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2 Koncepcja badania

Celem badania było zebranie informacji mających 
implementacji treningu 
obywatelskich.  

Realizacja projektu prowadzona będzie
Mazowiecki, Kozienice, Ciechanów
były w ośrodkach, w których realizowany 

Każda z lokalizacji potraktowana została jako studium przypadku. W każdym z ośrodków 
zostały przeprowadzone badania z wykorzystaniem 
trzech wymiarach: 

• różnorodności badanych grup (nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, d
szkół) 

• różnorodności metod i technik badawczych (badania jakościowe (indywidualne i 
grupowe)  i ilościowe (wywiady standaryzowane i ankiety) 

• różnorodności członków z
doświadczeń członów zespołu b

Studia przypadku prowadzone 
uogólniającego charakteru, bez utraty informacji o specyfice badanych lokalizacji. 

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

3 Obszary i pytania badawcze

W ramach opracowania koncepcji badawczej problematyka badania podzielona została na 
3 obszary związane z zakresami tematycznymi, które mają być nauczane w ramach 
planowanych w ramach projektu zajęć. Każdemu zakresowi tematycznemu 
przyporządkowane zostały pytania badawcze

3.1 Edukacja finansowa i ekonomiczna

 
• Umiejętność zarządzania finansami i planowania wydatk

o Jaki jest sposób zarządzanie finansami 
o Jaka jest sytuacja finansowa uczniów
o Co robią uczniowie kiedy 

rezygnują, zmieniają cele
o W jakiej perspektywie czasowej 
o Jaka jest wysokość oczekiwanego wynagrodzenia przez uczniów?

 
• Źródła wiedzy dotyczącą finansów, 

przez uczniów. 
o Jak często oglądają 

zainteresowani? 
 

• Wpływ działań marketingowych na uczniów.

 
                                           

Koncepcja badania 

zebranie informacji mających wspomagać opracowanie strategii 
uczenia kompetencji ekonomicznych, finansowych i 

prowadzona będzie w czterech lokalizacjach: 
Mazowiecki, Kozienice, Ciechanów. W związku z tym prace badawcze 

w ośrodkach, w których realizowany będzie projekt.  

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

adanych grup (nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, d

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

różnorodności członków zespołu badawczego (połączenie różnych perspektyw i 
doświadczeń członów zespołu badawczego) 

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

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

Obszary i pytania badawcze 

koncepcji badawczej problematyka badania podzielona została na 
zakresami tematycznymi, które mają być nauczane w ramach 

planowanych w ramach projektu zajęć. Każdemu zakresowi tematycznemu 
kowane zostały pytania badawcze. 

Edukacja finansowa i ekonomiczna  

Umiejętność zarządzania finansami i planowania wydatków 
arządzanie finansami / struktura wydatków 

Jaka jest sytuacja finansowa uczniów - czy muszą zarabiać, czy pracują
uczniowie kiedy brakuje im pieniędzy na jakiś cel - szukają, 

rezygnują, zmieniają cele? 
W jakiej perspektywie czasowej uczniowie planują wydatki, czy są rozrzutni
Jaka jest wysokość oczekiwanego wynagrodzenia przez uczniów?

dotyczącą finansów, sposobów zarabiania i wydawa

Jak często oglądają informacje gospodarcze czy ekonomiczne, czy są 

Wpływ działań marketingowych na uczniów. 

 

wspomagać opracowanie strategii 
, finansowych i 

w czterech lokalizacjach: Siedlce, Mińska 
W związku z tym prace badawcze skoncentrowane 

Każda z lokalizacji potraktowana została jako studium przypadku. W każdym z ośrodków 
unkcjonowała ona na 

adanych grup (nauczyciele, uczniowie, przedsiębiorcy, dyrektorzy 

etod i technik badawczych (badania jakościowe (indywidualne i 

espołu badawczego (połączenie różnych perspektyw i 

możliwe było wykorzystanie ich 
charakteru, bez utraty informacji o specyfice badanych lokalizacji.   

Koncepcja badania realizowana była poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania określone 

koncepcji badawczej problematyka badania podzielona została na 
zakresami tematycznymi, które mają być nauczane w ramach 

planowanych w ramach projektu zajęć. Każdemu zakresowi tematycznemu 

struktura wydatków uczniów? 
czy muszą zarabiać, czy pracują? 

szukają, 

planują wydatki, czy są rozrzutni? 
Jaka jest wysokość oczekiwanego wynagrodzenia przez uczniów? 

i wydawania pieniędzy 

informacje gospodarcze czy ekonomiczne, czy są 



                                          

o Czy uczniowie potrafią krytycznie odnosić się do reklamy?
o Czy uczniowie potrafią k
o Jak uczniowie radzą sobie z 

oszczędzać, jakie znają sposoby zdobywania pieniędzy?
o Prawa konsumenckie 
o Kogo uczniowie radzą 

 
• Znaczenie kompetencji 

o Jak pracodawcy podchodzą do kompetencji finansowych / ekonomicznych 
pracowników? 

o Czy pracodawcy zwracają uwagi na zadłużeni
Czy ma dla nich znaczenie i 
 

• Odniesienie się do kompetencji 
przez szkołę.  

 

3.2 Edukacja obywatelska

• Sposoby rozumienia społeczności lokalnej przez uczniów
o Czym dla nich jest społeczność
o Jakie rodzaje aktywności przejawiają, dlaczego?
o Czy dla pracodawcy ma znaczenie, że ktoś kiedyś był aktywny społecznie

 
• Znaczenie aktywności 

o Czy uczniowie 
o Czy mają możliwość współdziałania w grupie
o Czy w jakikolwiek sposób 

 
• Stosunek do miejsca pracy i wyposażenia

o Stosunek / szacunek do sprzętu w miejscu pracy
o Zaufanie - kapitał społeczny 

pracownikom. 
 

3.3 Edukacja z zakresu rynku pracy

• Znajomość lokalnego rynku pracy
o Czy znają lokalny rynek pracy 

kierowali się wybierają tą a nie inną szkołę
o Skąd uczniowie 
o Kogo się radzą przy szukaniu pracy?
o Czy w szkole dowiadują 

jakich zajęciach? Czy jest to wystarczające?
 

• Prowadzenie własnej działalności w przyszłości 
o Czy myślą o założeniu firm
o Kredyty pożyczki od znajomych

 
• Współpraca pracodawców ze szkołami

 
                                           

Czy uczniowie potrafią krytycznie odnosić się do reklamy?  
Czy uczniowie potrafią krytyczne odnosić się do zaciągania kredytów?
Jak uczniowie radzą sobie z instrumentami finansowymi, czy potrafią 

ć, jakie znają sposoby zdobywania pieniędzy? 
Prawa konsumenckie - uczniów, pracodawców, nauczycieli? 

radzą się przy zarządzaniu pieniędzmi? 

Znaczenie kompetencji ekonomicznych i umiejętności oferowania finansami
Jak pracodawcy podchodzą do kompetencji finansowych / ekonomicznych 

Czy pracodawcy zwracają uwagi na zadłużenie potencjalnych pracowników
Czy ma dla nich znaczenie i jakie? 

Odniesienie się do kompetencji finansowych i ekonomicznych uczonych obecnie 

Edukacja obywatelska 

Sposoby rozumienia społeczności lokalnej przez uczniów. 
Czym dla nich jest społeczność lokalna? 
Jakie rodzaje aktywności przejawiają, dlaczego? 
Czy dla pracodawcy ma znaczenie, że ktoś kiedyś był aktywny społecznie

Znaczenie aktywności społecznej, zaufanie. 
uczniowie są nastawieni na działania indywidualne, czy grupowe?

Czy mają możliwość współdziałania w grupie? 
Czy w jakikolwiek sposób zmienić sytuacje, które im nie pasuj

Stosunek do miejsca pracy i wyposażenia.  
zacunek do sprzętu w miejscu pracy. 

kapitał społeczny - czy pracodawca powierza sprzęt, czy ufa 
 

Edukacja z zakresu rynku pracy  

lokalnego rynku pracy 
Czy znają lokalny rynek pracy - kto jest najbardziej poszukiwany, czym 
kierowali się wybierają tą a nie inną szkołę? 

uczniowie czerpią informacje pracę o rynku pracy ? 
się radzą przy szukaniu pracy? 

Czy w szkole dowiadują się jak szukać pracy? w jaki sposób, od kogo, na 
jakich zajęciach? Czy jest to wystarczające? 

Prowadzenie własnej działalności w przyszłości  
Czy myślą o założeniu firmy - i skąd mieliby na to środki?
Kredyty pożyczki od znajomych - gdyby chcieli rozwinąć firmę?

Współpraca pracodawców ze szkołami 

 

odnosić się do zaciągania kredytów?   
czy potrafią  

ekonomicznych i umiejętności oferowania finansami 
Jak pracodawcy podchodzą do kompetencji finansowych / ekonomicznych 

potencjalnych pracowników? 

czonych obecnie 

Czy dla pracodawcy ma znaczenie, że ktoś kiedyś był aktywny społecznie? 

, czy grupowe? 

zmienić sytuacje, które im nie pasują? 

za sprzęt, czy ufa 

kto jest najbardziej poszukiwany, czym 

 

się jak szukać pracy? w jaki sposób, od kogo, na 

i skąd mieliby na to środki? 
firmę? 



                                          

o Jak układa się współpraca pracodawców ze szkołami?

4 Metodologia badania

W zawiązku z decyzją o realizacji projektu w czterech lokalizacjach
oparto na złożonych i wieloaspektowych studiach przypadku. 
w Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Kozienicach, Ciechanowie

4.1 Metody jakościowe 

Badania jakościowe objęły następujące grupy respondentów:

• Pracodawców 

• Dyrektorów szkół, ew. ich zastępców

• Nauczycieli 

Z pracodawcami i dyrektorami szkół przeprowadz
(IDI) natomiast z nauczycielami zogniskowan

 

Poniżej przedstawione jest zestawienie zbiorcze 

 

Lokalizacja Przedsiębiorcy

Siedlce 

Mińsk Mazowiecki 

Kozienice 

Ciechanów 

SUMA 

 

4.2 Metody ilościowe

Badania ilościowe przeprowadzone 
Wszystkie zostały oparte na standaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania 
zamknięte i otwarte. 

W związku z różnorodną specyfiką grup zastosowano różne techniki badawcze. 
przypadku nauczycieli i przedsięb
natomiast w przypadku uczniów posłuż

Szkoły do badania wybrane zostały
w projekcie. W każdej lokalizacji badania prowadz
na decentralizację próby badawczej 
leżały poza terenem głównych miast.

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

 
                                           

Jak układa się współpraca pracodawców ze szkołami? 

Metodologia badania 

W zawiązku z decyzją o realizacji projektu w czterech lokalizacjach, metodologię projektu 
na złożonych i wieloaspektowych studiach przypadku. Badania prowadzono zatem 

Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, Kozienicach, Ciechanowie oraz okolicach tych miast. 

Metody jakościowe  

następujące grupy respondentów: 

, ew. ich zastępców 

Z pracodawcami i dyrektorami szkół przeprowadzono indywidualne wywiad
(IDI) natomiast z nauczycielami zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Poniżej przedstawione jest zestawienie zbiorcze zrealizowanych badań jakościowych

Przedsiębiorcy 

(IDI) 

Nauczyciele (FGI) Dyrektorzy (IDI)

4 1 

4 1 

4 1 

4 1 

16 4 

Metody ilościowe 

rowadzone zostały wśród przedsiębiorców, nauczycieli i uczniów.
oparte na standaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania 

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

natomiast w przypadku uczniów posłużono się techniką audytoryjną.  

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

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

 

etodologię projektu 
Badania prowadzono zatem 

oraz okolicach tych miast.  

wywiady pogłębione 
(FGI).  

badań jakościowych. 

Dyrektorzy (IDI) 

2 

2 

2 

2 

8 

ębiorców, nauczycieli i uczniów. 
oparte na standaryzowanych kwestionariuszach zawierających pytania 

W związku z różnorodną specyfiką grup zastosowano różne techniki badawcze. W 
kwestionariuszowego, 

z pośród szkół, które potencjalnie mogą uczestniczyć 
w 5 szkołach. Położono też nacisk, 

z wybranych szkół 

Zgodnie z planami dotyczącymi realizacji projektu w wybranych lokalizacjach próba 
Liczebności w poszczególnych grupach 



                                          

 

Lokalizacja Przedsiębiorcy

Siedlce 

Mińsk Mazowiecki 

Kozienice 

Ciechanów 

SUMA 

 

5 Wyniki badań 

5.1 Edukacja finansowa i ekonomiczna

 

5.2 Edukacja obywatelska

Wprowadzenie 

W Polsce obserwowany jest problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako 
zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu
wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego 
rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie 
niska frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wc
odnajdują się w roli obywateli 
publicznych. Problem ten dotyczy w poważnym stopniu ludzi młodych. Jak czytamy w 
raporcie CBOS, „najmniejsze zasoby kapitału stowarzyszeniowo
młodzież”1.  

Potwierdzają to wyniki badań dotyczące wyobrażenia młodych ludzi na temat tego, co 
znaczy być obywatelem. Z publikacji „Edukacja obywatelska młodzieży 
wynika, że polskie czternastolatki kojarzą pojęcie obywatela z tradycyjnymi atrybutami, 
takimi jak znajomość własnej historii, gotowość do obrony kraju czy dbanie o dobre imię 
ojczyzny. Gotowość służenia w armii jako cecha godnego obywatela jest wśród pol
badanych znacznie częstsza niż w przypadku ich rówieśników z krajów zachodnich. 
Natomiast zachowania zaliczane do „skali zaangażowanego obywatelstwa”, związane z 
obroną praw człowieka, zainteresowaniem kwestiami ekologicznymi, udziałem w akcjach 
protestacyjnych, byciem członkiem oddolnych inicjatyw, są znacznie rzadziej wskazywane 
jako cechy dobrego obywatela przez polską młodzież w porównaniu do zachodniej.

