształcenia Praktycznego są realizowane zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. I tak np. w jednym z badanych techników na jednym kierunku realizowano zajęcia praktyczne, a na drugim – praktyki zawodowe w CKP.
W przypadku technikum, w CKP mogą być realizowane praktyki zawodowe. Do
zalet Centrów Kształcenia Praktycznego należy możliwość uzupełnienia kształcenia w zakresie obsługi urządzeń, którymi nie dysponują szkoły.
„Praktyka w kształceniu modułowym wynosi dwa tygodnie i oni na te dwa
tygodnie idą do Centrum Kształcenia Praktycznego w Radomiu i mają możliwość zapoznać się z obrabiarkami sterowanymi numerycznie, z urządzeniami mechatronicznymi tam w CKP. (…) [w szkole] mamy tylko obrabiarki
klasyczne. Nie mamy CNC. (…) A tam jest. Tam są naprawdę maszyny dobre.
Zabiegamy o nie, żebyśmy taką maszynę zdobyli, ale to są ogromne pieniądze”. [szkoła]
Realizacja zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego (podobnie
jak we własnych pracowniach) jest rozwiązaniem wygodnym dla szkół, ponie65

Szkoła musi płacić nauczycielom praktycznej nauki zawodu, lub w przypadku gdy nauka odbywa się poza
szkołą – instruktorom praktycznej nauki zawodu (zgodnie z art. 9.1 rozporządzenia w sprawie praktycznej
nauki zawodu). Może to być postrzegane jako strata środków, które, gdyby kształcono w szkole, zostałyby
przeznaczone na wynagrodzenia dla własnych nauczycieli (którzy mają mało godzin dydaktycznych, a więc
i niskie pensje), a nie dla„obcych” instruktorów (za: Raport końcowy. Formy nauki zawodu, ibidem, str. 74)
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waż oszczędza im problemów związanych z harmonizacją godzin zajęć i lokowaniem uczniów na rozdrobnionym i mało chłonnym rynku u pracodawców,
którzy nie zawsze mają kwalifikacje pedagogiczne, a więc mierzenia się z problemami organizacyjnymi, wyzwaniem współpracy z wieloma pracodawcami
i bezrobociem. Mówił o tym rozmówca z jednej z badanych szkół:
„(…) mieliśmy własne warsztaty, gdzie mogliśmy szkolić, nie trzeba było szukać
pracodawców. Część dużych zakładów upadło (…). Powstały małe zakłady prywatne, zakładziki, dlaczego się tak stało? Część osób, które mogłyby, chciałyby
prowadzić praktyki, nie miało wykształcenia – bo to też trzeba spełnić pewne warunki. Zmieniły się też kierunki kształcenia zawodowego. Klasy wielozawodowe to
klasy, w których są osoby, które kształcą się w różnych zawodach – problemy będą
z zapewnieniem praktyk (…). To też jest jakiś problem zgrania tego wszystkiego,
żeby wszyscy w danym czasie mieli praktyki, dlatego pracodawca wolał, aby przychodzili do niego cały tydzień, a oni niestety muszą również chodzić do szkoły.
W tym momencie bardziej się sprawdza to nasze kształcenie CKP – logistycznie
jest zdecydowanie łatwiej (…). (…) jakby nie było Centrum Kształcenia Praktycznego – i kwestia zatrudniania tych uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, przez
dwa lub trzy dni, mogłoby powodować problemy, biorąc pod uwagę ilość istniejących zakładów pracy i ilość uczniów, którzy się kształcą”. [szkoła]
Należy wspomnieć, iż szkoły – zdaniem autorów badań – na kształcenie u pracodawcy decydowały się raczej z braku możliwości kształcenia we własnych warsztatach lub w CKP, w tych zawodach, w których nie jest możliwe zapewnienie przygotowania praktycznego wyłącznie wewnątrz systemu oświaty. Można odnieść
wrażenie, że dzieje się tak dlatego, iż jest to rozwiązanie trudniejsze, wymagające
podjęcia nowych działań. W odróżnieniu od łatwego wykorzystania własnego
warsztatu lub zwrócenia się do jednego lub kilku CKP, wymaga ono nawiązania
współpracy z nowym rodzajem partnerów i to z wieloma podmiotami66.
Współpraca szkół z pracodawcami w niektórych przypadkach wykracza poza organizację zajęć praktycznych lub praktyk, czyli tego, co obowiązkowe w ramach
praktycznej nauki zawodu. Tego typu dodatkowe formy współpracy obejmują:
• patronat firm nad szkołami lub klasami,
• sponsorowanie stypendiów lub nagród dla uczniów,
• dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców,
• organizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń, kursów dla uczniów lub nauczycieli,
• udostępnianie elementów wyposażenia przez firmy,
• przekazywanie wyposażenia (np. narzędzia, oprogramowanie, urządzenia)
lub materiałów przez firmy,
• organizowanie wycieczek do zakładów pracy.
66

Za: Raport końcowy. Formy nauki zawodu, ibidem, str. 73.
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Zdarza się niekiedy, że oprócz obowiązkowych praktyk zawodowych dla
uczniów technikum, organizowanych zazwyczaj u okolicznych pracodawców,
lub czasem, jeżeli nie ma ich w pobliżu – w innych miejscach w kraju, szkoły
organizują także praktyki zagraniczne67.
Tego typu projekty są realizowane w ramach programów europejskich: Program Operacyjny Kapitał Ludzki lub w Leonardo da Vinci68.
Analizując wyniki prezentowanych badań w kontekście innych dostępnych danych, wynikających także z badań empirycznych, należy zaznaczyć, iż zarówno
w tych, jak i w innych badaniach poświęconych problematyce udziału młodzieży we współczesnym rynku pracy, dostrzegany bywa problem nadal zbyt
niskiego poziomu współpracy między szkołami a lokalnymi przedsiębiorstwami – potencjalnymi pracodawcami młodocianych. Szkoły i pracodawcy muszą
zmierzyć się z wieloma problemami logistycznymi, brakiem przygotowania pedagogicznego pracodawców i rozdrobnieniem rynku oraz istniejącym na nim
popytem.
67

Polskie szkoły nawiązują najczęściej współpracę zagraniczną z partnerami z Niemiec, Włoch
i Hiszpanii; obserwowane jest także zwiększenie liczby projektów realizowanych z Rumunią i Bułgarią (jako krajami członkowskim od 2007 r.) oraz Turcją (krajem kandydującym) (za: Współpraca polsko-niemiecka w ramach europejskich programów edukacyjnych. Raport przeglądowy 1998-2010.
Raport sporządzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Warszawa 2011; tekst Raportu dostępny na stronie: http://www.frse.org.pl/sites/frse.
org.pl/files/news_frse/247/raport_przegladowy_frse_pdf_17917.pdf
68
Program Leonardo da Vinci działa w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Od 1998 r. był
samodzielnym programem, a od roku szkolnego 2007/2008 został częścią programu Uczenie się
przez całe życie (LLP – the Lifelong Learning Programme); promuje innowacyjne sposoby podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w celu zwiększenia ich atrakcyjności i skuteczności
oraz możliwie największego zbliżenia efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Program wspiera
także mobilność osób we wstępnym kształceniu zawodowym oraz pracowników na europejskim
rynku pracy, dążąc również do zwiększenia liczby osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym. Ta inicjatywa programowa wspierała współpracę polskich instytucji z różnorodnymi instytucjami z państw europejskich w celu zapewniania wysokiej jakości edukacji zawodowej i kształcenia
ustawicznego. W programie bierze udział wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – m.in. szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, izby rzemieślnicze, stowarzyszenia branżowe, fundacje,
wyższe uczelnie, instytuty badawcze oraz organy administracji lokalnej i regionalnej. W trakcie realizacji staży zagranicznych uczestnicy mają możliwość rozwijania konkretnych umiejętności zawodowych w środowisku pracy oraz zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce, podwyższenia
kwalifikacji zawodowych, a także udoskonalenia swoich umiejętności komunikowania się w języku
obcym. Uczestnikami w projektach staży mogą być osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego, absolwenci, osoby pracujące i poszukujące pracy. Czas trwania stażu zawodowego za granicą może wynosić od 2 do 39 tygodni dla uczniów na wstępnym etapie kształcenia zawodowego
i od 2 do 26 tygodni dla osób pracujących i poszukujących pracy. Dynamicznie rozwija się także
współpraca polskich i zagranicznych instytucji w ramach projektów wymiany doświadczeń. Projekty wymiany doświadczeń to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich w instytucjach szkoleniowych i przedsiębiorstwach,
w celu poznania i przeniesienia ciekawych rozwiązań, a także doskonalenia i modernizacji metod
oraz praktyk w zakresie kształcenia zawodowego (szczegółowe dane na: http://leonardo.org.pl/)
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Jak podają autorzy badania:
„Na kształcenie u pracodawcy szkoły decydowały się raczej z braku możliwości kształcenia we własnych warsztatach lub w CKP, w tych zawodach, w których nie jest możliwe zapewnienie przygotowania praktycznego wyłącznie
wewnątrz systemu oświaty. Jak można odnieść wrażenie – jest tak dlatego,
że jest to rozwiązanie trudniejsze, wymagające podjęcia nowych działań.
W odróżnieniu od łatwego wykorzystania własnego warsztatu lub zwrócenia
się do jednego lub kilku CKP, wymaga ono nawiązania współpracy z nowym
rodzajem partnerów i to z wieloma podmiotami”69.
Badani przedstawiciele szkół zwracają uwagę także na inny problem: kształcenie praktyczne tylko u pracodawcy może być niewystarczające, gdy profil jego
działania nie zapewnia stuprocentowej realizacji programu nauczania, albo też
są takie czynności, do których uczniowie nie są dopuszczani, np. obsługa drogich maszyn, które mogą zniszczyć, oraz kwestie finansowe. Zdarza się, że pracodawcy, chociaż są do tego zobowiązani, nie realizują części programu praktycznej nauki zawodu, a szkoła nie może od nich tego wyegzekwować, o czym
mówił jeden z dyrektorów.
„Pięć lat byłem dyrektorem CKP (…) gdzie były u mnie egzaminy. Ja obserwowałem sprzedawców. Oni potrafili obsłużyć metkownicę, porządek na stanowisku pracy, ale rachunku, faktury wystawić, to już był problem, bo nikt ich na
praktykach do tego nie dopuszczał. Jeden był przypadek przez 5 lat, gdzie była
dobrze wypisana faktura, gdzie miał dzieciak praktykę u rodziców, dopuszczali go do komputera. A pozostali porządki, porządki”.
(…) jak Pani teraz załatwi praktykę w banku dla tego praktykanta (…) jak sama
procedura, żeby mieć do czynienia z jakimikolwiek dokumentami w banku, to
procedura, która naucza chyba tajności, trwa 2 tygodnie, a cała praktyka trwa
2 tygodnie, czyli co ten młody człowiek może w tym banku robić”. [szkoła]

69

Analiza faktów zawarta została w: Raport końcowy. Formy nauki zawodu, op. cit., str. 75.
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Warto wspomnieć, iż w realizowanych w tym samym czasie (2010-2011) badaniach poświęconych systemowi kształcenia zawodowego w Polsce, eksperci
zajmujący się tą problematyką stwierdzili, że:
„…województwo mazowieckie ma silny rynek pracy oraz świadome, zmotywowane JST, aby modernizować, aktywizować kształcenie zawodowe. Głównym postrzeganym problemem jest zbyt słaby pozytywny odzew ze strony
pracodawców (brak chęci angażowania się w proces edukacyjny, brak chęci
przyjmowania uczniów na praktyki), co obniża efektywność działań wszystkich interesariuszy…”70.
Problem ten jest wskazywany jako bariera od wielu lat, co ujawniły już badania
prowadzone na terenie województwa mazowieckiego w 2007 roku71.
Były one prowadzone przez Mazowiecką Wojewódzka Komendę Ochotniczych
Hufców Pracy i pokazały, iż:
• młodzież w wieku od 16. do 25. roku życia ma znikome szanse na znalezienie pracy (zwłaszcza dotyczy to młodzieży do 18. roku życia); tylko
4% firm deklaruje zainteresowanie podjęciem współpracy – na najmłodszych pracowników czekało zaledwie 40 miejsc pracy (na ponad 4 tys.
badanych firm), z czego większość stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym w okolicach Warszawy,
• dla nieco starszej młodzieży (od 18. do 25. roku życia) miejsca pracy oferowały głównie duże firmy, choć i tak te deklaracje składało zaledwie 1%
spośród badanych przedsiębiorstw72.
70

Za: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania jakościowego wśród ekspertów, str. 50. Badanie zrealizowane w ramach Projektu „Szkoła zawodowa szkołą
pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 3.4 – Otwartość systemu edukacji w kontekście
uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, luty 2011; tekst raportu dostępny na stronie: https://efs.men.gov.pl/projekt5-aktualnosci/item/629-raporty-na-temat-ksztalcenia-zawodowego
71
Szerszą analizę przedstawiono w artykule: Beata Mazurek-Kucharska, Kompetencje i atrakcyjność
zatrudnieniowa polskiej młodzieży w ocenie przedsiębiorców różnych sektorów gospodarki, „Edukacja
Ekonomistów i Menedżerów”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007,
nr 7, str. 141-153.
72
Badania te przeprowadzono w 2007 roku w ramach Projektu „Perspektywy i oczekiwania.
Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa w ramach działania 2.1 – Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przebadano 4140 przedsiębiorstw znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Teren województwa podzielono na pięć okręgów: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski, miasto stołeczne Warszawę. Zgodnie
z założeniami projektu, opisanymi we wniosku projektowym, badaniami objęto przedsiębiorstwa
z dziewięciu kategorii PKD: przetwórstwo przemysłowe; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa, łączność; pośrednictwo finansowe;
obsługa nieruchomości i firm; edukacja; ochrona zdrowia i pomoc społeczna. Raporty z badań przekazano 200 tys. uczniów odwiedzających Centra Edukacji i Pracy Młodzieży oraz skierowano do 307
instytucji rynku pracy Mazowsza. Patrz: Beata Mazurek-Kucharska „Raport zbiorczy. Perspektywy
i oczekiwania. Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży”, Warszawa, listopad 2007.

