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Streszczenie 

Projekt „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” jest wspólnym 

przedsięwzięciem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, firmy badawczej Agrotec oraz angielskiego City of 

Sunderland College. Jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2010 i potrwa do końca roku 2012. Projekt 

jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego. 

W związku z zakończeniem fazy testowanie projektu przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, której 

celem głównym było określenie wpływu projektu na umiejętności społeczne uczniów oraz określenie czy 

istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia projektu na szerszą skalę. Za cel dodatkowy natomiast 

przyjęto określenie gotowości dyrektorów i nauczycieli do wprowadzenia projektu do szkół oraz jego 

realizacji wraz z opracowaniem argumentacji skierowanej do tych grup przekonującej o potrzebie 

realizacji takich działań. 

Ewaluacja była realizowana poprzez całą fazę testowania projektu, w jej metodologii odwołano się do 

partycypacyjnego modelu ewaluacji, który zgodnie z zasadą empowermentu,  oznacza włączenie w 

proces badawczy wszystkich istotnych interesariuszy, których badanie w ten lub w inny sposób dotyczy. 

Zadbano jednocześnie aby odpowiednio uwzględniona została również perspektywa równości płci, 

zapewniająca odpowiedni udział w badaniu oraz reprezentację przedstawicieli obu płci. 

Ewaluacja wykazała, że projekt miał pozytywny wpływ na uczniów i uczennice biorących w nim 

udział. Jego realizacja w znaczący sposób przyczyniła się do integracji uczniów w obrębie ich klas. 

Wpłynęła również bardzo pozytywnie na relację uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Ponadto 

do głównych zmian w związku z udziałem w projekcie, można zaliczyć także zwiększenie się otwartości 

uczniów i uczennic na ich kolegów i nauczycieli wokół oraz zwiększenie się świadomości swojego 

zachowania, swoich uczuć i możliwości planowania przyszłości. 

Zbiorczy wskaźnik zmiany kompetencji społecznych, skonstruowany na potrzeby oceny wpływu projektu, 

wskazał, że o pozytywnych zmianach możemy mówić w przypadku 53,7% uczniów i uczennic z 

grupy eksperymentalnej, u których mamy do czynienia z globalnym wzrostem kompetencji 

społecznych. Oznacza to, że u takiego odsetka uczniów nastąpiła pozytywna, globalna zmiana w 

zakresie kompetencji społecznych. Powyższe dane wskazują tym samym, że zgodnie z założeniami 

strategii, wymagania stawiane przed fazą testowania projektu zostały spełnione, a tym samym należy 

rekomendować wprowadzenie nauczania kompetencji społecznych do systemu kształcenia w 

placówkach kształcenia zawodowego. 

Wyniki ewaluacji określiły nie tylko wpływ projektu na uczniów i uczennice, ale zebrały także opinie i 

wnioski, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie modyfikacji do wersji finalnej testowanego 

produktu. Wnioski te dotyczą zarówno kontekstu wdrażania projektu (kwestie związane z wielkością 

grupy, rolą prowadzącego, umiejscowieniem zajęć w programie nauczania, etc.) jak i samych materiałów 

wykorzystywanych na zajęciach przez nauczycieli i nauczycielki. 

W zakresie oceny gotowości dyrekcji i przedstawicieli grona pedagogicznego badanie wykazało, że w celu 

wprowadzania projektu do placówek kształcenia zawodowego szczególnie istotne wydaje się dotarcie 

z odpowiednią argumentacją dotyczącą wprowadzenia projektu, do organów prowadzących, które, 

paradoksalnie, mogąc w tej kwestii najwięcej, zaliczają się do najmniej świadomych wagi problemu. 

Warto też podkreślić, że ich rola wzrośnie wraz z planowaną likwidacją kuratoriów. 
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1 Opis projektu 

Projekt „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy” jest wspólnym 

przedsięwzięciem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, firmy badawczej Agrotec oraz angielskiego City of 

Sunderland College. Jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2010 i potrwa do końca roku 2012. Projekt 

jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego. 

Celem projektu jest wypracowanie modułu edukacyjnego dotyczącego rozwoju kompetencji społecznych 

uczniów i uczennic szkół zawodowych i techników, dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

Rozwój kompetencji społecznych wśród młodzieży jest niezbędny w dzisiejszym świecie, aby zwiększyć 

ich szanse na znalezienie miejsca na rynku pracy. Odbiorcami projektu są uczniowie i uczennice 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uczący się w zawodach szczególnie wymagających kompetencji 

społecznych takich, jak np. umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów; dostrzegania zależności 

przyczynowo skutkowych; poszukiwania, wyboru i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

doskonalenia się i elastycznego reagowania na zmiany; komunikowania się; współpracy i porozumienia w 

grupie; organizowania pracy, projektowania i przyjmowania odpowiedzialności za jej wyniki. 

Polscy uczniowie i uczennice mają problemy z zadaniami, w których wykazać się trzeba samodzielnością, 

formułowaniem wniosków i szukaniem nowych rozwiązań. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się 

absolwenci szkół zawodowych. Poszukiwanie przez nich pierwszej pracy jest kluczowe z punktu widzenia 

budowania ich życia zawodowego, może ukształtować stosunek do pracy i przyszłe zachowanie się na 

rynku. Rozpoczęcie kariery zawodowej od rejestracji w Urzędzie Pracy (jak się często zdarza) opóźnia 

start w dorosłe życie, nie daje perspektyw niezależności i stabilizacji ekonomicznej. 

By zmienić zaistniałą sytuację i ułatwić absolwentom wejście na rynek pracy konieczne jest wprowadzenie 

do modułowych programów nauczania zawodu, także modułu kształtowania kompetencji społecznych. W 

jego ramach powinny być kształtowane kompetencje społeczne na poziomie podstawowym. 

Pierwszą fazą projektu była diagnoza i analiza problemu, w trakcie której przeprowadzone zostały 

badania wśród uczniów, nauczycieli oraz pracodawców. Na podstawie wyników tych  badań została 

opracowana wstępna wersja modułu edukacyjnego, która została poddana testowaniu w mazowieckich 

szkołach zawodowych i technikach w terminie luty-czerwiec 2011. Niniejszy raport stanowi 

podsumowanie oraz ocenę zrealizowanej fazy. Jego wyniki posłużą modyfikacji wstępnej wersji 

testowanego modułu. Dzięki współpracy z ekspertami z zakresu szkolnictwa zawodowego oraz ewaluacji 

zewnętrznej zostanie opracowana ostateczna wersja materiałów umożliwiających opracowanie modułu 

edukacyjnego, który w roku 2012 mógłby stać się modułowym programem nauczania. 

W ramach projektu przewidziana jest współpraca z instytucjami edukacyjnymi, także z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz wieloma ekspertami zajmującymi się edukacją. 
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2 Zakres i cele ewaluacji wewnętrznej 

2.1 Podejście metodyczne 

Wykonawca, jako podstawową zasadę realizacji niniejszego badania ewaluacyjnego, przyjął 

partycypacyjny model ewaluacji1. Ewaluacja tak rozumiana powinna spełniać dwa kryteria jakości 

badania: 

 rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych 

 odpowiedniego wkomponowania procesu ewaluacji w praktykę działania instytucji 

zaangażowanych w ewaluowany projekt 

Partycypacyjny model ewaluacji oznacza włączenie w proces badawczy wszystkich istotnych 

interesariuszy, których badanie w ten lub w inny sposób dotyczy (jest tym samym praktycznym 

zastosowaniem zasady empowermentu). Kooperacja – w trakcie projektowania i realizacji badania – z 

jak najszerszym spectrum zainteresowanych sprzyja budowaniu szerokiego wsparcia dla działań, jakie w 

wyniku ewaluacji zostaną podjęte. W tak rozumianej ewaluacji, w postępowaniu ewaluatora obowiązuje 

generalna d y r e k t y w a  d i a l o g u : jednym z naczelnych jej zadań jest doprowadzenie do tego, aby 

każda grupa, wyróżniona ze względu na swe roszczenia, troski i dążenia, mogła je wyrazić oraz 

skonfrontować z tym, jak swoje problemy postrzegają inne grupy. Jednocześnie Wykonawca zadbał aby 

odpowiednio uwzględniona została perspektywa równości płci, zapewniająca odpowiedni udział w 

badaniu oraz reprezentację przedstawicieli obu płci. 

Realizacji przedstawionego powyżej podejścia służy zastosowanie odpowiedniego zestawu narzędzi, 

zawierającego techniki pozwalające na konfrontację różnych opinii/stanowisk oraz na wypracowywanie 

konsensusu wokół konkluzji badania jeszcze przed ostatecznym sformułowaniem raportu końcowego. 

Zaletą takiego postępowania jest też to, że ostateczne konkluzje, które pojawiają się w wyniku badania 

ewaluacyjnego, postrzegane są jako efekt wspólnej pracy ewaluatorów i osób zaangażowanych w 

ewaluowany projekt. Tak rozumiana ewaluacja stanowi również jedno z kluczowych narzędzi 

komunikacji między wszystkimi zaangażowanymi w realizację projektu i dzięki temu przyczynia się do 

poprawy jakości wszystkich procesów w obszarach, których badanie dotyczy. 

Partycypacyjny model ewaluacji został osiągnięty w niniejszym badaniu poprzez: 

 Zastosowanie technik badawczych pozwalających różnym interesariuszom na 

sformułowanie nie tylko opinii, ale także przedstawienie i przedyskutowanie propozycji 

rozwiązań i rekomendacji (podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych, zogniskowanych 

wywiadów grupowych, wywiadów kwestionariuszowych PAPI, warsztatów heurystycznych) 

 Możliwość uczestniczenia interesariuszy w procesie formułowania rekomendacji 

(warsztat heurystyczny) 

 Triangulację metod badawczych i źródeł informacji – czyli zaangażowanie w proces 

badawczy wszystkich interesariuszy, którymi są przede wszystkim: dyrekcje placówek kształcenia 

zawodowego, nauczyciele i nauczycieli, w tych instytucjach, uczniowie i uczennice placówek 

kształcenia zawodowego, eksperci z zakresu szkolnictwa zawodowego, lider projektu, instytucje 

edukacyjne. 

                                                 
1 Cousins J.B., Whitmore E. 1998. Framing participatory evaluation. New Direction for Evaluation. Nr 80, 5-23;  King 

J.A. 2005. Participatory evaluation, w: S. Mathison (red) Encyclopedia of Evaluation, Thousand Oaks, Ca- London: 

Sage, 291-294;  Stake R. 2000. A Modest commitment to the promotion of democracy. New Direction fir Evaluation. 

Nr 85,97-107; Alkin M. C. 2004: Evaluation roots: tracing theorist’ views and influences. Thousand Oaks, Ca- London: 

Sage. Wybór powyższych pozycji za: Olejniczak. K. 2008. Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji 

średniookresowych INTERREG III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; opracowanie także na podstawie: 

Guba, Egon G., Yvonne S. Lincoln. 1989. Fourth Generation Evaluation. London: SAGE Publications; Patton, Q. 1997. 

Utilization-focused evaluation: the new century text. London: Sage Publication. Str. 100. 
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2.2 Cele ewaluacji wewnętrznej 

Cel główny 

Określenie wpływu projektu na umiejętności społeczne uczniów. Określenie czy istnieją wystarczające 

przesłanki do wdrożenia projektu na szerszą skalę. 

Cel dodatkowy 

Określenie gotowości dyrektorów i nauczycieli do wprowadzenia projektu do szkół oraz jego realizacji 

wraz z argumentami skierowanymi do tych grup.  

2.3 Koncepcja badania 

Koncepcja badania została zaprojektowana, aby w jak największym stopniu odpowiadała celom ewaluacji. 

Badanie ma charakter ewaluacji ex-post – a zatem jest ewaluacją podsumowującą, dokonywaną po 

zakończeniu realizacji fazy testowania projektu. Głównym jej celem jest zatem określenie oddziaływania 

projektu (na uczniów), ocena skuteczności oraz jej trafności i użyteczności. Istotną rolę odgrywa w niej 

odniesienie się do założonych w programie celów oraz ocena na ile udało się je osiągnąć. Niniejsze 

badanie w mniejszym stopniu skupia się na trwałości efektów (aby je zbadać należałoby przeprowadzić 

badania w znacznym odstępie czasu od fazy testowania) natomiast prezentuje pozytywne i negatywne 

czynniki wpływające na wdrażanie projektu, jego efekty oraz ich trwałość. Bada również i identyfikuje 

wystąpienie niezaplanowanych efektów Projektu. Wyniki ewaluacji mają posłużyć nie tylko 

kompleksowemu podsumowaniu zakończonej fazy projektu lecz również powinny stanowić istotne źródło 

informacji w tworzeniu finalnej wersji produktu, jakim jest moduł nauczania kompetencji społecznych.  