Wskazuje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kształt edukacji 
obywatelskiej w polskich szkołach. Polskie nastolatki bardzo dobrze wypadają w 
międzynarodowych badaniach porównawczych, jeśli chodzi o teorię (np. określając rolę 
obywatela w demokracji, czy  funkcja związków zawodowych). Znacznie jednak gorzej 

                                                 
1 CBOS, Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikat z badań. Wrzesień
2008 
2 por. „Edukacja obywatelska młodzieży 

 
                                           

Przedsiębiorcy Nauczyciele 

25 50 

25 50 

25 50 

25 50 

100 200 

 

Edukacja finansowa i ekonomiczna 

Edukacja obywatelska 

W Polsce obserwowany jest problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako 
zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu
wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego 
rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie 
niska frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wc
odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach 
publicznych. Problem ten dotyczy w poważnym stopniu ludzi młodych. Jak czytamy w 
raporcie CBOS, „najmniejsze zasoby kapitału stowarzyszeniowo-obywatelskiego ma 

Potwierdzają to wyniki badań dotyczące wyobrażenia młodych ludzi na temat tego, co 
znaczy być obywatelem. Z publikacji „Edukacja obywatelska młodzieży 
wynika, że polskie czternastolatki kojarzą pojęcie obywatela z tradycyjnymi atrybutami, 
takimi jak znajomość własnej historii, gotowość do obrony kraju czy dbanie o dobre imię 
ojczyzny. Gotowość służenia w armii jako cecha godnego obywatela jest wśród pol
badanych znacznie częstsza niż w przypadku ich rówieśników z krajów zachodnich. 
Natomiast zachowania zaliczane do „skali zaangażowanego obywatelstwa”, związane z 
obroną praw człowieka, zainteresowaniem kwestiami ekologicznymi, udziałem w akcjach 

estacyjnych, byciem członkiem oddolnych inicjatyw, są znacznie rzadziej wskazywane 
jako cechy dobrego obywatela przez polską młodzież w porównaniu do zachodniej.

Wskazuje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kształt edukacji 
olskich szkołach. Polskie nastolatki bardzo dobrze wypadają w 

międzynarodowych badaniach porównawczych, jeśli chodzi o teorię (np. określając rolę 
obywatela w demokracji, czy  funkcja związków zawodowych). Znacznie jednak gorzej 
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por. „Edukacja obywatelska młodzieży – dobre praktyki”, Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2009
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takimi jak znajomość własnej historii, gotowość do obrony kraju czy dbanie o dobre imię 
ojczyzny. Gotowość służenia w armii jako cecha godnego obywatela jest wśród polskich 
badanych znacznie częstsza niż w przypadku ich rówieśników z krajów zachodnich. 
Natomiast zachowania zaliczane do „skali zaangażowanego obywatelstwa”, związane z 
obroną praw człowieka, zainteresowaniem kwestiami ekologicznymi, udziałem w akcjach 

estacyjnych, byciem członkiem oddolnych inicjatyw, są znacznie rzadziej wskazywane 
jako cechy dobrego obywatela przez polską młodzież w porównaniu do zachodniej. 

Wskazuje się, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kształt edukacji 
olskich szkołach. Polskie nastolatki bardzo dobrze wypadają w 

międzynarodowych badaniach porównawczych, jeśli chodzi o teorię (np. określając rolę 
obywatela w demokracji, czy  funkcja związków zawodowych). Znacznie jednak gorzej 
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przedstawia się kwestia praktyki 
słabiej są przygotowana do odbierania treści pojawiających się w dyskursie publicznym, 
debatowania, podejmowania inicjatyw, samodzielności.

Wyniki raportu CBOS „Młodzież 2010”
przeważają osoby, które nie utożsamiają się z żadną grupą formalną lub nieformalną 
(61%). Przynależność do jakiejś nieformalnej lub formalnej grupy częściej deklarują 
chłopcy (46%) niż dziewczęta (28%). Analizy pokazują, iż wyra
identyfikację z grupami formalnymi i nieformalnymi, przebiega między respondentami 
mieszkającymi w miastach powyżej 100 tys. ludności a mieszkańcami mniejszych 
miejscowości. O ile wśród młodzieży z dużych miast mniej niż jedna trz
identyfikuje się z jakąś grupą, o tyle wśród młodych ludzi z mniejszych miejscowości 
niemal dwie piąte (39%). Co by wskazywało, na co zresztą zwracano uwagę w badaniach 
jakościowych, iż społeczność lokalna jest silniejsza w mniejszych miejscow

Ponadto wyniki licznych badań wskazują, iż poziom aktywności obywatelskiej jest silnie 
skorelowany z poziomem wykształcenia obywateli 
zawodowym jest znacznie niższy niż u osób z wykształceniem wyższym

Uczniowie a lokalność społeczna

Biorąc pod uwagę wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w ramach niniejszego 
badania, 93% nauczycieli wskazało, że uczniowie z ich szkoły czują się związani ze 
społecznością lokalną, w której mieszkają.

Wśród samych uczniów już
społecznością lokalną, 64% wie, że może coś zmienić w swoim otoczeniu, zaś 61% 
uczniów wskazało, że zdarzyło im się coś dla społeczności lokalnej zrobić. Widać więc, ze 
większość uczniów w istocie czuje się 
niej zrobić. Niemniej warto zauważyć, że występuje grupa uczniów (koło 1/3) która nie 
przejawia takiej postawy: 29% nie czuję związku ze społecznością, 36% wątpi w swoje 
możliwości sprawcze względem otoczen

Wykres. Opinie uczniów odnośnie działań społecznych.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

                                                 
3 CBOS, Młodzież 2010, Warszawa 2011
4 por. Diagnoza społeczna 2009, J. Czapliński (red.), CBOS, „Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich 
w latach 1998-2010”, 2010; J. Przewłocka, „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, 
filantropia, 1%”, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011
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ktyki – polska młodzież jest, jak wynika z badania, znacznie 
słabiej są przygotowana do odbierania treści pojawiających się w dyskursie publicznym, 
debatowania, podejmowania inicjatyw, samodzielności. 

Wyniki raportu CBOS „Młodzież 2010”3 wskazują, iż wśród młodych ludzi zdecydowanie 
przeważają osoby, które nie utożsamiają się z żadną grupą formalną lub nieformalną 
(61%). Przynależność do jakiejś nieformalnej lub formalnej grupy częściej deklarują 
chłopcy (46%) niż dziewczęta (28%). Analizy pokazują, iż wyraźna granica, jeśli chodzi 
identyfikację z grupami formalnymi i nieformalnymi, przebiega między respondentami 
mieszkającymi w miastach powyżej 100 tys. ludności a mieszkańcami mniejszych 
miejscowości. O ile wśród młodzieży z dużych miast mniej niż jedna trz
identyfikuje się z jakąś grupą, o tyle wśród młodych ludzi z mniejszych miejscowości 
niemal dwie piąte (39%). Co by wskazywało, na co zresztą zwracano uwagę w badaniach 
jakościowych, iż społeczność lokalna jest silniejsza w mniejszych miejscow

Ponadto wyniki licznych badań wskazują, iż poziom aktywności obywatelskiej jest silnie 
skorelowany z poziomem wykształcenia obywateli – w przypadku osób z wykształceniem 
zawodowym jest znacznie niższy niż u osób z wykształceniem wyższym4

wie a lokalność społeczna 

Biorąc pod uwagę wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w ramach niniejszego 
badania, 93% nauczycieli wskazało, że uczniowie z ich szkoły czują się związani ze 
społecznością lokalną, w której mieszkają. 

Wśród samych uczniów już mniej, bo 71% zadeklarowało poczucie związku ze 
społecznością lokalną, 64% wie, że może coś zmienić w swoim otoczeniu, zaś 61% 
uczniów wskazało, że zdarzyło im się coś dla społeczności lokalnej zrobić. Widać więc, ze 
większość uczniów w istocie czuje się związana ze swoją społecznością i potrafi coś dla 
niej zrobić. Niemniej warto zauważyć, że występuje grupa uczniów (koło 1/3) która nie 
przejawia takiej postawy: 29% nie czuję związku ze społecznością, 36% wątpi w swoje 
możliwości sprawcze względem otoczenia, 39% nigdy nic dla niego nie uczyniło. 

Opinie uczniów odnośnie działań społecznych. 

ietowe wśród uczniów. 

 
Warszawa 2011 

por. Diagnoza społeczna 2009, J. Czapliński (red.), CBOS, „Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich 
2010”, 2010; J. Przewłocka, „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, 

Klon/Jawor, Warszawa 2011 
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polska młodzież jest, jak wynika z badania, znacznie 
słabiej są przygotowana do odbierania treści pojawiających się w dyskursie publicznym, 

młodych ludzi zdecydowanie 
przeważają osoby, które nie utożsamiają się z żadną grupą formalną lub nieformalną 
(61%). Przynależność do jakiejś nieformalnej lub formalnej grupy częściej deklarują 

źna granica, jeśli chodzi 
identyfikację z grupami formalnymi i nieformalnymi, przebiega między respondentami 
mieszkającymi w miastach powyżej 100 tys. ludności a mieszkańcami mniejszych 
miejscowości. O ile wśród młodzieży z dużych miast mniej niż jedna trzecia (29%) 
identyfikuje się z jakąś grupą, o tyle wśród młodych ludzi z mniejszych miejscowości – 
niemal dwie piąte (39%). Co by wskazywało, na co zresztą zwracano uwagę w badaniach 
jakościowych, iż społeczność lokalna jest silniejsza w mniejszych miejscowościach.  

Ponadto wyniki licznych badań wskazują, iż poziom aktywności obywatelskiej jest silnie 
w przypadku osób z wykształceniem 
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Biorąc pod uwagę wyniki badań ilościowych przeprowadzonych w ramach niniejszego 
badania, 93% nauczycieli wskazało, że uczniowie z ich szkoły czują się związani ze 

mniej, bo 71% zadeklarowało poczucie związku ze 
społecznością lokalną, 64% wie, że może coś zmienić w swoim otoczeniu, zaś 61% 
uczniów wskazało, że zdarzyło im się coś dla społeczności lokalnej zrobić. Widać więc, ze 

związana ze swoją społecznością i potrafi coś dla 
niej zrobić. Niemniej warto zauważyć, że występuje grupa uczniów (koło 1/3) która nie 
przejawia takiej postawy: 29% nie czuję związku ze społecznością, 36% wątpi w swoje 

ia, 39% nigdy nic dla niego nie uczyniło.  
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Biorąc pod uwagę typ szkoły (wykres poniżej), widać że uczniowie techników przejawiają 
w większym stopniu postawę obywatelską 
pozytywne odpowiedzi jest w każdym pytaniu większy o 10 pkt. proc. i więcej niż odsetek 
uczniów zsz. 

Wykres. Opinie uczniów odnośnie działań społecznych

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Ze społecznością lokalną związek czuje większy odsetek uczennic (3/4 z nich) niż 
chłopców (69%). Dziewczynki też zadeklarowa
dziewcząt i 62% chłopców zadeklarowało, iż wiedzą że mogą wywołać zmianę w swoim 
otoczeniu. 

Wykres. Opinie uczniów odnośnie działań społecznych

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Uczniowie na pytanie otwarte czym jest dla nich społeczność lokalna wskazali przede 
wszystkim na: bliskich, rodzinę, znajomych, ludzi mieszkających koło siebie. 
wskazali na siebie i swoje środowisko: „my”, moje otoczenie/miejsce zamieszkania. 
Część osób wskazała ponadto na wartości typu: dobro ogółu, przyjaźń, lojalność oraz 
szacunek5. 

Omawiając aktywność społeczną uczniów, przedstawiciele szkoły 
nauczyciele) wskazywali, iż przynajmniej część uczniów angażuje się w akcje typu 
krwiodawstwo czy zbieranie pieniędzy do puszek w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jeden z dyrektorów wystawił bardzo pozytywną ocenę postawy 
młodzieży w tym obszarze: „
serce i otwartość na potrzeby innych ludzi. Nigdy nie mieliśmy problemów z oddaniem 

krwi dla osób potrzebujących. Mamy bardzo rozbudowane akcje charytatywne i uczniowie 

nie mają żadnych oporów, żeby się angażować.(…) Myślę, że te akcje są dla nich ważne, 

                                                 
5 Pojawiły się również jednostkowe, wulgarne odpowiedzi 
m.in. wskazania typu: „banda popaprańców”, „burdel”, „piwo, dziwki, wódka”.
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Biorąc pod uwagę typ szkoły (wykres poniżej), widać że uczniowie techników przejawiają 
w większym stopniu postawę obywatelską – odsetek uczniów który wybrał bardziej 
pozytywne odpowiedzi jest w każdym pytaniu większy o 10 pkt. proc. i więcej niż odsetek 

Opinie uczniów odnośnie działań społecznych w podziale na typ szkoły

ietowe wśród uczniów. 

związek czuje większy odsetek uczennic (3/4 z nich) niż 
chłopców (69%). Dziewczynki też zadeklarowały większą sprawczość 
dziewcząt i 62% chłopców zadeklarowało, iż wiedzą że mogą wywołać zmianę w swoim 

Opinie uczniów odnośnie działań społecznych w podziale na płeć

ietowe wśród uczniów. 