53

W wyniku analiz danych zastanych oraz badań empirycznych realizowanych
w ramach Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,
opisano praktyczny schemat współpracy między szkołami a pracodawcami73.
Jak wynika ze schematycznie przedstawionych ścieżek wzajemnego poszukiwania współpracy przez szkoły i pracodawców, mamy do czynienia z trzema
wariantami nawiązania takiej współpracy:
• poszukiwanie pracodawcy przez ucznia,
• poszukiwanie pracodawcy przez szkołę,
• zgłoszenie się chętnego do współpracy pracodawcy do szkoły74.
W większości przytaczanych sytuacji badani preferują kontakt osobisty między
zainteresowanymi stronami procesu (wizyty u pracodawcy, spotkania przedstawicieli szkoły z pracodawcą, wizyta ucznia u pracodawcy).
Poszukiwanie pracodawców odbywa się głównie za pośrednictwem sieci kontaktów osobistych oraz, w mniejszym stopniu, poprzez korzystanie z baz danych dostępnych np. w Internecie. Badani podkreślają olbrzymie znaczenie znajomości
terenu przez dyrektorów szkół oraz szkolnych koordynatorów praktyk.
Wyniki pokazują, iż badane placówki różniły się pod względem łatwości pozyskania pracodawców, których otwartość na współpracę była związana z sytuacją gospodarczą w powiecie i branży. W części badanych szkół sprawnie przebiega proces pozyskiwania partnerów do współpracy, a respondenci są zdania,
że pracodawcy zazwyczaj pozytywnie reagują na taką propozycję, o czym może
świadczyć poniższa wypowiedź.
„Znajdujemy tych wszystkich pracodawców gdzieś w okolicy i pytamy się, czy
byliby zainteresowani tym, żeby uczniowie odbywali u nich praktyki i w większości chcą. (…) Pracodawców, którzy chcą przyjmować na praktyki, jest wystarczająca ilość, o tak. Nie zdarzyło się, żeby ktoś chciał, na przykład, uczyć się
w szkole zawodowej i nie znaleziono dla niego miejsca praktyk. (…) ten rynek
(…) niby nie jest duży, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś kształci się w konkretnym
zawodzie, to i znajduje tutaj miejsce praktyk i (…) dużo osób zostaje. (…) kiedyś mi się wydawało właśnie, że ze względu na bezrobocie, to gdzie ci biedni
uczniowie będą mieli praktyki? Mają. (…) problemów z praktykami nie ma.
(…) Pracodawcy są otwarci, bo teraz pracodawcy zaczynają rozumieć, nawet
jak się w rozmowach mówi, to oni rozumieją, że nikt za nich tego nie zrobi,
tego kształcenia”. [szkoła]
73

Szczegółowy schemat współpracy szkół z pracodawcami został przedstawiony na wykresie
w aneksie 1.
74
Przeważają tutaj aktywni pracodawcy z branży budowlanej, a także handlowej oraz naprawy
samochodów.
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W przypadku, gdy pracodawca zgłasza się do szkoły i jest ona zainteresowana
współpracą, kolejnym krokiem z jej strony jest sprawdzenie, czy pracodawca
ma uprawnienia pedagogiczne75. Jeżeli ich nie ma, szkoła informuje pracodawcę o konieczności ich uzupełnienia i wskazuje, gdzie może odbyć kurs. Następnie jest zawierana umowa pomiędzy uczniem a pracodawcą, przy czym w przypadku rzemieślników trzecią stroną umowy jest cech rzemiosł76.
Gotowość pracodawców do współpracy, a tym samym łatwość ich pozyskania,
wiąże się ze skalą potrzeb pracodawców, a ta z kolei jest uwarunkowana wielkością przedsiębiorstwa. Wywiady dają podstawy do hipotezy, że duże zakłady
chętniej współpracują ze szkołami77, a im mniejszy zakład, tym mniej chętnie
przyjmuje uczniów. Tym samym rozmiary lokalnego rynku pracy wpływają na
szanse współpracy, o czym wspominał jeden z rozmówców:
„Ja oceniam, że to musiałaby być duża firma. Takiej dużej firmy na tym terenie,
na terenie takich małych miast nie ma. Jeżeli jest to jedna, dwie i koniec”. [szkoła]
Jak sugerują autorzy badania, zdarza się, oczywiście, że pracodawcy nie są zainteresowani współpracą. Wypowiedzi respondentów pozwoliły zidentyfikować kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Pracodawcy niechętni do współpracy ze szkołami to tacy, którzy:
• Nie mają przygotowania pedagogicznego do kształcenia młodocianych.
• Nie znajdują korzyści w przyjmowaniu uczniów, ponieważ nie potrzebują pomocnika, musieliby włożyć wysiłek w kształcenie praktykanta,
a przysługa, jaką mieliby wyświadczyć, nie jest wynagradzana. Opinie
tego typu powtórzyły się w kilku wywiadach.
„Oni mają nadmiar. (…) Uważają, że im się nie opłaca”. [szkoła]
„Po co mi ten problem na głowie”, to jest taka standardowa odpowiedź, „a na
co mi to, nie będę miał praktykantów, nie mam problemów, ja się nie będę
bawił w takie rzeczy, bo nie”. (…) ktoś musi mu pokazać, co on ma wykonać,
nawet i potem musi go nadzorować, czyli ta osoba, która będzie mu pokazywać czy nadzorować, już nie w pełni wykonuje swoje obowiązki, dostaje
dodatkowy kłopot na głowę i często niepłatny” [szkoła]
Zdarza się wręcz, że szkoła płaci za przyjęcie ucznia na praktykę (a raczej uczeń
w szkole prywatnej płaci). Tak było w przypadku jednej niepublicznej szkoły
dla dorosłych. Organizacja praktyki staje się z przysługi usługą szkoleniową.
„Zakłady nie są otwarte i one nie chcą wpuszczać. (…) My musimy im, jako
szkoła, zapłacić za to. Gdyby ten zakład pracy w jakiś sposób miał zwróco75
76
77

Dotyczy to zajęć praktycznych (nie praktyk zawodowych).
Szczegółowy schemat współpracy szkół z pracodawcami został załączony w aneksie 1.
Należy jednak zaznaczyć, że taka obserwacja nie jest powszechna – są także szkoły, które
ściśle współpracują z małymi zakładami i nie narzekają na brak pracodawców.
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ne koszty, tak, jak pani minister obiecywała swego czasu (…). Pewnie by te
zakłady były bardziej zainteresowane. Natomiast tak, to podpisujemy umowy, w tych umowach musi być tam podpisane, że na każdego ucznia tyle
i tyle płacimy. (…) Za mechanika płaciliśmy 1000 złotych. (…) sto godzin.
Tak, jak w programie”. [szkoła]
• Obawiają się odpowiedzialności za bezpieczeństwo niepełnoletniego
ucznia.
• Z uwagi na krótki czas praktyki i długi czas wdrożenia nowej osoby do
pracy, nie mają zadań, które mogliby powierzyć uczniowi i tym samym
nie mają z niego pożytku.
„Jak Pani teraz załatwi praktykę w banku dla tego praktykanta, dla tego
ucznia, jak sama procedura, żeby mieć do czynienia z jakimikolwiek dokumentami w banku, to procedura, która naucza chyba tajności, trwa 2 tygodnie, a cała praktyka trwa 2 tygodnie, czyli, co ten młody człowiek może w tym
banku robić. (…) a już jak byłby niepełnoletni, to już w ogóle, żadnej odpowiedzialności”. [szkoła]
„W zawodzie technik usług fryzjerskich to jest nierealne, żeby uczeń
mógł w przeciągu miesiąca nabyć takie umiejętności, jakie są wskazane.
Natomiast czas potrzebny temu pracodawcy, żeby on miał pomoc z tego naszego ucznia, jest tak mały i właściwie nierealny na to, żeby mógł pozwolić
pracować uczniowi z klientem, to jest specyfika zawodu”. [szkoła]
• Chronią tajemnice firmy.
„Trudno znaleźć jakiś duży zakład, który by chciał przyjąć, duże takie zakłady
nie za bardzo chcą się bawić, to jest obwarowane pewnymi przepisami, młodzież nie może iść do zakładu i siedzieć, albo zamiatać cały czas podłogę, musi
poznawać tajniki zakładu, a nie wszystkie zakłady, szczególnie duże zakłady
odzieżowe, chcą te tajniki zdradzać. Konkurencja jest duża”. [szkoła]
• Mają ograniczone zaufanie do uczniów, zdarza się, że poparte negatywnymi doświadczeniami.
„Kilka razy, przynajmniej dwa razy, porządnie nacięliśmy się na takiej firmie
(…) która zajmuje się sprzedażą (…) części komputerowych, komputerów
i budową, składaniem. To tak, rzeczy są drogie, odpowiedzialność materialna jest i firmy się boją, wezmą człowieka, którego nie znają, zginie głupia pamięć, którą można do kieszeni schować i nie ma odpowiedzialnego. Ci, którzy
pracują jako pracownicy, zaraz się burzą, bo jeden czy drugi weźmie procesor,
a my będziemy do kasy dokładać”. [szkoła]78
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Za: Raport końcowy. Formy nauki zawodu, op. cit., str. 92-95.