Na potrzeby ewaluacji sformułowano następujące zagadnienia badawcze: 

 W jaki sposób działania prowadzone w ramach projektu oddziaływują na uczniów? 

 Czy oddziaływanie projektu uprawnia do wdrożenia jego efektów do polityki edukacyjnej 

państwa? 

 Jakie czynniki ze strony szkoły (nauczycieli i dyrektorów) sprzyjają, a jakie utrudniają wdrażanie 

modułu kompetencji społecznych? 

 Jakie modyfikacje powinny zostać wdrożone w projekcie, żeby był on lepiej dostosowany do 

potrzeb i możliwości interesariuszy? 

 Jakie/czy zaszły zmiany w postawach wśród uczniów objętych projektem? 

Powyższe pytania zostały pogrupowane w dwa bloki zagadnień dotyczących wpływu na uczniów oraz 

czynników decydujących o skuteczności projektu. Przy czym należy podkreślić, że moduł nauczania 

kompetencji społecznych, jaki był poddawany testowaniu, ma znamiona projektu dążącego do 

zmiany/zbudowania konkretnych postaw wśród młodych ludzi, stąd też metodologia ewaluacji musiała 

brać pod uwagę elementy wiążącą się z tą specyfiką. Warto w tym momencie zauważyć, że zbadanie 

zmiany postaw należy do przedsięwzięć niezwykle trudnych, stąd też również wyniki ewaluacji powinny 

być odczytywane w ich kontekście. 

W celu pozyskania rzetelnego materiału badawczego, umożliwiającego określenie wpływu projektu na 

uczniów, badania były realizowane na początku oraz na końcu fazy testowania (pre oraz post test). 

Ponadto oba pomiary były realizowane w dwóch grupach: eksperymentalnej (uczestnicy projektu) oraz 

kontrolnej (młodzież nie uczestnicząca w projekcie). Oba typy grup – kontrolna i poddana interwencji 

(eksperymentalna) na początku projektu wypełniły kwestionariusze, które z jednej strony stały się 

punktem wyjściowym do oceny oddziaływania projektu (w zestawieniu z kwestionariuszami końcowymi), 

z drugiej dzięki zawartym informacjom pozwolą na zweryfikowanie podobieństwa obu grup. Dzięki 

istnieniu grupy kontrolnej, w trakcie niniejszej ewaluacji możliwe było określenie efektu netto 

realizowanej interwencji. Zgodnie z założeniami grupa kontrolna miała w sumie liczyć minimum 50% 

liczby uczniów uczestniczących w projekcie, niezależnie od tego ile „grup projektowych” będzie 

prowadzone w danej szkole (więcej w rozdz. 4.3.2). Badania, jakim poddali zostali uczniowie i uczennice 
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umożliwiły zmierzenie zmian w zakresie 12 kompetencji społecznych, które były kształtowane w trakcie 

jego realizacji. Poniżej zaprezentowano listę kompetencji, których zmiany były analizowane. 

Tabela 1. Lista kompetencji społecznych 

Lista kompetencji społecznych 

1. gotowość do pomocy innym 7. komunikacja  

2. myślenie krytyczne 8. współpraca w grupie 

3. szacunek do innych 9. podejmowanie decyzji 

4. odpowiedzialność 10. myślenie kreatywne 

5. pewność siebie 11. rozwiązywanie konfliktów 

6. empatia 12. radzenie sobie z emocjami 
Źródło: Opracowanie własne 

Na potrzeby badania skonstruowany został zbiorczy wskaźnik zmian przeliczający wyniki ze wszystkich 

kompetencji i określający, czy w przypadku konkretnego ucznia mamy do czynienia z globalną zmianą w 

zakresie kompetencji społecznych. Dzięki temu możliwe będzie określenie odsetka uczniów, na których 

projekt wpłynął pozytywnie. W projekcie zakładano, że jeśli odsetek ten przekroczy 50% uczniów, którzy 

do końca brali udział w projekcie można będzie uznać, że istnieją wystarczające przesłanki do wdrożenia 

projektu na szerszą skalę. Ponadto określenie zmian, jakie zaszły w uczniach oraz poznanie ich opinii nt. 

realizacji projektu umożliwiły zogniskowane wywiady grupowe, jakie zostały przeprowadzone z młodzieżą 

uczestniczącą w projekcie, w końcowej fazie testowania. 

Natomiast aby określić gotowość dyrektorów i nauczycieli do wprowadzenia projektu do szkół oraz jego 

realizacji, przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z dyrekcją szkół, w których miała miejsce 

faza testowania. Nauczyciele natomiast zostali objęci zogniskowanymi wywiadami grupowymi oraz 

warsztatami, na których mieli okazję przedstawić swoje spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące 

praktycznej realizacji projektu. 

Dokładny opis zastosowanych metod badawczych znajduje się w rozdziale 3, poniżej natomiast 

przedstawiono schemat badania. 

Rysunek 1. Schemat ewaluacji wewnętrznej 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Cel główny Cel dodatkowy

• W jaki sposób działania prowadzone w ramach 

projektu oddziaływują na uczniów?

• Jakie/czy zaszły zmiany w postawach wśród 

uczniów objętych projektem?

• Czy oddziaływanie projektu uprawnia do 

wdrożenia jego efektów do polityki edukacyjnej 

państwa?

• Jakie czynniki ze strony szkoły (nauczycieli i 

dyrektorów) sprzyjają, a jakie utrudniają 

wdrażanie modułu kompetencji społecznych?

• Jakie modyfikacje powinny zostać wdrożone w 

projekcie, żeby był on lepiej dostosowany do 

potrzeb i możliwości interesariuszy?

• Testy wśród uczniów – Ankieta PAPI

o Pre test – grupa kontrolna i eksperymentalna

o Post test – grupa kontrolna i eksperymentalna

• Wywiady grupowe z uczniami

• Wywiady indywidualne z dyrektorami szkół

• Warsztaty z nauczycielami/wywiady grupowe z 

nauczycielami 

Określenie wpływu projektu na umiejętności 

społeczne uczniów. Określenie czy istnieją 

wystarczające przesłanki do wdrożenia projektu na 

szerszą skalę.

Określenie gotowości dyrektorów i nauczycieli do 

wprowadzenia projektu do szkół oraz jego 

realizacja wraz z argumentami skierowanymi do 

tych grup. 
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2.4  Zakres badania 

Poniżej przedstawiono zakres zrealizowanej ewaluacji. 

Tabela 2. Zakres ewaluacji wewnętrznej 

Zakres Realizacja 

Zakres podmiotowy 
 Uczniowie i uczennice placówek kształcenia zawodowego 

 Nauczycieli i nauczycielki placówek kształcenia zawodowego 

 Dyrekcja placówek kształcenia zawodowego 

Zakres przedmiotowy 

 

Badaniem zostanie projekty „Myśleć, pracować, współpracować. 

Kompetencje społeczne na rynku pracy” (faza testowania) 

Zakres czasowy 

 

Badanie objęło okres od 1.02.2011 r. do 31.08.2011 r. 

Zakres terytorialny 

 

Badanie zostało zrealizowane w woj. mazowieckim. Objęło 

lokalizacje, w których realizowana była faza testowania projektu: 

 Ostrołęka i okolice 

 Radom i okolice 

 Płock i okolice 

Odbiorcy badania 

 

 Lider projektu (rezultaty przeprowadzonego badania będą 

wykorzystane przez Lidera projektu do oceny jego 

skuteczności) 

 Ewaluator zewnętrzny (zewnętrzna ocena realizacji projektu) 

 Uczestnicy projektu (nauczycieli i nauczycielki oraz dyrekcja 

placówek biorących udział w fazie testowania) 

 Inni interesariusze 

Źródło: Opracowanie własne 
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3 Metodologia 

Zaproponowany w niniejszym badaniu zestaw metod badawczych miał charakter komplementarny. 

Wykorzystanie różnorodnych, jakościowych, ilościowych i eksperckich narzędzi badawczych 

i analitycznych pozwoliło na zebranie kompleksowych i wyczerpujących informacji, pozyskanych od 

szerokiego kręgu osób i instytucji. Różnorodność technik gromadzenia informacji i ich analizy pozwoliła 

lepiej poznać i zrozumieć przedmiot badania oraz umożliwiła dokonywanie odniesień i porównań. 

Poniżej zaprezentowano zestawienie zrealizowanych metod/technik badawczych – przedstawione 

najpierw w formie skrótowej a następnie rozszerzonej. 

3.1  Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Poniżej znajduje się zbiorcze zestawienie zrealizowanych metod/technik badawczych. 

Tabela 3. Syntetyczne zestawienie metod badawczych 

Metoda/technika Opis realizacji 

Wywiady 

kwestionariuszowe PAPI 

Badanie kwestionariuszowe PAPI zostało przeprowadzone z dwoma grupami 

respondentów: 

 uczniami i uczennicami biorącymi udział w projekcie (grupa 
eksperymentalna) 

 uczniami i uczennicami niebiorącymi udziału w projekcie (grupa kontrolna) 

Badanie zostało przeprowadzone dwukrotnie: 

 na początku fazy testowania (pre-test) 

 po zakończeniu fazy testowania (post-test) 

Łącznie pozyskano 980 ankiet PAPI  (516 w badaniu pre-test oraz 464 

ankiet badaniu post-test). 

Indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI) 

Zrealizowano indywidualne wywiady pogłębione z dyrekcją placówek w 

następujących lokalizacjach: 

 Płock  - 2 IDI 

 Radom - 2 IDI 

 Ostrołęka - 2 IDI 

W sumie przeprowadzono 6 IDI. 

Zogniskowane wywiady 

grupowe (FGI) 

Zrealizowano zogniskowane wywiady grupowe z uczniami i uczennicami 

biorącymi udział w projekcie. FGI odbyły się w następujących lokalizacjach: 

 Płocka  - 2 FGI 

 Radom - 2 FGI 

 Ostrołęka - 2 FGI 

Zrealizowano także 1 FGI z nauczycielami biorącymi udział w projekcie.  

Łącznie zrealizowano 7 FGI. 

Warsztat heurystyczny 

Zrealizowano warsztaty  z nauczycielami i nauczycielkami biorącymi udział 

w projekcie. Warsztaty odbyły się w następujących lokalizacjach: 

 Płock  - 1 WH 

 Radom - 1 WH 

 Ostrołęka - 1 WH 
Zrealizowano także 1 podsumowujący warsztat z ekspertami, ewaluatorem 

zewnętrznym oraz innymi interesariuszami. 

Łącznie zrealizowano 4 warsztaty. 

Źródło: Opracowanie własne 
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3.2 Badanie kwestionariuszowe 

Faza testowania projektu została poprzedzona przeprowadzeniem ankiety kwestionariuszowej PAPI 

pre-test wśród uczniów, którzy wzięli udział w projekcie. Analogiczne badania zostały przeprowadzone na 

tzw. grupie kontrolnej, która została dobrana z uczniów każdej ze szkół, w których prowadzone było 

testowanie produktu. Byli to uczniowie tej samej szkoły, z równoległej klasy/klas. Oba typy grup – 

kontrolna i poddana interwencji (eksperymentalna) na początku projektu wypełniły kwestionariusze, 

które z jednej strony stały się punktem wyjściowym do oceny oddziaływania projektu (w zestawieniu z 

kwestionariuszami końcowymi), z drugiej dzięki zawartym informacjom pozwoliły na zweryfikowanie 

podobieństwa obu grup. 

Tabela poniżej przedstawia zakładaną i rzeczywiście pozyskaną liczbą kwestionariuszy. 

Tabela 4. Zestawienie zakładanej i rzeczywistej realizacji badania ilościowego wśród uczniów i uczennic 

Miejsce 

Liczba wywiadów 

Typ respondentów 

zakładana zrealizowana 

Grupa 

eksperymentalna 
600 602 Uczniowie i uczennice - uczestnicy projektu 

Grupa kontrolna Min. 300* 378 
Uczniowie i uczennice niebiorący udziału w 

projekcie 

Suma Min. 900* 980  

Źródło: Opracowanie własne 
* zakładano, że grupa kontrolna będzie liczyła min. 50% liczebności grupy eksperymentalnej 

Podczas projektu zakładano, że grupa kontrolna w sumie liczyć będzie minimum 50% liczby uczniów 

uczestniczących w projekcie, niezależnie od tego ile „grup projektowych” będzie prowadzone w danej 

szkole. To założenie udało się spełnić z nadwyżką. 

Poniżej przedstawiono dokładną liczbę pozyskanych ankiet, w podziale na płeć, typ grupy oraz czas 

przeprowadzenia badania. 