Uczniowie na pytanie otwarte czym jest dla nich społeczność lokalna wskazali przede 
wszystkim na: bliskich, rodzinę, znajomych, ludzi mieszkających koło siebie. 
wskazali na siebie i swoje środowisko: „my”, moje otoczenie/miejsce zamieszkania. 
Część osób wskazała ponadto na wartości typu: dobro ogółu, przyjaźń, lojalność oraz 

Omawiając aktywność społeczną uczniów, przedstawiciele szkoły 
nauczyciele) wskazywali, iż przynajmniej część uczniów angażuje się w akcje typu 
krwiodawstwo czy zbieranie pieniędzy do puszek w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jeden z dyrektorów wystawił bardzo pozytywną ocenę postawy 

zieży w tym obszarze: „Domeną tej młodzieży średniozamożnej jest ich szczere 

serce i otwartość na potrzeby innych ludzi. Nigdy nie mieliśmy problemów z oddaniem 

krwi dla osób potrzebujących. Mamy bardzo rozbudowane akcje charytatywne i uczniowie 

adnych oporów, żeby się angażować.(…) Myślę, że te akcje są dla nich ważne, 

 
Pojawiły się również jednostkowe, wulgarne odpowiedzi – będące prawdopodobnie żartem ze strony uczniów 

m.in. wskazania typu: „banda popaprańców”, „burdel”, „piwo, dziwki, wódka”. 
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Biorąc pod uwagę typ szkoły (wykres poniżej), widać że uczniowie techników przejawiają 
odsetek uczniów który wybrał bardziej 

pozytywne odpowiedzi jest w każdym pytaniu większy o 10 pkt. proc. i więcej niż odsetek 

w podziale na typ szkoły. 

 

związek czuje większy odsetek uczennic (3/4 z nich) niż 
ły większą sprawczość – kolejno 70% 

dziewcząt i 62% chłopców zadeklarowało, iż wiedzą że mogą wywołać zmianę w swoim 

płeć. 

 

Uczniowie na pytanie otwarte czym jest dla nich społeczność lokalna wskazali przede 
wszystkim na: bliskich, rodzinę, znajomych, ludzi mieszkających koło siebie. Niektórzy 
wskazali na siebie i swoje środowisko: „my”, moje otoczenie/miejsce zamieszkania. 
Część osób wskazała ponadto na wartości typu: dobro ogółu, przyjaźń, lojalność oraz 

Omawiając aktywność społeczną uczniów, przedstawiciele szkoły (dyrektorzy oraz 
nauczyciele) wskazywali, iż przynajmniej część uczniów angażuje się w akcje typu 
krwiodawstwo czy zbieranie pieniędzy do puszek w ramach Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jeden z dyrektorów wystawił bardzo pozytywną ocenę postawy 

Domeną tej młodzieży średniozamożnej jest ich szczere 

serce i otwartość na potrzeby innych ludzi. Nigdy nie mieliśmy problemów z oddaniem 

krwi dla osób potrzebujących. Mamy bardzo rozbudowane akcje charytatywne i uczniowie 

adnych oporów, żeby się angażować.(…) Myślę, że te akcje są dla nich ważne, 

będące prawdopodobnie żartem ze strony uczniów - 
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ponieważ jest to młodzież, która się wzajemnie bardzo wspiera. Oni wszyscy wiedzą, że 

dziś ma jeden, a jutro mu może czegoś brakować i liczą na wzajemne wsparcie.

Z kolei inni nauczyciele wskazywali, że uczniowie sami z siebie nie są wystarczającą 
aktywni, natomiast aktywizują się gdy ich ktoś zainspiruje i wesprze. Cytując: „
kiedy my ich zdopingujemy, to oni są aktywni, ale sami z siebie to tak nie bardzo.

głos: „jak my organizujemy coś i pytamy, czy są jacyś chętni, to nie jest tak 

dramatycznie. Jak się im powie, to wtedy się włączą, jak ktoś ich prowadzi.

Przyglądając się współpracy uczniów bezpośrednio większość nauczycieli (83%) 
wskazała, iż jeśli coś się uczni
to zmienić, jedynie 16% z tą opinią się nie zgodziło. Uczniowie sami siebie przedstawili w 
mniej pozytywnym świetle – 
ze znajomymi wspólnie działać by zmienić (na lepsze) nieodpowiadający im stan rzeczy 
27% było otwarcie przeciwnej opinii.

Wykres. Opinie nauczycieli oraz uczniów odnośnie tego czy uczniowie potrafią się 
wspólnie zorganizować by wprowadzić zmiany na lepsze.

Źródło: badanie ankietowe wśród nauczyciel i uczni

Z drugiej jednak z wywiadów wynika, że praca w grupach sprawia uczniom trudność, 
cytując: praca w grupach jak u nas wygląda? Nie ma pracy, bo oni nie potrafią, to jest po 

prostu chyba najtrudniejsze zajęcia do przeprow

inne wypowiedzi: Tak rozmawiają sobie luźno, jedna osoba coś zrobi, powie i tyle.

niektórzy są zainteresowani tylko, żeby się podpiąć pod robotę innych

Pojawia się hipoteza że praca w grupach przebiega płynniej wśr
już mieli okazję w ten sposób pracować na wcześniejszych szczeblach edukacji: 
nas jest zespół gdzie jest gimnazjum plus liceum i grupy są nauczone pracować w 

gimnazjum w grupach właśnie, to w tym momencie na zasadzie konty

kontynuuje metodę pracy i uczeń kontynuuje metody pracy i widać jak wchodzi się na 

lekcje i jest praca w grupach, to oni od razu wiedzą ławkę ustawiają, ty piszesz, ja liczę 

                                                 
6 IDI dyrektor, Mińsk Mazowiecki. 
7 FGI nauczyciele, Ciechanów. 
8 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
9 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
10 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.

Nauczyciele: Jeśli coś się uczniom nie podoba, to

potrafią się wspólnie zorganizować, żeby to zmienić.

Uczniowie: Jeśli coś mi się nie podoba jestem w stanie

zorganizować się z moimi znajomymi i starać się to

zmienić (na lepsze).

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

ponieważ jest to młodzież, która się wzajemnie bardzo wspiera. Oni wszyscy wiedzą, że 

dziś ma jeden, a jutro mu może czegoś brakować i liczą na wzajemne wsparcie.

uczyciele wskazywali, że uczniowie sami z siebie nie są wystarczającą 
aktywni, natomiast aktywizują się gdy ich ktoś zainspiruje i wesprze. Cytując: „
kiedy my ich zdopingujemy, to oni są aktywni, ale sami z siebie to tak nie bardzo.

k my organizujemy coś i pytamy, czy są jacyś chętni, to nie jest tak 

dramatycznie. Jak się im powie, to wtedy się włączą, jak ktoś ich prowadzi.

Przyglądając się współpracy uczniów bezpośrednio większość nauczycieli (83%) 
wskazała, iż jeśli coś się uczniom nie podoba, to potrafią się wspólnie zorganizować, żeby 
to zmienić, jedynie 16% z tą opinią się nie zgodziło. Uczniowie sami siebie przedstawili w 

 niecałe ¾ (73%) uczniów wskazało, że są w stanie wspólnie 
działać by zmienić (na lepsze) nieodpowiadający im stan rzeczy 

27% było otwarcie przeciwnej opinii. 

Opinie nauczycieli oraz uczniów odnośnie tego czy uczniowie potrafią się 
wspólnie zorganizować by wprowadzić zmiany na lepsze. 

nauczyciel i uczniów. 

Z drugiej jednak z wywiadów wynika, że praca w grupach sprawia uczniom trudność, 
praca w grupach jak u nas wygląda? Nie ma pracy, bo oni nie potrafią, to jest po 

prostu chyba najtrudniejsze zajęcia do przeprowadzenia kiedy jest praca w grupach.

Tak rozmawiają sobie luźno, jedna osoba coś zrobi, powie i tyle.

niektórzy są zainteresowani tylko, żeby się podpiąć pod robotę innych10

Pojawia się hipoteza że praca w grupach przebiega płynniej wśród tych uczniów, którzy 
już mieli okazję w ten sposób pracować na wcześniejszych szczeblach edukacji: 
nas jest zespół gdzie jest gimnazjum plus liceum i grupy są nauczone pracować w 

gimnazjum w grupach właśnie, to w tym momencie na zasadzie konty

kontynuuje metodę pracy i uczeń kontynuuje metody pracy i widać jak wchodzi się na 

lekcje i jest praca w grupach, to oni od razu wiedzą ławkę ustawiają, ty piszesz, ja liczę 
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ponieważ jest to młodzież, która się wzajemnie bardzo wspiera. Oni wszyscy wiedzą, że 

dziś ma jeden, a jutro mu może czegoś brakować i liczą na wzajemne wsparcie.”6 

uczyciele wskazywali, że uczniowie sami z siebie nie są wystarczającą 
aktywni, natomiast aktywizują się gdy ich ktoś zainspiruje i wesprze. Cytując: „wtedy, 

kiedy my ich zdopingujemy, to oni są aktywni, ale sami z siebie to tak nie bardzo.”; inny 
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dramatycznie. Jak się im powie, to wtedy się włączą, jak ktoś ich prowadzi.”7 
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niecałe ¾ (73%) uczniów wskazało, że są w stanie wspólnie 

działać by zmienić (na lepsze) nieodpowiadający im stan rzeczy 

Opinie nauczycieli oraz uczniów odnośnie tego czy uczniowie potrafią się 

 

Z drugiej jednak z wywiadów wynika, że praca w grupach sprawia uczniom trudność, 
praca w grupach jak u nas wygląda? Nie ma pracy, bo oni nie potrafią, to jest po 

adzenia kiedy jest praca w grupach.8; 
Tak rozmawiają sobie luźno, jedna osoba coś zrobi, powie i tyle.9, 
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już mieli okazję w ten sposób pracować na wcześniejszych szczeblach edukacji: tak jak u 

nas jest zespół gdzie jest gimnazjum plus liceum i grupy są nauczone pracować w 

gimnazjum w grupach właśnie, to w tym momencie na zasadzie kontynuacji i nauczyciel 

kontynuuje metodę pracy i uczeń kontynuuje metody pracy i widać jak wchodzi się na 

lekcje i jest praca w grupach, to oni od razu wiedzą ławkę ustawiają, ty piszesz, ja liczę 
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ja sprawdzam, a ja odpoczywam przy tym zadaniu, albo ty pierws

zadanie.11 

Zdaniem nauczycieli wspólne organizowanie czegoś dla uczniów szkół zawodowych jest 
problemem, zwłaszcza jeśli chodzi o coś większego np. organizację wycieczki 
chętnych do zbierania pieniędzy, do planowani wyjazd
nauczycieli – znacznie różnią się uczniowie zasadniczych szkół zawodowych od 
licealistów: u mnie jest zawodówka i nic nie da się zorganizować a w liceum sobie 

potrafią sami zorganizować.

trudniejszą klasę da się zmobilizować do działania jeśli tylko nauczyciel wykaże się 
odpowiednią postawą. 

Działalność społeczna w ocenie pracodawców

Z badania kwestionariuszowego wynika, iż wskazanie przez absolwenta szkoły 
zawodowych w CV działalności społecznej nie należy do najważniejszych informacji z 
punktu widzenia pracodawcy poszukującego pracownika (wymienia je zaledwie 3% 
pracodawców). 

Wykres. Wskazanie pracodawcy co jest najważniejsze w znalezieniu pracy przez 
absolwenta szkoły zawodowej.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców, n=10

Znacznie różnią się oczekiwania pracodawców względem pracowników ogółem, jak i 
konkretnie odnośnie absolwentów szkół zawodowych. Od absolwentów techników i zsz 
oczekuje się w większym stopniu: umiejętności uczenia się nowych rzeczy (wskazanie aż 
¾ pracodawców), umiejętności współpracy w zespole (połowa pracodawców), uczciwości 
(44%). 

                                                 
11 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
12 FGI nauczyciele, Kozienice. 
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ja sprawdzam, a ja odpoczywam przy tym zadaniu, albo ty pierwsze, ty drugie, ty trzecie 

Zdaniem nauczycieli wspólne organizowanie czegoś dla uczniów szkół zawodowych jest 
problemem, zwłaszcza jeśli chodzi o coś większego np. organizację wycieczki 
chętnych do zbierania pieniędzy, do planowani wyjazdu. Pod tym względem 

znacznie różnią się uczniowie zasadniczych szkół zawodowych od 
u mnie jest zawodówka i nic nie da się zorganizować a w liceum sobie 

potrafią sami zorganizować.12 Niektórzy nauczyciele zwrócili jednak u
trudniejszą klasę da się zmobilizować do działania jeśli tylko nauczyciel wykaże się 

Działalność społeczna w ocenie pracodawców 

Z badania kwestionariuszowego wynika, iż wskazanie przez absolwenta szkoły 
działalności społecznej nie należy do najważniejszych informacji z 

punktu widzenia pracodawcy poszukującego pracownika (wymienia je zaledwie 3% 

Wskazanie pracodawcy co jest najważniejsze w znalezieniu pracy przez 
odowej.  

ietowe wśród pracodawców, n=100; respondenci mogli udzielić 2 odpowiedzi.