3.3.2. Współpraca szkół z organizacjami i instytucjami rynku pracy
W wyniku analiz danych zastanych oraz badań empirycznych, realizowanych
w ramach Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”,
opisano także praktyczny schemat współpracy szkół z organizacjami i instytucjami rynku pracy. Schematycznie przedstawiono go na wykresie, gdzie kolorem czerwonym oznaczono działania obowiązkowe, natomiast kolorem zielonym wyróżniono dobrowolne inicjatywy79.
Na podstawie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, iż szkoły zawodowe poszukują pracodawców i współpracują z nimi przede wszystkim
poprzez osobisty kontakt, natomiast kooperacja z innymi instytucjami nie jest
dla szkół, zdaniem ich przedstawicieli, koniecznym elementem współpracy
z pracodawcami.
Niektóre szkoły w procesie poszukiwania pracodawców, nawiązywania i podtrzymywania z nimi relacji, współpracują z następującymi podmiotami:
• Ochotnicze Hufce Pracy. Z OHP współpracują niektóre zasadnicze szkoły
zawodowe. Główna forma współpracy to organizacja kształcenia i opieki
wychowawczej dla uczestnika OHP. W przypadku, gdy szkoła współpracuje z OHP oraz przyjęła model praktycznej nauki zawodu u pracodawców, zdarza się, że ta współpraca obejmuje również wspólne ich poszukiwanie i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się podczas
nauki zawodu u pracodawcy
• Cech rzemiosł i izby rzemieślnicze. Cechy obowiązkowo są stroną umowy o przygotowanie zawodowe młodocianego, jeżeli to przygotowanie
odbywa się u rzemieślnika zrzeszonego w cechu. Zdarzają się przypadki, że cech rzemiosł udostępnia uczniowi lub szkole listę pracodawców
– rzemieślników należących do cechu, aby ułatwić znalezienie osoby,
która przyjmie ucznia na przygotowanie zawodowe. Odnotowano także
przypadek wspólnego analizowania przez cech i szkołę liczby potencjalnych miejsc dla uczniów w różnych zawodach u pracodawców.
• Stowarzyszenia branżowe. Niektóre szkoły współpracują z organizacjami pozarządowymi. Odnotowano także dwa przypadki współpracy szkół
ze stowarzyszeniami branżowymi: w pierwszej sytuacji stowarzyszenie
działało przy zespole szkół, ułatwiało uczniom dostęp do pracodawców
oraz umożliwiało udział w szkoleniach zawodowych, natomiast w drugiej – szkoła poprzez współpracę ze stowarzyszeniem branżowym ułatwiała uczniom organizację dodatkowego egzaminu niezbędnego do
uzyskania uprawnień zawodowych.
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Szczegółowy schemat współpracy szkół z instytucjami rynku pracy został przedstawiony na wykresie w aneksie 2.
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Nie odnotowano żadnego przykładu współpracy szkoły – w procesie poszukiwania pracodawcy – z prywatną agencją zatrudnienia ani z PUP.
Część kontaktów z partnerami szkół wynika z obowiązku planowania i zatwierdzania listy kierunków zawodowych, w których kształci szkoła. Wówczas obowiązkowo w dialog są zaangażowane: szkoła (która przedstawia propozycje
zawodów), organ prowadzący (starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu), powiatowa rada zatrudnienia (poprzez powiatowy urząd pracy),
oraz – w przypadku, gdy proponowane jest uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie – kuratorium oświaty. Uwzględnienie potrzeb rynku pracy ma
być zapewnione poprzez obowiązkową opinię powiatowej rady zatrudnienia
na temat proponowanych zawodów. Ponadto, w niektórych powiatach szkoły
we własnym zakresie lub przy wsparciu organizacyjnym organu prowadzącego, organizują spotkania z przedstawicielami PUP, uzyskując informacje o rynku pracy (oparte przede wszystkim na monitoringu zawodów nadwyżkowych
i deficytowych). Niektóre szkoły prowadzą też własne rozpoznanie rynku pracy,
w tym poprzez rozmowy z pracodawcami.
W szkołach istnieje obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego dla
uczniów przez profesjonalnych doradców. Z braku środków realizacja tego
obowiązku odbiega od założeń. W zakresie organizacji podstawowej informacji
zawodowej, tj. trwających przez jedną godzinę lekcyjną spotkań dla uczniów,
szkoły korzystają z pomocy OHP i PUP. W przypadku OHP doradztwo jest organizowane w ramach projektu realizowanego przez tę organizację. Natomiast
wizyty doradców zawodowych lub pośredników pracy z PUP są organizowane na zasadach przysługi. Tego rodzaju usług nie świadczą uczniom poradnie
psychologiczno-pedagogiczne, z których obowiązek doradztwa zawodowego
i informacji zawodowej został zdjęty i przeniesiony do szkół.
Niektóre działania OHP i izb rzemieślniczych mają związek z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy i są prowadzone we współpracy z pracodawcami,
ale bez udziału szkół. W przypadku OHP jest to refundacja kosztów wynagrodzenia młodocianego – wypłacana pracodawcy na mocy umowy z OHP, bez
udziału szkoły. Z kolei izby rzemieślnicze organizują egzaminy czeladnicze
– równorzędne wobec państwowych i stanowiące alternatywę wobec nich.
Za doprowadzenie ucznia do egzaminu odpowiada pracodawca, a za jego przeprowadzenie – izba. Proces ten jest organizowany odrębnie od systemu oświaty, z pominięciem szkół.
Wyniki badań ujawniły, iż szkoły współpracują z instytucjami rynku pracy i innymi instytucjami w swoim otoczeniu, a przedmiotem działań były różne inicjatywy, nie tylko pomoc we współpracy z pracodawcami. Współpraca szkół
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z poszczególnymi instytucjami w większości polega na realizacji zadań wyznaczonych przepisami prawa, a rzadziej inicjatyw związanych z procesem praktycznej nauki zawodu.
Zasadnicze szkoły zawodowe najczęściej współpracowały z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, powiatowymi urzędami pracy i urzędami gmin
i miast. Tylko w odniesieniu do 9 z 21 zasadniczych szkół zawodowych respondenci wskazali na współpracę ze starostwem powiatowym, które jest organem
prowadzącym dla wszystkich badanych szkół zawodowych80.
Technika oraz technika uzupełniające, podobnie jak zasadnicze szkoły zawodowe, najczęściej współpracują z powiatowymi urzędami pracy, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, starostwami powiatowymi oraz urzędami miast
i gmin.
Technika uzupełniające kooperują głównie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w kwestiach poradnictwa psychologicznego, ale nie zawodowego, a także z PUP w zakresie kształcenia umiejętności potrzebnych do poszukiwania pracy. Inne formy współpracy są jedynie okazjonalne.
Wśród instytucji działających na rynku pracy, szczególną rolę w organizacji
praktycznej nauki zawodu u pracodawców odgrywają dwa typy instytucji:
Izby Rzemieślnicze wraz z Cechami Rzemiosł oraz Ochotnicze Hufce Pracy.
Cechy uczestniczą w organizacji praktycznej nauki zawodu po stronie pracodawcy. Jeżeli uczeń odbywa zajęcia praktyczne w trybie przygotowania zawodowego młodocianych u pracodawcy będącego rzemieślnikiem, umowa
o pracę jest trójstronna: zawierana pomiędzy uczniem, pracodawcą i cechem
rzemiosł. Szkoła nie jest stroną umowy z pracodawcą, nie zawiera też porozumienia z cechem. Cech musi brać udział w zawarciu umowy młodocianego
z rzemieślnikiem, ale już nie uczestniczy w znalezieniu pracodawcy dla ucznia.
„My też nie załatwiamy praktyk, każdy uczeń, który decyduje się pójść do szkoły zawodowej, to musi znaleźć sobie mistrza, pracodawcę, który zgodzi się go
przyjąć, a my tylko uczestniczymy w sporządzeniu umowy między uczniem
i mistrzem”. [cech]
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Jak już wcześniej wspomniano, różnice w podejściu do sytuacji współpracy i klasyfikowania
w tym obszarze różnych działań przez respondentów mogą wynikać także z różnego rozumienia przez te osoby samego terminu „współpraca” (niektórzy respondenci uważają na przykład,
iż zadania obligatoryjne nie są przykładem takich działań; inni są skłonni za współpracę uważać
jedynie długofalowe kontakty lub zadania wynikające ze wspólnych ustaleń między szkołą a innymi
podmiotami). Stąd mogą wynikać trudności w sklasyfikowaniu określonych działań do tej kategorii
w trakcie badań ilościowych (CATI); podczas wywiadów można było doprecyzować te kwestie.
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„Cech rejestruje umowy, które sporządza czy pomaga sporządzić rzemieślnikowi, tym młodocianym przy obecności opiekuna prawnego, rodzica”. [Izba
Rzemieślnicza]
Zdarza się jednak, że w ramach współpracy dobrowolnej cech pośredniczy
w zatrudnieniu młodocianych nie tylko na etapie formalizacji współpracy, ale
także pomaga znaleźć pracodawców, udostępniając szkole lub kandydatowi
do szkoły i jego rodzicom listę rzemieślników należących do cechu. W takich
przypadkach dochodzi do współpracy szkoły z cechem. Szkoła ściśle współpracująca z cechem, nie musi się kontaktować indywidualnie z poszczególnymi
pracodawcami, aby zdobywać krok po kroku wiedzę o liczbie potencjalnych
miejsc dla uczniów: wiedza o znaczącej części pracodawców jest zgromadzona
w jednym miejscu – w cechu81.
O takiej ścisłej współpracy cechu w organizacji praktycznej nauki zawodu mówił badany przedstawiciel Izby Rzemieślniczej.
„Ze szkołami współpracujemy na etapie naboru, czyli innymi słowy, cech
zgłasza ilość wolnych miejsc do nauki zawodu, szkoła określa, ile może przyjąć i w jakich kierunkach będzie prowadzić kształcenie i potem idzie nabór,
(…) nie ma możliwości zatrudnienia tego młodocianego, przyjęcia do szkoły,
(…) jeśli on nie będzie miał zapisanej praktyki u pracodawcy. (…) ten cech,
czy izba, jest ogniwem pomocnym w całym procesie. Ważny jest pracodawca
i ważna jest szkoła czy ośrodek, w którym będą realizowane zajęcia z teorii,
a cech i izba są gdzieś tam, pomagają, inspirują, wskazują albo informują, bo
cechy mają wskazać własnych członków (…). Wiedzą, że jedni kończą, to następni mogą być przyjęci (…). Więc jeśli przychodzi młodociany, jego rodzice
mówią: dobrze, ja bym chciał, żeby na przykład w stolarstwie moje dziecko się
uczyło, to cech mówi, proszę pójść tu, tu, daje adresy, bo wiemy, że ten pracodawca jest zdecydowany przyjąć młodocianego”. [Izba Rzemieślnicza]
W badaniu zidentyfikowano też przykład przeciwny – całkowitego braku współpracy z cechem: pomimo że szkoła prowadziła rozmowy z cechem, nie uzyskała
od niego kontaktów do pracodawców. Przyczyna tej sytuacji jest nieznana, niemniej jednak zdarzenie świadczy o tym, że cech może nie znajdować korzyści
w ułatwianiu szkole umieszczenia uczniów u pracodawców.
„(Ankieter): A czy zgłaszają Państwo takie zapotrzebowanie właśnie do cechu (…)?
(Respondent): Tak, były prowadzone rozmowy w tej kwestii, natomiast nie
wyniknęło z nich nic konkretnego”. [szkoła]
Autorzy badania uważają, iż jego wyniki pozwalają sformułować hipotezę
o konkurencji o ucznia pomiędzy systemem oświaty a rzemiosłem – rywalizacji
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W praktyce wśród szkół uczestniczących w badaniu taka współpraca stanowi rzadkość.
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o prestiż egzaminu. Zdaniem jednego z nauczycieli, egzamin w Izbie Rzemieślniczej bywa wybierany jako potocznie uważany za „łatwiejszy”. Oczywiście inne
wyjaśnienie proponuje przedstawiciel izby. Jak wiadomo, egzamin państwowy
jest nowością, a czeladniczy ma kilkusetletnią tradycję.
„My mamy, jako rzemiosło, wiekowe tradycje, jeśli chodzi o egzaminowanie
i nadawanie tytułów czeladnika i mistrza. Okręgowe komisje ze swoim dokumentem się przebijają […] może u nas w kraju tak, ale przecież migrację
zarobkową mamy w różną stronę teraz i świadectwo czeladnicze albo nasz
dyplom mistrzowski jest identyfikowalny na zachodzie, natomiast tam te
kwalifikacje nie do końca są jasne, stąd jest taki czasem pęd albo wybór, że
idźmy na egzamin do izby i bądźmy czeladnikiem albo mistrzem z naszym tytułem, a nie tam”. [cech]
Dyskusje pojawiają się także w związku z argumentami o uznawalności kwalifikacji za granicą. To zagadnienie pojawia się także w wypowiedziach nauczycieli
w odniesieniu do egzaminu państwowego, który jest wprawdzie nowy, ale zawiera suplement do dyplomu uznawany w Unii Europejskiej.
„Dam przykład piekarzy – to zawód cechowy. Nie ma już jednak takiego [zainteresowania] i cechy padają. Dlaczego? Mam takie przemyślenia: piekarz
może zdawać egzamin na piekarza przed OKE. Jak zda egzamin, dostaje
suplement dyplomu, umożliwiający mu pracę we wszystkich krajach UE.
A cech tego suplementu nie daje. Coś tam umarło śmiercią naturalną”. [szkoła]
Zdaniem autorów badania, jego wyniki nie pozwalają ocenić jakości żadnego
z tych dwóch sposobów potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Można natomiast zauważyć, że państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w systemie oświaty, który jest nowością w stosunku do egzaminu czeladniczego, stanowi dla niego konkurencję i podważa pozycję izb rzemieślniczych
i cechów jako jedynych certyfikujących kwalifikacje zawodowe. Można wręcz
sformułować hipotezę o konflikcie dotyczącym prestiżu pomiędzy systemem
oświaty i rzemiosłem. W tej sytuacji trudno oczekiwać ścisłej współpracy tych
organizacji ze szkołami.
Analiza faktów na temat planowania kierunków kształcenia zawodowego
w związku z potrzebami rynku pracy nasuwa kilka spostrzeżeń.
Decyzja, co do profilu kształcenia i wyboru jego konkretnych kierunków
w danej szkole, jest, jak wynika z badań, uwarunkowana praktycznie dwoma
czynnikami:
• potencjałem szkoły (specjalizacja nauczycieli i baza dydaktyczna),
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„…kierunki są dostosowywane, praktycznie rzecz biorąc, do pewnej tradycji,
która w danym powiecie czy rejonie istniała. Pod bazę, która jest ukształtowana pod kadrę” [szkoła],
• popytem ze strony uczniów.
Na podstawie informacji uzyskanych z badań można jednak stwierdzić, iż szkołom i organom prowadzącym brakuje w procesie planowania kształcenia zawodowego wystarczającej informacji o stanie i prognozach dotyczących rynku pracy. Szkoły, które poszukują wiedzy o rynku pracy, badań i analiz, sięgają po nie
w sposób niesystematyczny, intuicyjnie wybierając źródła informacji i korzystając
z dorobku różnych instytucji. Poszczególne kanały informacji nie były jednak wykorzystywane przez więcej niż jedną szkołę, wiedza o lokalnym rynku pracy jest
więc, prawdopodobnie najczęściej, budowana na podstawie niepełnych danych.
Wyniki badań pozwalają wysnuć bardzo ważny wniosek: zasadnicze szkoły zawodowe w przypadku nauki w klasach wielozawodowych, kształcą w dowolnym zawodzie wybranym przez ucznia; lista zawodów jest więc podyktowana
preferencjami uczniów, nie wynika zaś z analiz i uzgodnień z innymi podmiotami rynku pracy.
W technikum oraz w technikum uzupełniającym, a także w części zasadniczych
szkół zawodowych, prowadzi się kształcenie tylko w określonych zawodach.
Oznacza to, że szkoła ma możliwości wpływu na zawody, w których kształci
– inaczej niż w przypadku wspomnianych zasadniczych szkół zawodowych,
prowadzących klasy wielozawodowe, w których uczeń może wybrać dowolny
zawód. Jednak także na poziomie technikum nie odnotowano znaczącej skali
współpracy szkół w zakresie dostosowywania kierunków kształcenia do aktualnych oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Podobnie jak w przypadku
szkół zawodowych, wykorzystanie źródeł wiedzy o rynku pracy kształtuje się
też intuicyjne.
Nie można więc mówić o planowaniu edukacji zawodowej w powiązaniu z realnymi potrzebami lokalnego rynku pracy. W związku z tym, iż fundusze na utrzymanie szkoły wynikają bezpośrednio z liczby uczęszczających do niej uczniów,
a nie zatrudnionych absolwentów, w interesie szkoły jest prowadzenie działań
promocyjnych, poprzez atrakcyjną propozycję edukacyjną, a nie poprzez promowanie kształcenia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku,
a które mogą nie być traktowane jako atrakcyjne przez samych uczniów. Szkoły
konkurują więc o uczniów, oferując im kształcenie w tych zawodach, którymi
uczniowie (niekoniecznie pracodawcy) są zainteresowani. Jeżeli likwiduje się
kierunek, to z powodu braku kandydatów.
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Ten stan rzeczy ilustrują wypowiedzi starostów.
„Dzisiaj pieniądz idzie za uczniem (…) z subwencji. Czyli państwo daje taką ilość
pieniędzy, ilu uczniów uda się przyjąć do danych szkół i uczy się na terenie danego powiatu. (…) Plany naboru do szkół, one nie są w żaden sposób limitowane.
Co prawda, określając plany naboru do szkół (…), bilansujemy w jakiś sposób
z liczbą uczniów kończących gimnazja na danym terenie, ale robimy ją zawsze
z jakąś zakładką, prawda? Bo każdy samorząd, jeśli wie, że (…) będzie miał więcej
pieniędzy, jak więcej uczniów przyjmie (…).. W związku z czym, praktycznie robi
się nabory na wszystkie takie kierunki na jakie jest zainteresowanie”. [starostwo]
„Analizujemy (…) wszelkie zmiany, jakie następują w szkołach. Czyli, co chcemy
utworzyć, co chcemy, z czego chcemy zrezygnować, bo na przykład nie ma chętnych osób”. [starostwo]
Jest to jeden z poważniejszych problemów, jaki zaobserwowano.
Jak jednak podkreślają autorzy badania, próba regulacji przepływów uczniów
poprzez limitowanie liczby miejsc w szkołach jest problematyczna z dwóch powodów.
Po pierwsze, podejmując podobne decyzje, ryzykuje się zarzut dyskryminacji
uczniów.
„Wiem, że chyba dwa czy trzy lata temu w ( …) [tutaj podano nazwę miejscowości] coś takiego zrobiono. To było głośniej niż… […] że jak to można
dyskryminować?”. [starostwo]
Po drugie, ryzykuje się utratę części finansowania. Uczniowie, którzy nie dostaną się do danej szkoły w powiecie, zamiast szkoły zawodowej mogą wybrać np.
liceum w innym powiecie – chociaż nie wszystkich będzie na to stać. Planowanie liczby miejsc w szkołach zawodowych odpowiednio do potrzeb pracodawców jest więc, zdaniem badanych, mało realne, gdy na dostosowaniu szkolnictwa do rynku w jednym powiecie korzysta inny powiat, otwierający liceum
„dla wszystkich” i przejmujący subwencję.
Wymaga to dogłębnych analiz oraz opracowania konkretnych działań promocyjnych, zindywidualizowanych dla danej szkoły, danego lokalnego rynku pracy oraz dobrze rozpoznanych potrzeb uczniów i pracodawców.
Rozmówca z jednego ze starostw powiatowych podaje przykład modelu niemieckiego, w którym kształci się w odpowiedzi na potrzeby konkretnych pracodawców.
„Nasz polski system kształcenia w żaden sposób nigdzie nie jest oparty na bilansach kształcenia. Bo na przykład system niemiecki jest oparty bardzo do63