Tabela 5. Liczba pozyskanych ankiet kwestionariuszowych CAPI 

Typ grupy Eksperymentalna Kontrolna Ogółem 

Typ 

badania 
płeć Liczebność 

% z N w 

kolumnie 
Liczebność 

% z N w 

kolumnie 
Liczebność 

% z N w 

kolumnie 

pre test 

chłopak 
152 47,4% 88 45,1% 240 46,5% 

dziewczyna 
169 52,6% 107 54,9% 276 53,5% 

ogółem 
321 

100% 
195 

100% 
516 

100% 

post test 

chłopak 
145 51,6% 88 48,1% 233 50,2% 

dziewczyna 
136 48,4% 95 51,9% 231 49,8% 

ogółem 
281 100,0% 183 100,0% 464 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

Zgodnie z założeniami realizacji projektu, również w badaniu, dążono do zachowania odpowiedniej 

proporcji chłopców i dziewcząt uczestniczących w projekcie. W projekcie zakładano przewagę chłopców, 
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którą jak pokazują wyniki sprawozdań udało się zachować2. Wyniki badania nie do końca odzwierciedlają 

rzeczywiste proporcje uczestników, co jest spowodowane brakami danych (część respondentów nie 

zaznaczyło odpowiedzi dotyczącej płci). Dlatego też wyniki badania wskazują na niemal równe odsetki 

uczniów i uczennic, z niewielką przewagą dziewcząt nad chłopcami (51 do 49%). 

3.3 Zogniskowane wywiady grupowe 

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (tzw. grupy fokusowe, FGI) ma formę ustrukturyzowanej 

dyskusji, prowadzonej przez moderatora. Wykorzystuje w zbieraniu informacji dynamikę grupy, 

wzajemne oddziaływanie i stymulowanie się uczestników, ich aktywność i spontaniczność. Wywiad tego 

typu zapewnia uzyskanie stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Ponadto, z uwagi na 

wspomnianą dynamikę grupy, sprzyja odkrywaniu różnych aspektów zjawisk i ujawnianiu ich kontekstu.  

Wywiady tego typu zostały przeprowadzone z uczniami i nauczycielami. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zrealizowanych wywiadów grupowych. 

Tabela 6. Liczba przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych 

Miejsce 

Liczba wywiadów 

Typ respondentów 

zakładana zrealizowana 

Płock 

 

2 FGI 

 

2 FGI 

 
Uczestnicy projektu – uczniowie i uczennice 

Radom 
2 FGI 

 

2 FGI 

 
Uczestnicy projektu – uczniowie i uczennice 

Ostrołęka 
2 FGI 

 

2 FGI 

 
Uczestnicy projektu – uczniowie i uczennice 

Warszawa 1 FGI 1 FGI 
Nauczycieli i nauczycielki biorący udział w 

projekcie 

Suma 7 FGI 7 FGI  

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.4 indywidualne wywiady pogłębione  

Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) to bezpośrednia rozmowa z 

respondentem na podstawie scenariusza rozmowy. Realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych 

będzie prowadzona przez ekspertów kluczowych (członków Zespołu badawczego) z wykorzystaniem 

scenariuszy do wywiadu. Pytania w scenariuszach będą miały charakter otwarty, zazwyczaj o kolejności 

ich zadawania czy sposobie formułowania decydował będzie prowadzący wywiad.  

Wywiady tego typu prowadzone będą z dyrektorami szkół. 

Tabela 7. Liczba przeprowadzonych indywidualnych wywiadów pogłębionych 

Miejsce 

Liczba wywiadów 

Typ respondentów 

zakładana zrealizowana 

                                                 
2 W projekcie uczestniczyło 172 dziewczyny oraz 187 chłopców, co daje proporcje 47% do 53% na rzecz przewagi płci 

męskiej. 
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Płock 

 

2 IDI 

 

2 IDI 

 
Dyrekcja placówki 

Radom 
2 IDI 

 

2 IDI 

 

Dyrekcja placówki 

Ostrołęka 
2 IDI 

 

2 IDI 

 

Dyrekcja placówki 

Suma 6 IDI 6 IDI  

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.5 Warsztaty heurystyczne 

Warsztat heurystyczny ma formułę spotkania z najważniejszymi uczestnikami procesów będących 

przedmiotem badania. Warsztaty zostały zrealizowane aby poznać trudności, mocne i słabe strony 

scenariuszy lekcji realizowanych w czasie projektu. Był okazją do wymiany doświadczeń oraz oceny 

projektu ze strony nauczycieli.  

W niniejszym badaniu warsztaty zostały przeprowadzony w celu:  

 poznania czynników jakie czynniki ze strony szkoły  sprzyjają, a jakie utrudniają wdrażanie 

modułu kompetencji społecznych 

 określenia modyfikacji jakie powinny zostać wdrożone w projekcie, żeby był on lepiej 

dostosowany do potrzeb i możliwości interesariuszy – ze szczególnym uwzględnieniem 

scenariuszy lekcji.  

Przeprowadzono trzy ok 4 godzinne warsztat z nauczycielami, w 3 lokalizacjach, w których prowadzony 

jest projekt – Radom, Płock, Ostrołęka. Zrealizowano również jeden warsztat z ekspertami 

podsumowujący badanie. 

Tabela 8. Liczba przeprowadzonych warsztatów 

Miejsce 

Liczba warsztatów Typ uczestników 

zakładana zrealizowana 

Płock 1 WH 1 WH 
Nauczycieli i nauczycielki biorący udział w 

projekcie 

Radom 1 WH 1 WH 
Nauczycieli i nauczycielki biorący udział w 

projekcie 

Ostrołęka 1 WH 1 WH 
Nauczycieli i nauczycielki biorący udział w 

projekcie 

Warszawa  1 WH Eksperci, ewaluator zewnętrzny, nauczyciele 

Suma 3 WH 4 WH  

Źródło: Opracowanie własne 
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4 Opis wyników badania 

Zgodnie z koncepcją ewaluacji, badania wśród uczniów miały charakter badania zmiany postaw, stąd też  

najpierw przedstawiono charakterystykę uczniów dotycząca ich stosunku do kwestii związanych z pracą 

(takie jak jej postrzeganie, doświadczenia, wysokość zarobków) i szkołą. Następnie omówiony został 

wpływ projektu na uczniów, mierzony za pomocą zbiorczego wskaźnika dotyczącego kompetencji 

społecznych. W kolejnych rozdziałach omówiono czynniki wiążące się z kontekstem realizacji projektu 

oraz jakość materiałów (scenariuszy) wykorzystywanych w czasie prowadzenia lekcji. 

4.1 Charakterystyka uczniów 

W badaniu wzięli udział uczniowie techników i szkół zawodowych zlokalizowanych w woj. mazowieckim. 

Byli to w większości uczniowie klas pierwszych. Grupy eksperymentalne, która uczestniczyły w projekcie, 

tworzyli uczennice i uczniowie wybierani przez nauczyciela, który prowadził zajęcia (czasami były to 

grupy, w skład których wchodzili członkowie tylko jednej klasy, czasami grupy miały charakter 

międzyklasowy). Uczniowie i uczennice, którzy stanowili grupę kontrolną uczęszczali to tych samych szkół 

co uczestnicy i uczestniczki projektu – byli to ich rówieśnicy z równoległych klas. Uczniowie i uczennice 

oraz nauczyciele i nauczycielki biorący udział w projekcie pochodzili ze szkół, które zostały 

zarekomendowane przez organy prowadzące kształcenie ponadgimnazjalne w danym powiecie. 

Praca zarobkowa i jej postrzeganie wśród uczniów i uczennic placówek kształcenia 

zawodowego 

Niezmiernie ważne w ewaluacji wewnętrznej było określenie stosunku uczniów i uczennic do kwestii 

związanych z pracą, bowiem to w kontekście ułatwienia im  znalezienia zatrudnienia i utrzymania pracy 

realizowany jest projekt. W związku z powyższym zapytano uczniów i uczennice poddane badaniu czy 

kiedykolwiek pracowali (i otrzymywali wynagrodzenie). Okazało się, że zdecydowana większość badanych 

posiadała już doświadczenie związane z pracą zarobkową. Taką deklarację złożyło ponad 70% uczniów i 

uczennic – odsetki były identyczne w grupie kontrolnej i eksperymentalnej (wykres poniżej). 

Wykres 1. Doświadczenia z praca zarobkową 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

Wśród uczestników badania, którzy nie pracowali ok. 30% nie robiło tego ponieważ nie mogli znaleźć 

pracy. Może to sugerować, że podejmowali próby znalezienia pracy, zatem chcieli pracować i zależy im na 

pracy, jednak z pewnych powodów (być może z braku określonych kompetencji) jej nie zdobyli. Niemal 

20% badanych zadeklarowało, że nie miało czasu na pracę, a co dziesiąty, że po prostu nie chciało mu się 

pracować. Ponadto co trzeci uczeń/uczennica uznał/-a, że jest jeszcze zbyt młody/a aby podjąć pracę. 

Warto zauważyć, że odpowiedzi były podobne zarówno w grupie eksperymentalnej jak i kontrolnej.  

Eksperymentalna

Kontrolna

71%

71%

29%

29%

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pracowad i 
otrzymywad z tego tytułu wynagrodzenie?

  Nie

  Tak
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Wykres 2. Powody braku aktywności zarobkowej uczniów i uczennic 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

Badanie wykazało także, że w czasie jego pierwszej tury (pre test, który został przeprowadzony w  na 

przełomie lutego i marca 2011 r.) pracował mniej więcej co 6 badany – była tak zarówno w grupie 

kontrolnej jak i eksperymentalnej.  

Wykres 3. Obecne zaangażowanie uczniów i uczennic w pracę. 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (pre test) 

 

Badanie przeprowadzone na zakończenie fazy testowania projektu (post-test – czerwiec 2011 r.) 

ujawniło, że w obu grupach nastąpiła pozytywna zmiana liczby pracujących uczniów – wzrost o ok. 10 

punktów procentowych. Można jednak domniemywać, że odnotowana zmiana spowodowana jest 

najprawdopodobniej zbliżającymi się wakacjami, zwłaszcza, że zaszła ona w oby grupach kontrolnej i 

eksperymentalnej i to na podobnym poziomie. 

Eksperymentalna

Kontrolna

9%

9%

19%

20%

29%

30%

10%

14%

31%

31%

6%

5%

Dlaczego nigdy nie pracowałeś/aś zarobkowo? 

  Nie chce mi się pracowad.

  Nie mam czasu na pracę.

  Nie mogę znaleźd pracy.

  Rodzice nie pozwalają mi pracowad.

  Jestem jeszcze za młody/a na pracę.

  Trudno powiedzied

Eksperymentalna

Kontrolna

76%

81%

18%

16%

1%

1%

6%

2%

Czy obecnie pracujesz?

  Nie pracuję

  Pracuje dorywczo (w
niepełnym wymiarze - mniej niż
40 godzin tygodniowo)

  Pracuję na cały etat ( w
pełnym wymiarze - więcej niż
40 godzin tygodniowo)

  Inne
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Wykres 4. Obecne zaangażowanie uczniów i uczennic w pracę 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

Badanie kwestionariuszowe wykazało, że uczniowie i uczennice najczęściej pracują na budowach - w 

przypadku chłopców, oraz opiekują się dziećmi - w przypadku dziewczyn. Wyraźnie widać (wykres 

poniżej), że dominują prace fizyczne, natomiast prace biurowe, korepetycje, call centre znalazły się na 

końcu listy wskazywanych prac. 

Wykres 5. Rodzaje prac zarobkowych podejmowanych przez uczniów i uczennice 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

Uczniów i uczennice zapytano nie tylko jaki typ pracy wykonują, ale także  kiedy najczęściej pracują. Ja 

przedstawia wykres poniżej, z udzielonych odpowiedzi wyraźnie wynika, że najczęściej pracują oni w 

czasie wakacji (co koresponduje z hipotezą tłumaczącą wzrost zaangażowania w pracę w drugiej turze 

Eksperymentalna

Kontrolna

68%

67%

29%

28%

1%

2%

2%

3%

Czy obecnie pracujesz?

  Nie pracuję

  Pracuje dorywczo (w
niepełnym wymiarze - mniej niż
40 godzin tygodniowo)

  Pracuję na cały etat ( w
pełnym wymiarze - więcej niż
40 godzin tygodniowo)

  Inne

Eksperymentalna

Kontrolna

31%

25%

24%

17%

16%

20%

15%

17%

13%

15%

14%

13%

11%

10%

10%

8%

6%

5%

2%

3%

3%

1%

Jakie rodzaje pracy wykonywałeś/aś odpłatnie?  

  Praca na budowie

  Pilnowanie dzieci / opieka nad dziedmi

  Praca w zakładzie produkcyjnym

  Roznoszenie ulotek

  Praca w gastronomii (np. bar, pub)

  Sprzątanie

  Obsługa imprez (Hostessa, ochroniarz itp.)

  Sprzedawca

  Korepetycje

  Praca w biurze

  Praca w call center
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badania). Warto jednak zwrócić uwagę że co 4-5 uczeń zadeklarował także, że pracuje po szkole, a ok. 