Znacznie różnią się oczekiwania pracodawców względem pracowników ogółem, jak i 
konkretnie odnośnie absolwentów szkół zawodowych. Od absolwentów techników i zsz 
oczekuje się w większym stopniu: umiejętności uczenia się nowych rzeczy (wskazanie aż 

ców), umiejętności współpracy w zespole (połowa pracodawców), uczciwości 
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ze, ty drugie, ty trzecie 

Zdaniem nauczycieli wspólne organizowanie czegoś dla uczniów szkół zawodowych jest 
problemem, zwłaszcza jeśli chodzi o coś większego np. organizację wycieczki – nie ma 

u. Pod tym względem – według 
znacznie różnią się uczniowie zasadniczych szkół zawodowych od 

u mnie jest zawodówka i nic nie da się zorganizować a w liceum sobie 

Niektórzy nauczyciele zwrócili jednak uwagę, że nawet 
trudniejszą klasę da się zmobilizować do działania jeśli tylko nauczyciel wykaże się 

Z badania kwestionariuszowego wynika, iż wskazanie przez absolwenta szkoły 
działalności społecznej nie należy do najważniejszych informacji z 

punktu widzenia pracodawcy poszukującego pracownika (wymienia je zaledwie 3% 

Wskazanie pracodawcy co jest najważniejsze w znalezieniu pracy przez 

 

2 odpowiedzi. 

Znacznie różnią się oczekiwania pracodawców względem pracowników ogółem, jak i 
konkretnie odnośnie absolwentów szkół zawodowych. Od absolwentów techników i zsz 
oczekuje się w większym stopniu: umiejętności uczenia się nowych rzeczy (wskazanie aż 

ców), umiejętności współpracy w zespole (połowa pracodawców), uczciwości 
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Z kolei w przypadku zatrudniania absolwentów szkół zawodowych mniejsze znaczenie niż 
przy innych kandydatach do pracy 
oczekuje go od absolwenta szkoły zawodowej, a już 39% od 
nowozatrudnionego pracownika) oraz wysokie kwalifikacje (23% versus 53%). W 
mniejszym stopniu oczekuje się również kreatywności (14% do 30%) oraz 
samodzielności (9% do 16%).

Wykres. Oczekiwania pracodawcy względem cech i umiejętności nowozatrudnionego 
pracownika oraz absolwenta szkoły zawodowej.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców, n=10

Wyniki te znajdują potwierdzenie również w innych badaniach. 
kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców”
wynika, że pracodawcy cenią przede wszystkim umiejętności uniwersalne i „miękkie”, 
takie jak właściwy etos pracy, należytą staranność w wykonywaniu obowią
kompetencje społeczne itp. Rzadziej oczekują doświadczenia i konkretnych umiejętności 
potwierdzonych certyfikatami zakładając, że pracownicy dysponujący określoną postawą 
(np. zaangażowaniem i samodzielnością) są w stanie opanować czynności stanowiąc
treść obowiązków zawodowych.

                                                 

13 Raport z badania w ramach: Modułu II „Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z 
perspektywy pracodawców” na potrzeby projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja 
Działanie 9.2. POKL, w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, ARC, Wa
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przypadku zatrudniania absolwentów szkół zawodowych mniejsze znaczenie niż 
przy innych kandydatach do pracy odgrywa: doświadczenie (zaledwie 4% pracodawców 

o od absolwenta szkoły zawodowej, a już 39% od 
nowozatrudnionego pracownika) oraz wysokie kwalifikacje (23% versus 53%). W 
mniejszym stopniu oczekuje się również kreatywności (14% do 30%) oraz 
samodzielności (9% do 16%). 

odawcy względem cech i umiejętności nowozatrudnionego 
pracownika oraz absolwenta szkoły zawodowej.  

ietowe wśród pracodawców, n=100; respondenci mogli udzielić 3 odpowiedzi.

Wyniki te znajdują potwierdzenie również w innych badaniach. Z badania „Zakres 
kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców”

pracodawcy cenią przede wszystkim umiejętności uniwersalne i „miękkie”, 
takie jak właściwy etos pracy, należytą staranność w wykonywaniu obowią
kompetencje społeczne itp. Rzadziej oczekują doświadczenia i konkretnych umiejętności 
potwierdzonych certyfikatami zakładając, że pracownicy dysponujący określoną postawą 
(np. zaangażowaniem i samodzielnością) są w stanie opanować czynności stanowiąc
treść obowiązków zawodowych. 

 

Modułu II „Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z 
perspektywy pracodawców” na potrzeby projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja –
Działanie 9.2. POKL, w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy, ARC, Warszawa, sierpień 2011 
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przypadku zatrudniania absolwentów szkół zawodowych mniejsze znaczenie niż 
: doświadczenie (zaledwie 4% pracodawców 

o od absolwenta szkoły zawodowej, a już 39% od generalnie 
nowozatrudnionego pracownika) oraz wysokie kwalifikacje (23% versus 53%). W 
mniejszym stopniu oczekuje się również kreatywności (14% do 30%) oraz 

odawcy względem cech i umiejętności nowozatrudnionego 

 

3 odpowiedzi. 

Z badania „Zakres 
kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców”13 

pracodawcy cenią przede wszystkim umiejętności uniwersalne i „miękkie”, 
takie jak właściwy etos pracy, należytą staranność w wykonywaniu obowiązków, 
kompetencje społeczne itp. Rzadziej oczekują doświadczenia i konkretnych umiejętności 
potwierdzonych certyfikatami zakładając, że pracownicy dysponujący określoną postawą 
(np. zaangażowaniem i samodzielnością) są w stanie opanować czynności stanowiące 

Modułu II „Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z 
– Potencjał – Potrzeby” 

rszawa, sierpień 2011  

53%

44%

50%

75%

nowo zatrudniony pracownik



                                          

Wynika z tego wniosek, że przy kształceniu uczniów szkół zawodowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na wykształcenie u nich nawyku uczenia się nowych rzeczy, 
umiejętności współpracy w zespole, a także uczciwości, gdyż te umie
przez pracodawców wskazane jako kluczowe. 

Z badań jakościowych wynika, iż 
pracownicy angażują się społecznie, nie interesują się tym uważając aktywność 
obywatelską za prywatną sprawę danego pracownika: „
panem swojego losu, kowalem swojego losu. To, co robią jest indywidualną sprawą 

każdego z nich. Tak samo 

sprawą, tak samo jak życie prywatne, nie wnikam w swoich pracowników. Ważne, żeby 

wykonywali swoją pracę należycie

Innym powodem jest także to, że dla pracodawcy to, czy ich pracownicy są 
w działalność społeczną nie ma dużego znaczenia, gdyż dla pracodawcy istotne jest 
przede wszystkim, żeby pracownik (dobrze) wykonywał swoją pracę. Poza tym, wywiady 
wskazują, że pracodawcy nie mają oczekiwań że pracownicy 
zawodowych taką aktywność będą przejawiać, gdyż podejmowanie działań społecznych 
przez pracowników jest dość rzadkie. Jak bowiem zauważył jeden z pracodawców: 
„gdybym brała, to [aktywność społeczną kandydatów do pracy] pod uwagę, to 90% 

pracowników bym nie zatrudniła, bo nie angażują się”

jakościowych można wnioskować, iż odmienne są oczekiwania pracodawców względem 
pracowników z wykształceniem ogólnokształcącym a zawodowym. Pracodawcy 
spodziewają się działalności społecznej na
wyższej, następnie po uczniu liceum, bądź technikum a na samym końcu po uczniu 
„zawodówki”. Stoi to w zgodzie z zasygnalizowanym na początku rozdziału związkiem 
między poziomem wykształcenia a poziomem aktywności sp
wykształcenie, tym wyższa aktywność). 

W wywiadach pojawiła się jeszcze jedna sugestia, iż pracodawcy mogliby się obawiać iż 
zbytnie zaangażowanie społecznego danego pracownika mogłoby w którymś momencie 
ograniczyć jego stanowić przeszk
obowiązków zawodowych. Cytując: „
ktoś się za mocno zaangażuje w działalność społeczną to nie będzie poświęcał uwagi 

pracy.”16 

Niemniej jednak w trakcie wywiadów w
polu społecznym byłaby dodatkowym atutem dla danego pracownika: „
pierwszorzędowe takie znaczenie, ale to jest takie mile widziane, bo dziś po tych 

kwalifikacjach takie rzeczy też są istotne.”

Pracodawcy łączą bowiem aktywność społeczną z pewnymi przydatnymi również w pracy 
zawodowej cechami i umiejętnościami. Ich zdaniem bowiem udzielanie się społecznie 
świadczy o: 

                                                 
14 IDI pracodawca, restauracja, Siedlce.
15 IDI pracodawca, drukarnia, Kozienice.
16 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.
17 IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice.

 
                                           

Wynika z tego wniosek, że przy kształceniu uczniów szkół zawodowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na wykształcenie u nich nawyku uczenia się nowych rzeczy, 
umiejętności współpracy w zespole, a także uczciwości, gdyż te umie
przez pracodawców wskazane jako kluczowe.  

Z badań jakościowych wynika, iż pracodawcy nie orientują się przeważnie czy ich 
nicy angażują się społecznie, nie interesują się tym uważając aktywność 

obywatelską za prywatną sprawę danego pracownika: „Każdy człowiek po pracy jest 

panem swojego losu, kowalem swojego losu. To, co robią jest indywidualną sprawą 

 to, co ja robię w swoim indywidualnym czasie jest moją 

sprawą, tak samo jak życie prywatne, nie wnikam w swoich pracowników. Ważne, żeby 

wykonywali swoją pracę należycie”14.  

Innym powodem jest także to, że dla pracodawcy to, czy ich pracownicy są 
w działalność społeczną nie ma dużego znaczenia, gdyż dla pracodawcy istotne jest 
przede wszystkim, żeby pracownik (dobrze) wykonywał swoją pracę. Poza tym, wywiady 
wskazują, że pracodawcy nie mają oczekiwań że pracownicy – 

wodowych taką aktywność będą przejawiać, gdyż podejmowanie działań społecznych 
przez pracowników jest dość rzadkie. Jak bowiem zauważył jeden z pracodawców: 
gdybym brała, to [aktywność społeczną kandydatów do pracy] pod uwagę, to 90% 

atrudniła, bo nie angażują się”15. Przy czym, na podstawie badań 
jakościowych można wnioskować, iż odmienne są oczekiwania pracodawców względem 
pracowników z wykształceniem ogólnokształcącym a zawodowym. Pracodawcy 
spodziewają się działalności społecznej na pierwszym miejscu po absolwencie szkoły 
wyższej, następnie po uczniu liceum, bądź technikum a na samym końcu po uczniu 
„zawodówki”. Stoi to w zgodzie z zasygnalizowanym na początku rozdziału związkiem 
między poziomem wykształcenia a poziomem aktywności społecznej (im wyższe 
wykształcenie, tym wyższa aktywność).  

W wywiadach pojawiła się jeszcze jedna sugestia, iż pracodawcy mogliby się obawiać iż 
zbytnie zaangażowanie społecznego danego pracownika mogłoby w którymś momencie 
ograniczyć jego stanowić przeszkodę w odpowiednim wykonywaniu powierzonych mu 
obowiązków zawodowych. Cytując: „myślę, że większość pracodawców uważa, że jeżeli 

ktoś się za mocno zaangażuje w działalność społeczną to nie będzie poświęcał uwagi 

Niemniej jednak w trakcie wywiadów wielu pracodawców zadeklarowało, iż działalność na 
polu społecznym byłaby dodatkowym atutem dla danego pracownika: „
pierwszorzędowe takie znaczenie, ale to jest takie mile widziane, bo dziś po tych 

kwalifikacjach takie rzeczy też są istotne.”17 

odawcy łączą bowiem aktywność społeczną z pewnymi przydatnymi również w pracy 
zawodowej cechami i umiejętnościami. Ich zdaniem bowiem udzielanie się społecznie 
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Wynika z tego wniosek, że przy kształceniu uczniów szkół zawodowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na wykształcenie u nich nawyku uczenia się nowych rzeczy, 
umiejętności współpracy w zespole, a także uczciwości, gdyż te umiejętności zostały 

pracodawcy nie orientują się przeważnie czy ich 
nicy angażują się społecznie, nie interesują się tym uważając aktywność 

Każdy człowiek po pracy jest 

panem swojego losu, kowalem swojego losu. To, co robią jest indywidualną sprawą 

to, co ja robię w swoim indywidualnym czasie jest moją 

sprawą, tak samo jak życie prywatne, nie wnikam w swoich pracowników. Ważne, żeby 

Innym powodem jest także to, że dla pracodawcy to, czy ich pracownicy są zaangażowani 
w działalność społeczną nie ma dużego znaczenia, gdyż dla pracodawcy istotne jest 
przede wszystkim, żeby pracownik (dobrze) wykonywał swoją pracę. Poza tym, wywiady 

 absolwenci szkół 
wodowych taką aktywność będą przejawiać, gdyż podejmowanie działań społecznych 

przez pracowników jest dość rzadkie. Jak bowiem zauważył jeden z pracodawców: 
gdybym brała, to [aktywność społeczną kandydatów do pracy] pod uwagę, to 90% 

. Przy czym, na podstawie badań 
jakościowych można wnioskować, iż odmienne są oczekiwania pracodawców względem 
pracowników z wykształceniem ogólnokształcącym a zawodowym. Pracodawcy 

pierwszym miejscu po absolwencie szkoły 
wyższej, następnie po uczniu liceum, bądź technikum a na samym końcu po uczniu 
„zawodówki”. Stoi to w zgodzie z zasygnalizowanym na początku rozdziału związkiem 

ołecznej (im wyższe 

W wywiadach pojawiła się jeszcze jedna sugestia, iż pracodawcy mogliby się obawiać iż 
zbytnie zaangażowanie społecznego danego pracownika mogłoby w którymś momencie 

odę w odpowiednim wykonywaniu powierzonych mu 
myślę, że większość pracodawców uważa, że jeżeli 

ktoś się za mocno zaangażuje w działalność społeczną to nie będzie poświęcał uwagi 

ielu pracodawców zadeklarowało, iż działalność na 
polu społecznym byłaby dodatkowym atutem dla danego pracownika: „Może nie 

pierwszorzędowe takie znaczenie, ale to jest takie mile widziane, bo dziś po tych 

odawcy łączą bowiem aktywność społeczną z pewnymi przydatnymi również w pracy 
zawodowej cechami i umiejętnościami. Ich zdaniem bowiem udzielanie się społecznie 



                                          

� byciu dobrym człowiekiem: 
można określić charakter, że jednak jest dobrym człowiekiem, że coś chce zrobić, 

że komuś chce pomóc

� byciu dobrym organizatorem: 
pożytecznego to może rzeczywiście jest dobrym organizatorem to tak daje do 

myślenia i rzeczywiście załóżmy przy 2 osobach o podobnych na pozór 

doświadczeniu, wykształceniu to będzie działało to na plus i będzie z przewagą dla 

absolwenta19 

� aktywności w dążeniu do celu: „
wykazał (…) coś starał się robić w swoim życiu a nie siedział w miejscu no to 

wiadomo takiemu pracownikowi chętniej pomogę bo taka osoba wykazuje chęci. 