kładnie na bilansie kształcenia. Tam się limituje ilości kształcących w stosunku
do dokładnie zbilansowanych miejsc pracy. To praktycznie polityka (…) na
przykład powstające zakłady pracy, tak? Albo pod tworzące się jakieś… firmy,
to się (…) szybko podejmuje jakieś decyzje”. [starostwo]
Model niemiecki, o którym wspomina rozmówca, jest coraz częściej przywoływany nie tylko w prezentowanych badaniach, ale na różnych forach dyskusyjnych. Niektórzy jego zwolennicy widzą w nim szansę uporządkowania relacji
między systemem kształcenia zawodowego a rynkiem pracy82.
Na czym polega jego atrakcyjność?
Jak podają eksperci analizujący ten model, jego atrybutem jest to, iż proponuje
się tzw. dualny i tercjalny system kształcenia:
„…w systemie dualnym nauka odbywa się w większej części w przedsiębiorstwach gospodarki komercyjnej. Uczący się jest uczniem zawodu w danym
zakładzie i jest oddelegowywany do uczęszczania do szkoły uznanej za zawodową, a więc jednocześnie jest uczniem szkoły zawodowej. Podczas gdy
w ramach zakładowego kształcenia zawodowego przekazywane są przede
wszystkim praktyczne umiejętności fachowe oraz konieczny zasób doświadczenia zawodowego, nauka w szkole zawodowej koncentruje się na przekazywaniu treści teoretyczno-branżowych w danym zawodzie oraz na pogłębieniu
i zintensyfikowaniu nauki przedmiotów ogólnych. Okres kształcenia trwa od
2 do 4 lat, w zależności od tego, na jaki zawód zdecyduje się uczeń, i od tego,
jakimi szkolnymi umiejętnościami wstępnymi dysponuje”83.

82
Dual Vocational Education and Training vs. Full-Time Vocational Schools: Does one of the two forms
of vocational education and training provide better protection against joblessness?; tekst dostępny na
stronie: Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (BIBB): www.bibb.de/en/18236.htm. Patrz
także: Anna Block, Niemiecki system kształcenia zawodowego. Szanse i ograniczenia (niepublikowany raport z badań; fragment opracowania dostępny także w: Raport końcowy: Ocena stopnia zainteresowania pracodawców, współpraca z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2, 2010; str.
106-115; tekst jest dostępny na stronie: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/
zal_00001423_01_01.pdf
83
Za: Anna Block, op.cit, str. 5.
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Niemiecki system dualny charakteryzują w szczególności dwie cechy: dwa
miejsca nauki zawodu – w zakładzie pracy lub innej uprawnionej instytucji
(Bildungsträger, Trainingszenter) i w szkole zawodowej84. Większa część spośród
wszystkich osób podejmujących po raz pierwszy pracę (ok. 70%) to osoby, które po zakończeniu szkoły uzyskały w systemie dualnym zawód uznawany przez
państwo. Możliwość podjęcia nauki w tym systemie nie jest uwarunkowana
faktem ukończenia określonego typu szkoły, lecz jest zasadniczo otwarta dla
wszystkich. Uczący się jest uczniem zawodu w danym zakładzie i jest oddelegowywany do uczęszczania do szkoły uznanej za zawodową, a więc jednocześnie
jest uczniem szkoły zawodowej. Podczas gdy w ramach zakładowego kształcenia zawodowego przekazywane są przede wszystkim praktyczne umiejętności
fachowe oraz konieczny zasób doświadczenia zawodowego, nauka w szkole
zawodowej koncentruje się na przekazywaniu treści teoretyczno-branżowych
w danym zawodzie oraz na pogłębieniu i zintensyfikowaniu nauki przedmiotów ogólnych.

84

Tercjalny model obejmuje natomiast wyższe studia zawodowe przy różnych typach szkół, takie
jak: studia uniwersyteckie (Universitäten, wymagana jest matura), wyższe szkoły zawodowe (Berufshochschulen; trwają z reguły 8 semestrów, cechuje je silne ukierunkowanie na zdobycie wiedzy
potrzebnej do praktycznego wykonywania zawodu), a także akademie zawodowe (Berufsakademien; wpisują się one w dualny system kształcenia, ponieważ zakładają – obok studiów teoretycznych na uczelni – również przygotowanie zawodowe w zakładzie pracy, zorientowane na praktykę.
Zakłady pracy finansują studia w akademiach zawodowych (za: Anna Block, op.cit. str. 4-5).
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Okres kształcenia trwa od 2 do 4 lat, w zależności od tego, na jaki zawód zdecyduje się uczeń i od tego, jakimi szkolnymi umiejętnościami wstępnymi dysponuje85. Należy dodać, iż poza dualnym kształceniem zawodowym i ścieżką
uniwersytecką funkcjonuje cały szereg inaczej ukierunkowanych ścieżek edukacyjnych86.
Partnerami w dualnym systemie kształcenia w Niemczech są:
• Zakłady pracy – zakłady przemysłowe, handlowe, rzemieślnicze, rolnictwo, wolne zawody, instytucje administracji państwowej, służba zdrowia
oraz ponad 900 instytucji kształcących praktycznie spoza systemu gospodarki i pełniących funkcję zakładu pracy. Ich zadaniem jest podstawowe wykształcenie zawodowe, przekazywanie wiadomości i umiejętności specyficznych dla danego zawodu.
• Szkoły zawodowe – odpowiedzialne za teoretyczną wiedzę podstawową
w danym zakresie zawodów, wiedzę i umiejętności z zakresu specyfiki
zawodowej i wykształcenia ogólnego.
• Izby przemysłowo-handlowe i rzemieślnicze – regionalnie funkcjonujące izby mają za zadanie doradztwo zakładom pracy, rejestrację uczniów
odbywających naukę w systemie dualnym, fachowe certyfikowanie instruktorów zawodu, nadzorują prawidłową realizację kształcenia, przeprowadzają egzaminy, prowadzą dialog społeczny na poziomie regionu.
• Urzędy pracy (Bundesagentur für Arbeit) – mają za zadanie, w myśl kodeksu społecznego III (Sozialgesetzbuch III), doradztwo zawodowe, pośredni85

„Finansowanie teoretycznej nauki pierwszego zawodu w systemie dualnym odbywa się z podatków krajów związkowych i gmin. Kraje związkowe finansują kwestie związane z funkcjonowaniem wewnętrznym szkół (np. dyrekcja szkoły, zatwierdzanie programów nauczania, kształcenie
i wynagrodzenia nauczycieli), a ze środków gminnych finansowane są zewnętrzne sprawy szkół,
jak np. wyposażenie, utrzymanie, renowacja budynków szkolnych, administracja, zakup materiałów
nauczania. Odpowiedzialność za finansowanie praktycznej nauki zawodu leży w gestii zakładów
pracy: każdy zakład decyduje samodzielnie o tym, ile miejsc nauki zawodu i w jakich zawodach
jest w stanie stworzyć w ramach obowiązujących przepisów prawnych i jakie chce na to przeznaczyć środki. W niektórych branżach (np. w budownictwie, w zrzeszeniu dekarzy) obowiązują
w myśl zbiorowych układów pracy wspólne ustalenia dotyczące przyjmowania na naukę zawodu.
Otóż w branżach tych zakłady pracy wpłacają według przyjętego algorytmu (opracowany m. in.
na podstawie wysokości wynagrodzeń w tej branży, wielkości zakładu pracy) do wspólnego funduszu branżowego ustalone dla nich kwoty, z których następnie finansowane są miejsca nauki
praktycznej zawodu. Przyjęcie ucznia na naukę zawodu wiąże się dla zakładu pracy z wypłacaniem
mu stosownego miesięcznego wynagrodzenia (uczniowie są traktowani jak pracownicy i otrzymują
miesięczne wynagrodzenia ustalane według specjalnych taryf obowiązujących jednolicie dla danej
branży), pokrycia za niego kosztów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia go w branżowych towarzystwach ubezpieczeniowych, zabezpieczenia mu odzieży ochronnej, ale również z wynagrodzeniem dla instruktorów zawodu, którzy są zatrudniani obligatoryjnie w sytuacji, gdy zakład
decyduje się na przyjęcie uczniów” (za: Anna Block, op.cit, str. 9).
86
Np. w formie kursów zawodowych w oparciu o kształcenie w szkole w pełnym zakresie godzinowym również uczy się zawodu. Z reguły chodzi tu o wyższe szkoły zawodowe, w których po 3-letnim okresie kształcenia można uzyskać uprawnienia zawodowe, przeważnie na bazie prawa danego kraju związkowego (dotyczy zawodów, które nie są nauczane w ramach systemu dualnego).
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czenie w poszukiwaniu miejsca praktycznej nauki zawodu oraz dofinansowanie nauki w dualnym systemie dla młodzieży i zakładów pracy.
Cytowany model jest wskazywany w Polsce jako atrakcyjny przede wszystkim
ze względu na jasne, precyzyjne opracowanie systemu praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, zasad ich finansowania oraz wzorców wielokierunkowej, zintegrowanej komunikacji między instytucjami edukacyjnymi a biznesem. Nauka zawodu odbywa się w realnych warunkach, a przedsiębiorcy mają
możliwość sterowania procesem przygotowania przyszłej kadry i wpływania
na jakość kształcenia zawodowego. Model ten nie może, oczywiście, być automatycznie przeniesiony do realiów polskiej gospodarki i edukacji. Może jednak
stanowić inspirację na etapie opracowywania polskiego modelu współpracy
między instytucjami realizującymi kształcenie zawodowe a pracodawcami oraz
otoczeniem biznesowym i społecznym, w tym – instytucjami rynku pracy.
Warto ponadto wspomnieć o interesujących inicjatywach, jakie mają miejsce
na czeskim rynku pracy, przede wszystkim o tzw. Sector Skills Council87 – inicjatywie zrzeszającej najważniejszych pracodawców, profesjonalne organizacje
oraz ekspertów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Głównymi zadaniami współpracujących ze sobą partnerów są: monitoring rynku pracy wraz
z identyfikacją pojawiających się trendów zmian, deklarowanie potrzeb w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, aktywne wsparcie systemu edukacji
i rozwijanie profesjonalnego potencjału, a także komunikacja i współpraca organizacji sektora publicznego z edukacją w celu promocji potrzeb tego sektora.
Celem prowadzonych działań jest stworzenie efektywnego systemu, promującego kształcenie przez całe życie, podnoszenie jakości kształcenia zawodowego
oraz aktywnej adaptacji do wymogów rynku pracy przez zwiększanie zdolności
zatrudnieniowych osób w okresie ich aktywności zawodowej.
Wskazane przykłady niemieckich i czeskich inicjatyw mogą być przedmiotem
dalszych dyskusji i poszukiwania dobrych praktyk w zakresie współpracy różnych podmiotów także na polskim rynku pracy.