1/3 w weekendy. Oznacza to, że pracują systematycznie już w trakcie pobierania nauki w szkole 

ponadgimanzjalnej. 

Wykres 6. Okresy aktywności zarobkowej uczniów i uczennic 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

Postrzeganie pracy  

Starając się zbadać jak uczniowie widzą swoją przyszłość zawodową zapytano ich, jak myślą, czy w 

przyszłości łatwo im będzie znaleźć pracę. Okazało się, że odpowiedzi nie są zbyt optymistyczne. W 

większości oscylują w okolicach środka skali, co oznacza, że w umiarkowanym stopniu zgadzają się ze 

stwierdzeniem, że w przyszłości łatwo znajdą pracę. Choć warto zauważyć, że w drugim badaniu (pos 

test), co prawda nieznacznie, ale wzrósł poziom optymizmu w obu badanych grupach.  

Wykres 7. Ocena łatwości znalezienia pracy 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

Uczniowie starając się odpowiedzieć na pytanie, co jest ich zdaniem najważniejsze w znalezieniu pracy 

najczęściej wskazywali na kwalifikacje i pewność siebie. Warto jednak zwrócić uwagę, że uczniowie 

biorący udział w projekcie większą wagę przywiązują do własnych działań (pewność siebie i wcześniejsze 

doświadczenie zawodowe, umiejętność autoprezentacji) a mniejszą do znajomości. 

Eksperymentalna

Kontrolna

84%

76%

16%

13%

20%

24%

32%

36%

3%

Kiedy pracujesz/pracowałeś? 

  Pracowałem podczas letnich wakacji.

  Pracowałem podczas ferii zimowych lub
przerw świątecznych.

  Pracuję/pracowałem po szkole.

  Pracuję/pracowałem w weekendy.

  Inne

4,0

4,2

3,8

4,0

1 2 3 4 5 6 7

Łatwo znajdę pracę w przyszłości
(1 minimum - 7 maximum)

Eksperymentalna (pre) Eksperymentalna (post) Kontrolna (pre) Kontrolna (post)
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Wykres 8. Znaczenie czynników decydujących o znalezieniu pracy 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

 

Zdaniem respondentów pracodawcy przede wszystkim cenią dyspozycyjność przyszłego pracownika oraz 

uczciwość (po ok 40% odpowiedzi w obu grupach). Ponadto co trzeci uczestnik badania (zarówno w 

grupie kontrolnej jak i eksperymentalnej) uznał, że ważne są także takie cechy jak kreatywność oraz 

doświadczenia. Warto zauważyć, że respondenci z grupy kontrolnej w porównaniu do grupy 

eksperymentalnej znacznie większą wagę przypisali posiadaniu wysokich kwalifikacji (różnica sięga 12 

pkt. procentowych). 

  Wysokie kwalifikacje

  Pewnośd siebie

Inteligencja

  Znajomości

Kultura osobista

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Życzliwy stosunek do ludzi

Zrozumienie potrzeb i oczekiwao pracodawcy

  Spryt

  Dobry wygląd

  Umiejętnośd autoprezentacji

Upór

  Informacja w CV o pracy w charakterze woluntariusza

  Informacja w CV o aktywności społecznej

52%

53%

29%

24%

26%

25%

19%

14%

14%

11%

12%

5%

3%

3%

56%

48%

29%

34%

28%

20%

17%

15%

14%

10%

8%

6%

3%

1%

Co jest, Twoim zdaniem najważniejsze w znalezieniu pracy? 

Eksperymentalna Kontrolna



„Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”- projekt współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Raport z ewaluacji wewnętrznej 

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

20 

Wykres 9. Oczekiwanie pracodawców wg uczniów i uczennic 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

W badaniu analizowano także sposób, w jaki uczniowie i uczennice postrzegają swoją przyszłą pracę oraz 

co są gotowi zrobić aby ją pozyskać oraz utrzymać. Respondenci uznali, że wiedza jaką wynoszą ze 

szkoły, jest czynnik pozytywnie wpływającym na znalezienie pracy. Choć czynnik ten w ich opinii 

oddziaływuje lekko – świadczą o tym średnie dotyczące oceny tego stwierdzenia, które w obu grupach 

nieznacznie przekraczają środki skali. Co można interpretować, jako dawanie przez szkołę podstawy, na 

której należy później nadbudowywać dodatkowe umiejętności. 

Poniższy wykres wskazuje wyraźnie, że wyższe noty (wyższa średnia na siedmiopunktowej skali) uzyskały 

pytania dotyczące determinacji w utrzymaniu pracy oraz związana z tym konieczność uczenia się nowych 

rzeczy. 

W badaniu sprawdzono też, czy uczniowie gotowi są odroczyć wysokie zarobki, czy też będę od razu 

oczekiwali wysokiego poziomu wynagrodzenia. Okazało się, że wskazanie nieznacznie przekraczają 

środek skali, można to interpretować jako wskazanie pewnego zrozumienia dla odroczenia wysokich 

zarobków. 

Oceny nieco poniżej średniej uzyskały też wskazania dotyczące niepokoju jaki może powodować wśród 

badanych zmiana pracy. 

 

Wykres 10. Postrzeganie pracy 

 

  Dyspozycyjności

  Uczciwości

  Kreatywności

  Doświadczenia

  Punktualności

  Samodzielności

  Wysokich kwalifikacji

  Umiejętności uczenia sie nowych rzeczy

  Języków obcych

  Gotowości pracy za niską płacę

  Lojalności

  Umiejętności pracy w zespole

  Gotowości do długoletniego związania sie z firmą

  Posłuszeostwa

42%

40%

31%

27%

21%

20%

20%

16%

16%

16%

15%

12%

9%

5%

39%

39%

26%

29%

21%

19%

32%

14%

18%

16%

14%

10%

8%

6%

Czego twoim zdaniem oczekują dzisiaj od pracownika 
pracodawcy? 

Eksperymentalna Kontrolna
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Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

Opisane powyżej wymiary nie różniły się w znaczący sposób w obu badanych grupach. Z różnicami mamy 

do czynienia jedynie w przypadku deklarowania chęci przepracowania całego życie w jednym zawodzie 

oraz wyboru spokojnej pracy niewymagającej uczenia się nowych rzeczy. Okazało, się, że w grupie 

kontrolnej w większym stopniu niż w grupie objętej projektem, zwiększyła się średnia wskazań dotycząca 

chęci pracy w jednym zawodzie. Oznacza to, tym samym, że uczniowie i uczennice biorące udział w 

projekcie w mniejszym stopniu zadeklarowali chęć przywiązania do jednej pracy. Podobne wyniki dotyczą 

sytuacji związanej z chęcią posiadania spokojnej pracy bez konieczności uczenia się nowych rzeczy, ale za 

mniejsze pieniądze. I w tym przypadku wzrost deklarujących przywiązanie do tej formy był niższy w 

przypadku grupy eksperymentalnej.  

Z uwagi na powiązanie projektu z rynkiem pracy, interesujące okazało się pytanie co tak naprawdę dla 

uczniów i uczennic oznacza dobra praca. Obie grupy (kontrolna i eksperymentalna) wskazały przede 

wszystkim na dobrą atmosferę i wysokie zarobki (ponad 70% wskazań w obu grupach objętych 

badaniem). Pokazuje to, że uczniowie nie myślą jednowymiarowo, tylko i wyłącznie w kategoriach 

pieniędzy, ale, że istotny są dla nich także społeczny wymiar zawodu, o czym może świadczyć także 

trzecia z kolei najczęściej wybierana odpowiedź, dotyczące dobrego traktowania przez przełożonego, 

wybierana przez niemal 40% respondentów. 

Zwrócić należy uwagę także na to, że dla uczniów z grupy eksperymentalnej większe znaczenie niż dla 

członków grupy kontrolnej, miała możliwość nauczenia się nowych rzeczy i dobra atmosfera w pracy 

(zwrócenie większej uwagi na pozafinansowe aspekty pracy) – różnica sięgała 10 punktów procentowych.  

1 2 3 4 5 6 7

To, czego uczę się w szkole, pozwoli mi znaleźd dobrą pracę

To czego uczę się w szkole, pomoże mi utrzymad pracę, jeśli ją 
znajdę

Gdy znajdę pracę, jestem gotowy/a uczyd się nowych rzeczy by ją 
utrzymad

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

Jestem gotowy/a ciężko pracowad przez parę lat i uczyd się, 
zarabiając mniej, by potem móc zarobid więcej

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

Przepracuję całe życie wykonując jeden zawód.

Gdybym musiał/a zmienid zawód czułbym/czułabym niepokój

Postrzeganie pracy

Eksperymentalna (pre)

Eksperymentalna (post)

Kontrolna (pre)

Kontrolna (post)
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Wykres 11. Rozumienie znaczenia dobrej pracy 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

Postrzeganie przyszłości 

Badanie wskazało, że większość uczniów i uczennic wie, co będzie robiło po zakończeniu szkoły. Zarówno 

w grupie kontrolnej jak i objętej projektem osoby deklarujące posiadanie konkretnych planów na 

przyszłość stanowili po ok. 70%. 

Wykres 12. Plany uczniów i uczennic po zakończeniu szkoły 

  
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

Okazało się, że w grupie objętej projektem większy niż w kontrolnej odsetek uczniów i uczennic 

deklarował, że planuje w przyszłości łączyć naukę z pracą. W grupie kontrolnej natomiast dominującą 

odpowiedzią było sfomułowanie, że po ukończeniu nauki, badani będą jedynie pracowali.   

  Dobra atmosfera w pracy

  Wysokie zarobki

  Dobre traktowanie przez szefów

  Możliwośd nauczenia się nowych rzeczy, poszerzenie
umiejętności

  Różnorodnośd zadao, każdego dnia coś nowego

  Długie urlopy i dużo wolnych dni

  Przeciętne zarobki, ale brak strachu przed
zwolnieniem

  Wykonywanie każdego dnia podobnych rzeczy

76%

70%

39%

45%

18%

15%

10%

8%

72%

71%

41%

35%

24%

14%

11%

7%

Co oznacza dla Ciebie „dobra praca”? 

Eksperymentalna Kontrolna

71%

69%

29%

31%

Eksperymentalna

Kontrolna

Czy masz pomysł na to, co będziesz robił rok po 
ukooczeniu szkoły, do której teraz chodzisz?

  Tak, myślę, że wiem co będę robił.

  Nie, jeszcze nie jestem pewien co będę robił
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Wykres 13. Znajomość przyszłych losów 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej (post test) 

 

Badanie wykazało, że uczniowie optymistycznie patrzą w przyszłość. Co prawda różnice pomiędzy 

grupami (kontrolną i eksperymentalną) są niewielkie, jednak można też dopatrzyć się pewnej tendencji – 

w grupie eksperymentalnej nastąpił niewielki wzrost optymizmu, natomiast w grupie kontrolnej mamy do 

czynienia z jego spadkiem (pomimo zbliżających się wakacji). 

Wykres 14. Nastawienie do przyszłości 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

 

Samoocena stosunku do nauki  

W badaniu zapytano uczniów i uczennice o ich stosunek do nauki. Okazało się, że raczej nie lubią się 

uczyć. Co ciekawe ocena tego wymiaru, w niewielkim stopniu zmieniła się pod koniec roku szkolnego –

średnia (wskazujące na lubienie uczenia się) wzrosła zarówno w grupie eksperymentalnej jak i kontrolnej, 

jednak wzrost w grupie eksperymentalnej był większy. 

Będę uczył się i pracował

Będę pracował

Będę kontynuował naukę (np. w szkole średniej, na
studiach)

Wyjadę za granicę

Będę dalej szkolił się w zawodzie

wyjadę uczyd się za granicę

32%

27%

26%

9%

4%

1%

27%

33%

24%

10%

5%

1%

Co będziesz robił rok po ukooczeniu szkoły, do której teraz 
chodzisz?

Eksperymentalna Kontrolna

4,89

4,95

4,95

4,77

1 2 3 4 5 6 7

Pozytywnie patrzę w przyszłośd
(1 minimum - 7 maximum)

Eksperymentalna (pre) Eksperymentalna (post) Kontrolna (pre) Kontrolna (post)
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Wykres 15. Stosunek do nauki 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

 

Relacje społeczne uczniów 

W celu zbadania stopnia uspołecznienia uczniów i uczennice, zadano im pytanie dotyczące tego jak dużo 

w ich ocenia mają znajomych. Okazało się, że badani zarówno w grupie kontrolnej jak i 

eksperymentalnej, dość wysoko ocenili ilość swoich kontaktów społecznych. Natomiast warto zwrócić 

uwagę, że nieco słabiej ocenili jakość tych relacji. Warto zwrócić uwagę, że podobny poziom utrzymał się 

w obu grupach na początku i na końcu realizacji projektu.  