No wiadomo to też lepiej rokuje bo wiem że nie będę miał w pracy jakiegoś 

obiboka, który będzie stal na zapleczu i nic ni

wie czego chce od życia, takich ludzi właśnie lubię.

� pomysłowości i kreatywności: 
działaniach społecznych, były aktywne społecznie, są to osoby na pewno bardziej 

kreatywne, mają jakieś wartości, prawda, z którymi mogą też podzielić się 

w pracy. Również takie osoby mają  więcej pomysłów. Może coś nowego 

wymyśleć, więc jak najbardziej. Jeżeli miałabym do wyboru właśnie osobę, która 

ma (…), czy ma właśnie jakieś działania, p

wypisane, to jak najbardziej wybrałabym taką osobę bardziej właśnie kreatywną, 

z większymi pomysłami, aniżeli taką osobę bez jakichś pomysłów

 

Etyka (pracy) uczniów 

Wyniki ankiety audytoryjnej wśród uczniów 
jednoznaczni etycznie. Występuje znaczny odsetek uczniów którzy za największą wartość 
uważają pieniądz i nie postrzegają takich wartości jak uczciwość, lojalność, zaufanie za 
istotne. W zależności od pytania odsetek
jako wątpliwą moralnie oscyluje od 20 do 36%.

Generalnie 80% uczniów zadeklarowało, że dotrzymuje słowa, lecz co piąty uczeń 
otwarcie wskazał, ze tego nie czyni. Ten sam odsetek zgodził się, że w interesach ważne
jest, aby obie strony odniosły korzyść (co piąta osoba nie zgodziła się z tym). 78% 
zgodziło się, że zaufanie w interesach jest bardzo ważne, co oznacza że 22% było 
przeciwnego zdania. 78% zadeklarowało, iż uważają, że należy być lojalnym wobec 
pracodawcy u którego się pracuje.

Dla 70% pieniądze nie są w życiu najważniejsze, a jeszcze większy odsetek 
uczniów wskazało, że chcieliby żeby praca poza pieniędzmi dawała im satysfakcję.  
Większość (65%) uczniów lubi pracować, a co dziesiąty uczeń wskazał na
„zdecydowanie” lubi pracować.
                                                 
18 IDI pracodawca, usługi transportowe, Ciechanów.
19 IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice.
20 IDI pracodawca, hotel, Siedlce. 
21 IDI pracodawca, restauracja, Siedlce.

 
                                           

byciu dobrym człowiekiem: dla mnie jest to… jakiś tam dla niego plusik jest, bo 

a określić charakter, że jednak jest dobrym człowiekiem, że coś chce zrobić, 

że komuś chce pomóc18 

byciu dobrym organizatorem: Jeżeli ktoś w czasie nauki miał czas by robić coś 

pożytecznego to może rzeczywiście jest dobrym organizatorem to tak daje do 

nia i rzeczywiście załóżmy przy 2 osobach o podobnych na pozór 

doświadczeniu, wykształceniu to będzie działało to na plus i będzie z przewagą dla 

aktywności w dążeniu do celu: „jeżeli chodzi o wolontariat to wiadomo jakoś się 

arał się robić w swoim życiu a nie siedział w miejscu no to 

wiadomo takiemu pracownikowi chętniej pomogę bo taka osoba wykazuje chęci. 

No wiadomo to też lepiej rokuje bo wiem że nie będę miał w pracy jakiegoś 

obiboka, który będzie stal na zapleczu i nic nie robił tylko właśnie człowiek który 

wie czego chce od życia, takich ludzi właśnie lubię.” 20 

pomysłowości i kreatywności: takie osoby, które brały udział w jakichś tam 

działaniach społecznych, były aktywne społecznie, są to osoby na pewno bardziej 

e, mają jakieś wartości, prawda, z którymi mogą też podzielić się 

w pracy. Również takie osoby mają  więcej pomysłów. Może coś nowego 

wymyśleć, więc jak najbardziej. Jeżeli miałabym do wyboru właśnie osobę, która 

ma (…), czy ma właśnie jakieś działania, potwierdzone oczywiście, nie jakieś bajki 

wypisane, to jak najbardziej wybrałabym taką osobę bardziej właśnie kreatywną, 

z większymi pomysłami, aniżeli taką osobę bez jakichś pomysłów

Wyniki ankiety audytoryjnej wśród uczniów wskazują, że uczniowie nie są bynajmniej 
jednoznaczni etycznie. Występuje znaczny odsetek uczniów którzy za największą wartość 
uważają pieniądz i nie postrzegają takich wartości jak uczciwość, lojalność, zaufanie za 
istotne. W zależności od pytania odsetek uczniów, których postawę można by określić 
jako wątpliwą moralnie oscyluje od 20 do 36%. 

Generalnie 80% uczniów zadeklarowało, że dotrzymuje słowa, lecz co piąty uczeń 
otwarcie wskazał, ze tego nie czyni. Ten sam odsetek zgodził się, że w interesach ważne
jest, aby obie strony odniosły korzyść (co piąta osoba nie zgodziła się z tym). 78% 
zgodziło się, że zaufanie w interesach jest bardzo ważne, co oznacza że 22% było 
przeciwnego zdania. 78% zadeklarowało, iż uważają, że należy być lojalnym wobec 

u którego się pracuje. 

Dla 70% pieniądze nie są w życiu najważniejsze, a jeszcze większy odsetek 
uczniów wskazało, że chcieliby żeby praca poza pieniędzmi dawała im satysfakcję.  
Większość (65%) uczniów lubi pracować, a co dziesiąty uczeń wskazał na
„zdecydowanie” lubi pracować. 
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dla mnie jest to… jakiś tam dla niego plusik jest, bo 

a określić charakter, że jednak jest dobrym człowiekiem, że coś chce zrobić, 

Jeżeli ktoś w czasie nauki miał czas by robić coś 

pożytecznego to może rzeczywiście jest dobrym organizatorem to tak daje do 

nia i rzeczywiście załóżmy przy 2 osobach o podobnych na pozór 

doświadczeniu, wykształceniu to będzie działało to na plus i będzie z przewagą dla 

jeżeli chodzi o wolontariat to wiadomo jakoś się 

arał się robić w swoim życiu a nie siedział w miejscu no to 

wiadomo takiemu pracownikowi chętniej pomogę bo taka osoba wykazuje chęci. 

No wiadomo to też lepiej rokuje bo wiem że nie będę miał w pracy jakiegoś 

e robił tylko właśnie człowiek który 

takie osoby, które brały udział w jakichś tam 

działaniach społecznych, były aktywne społecznie, są to osoby na pewno bardziej 

e, mają jakieś wartości, prawda, z którymi mogą też podzielić się  

w pracy. Również takie osoby mają  więcej pomysłów. Może coś nowego 

wymyśleć, więc jak najbardziej. Jeżeli miałabym do wyboru właśnie osobę, która 

otwierdzone oczywiście, nie jakieś bajki 

wypisane, to jak najbardziej wybrałabym taką osobę bardziej właśnie kreatywną, 

z większymi pomysłami, aniżeli taką osobę bez jakichś pomysłów21 

wskazują, że uczniowie nie są bynajmniej 
jednoznaczni etycznie. Występuje znaczny odsetek uczniów którzy za największą wartość 
uważają pieniądz i nie postrzegają takich wartości jak uczciwość, lojalność, zaufanie za 

uczniów, których postawę można by określić 

Generalnie 80% uczniów zadeklarowało, że dotrzymuje słowa, lecz co piąty uczeń 
otwarcie wskazał, ze tego nie czyni. Ten sam odsetek zgodził się, że w interesach ważne 
jest, aby obie strony odniosły korzyść (co piąta osoba nie zgodziła się z tym). 78% 
zgodziło się, że zaufanie w interesach jest bardzo ważne, co oznacza że 22% było 
przeciwnego zdania. 78% zadeklarowało, iż uważają, że należy być lojalnym wobec 

Dla 70% pieniądze nie są w życiu najważniejsze, a jeszcze większy odsetek - 84% 
uczniów wskazało, że chcieliby żeby praca poza pieniędzmi dawała im satysfakcję.  
Większość (65%) uczniów lubi pracować, a co dziesiąty uczeń wskazał nawet, iż 



                                          

Wykres. Opinie uczniów względem etyki (pracy).

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Z drugiej jednak strony 36% uczniów zgodziło się, że w pracy najważniejsze jest 
zarabianie pieniędzy, a nie to jak układają im się relacje z kolegami i koleżankami. 
tym za niepokojący sygnał należy uznać, iż w ankiecie audytoryjnej większość (67%) 
uczniów zgodziło się, iż w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone, 
jedynie 1/3 się nie zgodziła. Poza tym prawie połowa uczniów (48%) zgodziła się że w 
interesach należy jak najwięcej zarobić, a relacje z klientami nie mają takiego znaczen

Wyniki te znajdują potwierdzenie w wynikach innych badań, w tym ogólnopolskich. 
Badania przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej
prezentują postawy nastawione na regulowanie kontaktów społecznych, jednakże takich, 
które odnoszą się do raczej wąskiego grona ludzi, zapewne znajomych. Oczekują 
wówczas możliwości nawiązywania bliskich, przyjacielskich kontaktów. W mniejszym 
natomiast stopniu interesuje ich obecność tych jakości w funkcjonowaniu 
ogólnospołecznym. Młodzież znacz
którą człowiek wykonuje z pasją i zaangażowaniem a działania o charakterze społecznie 
użytecznym, na przykład na rzecz środowiska lokalnego wybierane były przez badanych 
najrzadziej.  

                                                 
22 por. Warmiński M., Małyska A., Kurkowski C., 
problemu szkolnictwa zawodowego. Olsztyn 

W pracy najważniejsze jest zarabianie pieniędzy, a nie

to jak układają mi się relacje z kolegami i koleżankami.

Najważniejsze to zarabiać dużo pieniędzy, reszta ma

mniejsze znaczenie.

Uważam, że w interesach należy jak najwięcej zarobić-

relacje z klientami nie mają takiego znaczenia.

W interesach wszytskie (zgodne z prawem) chwyty są

dozwolone.

W życiu pieniądze nie są najważniejsze.

Uważam, że należy być lojalnym wobec pracodawcy, u

którego się pracuje.

W interesach zaufanie jest bardzo ważne.

Kiedy się z kimś na coś umówię, to dotrzymuje tego.

W interesach ważne jest, aby obie strony odniosły

korzyść.

Chciałbym żeby moja praca poza pieniędzmi dawała mi

satysfakcję.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

Opinie uczniów względem etyki (pracy). 

ietowe wśród uczniów. 

Z drugiej jednak strony 36% uczniów zgodziło się, że w pracy najważniejsze jest 
zarabianie pieniędzy, a nie to jak układają im się relacje z kolegami i koleżankami. 

a niepokojący sygnał należy uznać, iż w ankiecie audytoryjnej większość (67%) 
niów zgodziło się, iż w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone, 

jedynie 1/3 się nie zgodziła. Poza tym prawie połowa uczniów (48%) zgodziła się że w 
interesach należy jak najwięcej zarobić, a relacje z klientami nie mają takiego znaczen

Wyniki te znajdują potwierdzenie w wynikach innych badań, w tym ogólnopolskich. 
Badania przeprowadzone wśród młodzieży gimnazjalnej22 wskazują, iż młodzi ludzie 
prezentują postawy nastawione na regulowanie kontaktów społecznych, jednakże takich, 

dnoszą się do raczej wąskiego grona ludzi, zapewne znajomych. Oczekują 
wówczas możliwości nawiązywania bliskich, przyjacielskich kontaktów. W mniejszym 
natomiast stopniu interesuje ich obecność tych jakości w funkcjonowaniu 
ogólnospołecznym. Młodzież znacznie mniejszą wartość przypisała  posiadaniu pracy, 
którą człowiek wykonuje z pasją i zaangażowaniem a działania o charakterze społecznie 
użytecznym, na przykład na rzecz środowiska lokalnego wybierane były przez badanych 

 
Warmiński M., Małyska A., Kurkowski C., Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowi wobec 

. Olsztyn 2010. 
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Z drugiej jednak strony 36% uczniów zgodziło się, że w pracy najważniejsze jest 
zarabianie pieniędzy, a nie to jak układają im się relacje z kolegami i koleżankami. Poza 

a niepokojący sygnał należy uznać, iż w ankiecie audytoryjnej większość (67%) 
niów zgodziło się, iż w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone, 

jedynie 1/3 się nie zgodziła. Poza tym prawie połowa uczniów (48%) zgodziła się że w 
interesach należy jak najwięcej zarobić, a relacje z klientami nie mają takiego znaczenia. 