87

Prezentację tego systemu przedstawiono podczas konferencji MORP, podsumowującej projekty:
„Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”, 21.09.2011 (J. Blažíčková, Sector Skills Council – new employer’s tool on the
Czech labour market); prezentacja jest dostępna na stronie: http://obserwatorium.mazowsze.pl/
upload/user/Poland_September%202011.pdf
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3.4. Opinia pracodawców na temat współpracy ze szkołami
zawodowymi i instytucjami rynku pracy
W analizowanych badaniach MORP wzięto pod uwagę również perspektywę
spostrzegania relacji i współpracy między szkołami zawodowymi, instytucjami
rynku pracy i przedsiębiorstwami, z pozycji pracodawców88.

3.4.1. Opinia pracodawców na temat współpracy ze szkołami zawodowymi
W badaniu CAPI, przeprowadzonym na próbie przedsiębiorstw: mikro n=120),
małych (n=92) i średnich (n=58), zidentyfikowano 110 przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami zawodowymi, w tym: 49 przedsiębiorstw mikro,
32 małe i 29 przedsiębiorstw średniej wielkości. Badanie CATI, przeprowadzone wśród 480 przedsiębiorstw: mikro (n=123), małych (n=123), średnich
(n= 21), dużych (n=113), ujawniło 295 przedsiębiorstw deklarujących współpracę ze szkołami zawodowymi, w tym: 63 przedsiębiorstwa mikro, 79 małych,
82 średnie i 71 dużych.
W trakcie wywiadów indywidualnych (IDI) pracodawcy, niezależnie od powiatu i wielkości firmy, wyrażali opinie, że na rynku pracy czasem brakuje absolwentów szkół zawodowych z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi
i uprawnieniami do wykonywania zawodu. Deficytowe zawody wymieniane
w trakcie wywiadów to np. elektrycy, stolarze, mechanicy, gorzelnicy89, spawacze, piekarze, kucharze, kelnerzy, ale także logistycy i wykwalifikowani kierowcy
samochodów ciężarowych (kat. C i E) oraz kierowcy z uprawnieniami do przewozu ładunków.

Rekrutując pracowników na konkretne stanowiska, firmy często liczą się koniecznością przyuczenia ludzi od podstaw do konkretnych stanowisk pracy
czy do zawodu. Wtedy najważniejsza jest postawa, chęć do pracy i nauki oraz
predyspozycje. Młody wiek kandydatów (w tym także absolwentów) i brak doświadczenia bywają wtedy atutem. Jeśli przyuczenie do zawodu wymaga dłuższego czasu, specjalistycznego sprzętu czy nakładów na certyfikaty i szkolenia,
to stać na to raczej firmy duże lub co najmniej średnie. Firmy mniejsze wolą
pozyskać już wykwalifikowanego pracownika, z pewnym doświadczeniem,
niż inwestować od początku w kosztowny rozwój absolwenta szkoły. Świadczą
o tym przytoczone wypowiedzi respondentów.
88

Badania w ramach Modułu 2: Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych
z perspektywy pracodawców.
89
Obowiązuje zakaz pracy młodocianych przy produkcji alkoholu.
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„Mam takie wrażenie, że wykształcenie średnie zawodowe, tj. absolwenci
techników, to się gdzieś rozmyło. Nie ma takich osób u nas. Nie przychodzą.
A tacy byliby oczekiwani u nas bardzo. [...] Nie ma tych absolwentów szkolnictwa zawodowego średniego. [...] Zapadli się w systemie szkolnictwa. Słyszy
się o likwidacji szkół zawodowych średnich”. [IDI, Siedlce, duża firma, przetwórstwo spożywcze]
„Na rynku nie ma młodych kierowców. Jest bardzo duży koszt pozyskania
uprawnień na kierowcę, 7 tysięcy, a nikt od ręki nie wyłoży 7 tysięcy, żeby pracować, bo to są wszystkie koszty związane z prawem jazdy C i E. […] Nie mają
tych uprawnień na ciągniki osiowe i naczepy. Nie ma młodych. Są zapaleńcy, którzy je sobie robią. Kiedyś wojsko robiło, były szkoły mechaniczne, teraz
w szkołach nie robią tego (prawo jazdy na kat. C i E)”. [IDI, powiat pruszkowski, duża firma, transport i spedycja]
Jak podają autorzy badania, z danych ilościowych (wywiady CAPI) wyłania się
nieco bardziej optymistyczny osąd pracodawców. Większość (61%) respondentów nie ma istotnych zastrzeżeń co do stopnia, w jakim szkoły zawodowe dopasowują swoją ofertę do potrzeb lokalnych rynków pracy. Pozostali respondenci nie są jednak w pełni usatysfakcjonowani. Analizując dane
w przekroju powiatowym, widać, że stosunkowo najmniej korzystnie ocenia
się zdolność szkół zawodowych do zaspokojenia potrzeb lokalnych rynków
pracy w powiecie pruszkowskim i powiecie miasta Siedlce. W porównaniu
z firmami mikro, firmy małe i średnie deklarują wyraźnie większe usatysfakcjonowanie z oferty szkół.
W świetle dalej prezentowanych wyników można stwierdzić, że niska satysfakcja pracodawców w związku z podażą pracy wynika także z niedostatecznej
jakości kompetencji młodzieży. Kandydaci do pracy oraz praktykanci często
przejawiają nieodpowiednie nastawienie do pracy, niedostateczną motywację, czasami braki dotyczą wymaganego poziomu kompetencji społecznych
oraz akceptowanych przez pracodawców postaw wobec pracy. Wszyscy pracodawcy byli zgodni co do tego, że szkoły zawodowe nie przygotowują swoich uczniów wystarczająco pod względem praktycznych umiejętności. Ilość
godzin przewidzianych na praktyczną naukę zawodu jest stanowczo zbyt mała
(szczególnie dotyczy to liceów i techników zawodowych). W dużych firmach
przemysłowych (np. w Płocku i w Siedlcach) jako pozytywny przykład szkolnictwa zawodowego podawano funkcjonujące niegdyś szkoły przyzakładowe.
„Swego czasu mieliśmy taką szkołę, gdzie było przygotowanie zawodowe,
gdzie uczniowie jeździli do technikum czy do zawodowej szkoły w Siedlcach, a do nas przychodzili na praktykę. To było tak w granicach od 2 do
3 lat, to przygotowanie zawodowe trwało. Wtedy po tych 3 latach mogli69

śmy z zamkniętymi oczami stwierdzić, że przygotowanie do zawodu jest
naprawdę super. W tej chwili czegoś takiego brakuje”. [IDI, Siedlce, duża
firma konstrukcyjno-budowlana]90
Należy podkreślić, iż wszyscy pracodawcy zatrudniający uczniów i absolwentów szkół
zawodowych byli zgodni co do tego, że szkolnictwo zawodowe zmieniło się na niekorzyść. Szczególnie negatywne zmiany zauważono po ostatniej reformie systemu edukacji. W porównaniu z przeszłością absolwenci są teraz znacznie gorzej przygotowani pod
względem praktycznym. Aktualnie praktyki zostały okrojone (w niektórych szkołach nawetdo2tygodnirocznie). Zarównoliczbagodzinpraktyknaterenieszkoły(wtechnikach),
jak i praktyki u pracodawcy (w szkołach zawodowych) jest – zdaniem badanych – mniejsza, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie umiejętności praktycznych uczniów
i absolwentów.
Jak podają autorzy badania, pracodawcy podkreślają istnienie także innej bariery: występuje kryzys etosu szkolnictwa zawodowego. Brak prestiżu szkolnictwa zawodowego (nauki zawodu lub rzemiosła) prowadzi do tego, że młodzież nie wybiera szkół zawodowych. Jak podają autorzy w analizie zjawiska:
„Ze względu na stereotypowe, negatywne opinie o szkołach zawodowych
i ich absolwentach, ta ścieżka kariery nie cieszy się powodzeniem, ani nie przyciąga absolwentów gimnazjów. Ambitniejsza i dobrze ucząca się młodzież
stara się aplikować do liceów ogólnokształcących i planuje dalej edukację w
szkołach wyższych. W tej sytuacji wybór technikum, a tym bardziej wybór zasadniczej szkoły zawodowej, to często wybór negatywny, wynikający z braku
innych możliwości edukacji. Do szkół zawodowych trafiają też uczniowie o
ograniczonych możliwościach poznawczych (poświadczonych opinią psychologa szkolnego). Ta sytuacja nie sprzyja wysokiemu poziomowi edukacji
ani kształtowaniu etosu szkół zawodowych”91.
„Poziom jest dużo niższy. [Firma M] jest firmą od 1963 roku, ona przechodziła
różne przekształcenia, ale zakład miał szkołę przyzakładową. W tej chwili te
osoby są już w wieku przedemerytalnym, to są wszystkie osoby, które skończyły szkołę i naprawdę są to super pracownicy. Oni uczyli się w szkole, a tu
cały czas praktyki odbywali w zakładzie i oni cały czas pracowali, że siła była
super..”. [IDI, Płock, duża firma, konstrukcje stalowe]92
Wyniki przytaczanych badań ujawniają, iż przedsiębiorcy z różnych powiatów mają nieznacznie różne doświadczenia i opinie odnośnie do tej współpracy. Stosunkowo najkorzystniej ocenia się ją w powiecie przasnyskim
(65% odpowiedzi „zdecydowanie zadowolony”), a najmniej korzystnie w po90
Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 18.
91
Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 17.
92

Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 18.
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wiecie radomskim i powiecie miasta Siedlce) – różnice polegają tu jednak głównie na różnym nasileniu ocen pozytywnych93.

Odsetek firm zdecydowanie zadowolonych ze współpracy rośnie w kolejnych
klasach wielkości zatrudnienia przedsiębiorstwa: 18% firm mikro deklaruje
zdecydowane zadowolenie, wśród firm małych ten odsetek zwiększa się do
30%, a wśród firm średnich – do 37%.
Warto niewątpliwie zwrócić uwagę na fakt, iż:
„nie ma (…) zinstytucjonalizowanych platform wymiany wiedzy, doświadczeń i oczekiwań, które ułatwiłyby i usystematyzowały przepływ informacji.
Jest to pewien brak, tkwi w tym niewątpliwie niewykorzystany potencjał do
pozytywnych zmian i usprawnień. Wprawdzie nie jest tak, że podaż pracy (szkoły zawodowe) i popyt na nią (przedsiębiorstwa) są niedopasowane
w sposób zasadniczy – na podstawie badania ilościowego nie można potwierdzić takiej tezy – ale można mówić o ich niepełnym dopasowaniu”. 94

3.4.2. Opinia pracodawców na temat współpracy z instytucjami rynku pracy (IRP)
Wyniki prezentowanych badań empirycznych ujawniły, iż większość (68%)
badanych przedsiębiorców w ciągu ostatnich 24 miesięcy współpracowała
z IRP. Dane wykazują jednocześnie duże zróżnicowanie lokalne95.
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie powiatów żuromińskiego
i przasnyskiego współpracują z IRP najpowszechniej (blisko 90% firm w tej grupie), zaś w powiecie pruszkowskim i w Płocku 50% firm nie deklarowało takiej
współpracy. Średnie firmy mają pod tym względem więcej doświadczeń niż
firmy małe i mikro.
W zdecydowanej większości przypadków (62%) badane przedsiębiorstwa
kontaktują się z Powiatowym Urzędem Pracy, kontakt z innymi IRP nie ma powszechnego charakteru. Zwraca uwagę to, że niemal wcale nie istnieją kontakty z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO), zajmującymi się rynkiem
93