Wykres 16. Postrzeganie relacji przez uczniów i uczennice 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

Kompetencje społeczne 

Przydatność kompetencji społecznych na rynku pracy została udowodniona już wielokrotnie, jednak, jak 

wynika z wywiadów z uczniami i uczennicami biorącymi udział w projekcie, oni sami nie mają do końca 

świadomość znaczenia tych kompetencji na rynku pracy. Pomimo tego co zadeklarowali w badaniu 

ilościowym (pytanie dotyczące ich przyszłej pracy), większość z nich jeszcze niespecjalnie miała wizję 

tego jak będzie wyglądać ich sytuacja zawodowa po ukończeniu szkoły - nie byli pewni jaki zawód będą 
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wykonywać. Nie mieli zbyt dużego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, pisaniu CV, odbywaniu rozmowy 

kwalifikacyjnej. Z tego względu zajęcia przygotowujące ich do podjęcia pracy były dla nich bardzo 

użyteczne. Byli oni zadowoleni, że zajęcia dotyczące tego, jak się należy zachowywać podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej (scenki), jak sformułować CV, odbyły się, bo dzięki nim mogli rozwijać swoje zdolności 

interpersonalne i powiązane z nimi kompetencje społeczne.  

 

4.2 Wpływ projektu na uczniów 

Ocena uczestnictwa w projekcie przez uczniów 

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że uczniowie i uczennice byli przede wszystkim zadowoleni z 

możliwości zrealizowania swojego projektu (inicjatywa uczniowska). Było to dla nich duże wyzwanie i 

motywowało ich do brania udziału w poszczególnych zajęciach, które z założenia miały ich m.in. wesprzeć 

w realizacji projektu.  

Uczniom i uczennicom najbardziej podobały się ćwiczenia interaktywne, które wymagały od nich 

większego udziału. Była to dla nich znacznie atrakcyjniejsza forma nauki niż zwykle odbywa się w 

klasach, „siedząc w ławce”. Zajęcia zostały ocenione pozytywnie, choć zdarzało się, że ich pojedyncze 

elementy pokryły im się z tym co część miała na innych zajęciach, zatem nie wywoływały oczekiwanego 

efektu.  

Projekt znacząco przyczynił się do integracji uczniów w obrębie ich klas. Wpłynął również bardzo 

pozytywnie na relację uczniów z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Ponadto jak wskazują wyniki badań 

ilościowych, omówione poniżej, do głównych zmian w związku z udziałem w projekcie, można zaliczyć 

także zwiększenie się otwartości uczniów i uczennic na ich kolegów i nauczycieli wokół oraz zwiększenie 

się świadomości swojego zachowania, swoich uczuć i możliwości planowania przyszłości. 

 

Zmiany w zakresie kompetencji uczniów 

W ramach prowadzonego badania opracowany został kwestionariusz, którego kluczowym elementem był 

zestaw 36 stwierdzeń dotyczących różnego rodzaju zachowań z jakimi może spotkać się młodzież. 

Sformułowania dotyczyły 12 kompetencji społecznych, które miały być przedmiotem oddziaływania fazy 

testowania projektu.  

Przedstawione poniżej analizy prowadzone były na grupie uczniów, w przypadku których udało się bez 

wątpliwości połączyć kwestionariusze, które wypełniali w początkowej i końcowej fazie testowania. Dzięki 

temu udało się obliczyć skumulowany wskaźnik oddziaływania projektu na uczniów. Zbiorczy wskaźnik 

zmian, który został zaproponowany w strategii, przeliczający wyniki ze wszystkich kompetencji i 

określający czy w przypadku konkretnego ucznia mamy do czynienia z globalną zmianą w zakresie 

kompetencji społecznych, został obliczony poprzez zsumowanie wszystkich różnic w odpowiedziach 

uzyskanych w obu ankietach (badanie pre i post test). Efektem tego zabiegu jest liczba, która przyjmuje 

wartości dodatnie, wartość zerową lub wartości ujemne. W tak skonstruowanym wskaźniku o 

pozytywnych zmianach możemy mówić w przypadku 53,7% uczniów i uczennic z grupy 

eksperymentalnej, u których mamy do czynienia z globalnym wzrostem kompetencji 

społecznych. Oznacza to, że u takiego odsetka uczniów nastąpiła pozytywna, globalna zmiana w 

zakresie kompetencji społecznych, tzn. uczniowie i uczennice podczas samooceny po zakończeniu fazy 

testowania ocenili się lepiej niż na początku realizacji projektu (ich poziom kompetencji poprawił się w 

przypadku przynajmniej 7 kompetencji społecznych). Powyższe dane wskazują tym samym, że zgodnie z 

założeniami strategii, wymagania stawiane przed fazą testowania projektu zostały spełnione, a tym 

samym należy rekomendować wprowadzenie nauczania kompetencji społecznych do systemu kształcenia 

w placówkach kształcenia zawodowego. 

Poniżej przedstawiono analizy, wskazujące jak kształtują się wyniki uzyskane przez uczniów w przypadku 

poszczególnych kompetencji. 
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Badanie wskazuje, że wysokość wzrostu poziomu poszczególnych kompetencji społecznych u danego 

odsetka uczniów okazał się być różny, w zależności od badanej kompetencji. Wahał się on od 31,6 % do 

42,1%. Największą zmianę możemy odnotować w przypadku zdolności do podejmowania decyzji. Nieco 

mniejsze zmiany, ale także na zbliżonym poziomie ok. 38%  zanotowano w przypadku kompetencji takich 

jak rozwiązywanie konfliktów, współpraca w grupie i radzenie sobie z emocjami. Z relatywnie 

najmniejszym wzrostem mamy do czynienia w przypadku odpowiedzialności, okazywania szacunku innym 

osobom i pewności siebie (wykres poniżej).  

Wykres  17. Zmiany w kompetencjach uczniów i uczennic 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie  

Porównując wyniki grupy eksperymentalnej z kontrolną (w której zbiorczy wskaźnik zmian wyniósł 

45,2% i lokował się poniżej zakładanego progu sukcesu projektu) należy zauważyć, że były one średnio 

o 16% niższe od tych uzyskanych przez uczniów z grupy eksperymentalnej.  Tym samym, 

świadczą one, że został osiągnięty efekt netto projektu3. 

Co ciekawe, bardzo ważne dla analizy wyników pomiędzy grupami okazało się porównanie różnic w 

deklaracjach respondentów z grupy kontrolnej i eksperymentalnej dotyczących ocen, które świadczyłyby 

o zmniejszeniu się kompetencji społecznych. Okazało się, że w przypadku prawie wszystkich wymiarów 

(wszystkich kompetencji) w grupie kontrolnej, mamy do czynienia z większymi odsetkami osób, w 

przypadku których obserwujemy odpowiedzi świadczące właśnie o zmniejszeniu się kompetencji 

społecznych. Największe różnice (rzędu 17 i 18 punktów procentowych) dotyczą myślenia krytycznego 

oraz okazywania szacunku starszym. Oznacza to, że członkowie grupy kontrolnej, częściej ocenili się w 

zakresie tych kompetencji niżej niż przedstawiciele grupy eksperymentalnej. 

                                                 
3 Efekt netto – efekt przypisany tylko i wyłącznie interwencji publicznej, w przeciwieństwie do efektów brutto. Aby 

ocenić efekty netto oparte na efektach brutto, konieczne jest odjęcie zmian, które zaszłyby również bez interwencji 

publicznej, i które nie są jej przypisane, jako że przyczyniły się do nich czynniki zakłócające (sytuacja sprzeczności 

faktów). Przykład: liczba zatrudnionych w firmie objętej pomocą wydaje się być stabilna (zmiana lub efekt brutto 

równy zero). Jednakże, szacuje się, że w przypadku braku pomocy, firma zwolniłaby 400 pracowników (sytuacja 

sprzeczności faktów). Tym samym utrzymano 400 miejsc pracy (efekt netto); źródło: za: Słownik pojęć 

ewaluacyjnych. www.ewaluacja.gov.pl. 
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Wykres 18. Procentowe różnice (punkty procentowe) w odsetkach negatywnych zmian  

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe PAPI wśród uczniów biorących udział w projekcie oraz grupy kontrolnej 

Inne istotne różnice dotyczą także rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialności oraz współpracy w 

grupie-w odniesieniu do tych trzech kompetencji uczniowie i uczennice nieuczestniczące w projekcie, w 

badaniu post test ocenili się niżej niż przedstawiciele grupy eksperymentalnej (różnica wynosi 9 punktów 

procentowych dla każdej z wymienionych kompetencji). 

4.3 Kontekst wdrażania projektu 

Wyniki z badań jakościowych i ilościowych przedstawione w poprzednich rozdziałach skłaniają do zadania 

pytania o to Jak głęboka musi być interwencja, by była efektywna? Jakiekolwiek zajęcia 

kształtujące kompetencje społeczne są bez wątpienia korzystne i powodują zmiany w pożądanym 

kierunku, ale zajęcia prowadzone: 

a) w zbyt małym wymiarze godzin 

b) w nieodpowiednim terminie 

c) przez niedostatecznie przygotowanych nauczycieli 

d) metodami nie do końca adekwatnymi do problemu 

mogą być przyczyną sytuacji, gdy znaczne środki finansowe i zasoby pracy nauczycieli nie przyniosą 

pożądanego efektu. Pytanie to można zadać inaczej, posiłkując się metaforą z obszaru fizyki: co decyduje 

o osiągnięciu „masy krytycznej” działań? co trzeba zrobić (w sensie: jakich potrzeba nakładów 

finansowych, ile czasu pracy, jakimi metodami i przy jakim poziomie kompetencji nauczycieli) by zmiany 

postaw i zachowań oraz nabywanie umiejętności przez uczniów dawało im zdecydowaną przewagę nad 

uczniami nieuczestniczącymi w projekcie, tak na rynku pracy, jak i generalnie, w życiu? 
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Faza testowania oraz ewaluacja dostarczyła wstępnych wniosków z dotychczasowej realizacji projektu, 

które przedstawiono poniżej. 

4.3.1 Prowadzący zajęcia 

Rola prowadzącego 

Ewaluacja wykazała, że kluczową rolę dla prawidłowego efektu modułu nauczania kompetencji 

społecznych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia (co do tego zgodzili się wszyscy interesariusze projektu 

– nauczyciele, dyrekcja, uczniowie oraz eksperci). Od jego/jej umiejętności w dużej mierze zależy 

zarówno wzbudzenie zaangażowania uczniów, jego utrzymanie, a ostatecznie także to, jak wiele wyniosą 

oni z zajęć. Od tego w jakim stopniu cieszy się on poważaniem u uczniów i uczennic oraz od tego jak 

umie je wykorzystać, może zależeć sukces nauczania modułu. Kluczowym pytaniem było to, czy 

prowadzący ma być wychowawcą klasy, co z pewnych powodów wydaje się być naturalnym wyborem, 

bowiem okazało się, wychowawstwo połączone z nauczaniem kompetencji może przynieść różnorodne 

pozytywne efekty związane z lepszym poznaniem poszczególnych uczniów i działania klasy jako grupy. 

Ponadto wychowawca zna lepiej relacje panujące w klasie co może ułatwić mu prowadzenie zajęć. Przy 

czym chodzi tu nie tylko o kwestie natury wychowawczej i zachowanie uczniów w szkole, ale także o 

łatwiejszą pracę z nimi na innych zajęciach. Dodatkowym argumentem przemawiającym za 

prowadzeniem zajęć uczących kompetencji społecznych przez wychowawcę, jest fakt zachowania 

ciągłości osoby prowadzącej zajęcia, w przypadku wydłużenia zajęć lub rozciągnięcia ich w czasie dwóch 

lat szkolnych (jak zostanie przedstawione poniżej, semestr okazał się zbyt krótkim okresem na 

szczegółową realizację testowanego modułu). 

Innym możliwym rozwiązaniem jest powierzenia nauczania kompetencji społecznych nauczycielom 

przedmiotów ogólnych i zawodowych. Z perspektywy prowadzonych badań wynika jednak, że nie należy 

go brać pod uwagę. Co prawda wśród takich nauczycieli znalazły się jednostki, które świetnie poradzili 

sobie z postawionym przed nim trudnym zadaniem prowadzenia zajęć wg. odmiennego od zwykłych zajęć 

scenariusza, ale myśląc o wprowadzeniu nauczania kompetencji społecznych na szerszą skalę, nie należy 

rekomendować tego rozwiązania. 

Kolejnym wariantem, wartym rozważanie jest prowadzenie zajęć przez pedagogów, psychologów 

szkolnych lub doradców zawodowych. Z uwagi, że jest to grupa, która ma odpowiednie przygotowanie 

teoretyczne do prowadzenia takich zajęć, potencjalnie stanowi też grono osób najlepiej przygotowanych 

do prowadzenia zajęć z zakresu kompetencji społecznych.  