Wyniki te znajdują potwierdzenie w wynikach innych badań, w tym ogólnopolskich. 
wskazują, iż młodzi ludzie 

prezentują postawy nastawione na regulowanie kontaktów społecznych, jednakże takich, 
dnoszą się do raczej wąskiego grona ludzi, zapewne znajomych. Oczekują 

wówczas możliwości nawiązywania bliskich, przyjacielskich kontaktów. W mniejszym 
natomiast stopniu interesuje ich obecność tych jakości w funkcjonowaniu 

nie mniejszą wartość przypisała  posiadaniu pracy, 
którą człowiek wykonuje z pasją i zaangażowaniem a działania o charakterze społecznie 
użytecznym, na przykład na rzecz środowiska lokalnego wybierane były przez badanych 
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Ponadto badanie CBOSu „Młodzież 2010”
ludzi związane są w pewnym stopniu z typem szkoły, do której uczęszczają. Uczniowie 
liceów ogólnokształcących nieznacznie częściej niż
zaufanie do innych (15%), 
częściej wierzą, że tylko samodzielność i indywidualne
człowieka do życiowego sukcesu (50%). Ponadto wśród
ogólnokształcących bardziej rozpowszechnione jest 
innych (81%) i świadomość dobrych perspektyw na przyszłość (78%). Poczucie tych 
wartości w najmniejszym stopniu przejawiają uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 
(odpowiednio: 54% i 55%). Warto zaznaczyć, iż właśnie im 
jaką są pytani – zdecydowanie największy problem stwarza zajęcie jednoznacznego 
stanowiska i wybór stwierdzenia z pary przeciwstawnych opinii. 

Podobne zjawisko zaobserwowano w oparciu a wyniki ankiety audytoryjnej 
przeprowadzonej wśród uczniów.
(wykres poniżej), widoczne jest że uczniowie technikum są w swoich odpowiedziach 
nastawieni bardziej wspólnotowo i etycznie, zaś uczniowie zsz bardziej skłonni byli 
zgodzić się że w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone oraz że 
najważniejsze jest uzyskiwanie wysokiego wynagrodzenia.

Wykres. Opinie uczniów względem etyki (pracy)

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Analizując wyniki w podziale na płeć, można zauważyć że występuje jedynie nieznaczne 
różnice. Tam gdzie jednak pewne różnice występują, chłopcy wykazują się bardziej 
społeczną postawą: 81% chłopców i 72% dziewczynek wskazało, że w interesach 
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„Młodzież 2010”23 wskazuje, iż wartości cenione przez młodych 
ludzi związane są w pewnym stopniu z typem szkoły, do której uczęszczają. Uczniowie 
liceów ogólnokształcących nieznacznie częściej niż pozostałych typów szkół deklarują 

 rzadziej wyznają prymat pieniądza nad ludźmi (24%) oraz 
częściej wierzą, że tylko samodzielność i indywidualne działania mogą doprowadzić 
człowieka do życiowego sukcesu (50%). Ponadto wśród 

ogólnokształcących bardziej rozpowszechnione jest nastawienie na bycie
innych (81%) i świadomość dobrych perspektyw na przyszłość (78%). Poczucie tych 
wartości w najmniejszym stopniu przejawiają uczniowie zasadniczych szkół zawodowych 
(odpowiednio: 54% i 55%). Warto zaznaczyć, iż właśnie im – niezależnie od kwestii, o 

zdecydowanie największy problem stwarza zajęcie jednoznacznego 
stanowiska i wybór stwierdzenia z pary przeciwstawnych opinii.  

Podobne zjawisko zaobserwowano w oparciu a wyniki ankiety audytoryjnej 
wśród uczniów. Analizując odpowiedzi uczniów w podziale na typ szkoły 

(wykres poniżej), widoczne jest że uczniowie technikum są w swoich odpowiedziach 
nastawieni bardziej wspólnotowo i etycznie, zaś uczniowie zsz bardziej skłonni byli 

resach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone oraz że 
najważniejsze jest uzyskiwanie wysokiego wynagrodzenia.  

Opinie uczniów względem etyki (pracy) według typów szkół. 

ietowe wśród uczniów. 

Analizując wyniki w podziale na płeć, można zauważyć że występuje jedynie nieznaczne 
różnice. Tam gdzie jednak pewne różnice występują, chłopcy wykazują się bardziej 
społeczną postawą: 81% chłopców i 72% dziewczynek wskazało, że w interesach 
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zaufanie jest bardzo ważne, 81% uczniów płci męskiej i 75% uczennic deklaruje 
dotrzymywanie słowa. Za to młode kobiety mniej skłonne były przyznać, że w interesach 
wszystkie chwyty są dozwolone (69% ch, 60% dz).

Wykres. Opinie uczniów względem etyki (pracy)

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

W badaniach jakościowych również zwrócono uwagę na egoistyczne zachowania i brak 
umiejętności współpracy młodych pracowników: „
współpracę, jakąś organizacje, czyli tutaj 

stara się jak najlepiej wypaść no i często jest, że po prostu jednego cieszy to, że w jakiś 

sposób jest tam lepszy od tego drugiego.

skupienie na sobie wynika ogólnie  z t
rynek pracy jest taki, nie inny. Każdy boi się o swoją pracę, chce jak najlepiej, jak 

najdłużej wykonywać daną pracę, żeby mieć zarobki. I myślę, że tutaj nie są zbyt ufni 

jedni wobec drugich. Bo, wiadomo j

skutkować rozwiązaniem umowy, bądź jakimiś tam, no jakimiś, no nie wiem, karami 

finansowymi, czy obniżeniem wynagrodzenia. Więc myślę, że tutaj nie zmienia się to, na 

terenie całej Polski ma to miejsce w

Z punktu widzenia pracodawców, jak wynika z badań jakościowych wśród pracodawców, 
taka postawa osób młodych –

Jeden z pracodawców zwrócił uwagę, ze relacje między pracownikami ważne 
ze względu na relacje z klientami: 
wyróżniają absolwenci czy pracownicy z wykształceniem technicznym zawodowym, więc 

jest dobrze a to jest taki istotny czynnik relacji w pracy, bo jednak przy zły

                                                 
24 IDI pracodawca, tartak, Kozienice.
25 IDI pracodawca, restauracja, Siedlce.
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bardzo ważne, 81% uczniów płci męskiej i 75% uczennic deklaruje 
dotrzymywanie słowa. Za to młode kobiety mniej skłonne były przyznać, że w interesach 
wszystkie chwyty są dozwolone (69% ch, 60% dz). 

Opinie uczniów względem etyki (pracy) w podziale na płeć. 

ietowe wśród uczniów. 

W badaniach jakościowych również zwrócono uwagę na egoistyczne zachowania i brak 
umiejętności współpracy młodych pracowników: „Tu jest ciężko na początku o jakąś 

współpracę, jakąś organizacje, czyli tutaj każdy patrzy, że pracuje na swój rachunek i 

stara się jak najlepiej wypaść no i często jest, że po prostu jednego cieszy to, że w jakiś 

sposób jest tam lepszy od tego drugiego.”24 Jeden z pracodawców sugerował że takie 
skupienie na sobie wynika ogólnie  z trudnej sytuacji na rynku pracy; „
rynek pracy jest taki, nie inny. Każdy boi się o swoją pracę, chce jak najlepiej, jak 

najdłużej wykonywać daną pracę, żeby mieć zarobki. I myślę, że tutaj nie są zbyt ufni 

jedni wobec drugich. Bo, wiadomo jeden coś powie, drugi przekaże to dalej, to może (…) 

skutkować rozwiązaniem umowy, bądź jakimiś tam, no jakimiś, no nie wiem, karami 

finansowymi, czy obniżeniem wynagrodzenia. Więc myślę, że tutaj nie zmienia się to, na 

terenie całej Polski ma to miejsce w różnych zakładach.”25 

Z punktu widzenia pracodawców, jak wynika z badań jakościowych wśród pracodawców, 
– potencjalnych pracowników jest oceniana negatywnie.

Jeden z pracodawców zwrócił uwagę, ze relacje między pracownikami ważne 
ze względu na relacje z klientami: „u nas relacje panują poprawne. (…) tutaj się nie 

wyróżniają absolwenci czy pracownicy z wykształceniem technicznym zawodowym, więc 

jest dobrze a to jest taki istotny czynnik relacji w pracy, bo jednak przy zły
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między ludzkich to mogłoby być też źle, bo to widzi też klient odbija się też, na jakości 

usług, więc było by też źle.”26

Szacunek do sprzętu 

Jako jeden z przejawów postawy obywatelskiej w badaniu zanalizowano postawę 
uczniów/absolwentów szkół zawodowych wobec sprzętu. Szacunek wobec powierzanego 
sprzętu jest bowiem jednym z aspektów etyki pracy. 

Analizując dane ilościowe widać że pracodawcy ge
jeśli chodzi o powierzanie im sprzętu:

� 92% uznało, że absolwenci szkół zawodowych, których zatrudniają dbają i szanują 
sprzęt (wyposażenie) należący do pracodawcy. 

� 90% pracodawców wskazało, że nie boi się zostawiać 
(absolwentów szkół zawodowych) bez kontroli z drogim wyposażeniem.

Jednak warto zauważyć, iż co piąty pracodawca wskazał, że absolwenci szkół 
zawodowych, których zatrudnia uważają, że niszczenie sprzętu pracodawcy to nic 
nagannego i nie robią tego tylko dlatego, że mogą zostać złapani i ponieść konsekwencje.

Wykres. Opinia pracodawców o szacunku uczniów do sprzętu.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców.

82% nauczycieli przyznało się do obawy pozostawiania uczniów samych w klasach 
drogim wyposażeniem. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na dwa kolejne pytania widać, że 
nauczyciele wykazują się niekonsekwencją 
dbają i szanują sprzęt (wyposażenie) należący do szkoły, z drugiej stronu prawie ten s
odsetek (55%) wskazał, że uczniowie uważają, że niszczenie sprzętu szkolnego to nic 
nagannego. 

Wykres. Opinia nauczycieli o szacunku uczniów do sprzętu.

                                                 
26 IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice.
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między ludzkich to mogłoby być też źle, bo to widzi też klient odbija się też, na jakości 
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Jako jeden z przejawów postawy obywatelskiej w badaniu zanalizowano postawę 
uczniów/absolwentów szkół zawodowych wobec sprzętu. Szacunek wobec powierzanego 
sprzętu jest bowiem jednym z aspektów etyki pracy.  

Analizując dane ilościowe widać że pracodawcy generalnie mają zaufanie do pracowników 
jeśli chodzi o powierzanie im sprzętu: 
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sprzęt (wyposażenie) należący do pracodawcy.  

90% pracodawców wskazało, że nie boi się zostawiać swoich pracowników 
(absolwentów szkół zawodowych) bez kontroli z drogim wyposażeniem.

Jednak warto zauważyć, iż co piąty pracodawca wskazał, że absolwenci szkół 
zawodowych, których zatrudnia uważają, że niszczenie sprzętu pracodawcy to nic 
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nauczyciele wykazują się niekonsekwencją – z jednej strony 56% twierdzi, iż uczniowie 
dbają i szanują sprzęt (wyposażenie) należący do szkoły, z drugiej stronu prawie ten s
odsetek (55%) wskazał, że uczniowie uważają, że niszczenie sprzętu szkolnego to nic 

o szacunku uczniów do sprzętu. 

 
IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice. 

1%

2%

1%

33%

35%

4%

56%

55%

16% 32% 21%

Nie boję się zostawiać moich pracowników

(absolwentów szkół zawodowych) bez kontroli z drogim

Absolwenci szkół zawodowych, których zatrudniam

dbają i szanują sprzęt (wyposażenie) należący do

pracodawcy.

Absolwenci szkół zawodowych, których zatrudniam

uważają, że niszczenie sprzętu pracodawcy to nic

nagannego i nie robią tego tylko dlatego, że mogą

zostać złapani i ponieść konsekwencje.

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

 

między ludzkich to mogłoby być też źle, bo to widzi też klient odbija się też, na jakości 

Jako jeden z przejawów postawy obywatelskiej w badaniu zanalizowano postawę 
uczniów/absolwentów szkół zawodowych wobec sprzętu. Szacunek wobec powierzanego 

neralnie mają zaufanie do pracowników 

92% uznało, że absolwenci szkół zawodowych, których zatrudniają dbają i szanują 

swoich pracowników 
(absolwentów szkół zawodowych) bez kontroli z drogim wyposażeniem. 

Jednak warto zauważyć, iż co piąty pracodawca wskazał, że absolwenci szkół 
zawodowych, których zatrudnia uważają, że niszczenie sprzętu pracodawcy to nic 

robią tego tylko dlatego, że mogą zostać złapani i ponieść konsekwencje. 

 

82% nauczycieli przyznało się do obawy pozostawiania uczniów samych w klasach z 
drogim wyposażeniem. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na dwa kolejne pytania widać, że 

56% twierdzi, iż uczniowie 
dbają i szanują sprzęt (wyposażenie) należący do szkoły, z drugiej stronu prawie ten sam 
odsetek (55%) wskazał, że uczniowie uważają, że niszczenie sprzętu szkolnego to nic 

56%

55%

9%

8%

21% 26%

1%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się NIE zgadzam



                                          

Źródło: badanie ankietowe wśród nauczycieli.

Z badań ilościowych przeprowadzonych wśród uczniów wy
ani nauczyciele, ani pracodawcy nie mają do nich pełnego zaufania w kwestii powierzania 
im sprzętu: 

� Większość uczniów (60%) było zdania, że podczas praktyk pracodawcy będą się 
bali, że praktykanci mogą zniszczyć ich sprzęt.