Analizując to zróżnicowanie, warto jednak pamiętać, że w poszczególnych powiatach współpracę z SZ oceniało jedynie od 15 do 23 firm.
94
Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 64.
95
Za: Raport zbiorczy: Modułu 2 „Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych
z perspektywy pracodawców” na potrzeby projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał
– Potrzeby” Działanie 9.2. POKL, Modułu 1 „Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje
i umiejętności osób pracujących prowadzone wśród pracodawców” na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL, Modułu 2 „Audyt kompetencji
i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród osób pracujących” na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL, Warszawa 2011.
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pracy, słabo funkcjonuje także współpraca przedsiębiorstw z instytucjami samorządu gospodarczego.
Jak podają autorzy badania, z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy rzadko kontaktują się z instytucjami rynku pracy (z wyjątkiem PUP), trudno jest szczegółowo rozpatrywać cele takiej współpracy. Można jedynie stwierdzić, że:
• takie instytucje, jak PUP, cechy rzemieślnicze oraz Ochotnicze Hufce Pracy – zdaniem badanych pracodawców – służą pomocą przede wszystkim w pozyskaniu praktykantów i stażystów, niekiedy także w nawiązaniu współpracy z innymi instytucjami rynku pracy,
• jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin i starostwa powiatowe), a także kuratoria pełnią przede wszystkim rolę informacyjną,
• instytucje rynku pracy, zdaniem badanych, nie pełnią właściwie żadnej roli96.
Na podstawie przeprowadzonych analiz autorzy badania zrekonstruowali model relacji między pracodawcami a instytucjami rynku pracy97.
Wyniki badań jakościowych ujawniły, że pracodawcy najczęściej kontaktują się
z PUP. Jak podają autorzy badania, wielu pracodawców uważa PUP za dobry
kanał pozyskiwania nowych pracowników ze względu na duże zasoby kandydatów poszukujących pracy. Szczególnie atrakcyjna dla pracodawców jest
formuła stażu refundowanego przez PUP. Często to sam kandydat (absolwent)
inicjuje kontakt z firmą, która może go za pośrednictwem PUP przyjąć na staż
(miejsce pracy jest wtedy finansowane przez PUP). Staże trwają najczęściej
3 lub 6 miesięcy, a niekiedy dłużej. Ci stażyści, którzy sami inicjują współpracę,
są przeważnie zaangażowani i oceniani pozytywnie jako wartościowi pracownicy. Jeśli pracodawca ma akurat wolne miejsca – proponuje im się pracę. Należy jednak podkreślić, iż, jak wykazują cytowane badania, współpraca z PUP
w zasadzie nie dotyczy szkolnictwa zawodowego lub okazjonalnie dotyczy absolwentów szkół zawodowych ubiegających się o staż.
96

Być może taka opinia wynika z faktu, iż badani pracodawcy mają ogólnie niską świadomość ról,
jakie pełnią IRP, a brak współpracy z tymi instytucjami utrwala jedynie obronny stereotyp postrzegania przez pracodawców tych instytucji jako słabego partnera rynkowego. Pogląd ten należałoby,
oczywiście, dokładnie zweryfikować w szerszych badaniach przedmiotowych.
97
Szczegółowe relacje między pracodawcami a instytucjami rynku pracy zostały przedstawione na
wykresie zawartym w aneksie 3. Za: Raport zbiorczy: Modułu 2 „Zakres kwalifikacji i kompetencji
absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców” na potrzeby projektu „Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” Działanie 9.2. POKL, Modułu 1 „Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących prowadzone wśród pracodawców”
na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL,
Modułu 2 „Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród osób pracujących”
na potrzeby projektu „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne” Działanie 9.3. POKL,
Warszawa 2011, str. 145.
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Współpraca z instytucjami samorządu gospodarczego i OHP jest podejmowana przez pracodawców rzadko, ma miejsce najczęściej w firmach, gdzie
właściciel lub ktoś z pracowników jest członkiem cechu lub posiada uprawnienia mistrzowskie, co daje mu prawo do przyjmowania uczniów na naukę
czeladniczą. Właściciel zakładu zgłasza zapotrzebowanie na uczniów do cechu.
Jak wiadomo, do cechu zgłaszają się kandydaci na uczniów (lub ich rodzice),
aby dowiedzieć się, które zakłady mają uprawnienia do przyjmowania uczniów.
W takim przypadku to uczeń pierwszy wychodzi z inicjatywą i zgłasza się do
pracodawcy. Uczeń (po szkole podstawowej i gimnazjum) trafia na naukę zawodu. Równolegle uczęszcza do zasadniczej szkoły zawodowej lub wielozawodowej. Nauka w szkole nie jest koniecznym warunkiem nauki zawodu, zdarza się
więc, że uczniowie mają status ucznia-pracownika lub pracownika młodocianego i kończą naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum,
albo kontynuują ją zaocznie po przerwie.
Nauce zawodu w tym trybie sprzyja system dofinansowania praktyk przez OHP.
Informacja o współpracy z OHP była podawana przez nielicznych respondentów właśnie w kontekście refundacji dla pracodawcy.
Pracodawcy dobrze oceniają relację z izbami rzemieślniczymi i cechami rzemiosł, wskazując na korzyści takiej współpracy: pracodawca ma tańszych pracowników i możliwość kształtowania siły fachowej, którą będzie zatrudniał
w przyszłości, uczniowie zaś pracują oraz zdobywają praktyczną naukę zawodu,
nawet jeśli nie uczęszczają do szkół (zakończyli edukację na wczesnym etapie).
W badaniach wspomniano także, nieliczne niestety, przypadki współpracy
z urzędami gminy (np. w Radomiu), która układała się, zdaniem respondentów,
poprawnie. Autorzy badania podkreślają, iż badani pracodawcy często:
„nie wiedzieli o istnieniu takich instytucji oraz o tym, że współpraca z nimi mogłaby im przynieść korzyści”98.
W podsumowaniu wniosków z tego aspektu badania, autorzy konkludują:
„Pracodawcy, którzy niewspółpracują z IRP, często nie wiedzą o wszystkich
możliwościach, nie znają tych instytucji, nie do końca są im znane korzyści takiej współpracy. Na ogół żadna z instytucji nie próbowała nawiązać
z nimi kontaktu. Część z pracodawców nie odrzuca pomysłu na współpracę, pod warunkiem że z inicjatywą kontaktu wyjdzie IRP oraz będzie miała do zaoferowania korzyści i profesjonalną obsługę. Wśród pracodawców
znaleźli się jednak i tacy, którzy są uprzedzeni do wybranych instytucji,
np. PUP, ze względu na negatywną współpracę w przeszłości, czy przekonanie
o kandydatach niskiej jakości bądź ich braku.
98

Za: Raport zbiorczy, ibidem, str. 150.
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Część z pracodawców traktuje np. współpracę ze szkolnictwem zawodowym
jako sposób rekrutacji, praktyki traktuje zamiennie ze stażami, albo też korzysta z kanałów sprawdzonych takich jak ogłoszenia w prasie, czy Internecie (…)
Można (…) powiedzieć, że IRP nie pełnią żadnej zauważalnej roli w nawiązywaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi. Stosunkowo najczęściej w tej roli występują Ochotnicze Hufce Pracy”99.
Nieliczni pracodawcy, którzy współpracują z IRP, oceniają dość wysoko jakość
tej współpracy. Dobra ocena dotyczy przede wszystkim kuratoriów i izb gospodarczych, a także instytucji samorządu terytorialnego. Słabsze oceny otrzymały
Powiatowe Urzędy Pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy i były one raczej spójne:
jeśli instytucja jest dobrze oceniana przez przedsiębiorcę, dotyczy to zwykle
wszystkich aspektów współpracy (tego, czy uzyskano wymierne korzyści, czy
efekty współpracy były zgodne z oczekiwaniami itp.). W przypadku Powiatowych Urzędów Pracy można jedynie odnotować nieznacznie niższe oceny stopnia zaangażowania pracowników.
Jeśli chodzi o ocenę jakości współpracy pracodawców z urzędami pracy, najwyżej ocenione zostało organizowanie i finansowanie staży, natomiast aktywność urzędu w przysyłaniu i dobieraniu kandydatów na staże oceniana była już
niżej. Większość pracodawców słabiej oceniała pośrednictwo pracy prowadzone przez urzędy pracy (brak kandydatów, brak kontaktów i inicjatywy lub brak
wstępnej selekcji kandydatów do pracy składają się na relatywnie niską ocenę)100. Znaczna część pracodawców nisko oceniała jakość kandydatów, ich wykształcenie (brak specjalizacji). Zwracano też uwagę na to, że nie ma chętnych
do podjęcia pracy. Do rzadkości należeli pracodawcy zadowoleni z jakości tej
usługi. Pozytywne oceny (w mniejszości przypadków) pojawiały się na temat
PUP w subregionie pruszkowskim i powiecie miasta Płocka. Pozytywnie jednak
oceniano fakt, iż PUP/ MUP świadczy swoje usługi bezpłatnie oraz to, że posiada
stosunkowo szeroką bazę kandydatów do pracy. Pojawiały się również głosy
o nadmiernej biurokracji i formalnościach, które należy spełnić, ubiegając się
o staż.

99
Za: Raport zbiorczy, ibidem, str. 150-151.
100

Choć w niektórych przypadkach dobrze oceniono aktywność PUP w przysyłaniu kandydatów
do pracy i na staże oraz ich trafne dobranie pod kątem oczekiwań pracodawców.

74

3.5. Oczekiwania pracodawców co do kompetencji pracowników
będących absolwentami szkół zawodowych
Z odpowiedzi pracodawców, badanych w ramach Modułu 2, wynika, że konkretne umiejętności praktykantów nie są dla nich najważniejsze. W tym zakresie pracodawcy są gotowi sami dokształcić kandydatów. W badaniu ilościowym pierwsza umiejętność natury technicznej pojawia się dopiero na
7. miejscu (obsługa komputera), specjalistyczne kwalifikacje i odpowiednie
wykształcenie pojawiają się dopiero na 10. miejscu. Pracodawcy cenią natomiast przede wszystkim ogólne predyspozycje zawodowe, postawę i kompetencje społeczne, takie jak: staranność, samodzielność, dyspozycyjność,
ogólne obycie, miły sposób zachowania, odpowiednie podejście do klienta.
Ta ostatnia umiejętność jest ważna nie tylko na stanowiskach, gdzie oczywisty jest bezpośredni kontakt z klientem (sprzedawca, kelner, fryzjer), ale także
np. w branży budowlanej czy samochodowej (tam również dochodzi do kontaktów z klientami, choćby okazjonalnych). Drugim ważnym obszarem, gdzie
kompetencje społeczne są potrzebne, jest współpraca z innymi pracownikami
i przełożonym. Zdaniem pracodawców, jest to ważne bez względu na stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy101. W tych obszarach, które są najistotniejsze
z punktu widzenia pracodawców (staranność, zaangażowanie, samodzielność),
dość często spotyka się opinię, że uczniowie tylko w słabym stopniu posiadają
te cechy i umiejętności102.
Również ocena praktykantów w zakresie posiadanych kompetencji i kwalifikacji, jaką wystawiają im pracodawcy, nie jest bardzo wysoka. Przeważają opinie,
że uczniowie posiadają niezbędne umiejętności w stopniu średnim103.
Szczegółowe wyniki ilustruje wykres 2.

101
Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 19.
102
Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 20-21.
103

Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011, str. 21.
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Wykres 2. Umiejętności praktykantów w ocenie pracodawców
Pyt. B4b. A w jakim stopniu uczniowie, którzy dotąd odbywali praktyki w Pana/Pani firmie
posiedli te umiejętności?
Odpowiadali respondenci, którzy zadeklarowali, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy współpracowali ze szkołami zawodowymi (n=110).

Za: Raport cząstkowy, Warszawa 2011

Warto powiązać te wyniki z innymi badaniami, już przytaczanymi, które były realizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy104.
Pracodawcy pytani o to, jakie są najważniejsze cechy pracownika, porównali
i zestawiali je ze sobą105. Przedsiębiorcy dokonali oceny ważności różnych cech potencjalnego pracownika i ocenili znaczenie każdej z nich w stosunku do pozostałych.
Utworzona została lista tych cech ze względu na malejącą ważność. Przedstawiono ją na wykresie 3.
104
Badanie przeprowadzone w 2007 roku w ramach projektu „Perspektywy i oczekiwania. Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
105
Analizowali 20 kompetencji, układanych losowo w triady.
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Wykres 3. Ważność cech dobrego pracownika w opiniach przedsiębiorców. Badania KM
OHP, 2007.

Za: Beata Mazurek-Kucharska, Raport zbiorczy: Perspektywy i oczekiwania. Mazowiecki
rynek pracy dla młodzieży.

Analizując powstałą w ten sposób listę cech, zauważamy, że zdaniem przedsiębiorców (2007), najważniejszą cechą dobrego pracownika jest pracowitość,
a za nią dokładność i rzetelność. Potem zaś odpowiedzialność, zaangażowanie,
lojalność, uczciwość, gotowość do pracy w nienormowanym czasie, dyspozycyjność. Wszystkie te cechy tworzą wymiar, który moglibyśmy określić jako: lojalny pracuś.
Na podobne cechy zwracają także szczególną uwagę pracodawcy badani
w 2011 roku; przypatrują się i dobrze na ogół oceniają takie cechy, jak: staranność, zaangażowanie, samodzielność. Niepokojem napawa fakt, że na samym
końcu listy pożądanych cech przedsiębiorcy lokują: zdolności przywódcze,
pewność siebie (asertywność), a co najważniejsze – kreatywność (2007), a także
fakt, iż zaledwie 22% badanych pracodawców (2011) ocenia, że chęć do ciągłego dokształcania się jest u młodzieży na wysokim poziomie.
Oceny, te są prawdopodobnie wystawiane na podstawie istniejącego stereotypu na temat kompetencji młodzieży, nie pochodzą bowiem z wyników badań
psychometrycznych. W większości firm takie badania nie są w ogóle wykony77

wane w trakcie procesu rekrutacji lub oceny pracowników106. Hierarchia ważności cech, proponowana przez mazowieckich pracodawców, wydaje się znacznie
odbiegać od preferowanych w teoriach efektywnego zarządzania list kompetencji współczesnego człowieka.
Niedocenianie przez pracodawców wymiarów kompetencji, powiązanych
z kreatywnością, nonkonformizmem, otwartością na nowe doświadczenia i samodzielnością, może skutkować niskim poziomem innowacyjności firm w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i procesami ukierunkowanymi na wzrost
konkurencyjności firmy w oparciu o potencjał kompetencyjny jej pracowników.
Wniosek z przytoczonych wyników badania koresponduje, niestety, z wynikami innych badań – dotyczących poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw107.