Generalnym wnioskiem z projektu jest przekonanie o niezmiernie ważnej roli prowadzącego, która 

nakłada na niego odpowiedzialność za powodzenie całego przedsięwzięcia związanego z nauczaniem 

kompetencji społecznych. Powoduje to potrzebę zapewnienia nauczycielom prowadzącym stałego 

wsparcia, należytego przygotowania oraz bieżącej pomocy w realizacji zajęć (więcej na ten temat w 

rozdz. 4.5). 

 

Rekrutacja nauczycieli   

Z uwagi na kluczową  rolę, jaką odgrywa osoba prowadząca zajęcia z nauczania kompetencji społecznych, 

niezwykle ważne jest prawidłowy sposób doboru tych osób.  Nadmienić należy, że uczenie kompetencji 

społecznych jest dla nauczycieli bardzo wymagające, nie dość, że przygotowanie i opanowanie 

scenariuszy pochłania sporo czasu, to jeszcze logika prowadzenia lekcji wymusza na nich inne podejście 

do ucznia. Jest to stosunek, który zakłada przejście od podejścia opartego na kontroli, do podejścia 

kładącego nacisk na relację i budowanie szacunku. 

Przy wyborze nauczycieli do realizacji zajęć z zakresu kompetencji społecznych, należy przede wszystkim 

wybierać osoby, które same takie kompetencje posiadają, szczególną uwagę należy zwracać tu na 

otwartość i pewność siebie. Wyraźnie mówili o tym dyrektorzy w indywidualnych wywiadach 

pogłębionych, zwracając uwagę, że potrafili by ze „swojego” grona pedagogicznego wskazać nauczycieli 

nadających się do nauczania kompetencji społecznych. Również uczniowie i uczennice pytani, czy wszyscy 



„Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”- projekt współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Raport z ewaluacji wewnętrznej 

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

29 

nauczyciele nadają się do prowadzenia tego typu zajęć jednogłośnie odpowiadali, że nie. Deklarowali, że 

najlepsi są tacy, z którymi „można się dogadać” dopytywani wyraźnie wskazywali na to, że tak naprawdę 

chodziło im o szacunek jakim darzą nauczyciela. 

Bardzo ważna przy podejmowaniu decyzji o prowadzącym zajęcia jest też jego gotowość do podjęcia 

wyzwania jakim jest zaangażowanie w prowadzenia zajęć z kompetencji społecznych – inaczej istnieje 

niebezpieczeństwo prowadzenia zajęć o typowo warsztatowym charakterze jako wykładów. Co bardzo 

ograniczałoby ich wpływ i oddziaływanie na uczniów. 

Równie istotną (wspomnianą już wcześniej) kompetencją nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia z 

kompetencji społecznych, jest posiadanie przez niego przynajmniej podstaw warsztatu psychologicznego. 

Zajęcia te mogą bowiem powodować „otwarcie” się uczniów lub inne trudne sytuacje i prowadzący 

powinien wiedzieć w jaki sposób ma reagować. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego 

systemu szkolenia i przygotowania nauczycieli do prowadzenia tego typu zajęć. Być może należy 

rozważyć również zaangażowanie do niektórych elementów zajęć psychologów - terapeutów, którzy na 

początku realizacji modułu pomagaliby nauczycielowi „otwierać” uczniów, np. poprzez trening 

interpersonalny. Z obserwacji uczniów w trakcie wywiadu zogniskowanego wynika wyraźnie, że mimo 

uczestnictwa w projekcie mają oni poważne deficyty w zakresie kompetencji społecznych. Takie zajęcia 

„otwierające” mogłyby znacząco pomóc nauczycielom w dalszej pracy. Warto też rozważyć, czy z pomocy 

trenerów-terapeutów nie mógłby skorzystać też zespół nauczycieli odpowiedzialny za kształtowanie 

kompetencji społecznych (psycholog szkolny, wychowawcy, nauczyciele przedsiębiorczości, kultury 

zawodu itp.) – na zasadzie: zanim zaczniesz otwierać, otwórz się sam, medice cura te ipsum. 

Ewaluacja wskazuje, że za decyzję dotyczącą powierzenia prowadzenia zająć konkretnej osobie powinien 

być odpowiedzialny dyrektor placówki, który najlepiej zna swoją kadrę. Jednakże wybór dyrekcji powinien 

zostać zweryfikowany np. przez trenera na szkoleniu nauczycieli przygotowującym do prowadzenia zajęć. 

Rekrutacja zatem powinna być oparta na kontakcie z dyrektorem i wyborze nauczycieli dokonanym razem 

z nim. 

 

Weryfikacja pracy nauczycieli 

Z uwagi na rolę nauczyciela w procesie budowania kompetencji społecznych istotną kwestią wydaje się 

monitoring pracy nauczycieli. Jednakże sposób weryfikacji jakości ich pracy jest niezmiernie trudny, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę realia systemu edukacji. Niemniej jednak z uwagi na kwestie takie jak np. 

wypalenie nauczycieli z powodu prowadzenia przez kilka lat tak angażującego przedmiotu, powoduje, że 

należy weryfikować sposób prowadzenia przez nich zajęć. Dlatego na potrzeby nauczania kompetencji 

społecznych należałoby skoncentrować się na od kontroli celów osiąganych w trakcie scenariuszy. 

 

4.3.2  Wielkość i rodzaj grupy 

Nauczyciele zapytani jak duże grupy uczniów chcieliby prowadzić w ramach nauczania kompetencji 

społecznych wskazywali na grupy ok. 15 osób. Jednakże w warunkach szkolnych osiągnięcie takiej 

liczebności wydaję się bardzo trudne. Z drugiej jednak strony przekroczenie pewnego poziomu liczebności 

grupy, praktycznie uniemożliwia odpowiednie przeprowadzenie scenariuszy – wpływa to na utrzymanie 

dyscypliny i skupienia uczniów oraz możliwość realizacji zajęć w wyznaczonym czasie. Prowadzenie zajęć 

np. z 30 uczniami równocześnie praktycznie mija się z celem. Dlatego tez grupy nie powinny przekraczać 

25 osób, optymalnie powinny liczyć 18-20. Dużo łatwiejsze wydaje się zorganizowanie zajęć w małych 

grupach w systemie modułowym, ale z uwagi na deklarowaną przez nauczycieli i dyrektorów szkół 

niemożność radykalnego odejścia od systemu klasowo-przedmiotowego prawdopodobieństwo osiągnięcia 

tego stanu w większości szkół należy do względnie dalekiej przyszłości (minimum kilka lat). 

Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest decyzja czy pracować należy z jedną klasą czy z 

uczniami z różnych klas. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Praca z jedną klasą pozwala na 
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zintegrowanie i przepracowanie problemów pojawiających się w danej grupie. Ponadto stwarza możliwość 

łatwiejszej pracy z tą klasą w przyszłości. Dodatkowo poza oddziaływaniem na poszczególnych uczniów 

dochodzi jeszcze jeden element - oddziaływania na grupę jako całość. Z drugiej jednak strony możemy 

mieć do czynienie ze znacznym odsetkiem osób niezainteresowanych zajęciami i w ten sposób 

obniżających zaangażowanie całej grupy. W związku z tym oddziaływanie zajęć może być nieco mniejsze. 

Również ze względu na integracją klasy wskazane wydaje się by w projekcie brała udział cała klasa, 

natomiast w trakcie zajęć najlepiej żeby poszczególne zadania były realizowane w mniejszych podgrupach 

– najlepiej żeby, tak jak to było praktykowane, podział na małe grupki na każdych zajęciach był inny. 

Natomiast prowadzenie zajęć z uczniami i uczennicami z różnych klas, wiąże się z większym 

oddziaływaniem na poszczególnych uczniów, w mniejszym stopniu zaś na świeżo powstałą grupę, która 

prawdopodobnie nigdy w podobnej konfiguracji się nie spotka. Niemniej jednak w przypadku grup 

łączonych będziemy mieli do czynienia z osobami zainteresowanymi udziałem w tego typu 

przedsięwzięciu zatem wpływ na nich powinien być większy. 

4.3.3  Umiejscowienie zajęć z kompetencji społecznych w planie zajęć 

W fazie testowania zajęcia prowadzone były w różnych klasach, co umożliwiło omówienie w trakcie 

wywiadów i warsztatów z nauczycielami, która klasa z ich doświadczenia wydaje się najbardziej 

adekwatna do nauczania kompetencji społecznych. Rozpatrywane były dwie alternatywy: realizacja zajęć 

w klasie pierwszej oraz w klasach  późniejszych. 

Przeprowadzenie zajęć w klasie pierwszej może bardzo pozytywnie wpłynąć na integrację uczniów w 

klasie, którzy będą jeszcze razem przez parę następnych lat. Uczniowie, którzy brali udział w projekcie 

będąc w klasie późniejszej żałowali, że takie zajęcia nie były u nich przeprowadzone na początku, po 

przyjściu do szkoły. W przypadku pierwszej klasy zaznaczano jednak, że nie można wprowadzić zajęć w 

od początku roku. Trzeba poczekać 1-2 miesiące żeby klasa się odrobinę poznała i żeby nauczyciele 

poznali nowych uczniów i uczennice. Natomiast w późniejszych (starszych) klasach praca z uczniami 

wydawała się nauczycielom łatwiejsza ponieważ znali już swoich podopiecznych i „wiedzieli na co ich 

stać”. 

Pogodzeniem/połączeniem powyższych alternatyw wydaje się być pomysł nieograniczania nauczania 

kompetencji społecznych do jednego roku szkolnego – szczególnie jeśli będzie realizowany w całych 

klasach. Zajęcia mogłyby rozpoczynać się np. w II semestrze i być kontynuowane w kolejnym roku. 

Rozwiązałoby to również problem niedostatku czasu jaki należałoby poświęcić na realizacje scenariuszy. 

Jak wynikało z warsztatów z nauczycielami, realizowany przez nich program był trochę przeładowany i 

trudno go było przerobić w ciągu założonego czasu. Stąd też pojawiły się wnioski dotyczące jego 

„okrojenia" lub wydłużenia czasu realizacji na dwa lata. Rozwiązaniem wskazanym przez nauczycieli i 

nauczycielki była realizacja zajęć w pierwszym semestrze pierwszej klasy. W drugim semestrze bowiem 

zajęcia są skracane z uwagi na matury, egzaminy zawodowe, wycieczki i choć nie dotyczy to jeszcze 

uczniów klas pierwszych, to ma wpływ również na ich czas zajęć. Ponadto zakończenie zajęć i ocena ich 

efektów powinna mieć miejsce zdecydowanie przed zakończeniem roku i rozdaniem świadectw, gdyż 

bardzo wielu uczniów pod sam koniec roku szkolnego wyjeżdża za granicę do pracy (ew. podejmuje pracę 

w kraju), nie czekając na odebranie świadectwa. W ostatnim miesiącu roku szkolnego absencja jest 

zdecydowanie wyższa, niż przeciętnie, co stwarzać może również problemy z zakończeniem cyklu jakim 

jest prezentacja projektów uczniowskich. Projekty dłuższe i bardziej angażujące uczniów mogą, w 

przypadku prowadzenia zajęć w drugim semestrze, nie zostać zrealizowane. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że zarówno uczniowi i uczennice jak i nauczycieli i nauczycielki biorący udział w projekcie nie 

wyobrażają sobie jego realizacji przez przeprowadzenia działalności praktycznej – w postaci realizacji 

projekt – inicjatywy uczniowskiej. Inicjatywa uczniowska stanowiła integralną część nauczania 

kompetencji. Była momentem, w którym uczestnicy i uczestniczki mogli się sprawdzić, co więcej pełniła 

także element motywujący do udziału w zajęciach. Zatem najlepiej byłoby aby przybrała ona formę 

podobną jak w projekcie - inicjatywy, na który uczniowie dostają dodatkowe środki i ją realizują. Wydaje 

się jednak, że w rzeczywistości szkolnej utrzymanie takiego stanu może być trudne lub wręcz niemożliwe. 



„Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”- projekt współfinansowane przez Unię 
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Raport z ewaluacji wewnętrznej 

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

31 

Dlatego powinno się wykorzystać wszelki nadarzające się okazje, które mogłyby angażować uczniów w 

działania praktyczne. Wyniki z ewaluacji wskazują ponadto, że powinna być realizowana jedna inicjatywa 

na grupę, w której prowadzone są kompetencje społeczne. Więcej inicjatyw może doprowadzić do 

rywalizacji i rozbicie grupy, wiąże się też z większym wysiłkiem finansowo-organizacyjnym dla szkoły.  