� 47% uczniów uznała, że nauczyciele mieliby obawy zostawić ich samych w sali z 
drogim wyposażeniem

Poza tym, sami uczniowie wskazali, iż de facto nie są godni zaufania bowiem 
znaczące prawie 1/3 (31%) uczniów wskazała, iż w ich klasie zdarzały się 
sprzętu szkolnego, jeszcze większy odsetek 
niszczenie sprzętu szkolnego. Zaś ponad co czwarty uczeń (26%) uznał, że kradzieże i 
niszczenie sprzętu szkolnego to nic ważnego! Zwłaszcza te ostatnie przywoła
sygnalizują, iż mamy do czynienia z poważnym problemem.

Wykres. Zaufanie do uczniów w zakresie sprzętu w opinii uczniów.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Analizując odpowiedzi z obydwu typów szkół zawodowych, można zauważyć, iż uczniowie 
zasadniczych szkół zawodowych są w większym stopniu skłonni zakładać, że nauczyciele 
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im ufają (nie baliby się zostawić ich ze sprzętem) a jednocześnie w znacznie większy 
odsetek respondentów z zsz niż techników uznał kradzieże i niszczenie sprzętu za mało 
istotne. 

Wykres. Zaufanie do uczniów w zakresie sprzętu w opinii uczniów według typów szkół.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Różnice ze względu na płeć były nieznaczne. Dziewczynki w porównaniu do chłopców były 
bardziej skłonne uznać, że w ich klasie zdarzały się akty wandalizmu (zaobserwowało to 
44% dz i 36% ch), dziewczynki również wskazywały na większe potencjalne obawy 
pracodawców w tym zakresie.

Wykres. Zaufanie do uczniów w zakresie sprzętu w opinii uczniów według płci.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Z badań jakościowych wynika, że zarówno przedstawiciele szkół, jak i pracodawcy 
dostrzegają potencjalne zagrożenie w tym, że uczniowie mogą zniszczyć wartościowe 
materiały/maszyny. W części wywiadów zwracano uwagę, że uczniów należy uczyć 
odpowiedzialności oraz szacunku do wyposażenia (najlepiej od najwcześniejszych etapów 
kształcenia), wtedy jest szansa, że
Wypowiadający się nauczyciele często łączyli to z ogólnie rozumianą kulturą, wskazywali 
również że bardzo ważne jest ją w uczniach wykształcić. Przykładowy cytat:
tej chwili obiekt po remoncie, 

odbicie buta na ścianie. Zdarzają się takie sytuacje nagminnie 

trzepnięcie oknem, niewłaściwe zamykanie drzwi, tutaj ta kultura bycia leży, mimo że 

staramy się bardzo dużo w

uwidacznia się w klasach pierwszych, jak już opanujemy tych gimnazjalistów, to wtedy 
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kształcenia), wtedy jest szansa, że uczniowie będą reprezentować odpowiednią postawę. 
Wypowiadający się nauczyciele często łączyli to z ogólnie rozumianą kulturą, wskazywali 
również że bardzo ważne jest ją w uczniach wykształcić. Przykładowy cytat:
tej chwili obiekt po remoncie, więc uczuleni jesteśmy na wszelkie maźnięcia, kopnięcia, 

odbicie buta na ścianie. Zdarzają się takie sytuacje nagminnie – zerwanie rolety z okna, 

trzepnięcie oknem, niewłaściwe zamykanie drzwi, tutaj ta kultura bycia leży, mimo że 

staramy się bardzo dużo w tym kierunku zrobić. Ja myślę, że tutaj szczególnie 
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mamy porządek, (…) Także warto na pewno uczyć i tej wysokiej kultury bycia, jeśli to 

jest możliwe, szacunku do sprzętu

Pracodawcy w większości przyznają, że powierzają pracującym u nich uczniom szkół 
zawodowych sprzęt, bo tego wymaga specyfika ich pracy. Jednak większość 
pracodawców zwraca jednocześnie baczną uwagę czy sprzęt
oraz wyznacza mechanizmy kontroli powierzonego uczniom wyposażenia (nie 
udostępniają od razu wszystkiego nowo przyjętym pracownikom, kontrolują stan bądź 
osobiście, bądź np. przez brygadzistę).

Poza tym, jak zauważają pracodawcy t
sprzęt: „wiadomo nikt celowo nie zniszczy jakiejś maszyny bo wie że to jest jego miejsce 

pracy a jak już jakaś maszyna jest popsuta i osoba pracująca na tej maszynie ma 

"postojowe" a jak ma "postojowe" to nie m

z tym sprzętem zrobi umyślnie go zniszczy no to wiadomo czeka go jakaś rozmowa 

dyscyplinarna.”28 

Niszczenie sprzętu wiąże się ponadto dla pracownika z potencjalną karą: „
myślę, że zdają sobie sprawę z

mogą być z tego względu jakieś potrącenia z ich wynagrodzenia, a także w skrajnych 

wypadkach może dojść nawet do rozwiązania umowy

 

5.3 Edukacja z zakresu rynku pracy

 

Znajomość lokalnego rynku pracy przez uczniów 

O orientacji uczniów na rynku pracy świadczy w dużej mierze to w jaki sposób podjęli oni 
decyzje o wyborze szkoły. Biorąc pod uwagę wyniki innych badań, jednym kluczowych 
wniosków jest brak doradztwa zawodoweg
badania „Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowy wobec problemu 
szkolnictwa zawodowego”31 
indywidualnej porady doradcy zawodowego lub pedagoga szk
dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Poza tym, wystąpiły znaczne różnice ze 
względu miejsca zamieszkania 
odsetek osób korzystających z pomocy doradcy wynosił prawie połowę 

Z badania kwestionariuszowego wśród uczniów wynika, że prawie połowa (46%) uczniów 
wskazało, iż wybór szkoły, do której chodzą był podyktowany łatwością dostania się do 
niej. 80% uczniów deklaruje, iż wybrało obecną szkołę licząc na  to, że nauczą
zawodu, dzięki któremu w przyszłości 

                                                 
27 IDI dyrektor, 2, Siedlce. 
28 IDI pracodawca, hotel, Siedlce. 
29 IDI pracodawca, restauracja, Siedlce.
30 por. Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje 
Obserwatorium Rynku Pracy, PSDB 
31 Marcin Warmiński, Aldona Małyska
wobec problemu szkolnictwa zawodowego, diagnoza potrzeb edukacyjnych szkolnictwa zawodowego a kierunki 
rozwoju regionalnego rynku pracy.  

 
                                           

mamy porządek, (…) Także warto na pewno uczyć i tej wysokiej kultury bycia, jeśli to 

jest możliwe, szacunku do sprzętu, do materiałów, z którymi mają do czynienia.”

Pracodawcy w większości przyznają, że powierzają pracującym u nich uczniom szkół 
zawodowych sprzęt, bo tego wymaga specyfika ich pracy. Jednak większość 
pracodawców zwraca jednocześnie baczną uwagę czy sprzęt jest odpowiednio używany 
oraz wyznacza mechanizmy kontroli powierzonego uczniom wyposażenia (nie 
udostępniają od razu wszystkiego nowo przyjętym pracownikom, kontrolują stan bądź 
osobiście, bądź np. przez brygadzistę). 

Poza tym, jak zauważają pracodawcy to w interesie samego pracownika leży dbanie o 
„wiadomo nikt celowo nie zniszczy jakiejś maszyny bo wie że to jest jego miejsce 

pracy a jak już jakaś maszyna jest popsuta i osoba pracująca na tej maszynie ma 

"postojowe" a jak ma "postojowe" to nie ma pieniędzy, a jak naprawdę już taki młody coś 

z tym sprzętem zrobi umyślnie go zniszczy no to wiadomo czeka go jakaś rozmowa 

Niszczenie sprzętu wiąże się ponadto dla pracownika z potencjalną karą: „
myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli będą niszczyć tutaj powierzany im sprzęt, 

mogą być z tego względu jakieś potrącenia z ich wynagrodzenia, a także w skrajnych 

wypadkach może dojść nawet do rozwiązania umowy”29. 

Edukacja z zakresu rynku pracy  

Znajomość lokalnego rynku pracy przez uczniów  

O orientacji uczniów na rynku pracy świadczy w dużej mierze to w jaki sposób podjęli oni 
decyzje o wyborze szkoły. Biorąc pod uwagę wyniki innych badań, jednym kluczowych 
wniosków jest brak doradztwa zawodowego wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów
badania „Młodzież gimnazjalna, jej rodzice i doradcy zawodowy wobec problemu 

 wynika, że większość młodzieży (72,5%) nie zasięgała 
indywidualnej porady doradcy zawodowego lub pedagoga szkolnego, podejmując decyzję 

boru szkoły ponadgimnazjalnej. Poza tym, wystąpiły znaczne różnice ze 
względu miejsca zamieszkania - jedynie w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców 

jących z pomocy doradcy wynosił prawie połowę (49,5%).

Z badania kwestionariuszowego wśród uczniów wynika, że prawie połowa (46%) uczniów 
wskazało, iż wybór szkoły, do której chodzą był podyktowany łatwością dostania się do 
niej. 80% uczniów deklaruje, iż wybrało obecną szkołę licząc na  to, że nauczą
zawodu, dzięki któremu w przyszłości łatwiej znajdą pracę.  
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Wykres. Powody wyboru szkoły podawane przez uczniów.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Wyniki badania ilościowego wskazują, że 
się, że uczniowie ze szkół zawodowych i techników wiedzą, jaki zawód trzeba posiadać, 
żeby znaleźć pracę na lokalnym rynku pracy
pracodawców - uczniowie nie wybierają szkoły tylko dlatego, że jest się do niej łatwo 
dostać, tego zdania był bowiem tylko co czwarty pracodawca.

Wykres. Opinie pracodawców odnośnie wiedzy i wyboru szkoły przez uczniów.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców.

Jednak takie opinie pracodawców pojawiły się w badaniach jakościowych. Przykładowy 
cytat: „na pewno u części osób często jest to narzucane przez rodziców, którzy z kolei 

kierują się jakimiś tradycjami rodzinnymi. Czasami na pewno kierują się tym, co robią ich 

koledzy, koleżanki ze szkolnej ławki, a czasami też takie osoby wybierają kieru

które łatwo jest się dostać, no i gdziekolwiek się zahaczyć na jakiś tam kierunek

Zdaniem pracodawców taki brak świadomego wyboru szkoły, sprawia że uczniowie szkół 
zawodowych mają potem trudności w odnalezieniu się na rynku pracy i potem nie są
dobrymi pracownikami. Wypowiedź pracodawcy: „
rzeczywistością w momencie kiedy skończą szkołę i zabierają się za szukanie pracy. 

Bardzo często wybierają kierunek szkoły na podstawie mody, albo ładnej nazwy albo 

                                                 
32 IDI pracodawca, restauracja, Siedlce.
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tego, że jest sala gimnastyczna, bądź basen w szkole. Co jest szokujące. Z takim 

wyborem nigdy nie będą dobrymi fachowcami.”

Z kolei nauczyciele w większym stopniu niż pracodawcy skłonni byli przyznać, że 
uczniowie wiedzą jaki zawód trzeba posiadać, żeby znaleź
pracy (ze stwierdzeniem zgodziło się 63% nauczycieli). Nauczyciele w większości (w 
77%) nie zgodzili się że wybór szkoły przez uczniów jest podyktowany łatwością dostania 
się.  

Wykres. Opinie nauczycieli odnośnie wiedzy i wyboru 

Źródło: badanie ankietowe wśród nauczycieli.

Zarówno analiza odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w ankiecie audytoryjnej 
przeprowadzonej wśród uczniów, jak i wywiady jakościowe wskazują, że głównym 
źródłem informacji dla uczniów 
wszystkim rodzice i starsze rodzeństwo), a także znajomi, tzw. „poczta pantoflowa”
Innym popularnym źródłem są media, w szczególności internet, w następnej kolejności 
telewizja. Radio i prasa również 
innym wskazywanym źródłem informacji są nauczyciele. Zdaniem pracodawców źródła 
informacji uczniów szkół zawodowych są w rzeczywistości dość ograniczone, wynika to w 
dużej mierze z tego, że rodzina (rodzi
informacji by dobrze poradzić swojemu dziecku. Opinia jednego z pracodawców: 
„Generalnie uczniowie raczej starają się pozyskiwać informacje o rynku pracy tam gdzie 

po prostu są, gdzie ich horyzonty sięgają, czy

rodzicami, ale rodzice często sami nie wiedzą ponieważ świat się szybko zmienia nie 

nadążają nad tymi zmianami i często po prostu porady pomimo tego że z dobrego serca 

są po prostu nietrafne i później krótko mówiąc 

skrzywdzony na przyszłość, ma problem z odnalezieniem się po prostu.