106

W cytowanych badaniach z 2007 roku, w trakcie procesu rekrutacji i oceny pracowników stosowano obiektywny pomiar kompetencji społecznych jedynie w 3% przedsiębiorstw, z czego na ogół
były to duże firmy, ale nawet w dużych przedsiębiorstwach metody takiego pomiaru są stosowane
zaledwie w 16% badanych firm.
107
W opracowaniach poświęconych identyfikacji czynników innowacyjności zwraca się uwagę
na fakt, iż w polskich przedsiębiorstwach nie są doceniane kompetencje, powiązane z innowacyjnością i transferem wiedzy. Podobne dane uzyskano także w badaniu realizowanym na zlecenie
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (patrz: Raport końcowy projektu: Społeczne determinanty
innowacyjności przedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2008; tekst raportu dostępny na stronie: http://www.
efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow_badawczych_efs/Strony/Spoecznedeterminantyinnowacyjnociprzedsiebiorstw200805042011.aspx

78

3.6. Opinia młodzieży na temat jakości kształcenia w szkołach
zawodowych oraz uwarunkowań pozyskania pracy i odniesienia
sukcesu zawodowego
Aby dopełnić analizę kontekstową prezentowanych badań, warto uzupełnić ją
o wybrane, z konieczności ograniczone, fakty na temat postrzegania sytuacji
związanej z kształceniem zawodowym oraz realiami rynku pracy, jaką reprezentuje badana młodzież, uczniowie i absolwenci szkół zawodowych108.
Należy podkreślić, iż na podstawie szczegółowych badań i profilów wyników,
autorzy przeprowadzili segmentację uczniów techniką analizy zmiennych
ukrytych (latent class analysis). Wyróżniono dwa typu uczniów: a) elastyczni
i b) zdecydowani. Pierwszy typ to uczniowie, którzy nie mają jeszcze ostatecznie
sprecyzowanych zainteresowań i nie są zdeterminowani twardym trzymaniem
się obranej ścieżki własnego rozwoju. Drugi typ to osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach i silnej determinacji w realizacji postawionych sobie celów. Dalsza
analiza prowadzona jest w wariancie porównywania wyników dla dwóch opisanych segmentów badanych.
Spośród 122 ankietowanych aż 99 osób wysoko ocenia teoretyczne przygotowanie do zawodu. Natomiast 23 osoby wystawiły swojej szkole ocenę niską.
W grupie zdecydowanych aż 72 badanych na 11 ocenia nisko przygotowanie
teoretyczne. Z 38 uczniów należących do grupy elastycznych aż 28 ocenia wysoko ten aspekt (patrz: wykres 4).
Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu również jest ocenianie wysoko. Na 121 osób aż 94 uważają, że szkoła przygotowuje ich do pracy
w stopniu bardzo wysokim bądź raczej wysokim. Na 38 osób z grupy elastycznych 24 ocenia przygotowanie praktyczne jako dobre. Wsród osób zdecydowanych 58 na 71 wystawiło ocenę wysoką (patrz: wykres 5).

108
Cytowane w tym fragmencie opracowania bazują na danych przedstawionych obszernie w opracowaniu:
Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka, Warszawa, 2011. Badanie obejmowało: zogniskowane wywiady grupowe (FGI) – 2 wywiady, ankietę audytoryjną z uczniami ostatnich klas szkół
zawodowych – 602 ankiety, wywiady pogłębione (IDI) przeprowadzane z uczniami ostatnich klas
szkół zawodowych oraz absolwentami szkół zawodowych – razem 24 wywiady, wywiady rodzinne
(AG) – 12 wywiadów.
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Wykres 4. Ocena teoretycznego przygotowania do zawodu

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=122). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.
Wykres 5. Ocena praktycznego przygotowania do zawodu

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=122). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.

Uczniowie wysoko oceniają praktyczną wiedzę nauczycieli przedmiotów
zawodowych. Ze 123 ankietowanych tylko 25 osób uważa, że jest ona niska. Rozkład odpowiedzi w obu segmentach jest bardzo zbliżony do siebie
(patrz: wykres 6).
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Wykres 6. Ocena praktycznej wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=122). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.

Wśród 122 respondentów 71 ocenia współpracę szkoły z pracodawcami bardzo wysoko lub raczej wysoko. Natomiast 51 osób wystawiło niską ocenę.
W obu segmentach rozkład tych zmiennych wygląda podobnie (patrz: wykres 7).
Wykres 7. Ocena współpracy szkoły z pracodawcami/firmami

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=122). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.

Spośród 98 ankietowanych aż 84 odbyło staż bądź praktyki w zakładzie pracy.
W grupie elastycznych na 34 osoby na praktykach było 29, a wśród zdecydowanych – 36 na 43, przy czym 27 ankietowanych odbyte praktyki ocenia bardzo wysoko, 46 – raczej wysoko, 13 – raczej nisko, a 4 – bardzo nisko. W obu
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segmentach proporcje między odpowiedziami wyglądają podobnie. Głównym
powodem zadowolenia uczniów z praktyk jest przekonanie, że można się dzięki
nim wiele nauczyć (15 odpowiedzi z 53). Osoby, które wyraziły niezadowolenie, uznały, że: „było nudno i nic się nie nauczyły” (4 odpowiedzi). Były to najpopularniejsze odpowiedzi w obu segmentach. Podstawowym kryterium oceny
praktyk jest to, czy sprzyjają one zdobywaniu nowej wiedzy i zwiększaniu umiejętności oraz to, jaka atmosfera panuje w miejscu pracy.
Analizując wypowiedzi na temat kontaktów z instytucjami rynku pracy, otrzymujemy dosyć ubogi obraz relacji. Do tej pory 50 osób ze 122 miało kontakt
z doradcą zawodowym, 17 ze 115 – z Powiatowym Urzędem Pracy, 19 ze 117
– z Ochotniczym Hufcem Pracy, a 7 – z prywatną agencją pośrednictwa pracy. Te niewielkie grupy osób mających kontakt z tego rodzaju instytucjami
potwierdzają wcześniejsze wnioski, że ankietowani, jako osoby wciąż uczące
się, nie widzą potrzeby aktywnego poszukiwania źródeł pracy i korzystania
z tego typu instytucji. Dopiero po ukończeniu szkoły mają prawo zarejestrowania się w urzędzie pracy.
Wykres 8. Kontakt młodzieży z instytucjami związanymi z pośrednictwem pracy

Źródło: Ankieta audytoryjna (N=122; N=115; N=117; N=117), Za: Raport końcowy Projektu:
Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na
rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka.

Spośród 123 ankietowanych aż 103 osoby mają zamiar podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. W grupie elastycznych 13 osób na 38 badanych chciałoby
pracować w innym zawodzie, a wśród zdecydowanych – tylko 2 osoby na 72.
Można na tej podstawie wywnioskować, że osoby z grupy zdecydowanych są
bardziej nastawione na wykonywanie wyuczonego zawodu. Wcześniej pod82

jęta przez nie decyzja ma większe przełożenie na przyszłość niż w przypadku osób z grupy elastycznych. To, czy respondenci chcą pracować w wyuczonym zawodzie, związane jest z poziomem zadowolenia z wybranego przez
nich kierunku kształcenia. Im większe zadowolenie z podjętej decyzji, tym
większe prawdopodobieństwo, że dana osoba będzie chciała wykonywać
wyuczony zawód.
Wykres 9. Zamiar podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=103). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.

Przy wyborze preferencji co do warunków przyszłej pracy, którą respondenci chcieliby podjąć po zakończeniu szkoły, najważniejsze okazały się wysokie
zarobki (69 osób na 103 zaznaczyło taką odpowiedź) oraz dobra atmosfera
w pracy (66 odpowiedzi). W obu analizowanych segmentach były to również
najpopularniejsze odpowiedzi. Najmniej ważna okazała się możliwość pracy bez nadmiernego wysiłku (16 odpowiedzi), prestiż wykonywanej pracy
(20) oraz bliskość miejsca zamieszkania (21). Podobnie kształtowały się odpowiedzi w pozostałych badanych powiatach. Na tej podstawie można stwierdzić, że dla młodych ludzi najważniejsze w przyszłej pracy są zarobki i dobra
atmosfera, jaka w niej panuje.
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Wykres 10. Cechy, które powinna mieć przyszła praca

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=103). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.’

Głównym źródłem informacji o możliwościach znalezienia pracy po skończeniu szkoły są informacje od znajomych (92 wskazania ze 122) oraz ogłoszenia
z Internetu (90). W dalszej kolejności respondenci wskazywali na rodzinę i lokalną
prasę (po 57 odpowiedzi). W obu segmentach te źródła także okazały się najistotniejsze. Z podobnych korzystali, gdy szukali pracy jako uczniowie. Stosunkowo
mało osób wskazuje na urząd pracy jako na miejsce, w którym należy jej szukać.
Wynikać to może z postrzegania ofert umieszczanych w PUP jako tych, na które
nie można było znaleźć chętnych.
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Wykres 11. Źródła informacji o możliwościach znalezienia pracy po zakończeniu szkoły

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=122). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.

Spośród 120 osób aż 94 uważa, że bez znajomości nie ma co liczyć na znalezienie dobrej pracy. Podobny rozkład tej zmiennej można zauważyć zarówno
w grupie zdecydowanych, jak i elastycznych. Świadczy to o pesymistycznym podejściu ankietowanych do poszukiwania pracy oraz o słabej wierze we własne
siły. Jednak przy kolejnym pytaniu większość badanych (118 spośród 121) wierzy, że uda im się coś osiągnąć w życiu. Jak widać – z jednej strony przemawia
przez respondentów nieufność wobec rynku pracy, a z drugiej – optymistyczna
wizja własnej osoby i swojej przyszłości.
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Wykres 12. Uważam, że bez znajomości nie ma co liczyć na znalezienie dobrej pracy

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=120). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.

Powyższy wynik koresponduje z wynikami innych badań, prowadzonych
w 2008 roku wśród młodych absolwentów szkół o różnych profilach,
przedsiębiorców i menedżerów, rodziców powracających na rynek pracy
po wykorzystanym urlopie wychowawczym, a także osób bezrobotnych109.
We wspomnianych badaniach wszyscy respondenci, bez względu na grupę
zawodową, zgodnie stwierdzili, iż ranking czynników, od których zależy szansa
na sukces zawodowy w Polsce, przedstawia się następująco:
• poziom wykształcenia
3.31110
• profil wykształcenia
2.31
• wiek
3.00
• płeć
3.08
• poziom inteligencji
3.46
• poziom kompetencji
3.31
• autoprezentacja
3.15
• doświadczenie zawodowe
3.38
• kreatywność
3.69
• wiedza ogólna
2.54
• wiedza specjalistyczna
2.69
• znajomości i koneksje
3.77
• światopogląd i wartości jednostki
2.15
• system wartości w przedsiębiorstwie
3.38
109

B. Mazurek-Kucharska (red.), Raport końcowy Projektu: Społeczne determinanty atrakcyjności
i sukcesu na współczesnym rynku pracy, Nr 89/E/10/08, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
110
Ważność czynnika szacowano na skali od 1 (nie ma znaczenia) do 4 (ma bardzo duże znaczenie). Przedstawiono średnie wyniki dla badanej próby, przy czym cztery najważniejsze z nich są
wskazywane przez respondentów, bez względu na przynależność badanych do określonej grupy
zawodowej.
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• poziom zamożności człowieka		
3.54
• miejsce zamieszkania 			
3.69
• przypadek 				2.31
Zatem w ocenie badanych sukces zawodowy pomagają osiągnąć następujące czynniki: znajomości i koneksje (3.77), kreatywność i miejsce zamieszkania
(3.69), poziom zamożności człowieka ( 3.54) oraz jego poziom inteligencji (3.46).
Respondenci dostrzegają także znaczenie systemu wartości w przedsiębiorstwie pracodawcy. Natomiast profil wykształcenia ma, według badanych, takie
samo znaczenie jak przypadek (!) – 2,31, a światopogląd i wartości prezentowane przez jednostkę mają najmniejsze znaczenie.
Przytoczone wyniki badań są o tyle ważne, iż mogą być pomocne w budowaniu i wyborze wybranych metod doradztwa zawodowego dla młodzieży,
konstruowaniu dla nich programów motywacyjnych oraz ofert promujących
określone inicjatywy partnerów rynku pracy. Czynnik zwany „znajomości
i koneksje” nie musi być jednoznacznie pejoratywnie odczytywany. Dzięki jego
wysokiej pozycji, można wskazywać młodzieży na olbrzymie znaczenie relacji
na rynku pracy, skłaniać ją do aktywnego w nich udziału, namawiać do większej
aktywności we współpracy z pracodawcami, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami projektowymi, zarówno na lokalnym
rynku pracy, jak i w szerszych, także międzynarodowych, relacjach. Szansa na
powodzenie w budowie takich postaw jest tym większa, iż w cytowanych badaniach MORP wykazano wysoki poziom mobilności młodzieży, która jest gotowa
rozszerzać poszukiwania pracy poza wąskie kręgi lokalne, jest otwarta na nowe
wyzwania, a jednocześnie docenia znaczenie relacji osobistych i rodziny w budowaniu własnego sukcesu osobistego i zawodowego111.