Sugestie nauczycieli zatem są spójne z proponowanym wyjściem rozciągnięcia zajęć na dwa lata, co 

umożliwi zarówno integrację klasy, jak i zapewni właściwą (nie wymagającą rezygnacji z części zajęć) 

realizację całego zaplanowanego programu. Co więcej dyskusja z ekspertami wskazała, że przyjęcie 

takiego rozwiązania będzie przydatne także z perspektywy zbudowania/modyfikacji programu zajęć, 

który w pierwszym etapie (I klasa) będzie przewidywał zajęcia wspomagające integrację (odpowiednie 

scenariusze), następnie zajęcia wspomagające rozwój osobisty (związane z poznaniem siebie), a na 

końcu wspomagające rozwój zawodowy (umiejętnościami na rynku pracy). Takie uporządkowanie zajęć 

wydaje się nie tylko logiczne, ale też spójne ze zamieniającymi się wraz z wiekiem potrzebami uczniów i 

uczennic. 

4.3.4  Sposób oceniania i miejsce na świadectwie 

Jeśli kompetencje społeczne miałby stać się jednym z obowiązkowych przedmiotów, należy zmierzyć się z 

kwestią dotyczącą sposobu jego oceniania, miejsca na świadectwie/dyplomów. 

Nauczyciele w zasadzie jednogłośnie zgodzili się, że stawianie ocen w trakcie nauczania kompetencji 

społecznych jest niemożliwe i niewskazane. Podobną opinię przedstawili eksperci. Ocenianie jest 

niemożliwe gdyż większość kompetencji, które są trenowane i zdobywane podczas zajęć, w bardzo małym 

zakresie nadaje się do oceniania. Jak bowiem porównywać i oceniać kompetencje takie jak otwartość 

osób, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji itd. Podobną opinię do 

przedstawicieli grona pedagogicznego mieli również uczniowie i uczennice biorący udział w projekcie. Byli 

oni przeciwni jakiemukolwiek ocenianiu na tych zajęciach. Jednym z głównych plusów zajęć, na jakie 

uczęszczali wskazanych przez nich w trakcie wywiadów grupowych było to, że podczas zajęć nauczyciel 

ich w żaden sposób nie oceniał, wprowadzona była również reguła by uczniowie nie krytykowali się 

wzajemnie. Powodowało to, że nie odczuwali stresu przychodząc na lekcje, co było dla nich niezmiernie 

ważne. Choć brak spięcia uczniowie ocenili pozytywnie, należy pamiętać, że może całkowity brak 

oceniania/odzwierciedlenia na ogólną oceną zachowania ucznia w szkole może być też czynnikiem 

demotywującym – może dojść do deprecjonowania znaczenia zajęć ze strony uczniów, spadkiem 

motywacji do uczestniczenia w nich. 

Dlatego też ważne jest aby uczestnictwo ucznia w zajęciach znalazło odzwierciedlenie w bardzo wymierny 

sposób: może to być np. certyfikat ukończenia takiego bloku zajęć, lub wpis w odpowiednim miejscu na 

świadectwie.  Włączenie zajęć z kompetencji społecznych w system nauczania szkoły w znacznym stopniu 

wpłynęłoby również na utrzymanie odpowiedniego poziomu frekwencji. Ponadto udział w tego typu 

zajęciach, odnotowany na świadectwie lub poprzez wręczanie uczniom/uczennicom dodatkowego 

dyplomu, byłby elementem, który mógłby wzbogacić ich CV. 

4.3.5  Szersze oddziaływanie nauczania kompetencji społecznych 

Warto zwrócić uwagę, że realizacja projektu nie wpływa tylko na uczniów i klasy jako całość, ale także na 

nauczycieli oraz na szkolę. 

Realizacja projektu w znaczącym stopniu wpływa na kompetencje nauczycieli. Wzbogaca ich kwalifikacje 

o charakterze psychologicznym, które są niezbędne w pracy z uczniami. Daje ponadto mnóstwo 

elementów warsztatu pracy z grupą, a także wskazuje wiele różnorodnych ćwiczeń, które mogą 

wykorzystać w swojej dalszej pracy. Pozwala też zebrać doświadczenia w budowaniu szacunku wśród 

uczniów opartego na relacjach, a nie na kontroli. Dzięki temu ma to wpływ na ich pracę oraz kontakty z 

uczniami. 
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Ponieważ elementem nauczania kompetencji społecznych są inicjatywy uczniowskie, które najczęściej 

realizowane są w społecznościach lokalnych (tym samych swym zasięgiem wychodzą poza szkołę), 

umożliwiają one zbudowanie relację pomiędzy szkołą a innymi podmiotami na terenie gminy i powiatu. 

Dzięki prowadzonym działaniom zwiększa się renoma szkół, stają się popularne, co w przyszłości może 

wpływać na zainteresowanie kandydatów do przyjścia do szkoły. Co jest nie do przecenienie w dobie niżu 

demograficznego i problemów z liczebnością uczniów, z jakimi boryka się szkolnictwo zawodowe w woj. 

mazowieckim. 

Zatem rozpowszechniając informacje o projekcie, należy kłaść także nacisk na szersze oddziaływanie 

nauczania kompetencji społecznych. Bowiem zajęcia pozytywnie wpływają nie tylko na uczniów, ale też 

na otoczenie społeczne. 

4.3.6  Wprowadzenie kompetencji społecznych do szkoły 

O samej konieczności nauczanie kompetencji społecznych wielokrotnie mówili dyrektorzy i nauczyciele, 

ponadto wskazywały ją również wyniki diagnozy przeprowadzonej w początkowej fazie realizacji projektu.  

Pojawia się jednak kwestia tego w jaki sposób zajęcia takie powinny być obecne w szkole. 

Wydaje się, że istnieją dwa główne modele wprowadzenia tego nauczania do szkoły. Pierwszy dotyczy 

przyjęcia go w postaci modułu, prowadzonego przez osobę posiadające pogłębione przygotowanie 

psychologiczne lub pedagogiczne. Wydaje się, ze najlepszymi do tego osobami byliby pedagog szkolny, 

psycholog lub doradca zawodowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że wdrażania nauczania kompetencji 

społecznych w postaci modułu uzależnione jest od tego czy w szkole wprowadzone zostało nauczanie 

modułowe.  

Innym sposobem wprowadzenia nauczania kompetencji do szkoły może być włączenie go w godziny 

wychowawcze. Wtedy zajęcia powinien prowadzić wychowawca, który zna uczniów i zapewnia ciągłość 

nauczania. 

Zdecydowanie odrzucić należy natomiast możliwość „podziału tematyki zajęć” pomiędzy istniejące 

przedmioty np. część na przedsiębiorczość, część na j. polskim itd. Rozwiązanie takie odbiera nauczaniu 

zintegrowany charakter i znacznie osłabiły jego efekty. 

4.3.7  Sposób finansowanie nauczania kompetencji społecznych w 

szkole 

Finansowania przedsięwzięcia nauczania kompetencji społecznych jest kluczową kwestią związaną z 

realnym wprowadzeniem tych zajęć do szkoły. Tak, żeby mogło być ono realizowane na szerszą skalę niż 

w trakcie fazy testowej projektu. 

Realizowany projekt skierowany jest do woj. mazowieckiego i tak należy rozumieć szersze jego 

wprowadzenie. W tym celu należy równocześnie skierować swoje wysiłki na przekonanie dyrektorów szkół 

oraz organów prowadzących do jego wdrożenia. Ponadto należy rozwinąć współpracę z Urzędem 

Marszałkowskim. 
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4.4 Materiały do nauki kompetencji społecznych 

4.4.1 Struktura lekcji  

W trakcie badań pojawiła się kwestia dotycząca struktury scenariuszy lekcji. Nauczyciele postulowani jego 

uzupełnienie o pewne elementy oraz większe uelastycznienie. 

Ważnym elementem, o który wg nich powinny zostać uzupełnione scenariusze jest precyzja 

sformułowania celów jakie maja być osiągnięte podczas zajęć. Pozwoliłoby to nauczycielom na lepsze 

zrozumienie tematu oraz bardziej szczegółowe uświadomienie im tego, co mają osiągnąć. Scenariusze 

powinny być uzupełnione także o informacje pozwalające ocenić czy zaplanowane cele zostały 

zrealizowane (mogą to być wskaźniki). Dodatkowo nauczyciele postulowali dodanie do podręcznika swego 

rodzaju słowniczka psychologicznego, który pomógłby im w poruszaniu się po nim. Sugestia ta 

potwierdza tezę o ważności wykształcenia psychologicznego prowadzącego zajęcia lub chociaż odbycia 

kursu z tego zakresu. Istotne jest także poprawienie precyzji poleceń w scenariuszach, tak by były 

bardziej zrozumiałe dla uczniów. 

Inną ważną kwestią poruszona przez nauczycieli i nauczycielki jest sprawa elastyczności scenariuszy. 

Nauczyciele wskazywali, ze niejednokrotnie musieli zmienić ćwiczenia, ze względu na specyfikę grupy 

oraz jej wcześniejsze doświadczenia – uczniowie już znali zaplanowane ćwiczenia/przykłady. Być może 

było to spowodowane anachronicznością przykładów lub ich rozpowszechnieniem, znajomością z innych 

zajęć. W celu zwiększenia elastyczności zajęć możliwe są dwa rozwiązania. 

Pierwsze polegałoby na precyzyjnym określeniu celów poszczególnych scenariuszy oraz dostarczeniu 

sposobów ich oceny (autoewaluacji), a następnie na zaproponowaniu kilku dobrze opisanych (pod 

względem technicznym, ale też potencjalnego oddziaływania) ćwiczeń, dzięki którym możliwa byłaby 

realizacja wyznaczonych celów. Nauczyciel mógłby samodzielnie wybrać w ramach każdego scenariusza 

ćwiczenia, które jego zdaniem najlepiej doprowadziłyby w przypadku danej grupy, do realizacji 

założonych w scenariuszu celów. Mógłby też zmienić planowane ćwiczenie gdyby okazało się, że 

uczniowie i uczennice już spotkali się z nim spotkali/już je znają z innych zajęć czy kursów. 

Drugie rozwiązanie mogłoby polegać na tym, że poza wspomnianymi celami i sposobem ich oceny 

zaproponowany zostałby „program minimum”, który należy zrealizować w trakcie zajęć. Składałyby się na 

niego ćwiczenia, które są niezbędne do realizacji celów określonych na tzw. podstawowym poziomie. 

Dodatkowo w scenariuszach zaproponowane zostałyby dodatkowe ćwiczenia, które można włączyć w tok 

zajęć, rozszerzając je, w zależności od dostępnego czasu i specyfiki grupy. 

Niezależnie od przyjęcia któregokolwiek z powyższych rozwiązań, ważne jest też by scenariusze poddane 

zostały korekcie stylistycznej i gramatycznej oraz redakcji językowej, bowiem nauczyciele zgłaszali też 

trudności dotyczące pojawiających się w scenariuszach błędów i niefrasobliwości stylistycznych. 

4.4.2 Modyfikacja ilości scenariuszy 

Z zebranych w trakcie ewaluacji informacji wynika, że nie należy zbytnio ingerować w ilość lekcji. Ich 

zakres oceniany był jako całościowy i nie wymagający ingerencji. Nie wskazano, na żadne dodatkowe 

tematy jakie powinny się znaleźć w scenariuszach. Generalnie nie wskazywano też tematów, które 

powinny zostać wyłączone. Pojawiły się jednak sugestie dotyczące lekcji o zadawaniu pytań. Nauczyciele 

twierdzili, że co prawda poruszane w trakcie tych zajęć kwestie są bardzo ważne, to nie muszą być ujęte 

w samodzielną całość, bowiem pojawiają się także w innych scenariuszach, możliwe jest zatem włączenie 

tej tematyki w inne lekcje.  

4.4.3 Kolejność prowadzenia lekcji 

Jak zostało wskazane powyżej warto rozważyć modyfikację kolejności prowadzenia lekcji. Powinny one 

zostać pogrupowane w autonomiczne moduły: 1 dotyczący integracji klasy. 2 dotyczący poznania siebie 

(rozwój osobisty) i 3 dotyczący obecności na rynku pracy (rozwój zawodowy). Jednoznacznie powinno też 
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zostać określone, od którego momenty można a od którego powinno się rozpocząć realizację inicjatywy 

uczniowskiej. 

4.5 Ocena gotowości dyrekcji i nauczycieli do wprowadzenia 

modułu kompetencji społecznych 

Wyniki z ewaluacji wewnętrznej w zestawieniu z rezultatami wcześniejszych badań prowadzonych w 

ramach projektu (w celu opracowania diagnozy) wskazują na znaczne zróżnicowanie w postawach 

przedstawicieli grona pedagogicznego uczestniczących w projekcie oraz tych, którzy nie brali w nim 

udziału. 

Nauczyciele nieuczestniczący w projekcie mają trudności ze zrozumieniem jego sensu i istoty. Zwykle 

kojarzy im się z nauczaniem przedsiębiorczości, kultury zawodu, treningiem umiejętności poszukiwania 

pracy. W związku z wprowadzeniem nauczania kompetencji społecznych do placówek kształcenia 

zawodowego, problemem może być zatem wyjaśnienie im, czym tego rodzaju zajęcia różnią się od 

dotychczas prowadzonych i jaka jest ich wartość dodana w stosunku do wcześniejszych zajęć, 

kojarzonych z nauczaniem kompetencji społecznych. Argumenty pozwalające przezwyciężać opisaną 

trudność i zastrzeżenia zawarte zostały w tabeli poniżej. 

Natomiast nauczyciele uczestniczący w projekcie pilotażowym twierdzą z kolei, że zajęcia takie są bardzo 

wartościowe dla uczniów oraz dla nich samych, choć uważają również, że jest to projekt silnie angażujący 

emocjonalnie, a ponadto wymagający od prowadzącego wielu umiejętności, które w zwykłym trybie 

kształcenia nauczycieli rozwijane są w stopniu niewystarczającym. Wynika z tego, że nauczyciele 

prowadzący treningi kompetencji społecznych wymagają wsparcia. Generalnym wnioskiem z projektu jest 

przekonanie, że nauczyciele realizujący ten moduł powinni trwale uczestniczyć w sieci wsparcia 

grupującej nauczycieli mających bezpośredni kontakt z uczniami oraz trenerów wspierających. Do 

rozważenia jest również zaangażowanie do prowadzenie zajęć wymagających specjalnych kompetencji 

(np. treningu interpersonalnego) trenerów zewnętrznych, przy których nauczyciele realizujący moduł 

mogliby występować jako ko-trenerzy. Propozycja ta wynika ze stwierdzonej w badaniu kluczowej roli 

nauczyciela: ze względu na dość duże trudności w prowadzeniu tego typu zajęć i wysokie wymagania co 

do kompetencji prowadzącego, nie mogą oni pozostawać bez bieżącej pomocy w rozwiązywaniu 

problemów, na jakie się natykają. Wynika to również z faktu, że źle poprowadzone zajęcia tego typu 

mogą wywoływać efekt obniżenia poziomu kompetencji społecznych z uwagi na to, że niepowodzenie 

uczniów np. w realizacji własnych projektów czy w kształtowaniu umiejętności argumentowania, słuchania 

itp. – może skutkować zniechęceniem uczniów do podejmowania prób rozwoju w tym zakresie 

(aktywność tego typu może zostać w ich oczach ośmieszona).  Dodać można do tego jeszcze np. w 

sposób oczywisty negatywne skutki nieprofesjonalnego treningu asertywności. 

Nauczyciele uczestniczący w projekcie pilotażowym stali się jednak zdecydowanymi zwolennikami 

wprowadzenia tego typu zajęć, mimo, że w trakcie diagnozy zajmowali nieraz stanowisko sceptyczne. 

Można zatem założyć, że jego wprowadzenie na szerszą skalę również spotka się z ich poparciem, rzecz 

jasna w przypadku odpowiedniego doboru argumentacji. 

Dyrekcja placówek, oceniając projekt, zwróciła uwagę przede wszystkim na trzy typy korzyści, 

wynikające z niego: 

 wzrost atrakcyjności szkoły na rynku edukacyjnym 

 zmniejszenie problemów wychowawczych 

 poprawa wyników w nauce, co może mieć znaczenie przy ustalaniu pozycji szkoły w różnego typu 

rankingach. 

Należy podkreślić jednak, że od większości dyrektorów nie należy oczekiwać inicjatywy we wprowadzaniu 

tego typu zajęć do szkół. Z wywiadów z dyrektorami wynika wyraźnie, że oddają oni zwykle inicjatywę w 

tych kwestiach organom prowadzącym i Ministerstwu Edukacji Narodowej. W związku z tym szczególnie 

ważne wydaje się dotarcie z odpowiednią argumentacją do organów prowadzących, które, paradoksalnie, 

mogąc w tej kwestii najwięcej, zaliczają się do najmniej świadomych wagi problemu.  
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Argumenty skierowane do wszystkich trzech kategorii interesariuszy, mające przekonać ich o wadze 

wprowadzenia nauczania kompetencji społecznych zebrano i przedstawiono poniżej. 

Tabela 9. Argumentacja dotycząca wprowadzenia modułu nauczania do placówek kształcenia zawodowego 

Typ interesariusza Sytuacja/wnioski z badania Argument za wprowadzeniem modułu 

Nauczyciele 

Nauczyciele, którzy nie zetknęli się z 

projektem, uważają, że kompetencji 

społecznych szkoła naucza w stopniu 

dostatecznym na takich zajęciach, 

jak, np. kultura zawodu czy 

przedsiębiorczość. 

Argumentem mogą być pozytywne wyniki projektu, 

czyli zmiana nastawienia nauczycieli, którzy z 

projektem się zetknęli. Warto również pytać, jakimi 

metodami uczone są przedmioty, na które powołują 

się nauczyciele. Zwykle nie są to metody 

warsztatowe, a trudno wykształcić kompetencje 

społeczne metodą wykładu. Warto również zwrócić 

uwagę na to, że kompetencji społecznych w obecnej 

formule kształcenia zawodowego nie naucza się w 

sposób zintegrowany. Za każdym razem jest to tylko, 

(a w wielu przypadkach w ogóle nieosiągana) wartość 

dodatkowa innych zajęć.  Moduł treningu kompetencji 

społecznych pozwala na kompleksowe potraktowanie 

tego tematu i w związku z tym na lepsze 

wykorzystanie już wypracowanych w szkole  

rozwiązań. 

Projekt wymaga profesjonalnej 

realizacji. 

Wprowadzenie projektu ma sens pod warunkiem, że 

nauczyciele prowadzący tego rodzaju działania będą 

funkcjonować w ramach sieci wsparcia, w której będą 

mogli znaleźć pomoc kolegów, a także wsparcie 

profesjonalnych trenerów i psychologów w przypadku 

szczególnie trudnych wyzwań. 

Dyrekcja 

placówek 

Dyrektorzy postrzegają trening 

kompetencji społecznych jako 

jeszcze jeden rodzaj zajęć 

dodatkowych, rodzaj lekcji 

wychowawczej. Podkreślają trudności 

w znalezieniu trwałego miejsca dla 

tego typu zajęć w siatce godzin. 

Na zgłaszane problemy organizacyjne odpowiedzieć 

można w jeden sposób: szkołom, które zaangażowały 

się w projekt pilotażowy, udało się znaleźć miejsce na 

tego rodzaju zajęcia.  

W argumentacji należy przede wszystkim odwoływać 

się do korzyści wynikających z projektu: 

 zwiększenie atrakcyjności szkoły na rynku 

edukacyjnym 

 integrację uczniów i wzrost ich zaangażowania 

społecznego 

 zmniejszenie się problemów wychowawczych 

Organy 

prowadzące 

Organy prowadzące w chwili obecnej 

nie muszą widzieć potrzeby 

wprowadzenia modułu, ale to właśnie 

one są władne, by takie zajęcia w 

szkołach przez nie zarządzanych się 

pojawiły. 

Ponieważ organy prowadzące (powiaty) odpowiadają 

za takie obszary, jak rynek pracy i bezpieczeństwo, w 

ich przypadku należy przede wszystkim odwoływać 

się do dwóch typów argumentów: 

 poprawa jakości zasobów ludzkich na lokalnym 

rynku pracy 

 zmniejszenie się trudności wychowawczych, co 

może skutkować np. mniejszymi problemami z 

przestępczością i wykroczeniami młodzieży 

Warto również zwracać uwagę na to, że uczniowie 

uczestniczący w treningu stają się kreatywnymi 

członkami społeczności lokalnej, chętnie 

uczestniczącymi w różnych inicjatywach na rzecz 

ogółu. 

Do organów prowadzących dotrzeć można także z 

argumentacją odnoszącą się do wzrostu atrakcyjności 
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szkół. Większa liczba uczniów oznacza bowiem 

zwiększenie przychodu z subwencji oświatowej. 

Źródło: Opracowanie własne 
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5 Wnioski i rekomendacje 

 Czy oddziaływanie projektu uprawnia do wdrożenia jego efektów do polityki edukacyjnej 

państwa? 

 Osiągnięto zakładaną w strategii wartość wskaźnika (na poziomie 53,7%) dotyczącego wzrostu 

kompetencji społecznych u uczniów, co wskazuje, że istnieją wystarczające przesłanki do 

wdrożenia projektu na szerszą skalę. 

 Ewaluacja i projekt wykazały, że zajęcia kształtujące kompetencje społeczne w 

dotychczasowej formule kształcenia zawodowego nie są nauczane w sposób zintegrowany. 

Różne przedmioty (np. kultura zawodu, przedsiębiorczość itp.) zawierają elementy 

kształtowania kompetencji społecznych, ale są one budowane przy okazji nabywania innych 

umiejętności. Projekt wyraźnie wykazał, że zintegrowane podejście do kształtowania 

kompetencji społecznych przez szkołę przyniesie zdecydowanie lepsze efekty niż „rozproszone” 

podejście, z jakim mamy do czynienia dzisiaj. 

 Projekt i wyniki badań wykazały duże zapotrzebowanie uczniów na zajęcia, w ramach których 

mogliby wykazać się własną inicjatywą i pomysłowością (wysokie oceny projektów 

uczniowskich jako elementu treningu kompetencji społecznych). Przemawia to zdecydowanie 

za wprowadzeniem modułu treningu kompetencji społecznych z nieodzownym elementem 

projektu uczniowskiego. 

 Ewaluacja wykazała zdecydowanie, że w obecnej formule kształcenia zawodowego 

kompetencje społeczne kształtowane są niewystarczająco w stosunku do wyzwań i potrzeb 

rynku pracy. Przemawia to za wprowadzeniem w szerszym zakresie treningu kompetencji 

społecznych, zwłaszcza do nauczania zawodów, w których są one wymagane w większym 

zakresie (praca z klientem, praca zespołowa). 

 Ponieważ projekt – jak wykazało jego testowanie – był realizowany w zbyt krótkim czasie, 

postulujemy wprowadzenie go do systemu edukacji minimum w wymiarze 2 semestrów, w 1 i 

w 2 klasie (patrz rozdz. 4.3.3) 

 Szczególnie istotne wydaje się dotarcie z odpowiednią argumentacją dotyczącą wprowadzenia 

projektu, do organów prowadzących, które, paradoksalnie, mogąc w tej kwestii najwięcej, 

zaliczają się do najmniej świadomych wagi problemu. Warto też podkreślić, że ich rola 

wzrośnie wraz z planowaną likwidacją kuratoriów. 

 

 Jakie modyfikacje powinny zostać wdrożone w projekcie, żeby był on lepiej dostosowany do 

potrzeb i możliwości interesariuszy? 

 Zajęcia te powinny tworzyć blok modułów, w którym trening kompetencji jest modułem 

pierwszym, a w następnych wykorzystywane są i wzmacniane kompetencje ukształtowane na 

tych zajęciach. Warto również zastanowić się – to pytanie do metodyków i psychologów – czy 

trening kompetencji społecznych nie powinien być poprzedzony (a może zakończony?) 

profesjonalnie poprowadzonym treningiem interpersonalnym. Problemem jednak w takim 

przypadku jest to, że tylko nielicznym nauczycielom można by było bezpiecznie powierzyć 

prowadzenie tego typu zajęć, a zaangażowanie zewnętrznych trenerów-terapeutów może okazać 

się dość kosztowne.  

 Słuszne wydaje się rozważenie wprowadzanie nauczania kompetencji społecznych w dwojaki 

sposób, zależny od przyjętego w placówce systemu nauczania: w szkołach gdzie działać będzie 

system modułowego nauczania warto aby zajęcia były prowadzone przez psychologa/doradcę 

zawodowego, w szkołach zaś o tradycyjnym programie nauczania zajęcia powinien prowadzić 

(odpowiednio wcześniej przygotowany) nauczyciel wychowawca, np. w czasie godziny 

wychowawczej. 

 Wydaję się, że niemożliwe jest nauczanie kompetencji społecznych bez realizacji praktycznego 

przedsięwzięcia przez uczniów (inicjatywy uczniowskiej), jeśli nie jest one możliwe do realizacji w 

trakcie zajęć, należy zachęcać do jej realizacji po zakończeniu. 

 Istotne jest aby uczniowi i uczennice zostali wynagrodzeni za udział w zajęciach. Mogą to być 

certyfikaty, nota na świadectwie. 

 Należy poddać korekcie stylistycznej i gramatycznej scenariusze zajęć. 
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 Jeden semestr jest zbyt krótkim okresem czasu aby wykształcić/zbudować kompetencje 

społeczne. 

 Ważne jest aby podtrzymywać zaangażowanie nauczycieli i dyrekcji – warto pomyśleć o 

powołaniu koordynatora, który w szkole prowadziłby projekt, warto zapewnić patronat organu 

prowadzącego oraz wytworzyć markę projektu i ją promować. 
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Aneks 

1 Kwestionariusze ankiet pre test i post test 

2 Scenariusze wywiadów IDI 

3 Scenariusze wywiadów FGI 

 