111
Szczegóły analiz na ten temat zawarto w: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe.
Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse
– praktyka, Warszawa, 2011, str. 422-429.
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Wykres 13. Wierzę, że uda mi się osiągnąć sukces w życiu

Źródło: Wyniki ankiety audytoryjnej (N=120). Za: Raport końcowy Projektu: Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby, Moduł 3: Młodzież wchodząca na rynek pracy:
aspiracje – szanse – praktyka.
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Rekomendacje
Wyniki przytoczonych badań i analiz pozwalają na sformułowanie rekomendacji, które mogą być kierowane do podmiotów rynku pracy oraz otoczenia
społecznego szkolnictwa zawodowego. Są one kierowane zwłaszcza do podmiotów zaangażowanych w proces modernizowania i wspierania szkolnictwa
zawodowego oraz rozwoju wielokierunkowej współpracy między instytucjami
edukacyjnymi a innymi podmiotami działającymi na rynku pracy, zwłaszcza
pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
Można więc skierować rekomendacje do kilku uczestników tego procesu
relacyjnego, a zwłaszcza takich odbiorców, jak:
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Decydenci oraz system ustawodawczy i legislacyjny
• Dopracowanie i uchwalenie zmian w zakresie regulacji prawnych, związanych z modernizacją i podnoszeniem jakości szkolnictwa zawodowego w Polsce, ze szczególnym zintensyfikowaniem prac w zakresie wdrożenia projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.
• Wdrożenie przepisów wykonawczych do projektowanej ustawy, dających jednoznaczne interpretacje zapisów ustawy przez podmioty prawne, do których prac odnoszą się zapisy aktów prawnych.
• Usystematyzowanie dokumentacji i przepisów wykonawczych regulujących zasady współpracy, odpowiedzialności i obowiązków statutowych
podmiotów prawnych zaangażowanych w proces wdrażania przepisów
nowej ustawy oraz aktów wykonawczych jej towarzyszących.
• Opracowanie regulacji prawnych oraz wytycznych do umów społecznych regulujących zasady kooperacji, odpowiedzialności i równych
praw wszystkich podmiotów rynku pracy, zaangażowanych w proces
współpracy między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku
pracy oraz organizacjami wspierającymi proces współpracy między
tymi podmiotami.
• Dopracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych związanych z rozwojem jakości kształcenia zawodowego oraz procesem certyfikowani
a kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymogami standardów międzynarodowych.
• Dopracowanie i wdrożenie przepisów wykonawczych dotyczących
umów międzynarodowych i wymiany międzynarodowej uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz ich nauczycieli i opiekunów praktycznej nauki zawodu, rozwijania ich potencjału kompetencyjnego
i budowania międzynarodowej sieci współpracy podmiotów związanych z kształceniem zawodowym.
• Prowadzenie dialogu społecznego, wspieranie badań i analiz oraz inicjowanie lub promowanie wszelkich inicjatyw społecznych i obywatelskich,
które służą przełamywaniu stereotypów dotyczących ról zawodowych,
wykształcenia zawodowego i wizerunku zawodowego uczniów, absolwentów szkół zawodowych oraz pracowników wykonujących zawody
rzemieślnicze, kupieckie itp.
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Środowiska opiniotwórcze, medialne i kulturowe
• Informowanie o systemie prawnym, legislacyjnym, porządkowym itd.
związanym z przewidywanymi zmianami w systemie edukacji zawodowej.
• Promowanie informacji służących efektywnemu funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego i współpracy instytucji rynku pracy ze społeczeństwem.
• Wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych i obywatelskich, ukierunkowanych na budowanie postawy społecznej odpowiedzialności za
jakość edukacji zawodowej oraz wsparcie rozwoju uczniów i absolwentów szkół zawodowych.
• Wspieranie i promowanie inicjatyw społecznych i obywatelskich, ukierunkowanych na wspieranie logistyki i organizacji pracy placówek edukacyjnych związanych z formalnym i nieformalnym kształceniem zawodowym oraz tworzeniem przyjaznego środowiska nauki dla uczniów
szkół zawodowych.
• Promowanie postaw i inicjatyw związanych z przełamywaniem negatywnych stereotypów zawodowych.
• Wspieranie procesu kooperacji między podmiotami zaangażowanymi
w proces budowania i rozwijania współpracy różnych podmiotów rynku
pracy.
• Wskazywanie dobrych praktyk w zakresie inicjatyw społecznych i obywatelskich związanych z budowaniem korzystnego wizerunku edukacji
zawodowej i konkretnych zawodów.
• Promowanie rozwoju kultury i działań ogólnorozwojowych w środowisku uczniów, absolwentów i ich rodzin, które sprzyjają rozwojowi kompetencji społecznych, postaw edukacyjnych i wiedzy o świecie.
• Promowanie inicjatyw w zakresie dostępu do tradycyjnych i nowoczesnych informatorów, poświęconych wiedzy na temat szkolnictwa zawodowego, zawodoznawstwa, budowania kariery zawodowej i indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego, np. tworzenie i redagowanie
newsletterów (przeznaczonych dla uczniów i absolwentów szkól zawodowych, dla dyrektorów szkół i nauczycieli, dla rodziców uczniów szkół
zawodowych, dla pracodawców, dla instytucji rynku pracy itd.), portali
wiedzy i komunikatorów społecznościowych dla środowisk edukacyjnych i biznesowych.
• Promowanie idei ustawicznego rozwoju i kształcenia przez całe życie.

91

Środowiska naukowe, eksperckie, badawcze i projektowe
• Prowadzenie badań oraz prac eksperckich związanych z problematyką
edukacji zawodowej, kształcenia zawodowego i ustawicznego, badania
potencjału kompetencyjnego uczniów, absolwentów i pracowników, badania i wyceny kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i społeczeństwa wiedzy.
• Opiniowanie i recenzowanie projektów badawczych i prac rozwojowych
związanych z badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi, dotyczącymi
edukacji zawodowej, funkcjonowania rynku pracy, postaw społecznych
wobec kształcenia zawodowego i zawodów, analizy potrzeb środowisk
edukacyjnych, zawodowych, kulturowych, rodzinnych, powiązanych
z funkcjonowaniem systemu kształcenia zawodowego.
• Promowanie nowych koncepcji badań, nowych podejść metodologicznych i nowych narzędzi badawczych służących prowadzeniu tych badań.
• Tworzenie, opiniowanie i recenzowanie publikacji poświęconych problematyce kształcenia zawodowego oraz współpracy środowisk zaangażowanych w proces budowania efektywnej kooperacji między podmiotami rynku pracy.
• Podejmowanie indywidualnych studiów i tematów prac badawczych
związanych z tą problematyką.
• Podejmowanie badań porównawczych dla branż i sektorów gospodarki,
zwłaszcza w zakresie badania potencjału kompetencyjnego oraz wsparcia w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji.
• Inicjowanie oraz uczestniczenie w międzynarodowych forach badawczych i dyskusyjnych związanych z tematyką kształcenia zawodowego,
wdrażanie inicjatyw społecznych i prawnych w tym zakresie, a także promowanie osiągnięć polskiej nauki w tym zakresie.
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Instytucje rynku pracy i organizacje wspierające
• Rzetelne i odpowiedzialne wypełnianie zadań statutowych przez te instytucje i organizacje.
• Tworzenie, wspieranie i aktywne uczestnictwo w budowaniu różnych
form kooperacji między tymi instytucjami i organizacjami a pozostałymi
uczestnikami rynku pracy.
• Prowadzenie rozpoczętych i planowanych tradycyjnych badań i analiz
rynku pracy.
• Prowadzenie innowacyjnych badań i analiz rynku pracy, powiązanych
m.in. z badaniami na temat strategii rozwoju regionu i Polski (w tym także realizowanych i planowanych badań scenariuszowych z wykorzystaniem metodologii foresight i metody delfickiej na temat rozwoju potencjału gospodarczego i potencjału wiedzy w regionach i branżach).
• Promowanie nowych podejść badawczych i narzędzi badania rynku pracy.
• Promowanie wdrożenia powszechnie dostępnego doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów i absolwentów szkół zawodowych.
• Koordynowanie współpracy między różnymi podmiotami rynku pracy,
zaangażowanymi w proces wspierania rozwoju kształcenia zawodowego i podnoszenia atrakcyjności zatrudnieniowej absolwentów szkół zawodowych.
• Inicjowanie współpracy międzynarodowej z analogicznymi instytucjami
i organizacjami w Europie i na świecie w celu wymiany informacji, dwustronnej wymiany dobrych praktyk, tworzenia replikatorów dobrych
rozwiązań, rozwijania kompetencji i wiedzy własnych pracowników
i ekspertów, promowania polskich instytucji rynku pracy w Europie
i świecie.
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Biznes i otoczenie biznesowe
• Aktywny i odpowiedzialny udział w rynku pracy.
• Zaangażowanie w proces budowania społecznej odpowiedzialności biznesu, poznania i promowania idei zatrudniania pracowników w oparciu
o nowoczesne standardy zarządzania kapitałem ludzkim i potencjałem
wiedzy w organizacji.
• Współuczestniczenie w tworzeniu, monitorowaniu i udoskonalaniu programów nauczania w szkołach zawodowych i instytucjach związanych
z kształceniem ustawicznym.
• Rozwijanie wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania młodymi
pracownikami.
• Aktywny udział w procesie tworzenia miejsc pracy dla absolwentów
szkół zawodowych, uczestników praktyk i staży zawodowych.
• Promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku uczniów i absolwentów szkół zawodowych, dzielenie się z nimi wiedzą na temat tworzenia
i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.
• Współpraca z instytucjami rynku pracy i organizacjami wspierającymi
rozwój przedsiębiorczości i wiedzy na temat zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.
• Inicjowanie i promowanie działań stowarzyszeń i organizacji biznesowych oraz organizacji pracodawców na rzecz efektywnej kooperacji
z innymi podmiotami rynku pracy.
• Inicjowanie działań „aniołów biznesu” w promowaniu pomysłów biznesowych młodych przedsiębiorców zakładających firmy produkcyjne
i usługowe, zatrudniające absolwentów szkół zawodowych i organizujące praktyki oraz staże dla uczniów szkół zawodowych.
• Podejmowanie działań charytatywnych na rzecz rozwoju polskiej edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego.
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Uczniowie i absolwenci szkół zawodowych oraz ich otoczenie społeczne
• Aktywne uczestnictwo w planowaniu rozwoju zawodowego i indywidualnej ścieżki rozwoju.
• Korzystanie z ofert doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz
doradztwa biznesowego.
• Aktywny udział w działaniach edukacyjnych szkoły oraz uzupełnianiu
formalnej edukacji o pozyskiwanie certyfikatów uprawniających do wykonywania zawodu, korzystanie z ofert edukacji nieformalnej (kursów,
szkoleń, edukacji e-learningowej) w celu podnoszenia poziomu własnej
wiedzy, kwalifikacji i atrakcyjności zawodowej.
• Zainteresowanie zjawiskami zachodzącymi na lokalnym i regionalnym
rynku pracy.
• Korzystanie z wyników badań i analiz rynku pracy.
• Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z instytucjami rynku pracy,
organizacjami wspierającymi edukację i rozwój młodzieży oraz z potencjalnymi i aktualnymi pracodawcami.
• Udział w forach dyskusyjnych, spotkaniach i akcjach promocyjnych, które zwiększają szanse na poznanie wymogów rynku pracy, ofert pracy
i działań prorozwojowych.
• Inicjowanie i promowanie inicjatyw młodzieży, związanych z udziałem
w edukacji formalnej i nieformalnej.
• Aktywny udział w budowaniu pozytywnego wizerunku własnej szkoły
i wybranego zawodu, przełamywanie istniejących stereotypów i nastawień społecznych w najbliższym otoczeniu.
• Współpraca z różnymi organizacjami i grupami wsparcia, promującymi
udział w edukacyjnych projektach międzynarodowych.
• Nauka języków obcych, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami
z innych krajów i kultur w celu wymiany doświadczeń edukacyjnych
i zawodowych.
• Udział w kulturze i promowanie własnego rozwoju osobistego, systemu
wartości i postaw.
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Spis tabel i wykresów
Tabela 1.
Wykres 1.
Wykres 2.
Wykres 3.
Wykres 4.
Wykres 5.
Wykres 6.
Wykres 7.
Wykres 8.
Wykres 9.
Wykres 10.
Wykres 11.
Wykres 12.
Wykres13.

Częstość współpracy szkół z pracodawcami
Liczba uczniów w szkołach w badanych powiatach
Umiejętności praktykantów w ocenie pracodawców
Ważność cech dobrego pracownika w opiniach przedsiębiorców.
Badania KM OHP, 2007
Ocena teoretycznego przygotowania do zawodu
Ocena praktycznego przygotowania do zawodu
Ocena praktycznej wiedzy nauczycieli przedmiotów
zawodowych
Ocena współpracy szkoły z pracodawcami/firmami
Kontakt młodzieży z instytucjami związanymi z pośrednictwem
pracy
Zamiar podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
Cechy, które powinna mieć przyszła praca
Źródła informacji o możliwościach znalezienia pracy
po zakończeniu szkoły
Uważam, że bez znajomości nie ma co liczyć na znalezienie
dobrej pracy
Wierzę, że uda mi się osiągnąć sukces w życiu
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