 

Edukacja z zakresu rynku pracy prowadzona w szkole

W szkole uczniowie powinni obecnie dowiadywać się jak szukać pracy na zajęciach 
„Podstawy przedsiębiorczości”. W podstawie programowej zakłada się omówienie 
podstaw prawnych nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, a także  metod 
aktywnego poszukiwania pracy. Przewidziane jest również omawianie zakładania własnej 
                                                 
33 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.
34 IDI pracodawca, tartak, Kozienice.
35 IDI pracodawca, hotel, Siedlce. 
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że jest sala gimnastyczna, bądź basen w szkole. Co jest szokujące. Z takim 
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nadążają nad tymi zmianami i często po prostu porady pomimo tego że z dobrego serca 

taki młody człowiek jest po prostu no 

”35 

W szkole uczniowie powinni obecnie dowiadywać się jak szukać pracy na zajęciach 
„Podstawy przedsiębiorczości”. W podstawie programowej zakłada się omówienie 
podstaw prawnych nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, a także  metod 

pracy. Przewidziane jest również omawianie zakładania własnej 
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działalności. Z wywiadów z nauczycielami (w tym z tymi uczącymi podstaw 
przedsiębiorczości) wynika, że w istocie w programie znajdują się tematy mogące pomóc 
uczniom w odnalezieniu się na rynku
wszystko dostatecznie szczegółowo omówić. Założenie jest bowiem że program zostanie 
przerobiony w ciągu 38 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu roku (1 godzina tygodniowo): 
„na przedsiębiorczości jest dużo progra

jest za mało czasu jak się ma godzinę tak jak ja, to jest to naprawdę trudne, bo przez 

godzinę tego się nie zrobi.” 36

Poza tym nauczyciele zwrócili uwagę, iż zajęcia w dalszym ciągu bazują na teorii a zbyt 
mało jest praktyki, zbyt rzadko uczniowie mają szansę coś przećwiczyć. Przydałoby się 
im zdobycie doświadczenia, jak to określiła jedna z nauczycielek 

Warto zwrócić uwagę, iż uczniowie mogą czerpać informacje o rynku pracy nie tylko na 
zajęciach z przedsiębiorczości, ale również niejako „przy okazji” innych lekcji. 
Optymistyczne w tym względzie jest to, że w badaniu kwestionariuszowym 86% 
nauczycieli zadeklarowało, iż są zainteresowani regularnym zapoznawaniem się z 
wymogami pracodawców dot
zawodowym. Warto jednak zauważyć, ze prawie co dziesiąty nauczyciel (9%) otwarcie 
wskazał iż go to nie interesuje.

Oprócz tego w badaniu jakościowym sporadycznie niektórzy wspominali o doradcach 
zawodowych, którzy albo pracują na stałe w szkole albo przychodzą z zewnątrz 
poprowadzić krótkie zajęcia. Z badania wynika jednak, że ich rola w przygotowaniu 
uczniów do wyzwań rynku pracy jest stosunkowo mała.

Z wywiadów z pracodawcami wynika sceptyczna ocena przedmiot
pracodawcy sądząc po tym w jaki sposób uczniowie poszukują pracy nisko oceniają 
przygotowanie szkolne uczniów w tym zakresie: 
przedsiębiorczość. Wydaje mi się, że nie ma absolutnie to nie ma z s

Dowiadują się oni tam jak kierować przedsiębiorstwem, jakie są spółki. Co jest zupełnie 

dla mnie oderwane od rzeczywistości, dlatego, że osoby z wykształceniem zawodowym 

struktura własnościowa spółki nie powinna interesować. Jeżeli są tego 

po pierwsze to one właśnie powinny pomagać poszukiwać pracy. Po drugie ewentualnie 

kształcić w nich umiejętności prowadzenia własnej działalności. Najgorsze jest we 

wszystkim to, że to jest teoria, niczego w praktyce nie ćwiczą. Myślę, ż

szkołach zawodowych tego jak napisać list motywacyjny. My z resztą widzimy, że bardzo 

często są to wzory, które się powielają. Są to wzory ściągnięte z Internetu, te osoby 

same nie potrafią napisać żadnych rzeczy, więc nie były uczone w szkole. 

jasny komunikat, takie umiejętności nie są kształcone na poziomie szkolnictwa.”

 

Szkoła a rynek pracy 

W badaniu ilościowym 90% pracodawców wskazało, że ich firmie zdarzyło się 
współpracować ze szkołami zawodowymi lub technikami,  64% współpracuje z nimi 

                                                 
36 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
37 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
38 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.

 
                                           

działalności. Z wywiadów z nauczycielami (w tym z tymi uczącymi podstaw 
przedsiębiorczości) wynika, że w istocie w programie znajdują się tematy mogące pomóc 
uczniom w odnalezieniu się na rynku pracy lecz na zajęcia jest zbyt mało czasu by 
wszystko dostatecznie szczegółowo omówić. Założenie jest bowiem że program zostanie 
przerobiony w ciągu 38 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu roku (1 godzina tygodniowo): 
na przedsiębiorczości jest dużo programów takich naprawdę edukacyjnych, tylko na to 

jest za mało czasu jak się ma godzinę tak jak ja, to jest to naprawdę trudne, bo przez 
36 

Poza tym nauczyciele zwrócili uwagę, iż zajęcia w dalszym ciągu bazują na teorii a zbyt 
jest praktyki, zbyt rzadko uczniowie mają szansę coś przećwiczyć. Przydałoby się 

im zdobycie doświadczenia, jak to określiła jedna z nauczycielek – w życiu „realnym”

Warto zwrócić uwagę, iż uczniowie mogą czerpać informacje o rynku pracy nie tylko na 
ęciach z przedsiębiorczości, ale również niejako „przy okazji” innych lekcji. 

Optymistyczne w tym względzie jest to, że w badaniu kwestionariuszowym 86% 
nauczycieli zadeklarowało, iż są zainteresowani regularnym zapoznawaniem się z 
wymogami pracodawców dotyczących ich potrzeb związanych z kształceniem 
zawodowym. Warto jednak zauważyć, ze prawie co dziesiąty nauczyciel (9%) otwarcie 
wskazał iż go to nie interesuje. 

Oprócz tego w badaniu jakościowym sporadycznie niektórzy wspominali o doradcach 
órzy albo pracują na stałe w szkole albo przychodzą z zewnątrz 

poprowadzić krótkie zajęcia. Z badania wynika jednak, że ich rola w przygotowaniu 
uczniów do wyzwań rynku pracy jest stosunkowo mała. 

Z wywiadów z pracodawcami wynika sceptyczna ocena przedmiotu „przedsiębiorczość” 
pracodawcy sądząc po tym w jaki sposób uczniowie poszukują pracy nisko oceniają 
przygotowanie szkolne uczniów w tym zakresie: „wiem, że istnieje taki przedmiot jak 

przedsiębiorczość. Wydaje mi się, że nie ma absolutnie to nie ma z s

Dowiadują się oni tam jak kierować przedsiębiorstwem, jakie są spółki. Co jest zupełnie 

dla mnie oderwane od rzeczywistości, dlatego, że osoby z wykształceniem zawodowym 

struktura własnościowa spółki nie powinna interesować. Jeżeli są tego typu przedmioty to 

po pierwsze to one właśnie powinny pomagać poszukiwać pracy. Po drugie ewentualnie 

kształcić w nich umiejętności prowadzenia własnej działalności. Najgorsze jest we 

wszystkim to, że to jest teoria, niczego w praktyce nie ćwiczą. Myślę, ż

szkołach zawodowych tego jak napisać list motywacyjny. My z resztą widzimy, że bardzo 

często są to wzory, które się powielają. Są to wzory ściągnięte z Internetu, te osoby 

same nie potrafią napisać żadnych rzeczy, więc nie były uczone w szkole. 

jasny komunikat, takie umiejętności nie są kształcone na poziomie szkolnictwa.”

W badaniu ilościowym 90% pracodawców wskazało, że ich firmie zdarzyło się 
współpracować ze szkołami zawodowymi lub technikami,  64% współpracuje z nimi 
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działalności. Z wywiadów z nauczycielami (w tym z tymi uczącymi podstaw 
przedsiębiorczości) wynika, że w istocie w programie znajdują się tematy mogące pomóc 

pracy lecz na zajęcia jest zbyt mało czasu by 
wszystko dostatecznie szczegółowo omówić. Założenie jest bowiem że program zostanie 
przerobiony w ciągu 38 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu roku (1 godzina tygodniowo): 

mów takich naprawdę edukacyjnych, tylko na to 

jest za mało czasu jak się ma godzinę tak jak ja, to jest to naprawdę trudne, bo przez 

Poza tym nauczyciele zwrócili uwagę, iż zajęcia w dalszym ciągu bazują na teorii a zbyt 
jest praktyki, zbyt rzadko uczniowie mają szansę coś przećwiczyć. Przydałoby się 

w życiu „realnym”37 

Warto zwrócić uwagę, iż uczniowie mogą czerpać informacje o rynku pracy nie tylko na 
ęciach z przedsiębiorczości, ale również niejako „przy okazji” innych lekcji. 

Optymistyczne w tym względzie jest to, że w badaniu kwestionariuszowym 86% 
nauczycieli zadeklarowało, iż są zainteresowani regularnym zapoznawaniem się z 

yczących ich potrzeb związanych z kształceniem 
zawodowym. Warto jednak zauważyć, ze prawie co dziesiąty nauczyciel (9%) otwarcie 

Oprócz tego w badaniu jakościowym sporadycznie niektórzy wspominali o doradcach 
órzy albo pracują na stałe w szkole albo przychodzą z zewnątrz 

poprowadzić krótkie zajęcia. Z badania wynika jednak, że ich rola w przygotowaniu 

u „przedsiębiorczość” – 
pracodawcy sądząc po tym w jaki sposób uczniowie poszukują pracy nisko oceniają 

„wiem, że istnieje taki przedmiot jak 

przedsiębiorczość. Wydaje mi się, że nie ma absolutnie to nie ma z szukaniem pracy. 

Dowiadują się oni tam jak kierować przedsiębiorstwem, jakie są spółki. Co jest zupełnie 

dla mnie oderwane od rzeczywistości, dlatego, że osoby z wykształceniem zawodowym 

typu przedmioty to 

po pierwsze to one właśnie powinny pomagać poszukiwać pracy. Po drugie ewentualnie 

kształcić w nich umiejętności prowadzenia własnej działalności. Najgorsze jest we 

wszystkim to, że to jest teoria, niczego w praktyce nie ćwiczą. Myślę, że nie ma w 

szkołach zawodowych tego jak napisać list motywacyjny. My z resztą widzimy, że bardzo 

często są to wzory, które się powielają. Są to wzory ściągnięte z Internetu, te osoby 

same nie potrafią napisać żadnych rzeczy, więc nie były uczone w szkole. To jest dla nas 

jasny komunikat, takie umiejętności nie są kształcone na poziomie szkolnictwa.”38 

W badaniu ilościowym 90% pracodawców wskazało, że ich firmie zdarzyło się 
współpracować ze szkołami zawodowymi lub technikami,  64% współpracuje z nimi 



                                          

obecnie. Jednak biorąc pod uwagę jak to wygląda, współpracę pracodawców ze szkołami 
trudno nazwać współpracą. Związek między pracodawcą a szkołą polega właściwie 
jedynie na organizacji praktyk (wskazanie 64% pracodawców) oraz staży (34%). Tak 
więc z perspektywy pracodawców współpraca prowadzona jest przede wszystkim z 
konkretnymi uczniami, którzy zgłaszają s
szkołą39. 

Wykres. Formy współpracy pracodawców ze szkołami.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców, n=64.

W badaniu kwestionariuszowym żaden pracodawca nie zadeklarował współpracy na 
poziomie konsultacji programów nauczania zawodu czy też konsultacji co do tworzenia 
nowych kierunków nauczania i likwidacji zbędnych, co by wskazywało na znacznie 
niedociągnięcia w tym zakresie 
miarę z postępującymi zmianami 
umiejętności oczekują od uczniów placówek kształcenia zawodowego, tak by mogli oni 
lepiej odnaleźć się na rynku pracy w większym stopniu odpowiadając merytorycznym 
wymogom oferowanych miejsc pracy. Zwracano na 
jakościowych, jak powiedział wprost jeden z pracodawców: „
wpływ na treści nauczania.”40

Ponadto pracodawcy wskazywali iż większy kontakt pracodawców ze szkołami połączony 
z wymian a informacji powodowałby wi
pracy, co byłoby z korzyścią dla ucznia: „
wszystkim takie szkoły powinny mieć rozeznanie, jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym 

rynku pracy a to jest istotne żeby

pracy nie znajdą sobie zatrudniania.

Między innymi jeden z pracodawców przedstawił konkretną propozycję jak można by 
zorganizować współpracę między szkołą a firmami by odpowiadała ona na potrzeby i 
służyła wszystkim zainteresowanym: „
terenie firm a nie na terenie szkół. Szkole warsztaty czy laboratoria są bardzo często 

dużo gorzej wyposażone niż firmy. W sprzęt, które już nie używamy. A nam nie jest 

pracownik potrzebny, który wie jak 30 lat temu się frezowało, bo maszyny inaczej 

wyglądały. Tylko potrzebny nam absolwent, który będzie dobrze wykształcony. 

                                                 
39 por. Badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 
Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” 
Warszawa 2011. 
40 IDI pracodawca, usługi budownicze, Siedlce.
41 IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice.
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obecnie. Jednak biorąc pod uwagę jak to wygląda, współpracę pracodawców ze szkołami 
racą. Związek między pracodawcą a szkołą polega właściwie 

jedynie na organizacji praktyk (wskazanie 64% pracodawców) oraz staży (34%). Tak 
więc z perspektywy pracodawców współpraca prowadzona jest przede wszystkim z 
konkretnymi uczniami, którzy zgłaszają się do nich na praktyki/ staże raczej niż ze 

Formy współpracy pracodawców ze szkołami. 

ietowe wśród pracodawców, n=64. 

W badaniu kwestionariuszowym żaden pracodawca nie zadeklarował współpracy na 
programów nauczania zawodu czy też konsultacji co do tworzenia 

nowych kierunków nauczania i likwidacji zbędnych, co by wskazywało na znacznie 
niedociągnięcia w tym zakresie – pole do poprawy dla szkół. Przydałoby się gdyby w 
miarę z postępującymi zmianami na rynku pracy pracodawcy informowali, jakich 
umiejętności oczekują od uczniów placówek kształcenia zawodowego, tak by mogli oni 
lepiej odnaleźć się na rynku pracy w większym stopniu odpowiadając merytorycznym 
wymogom oferowanych miejsc pracy. Zwracano na to uwagę w trakcie badań 
jakościowych, jak powiedział wprost jeden z pracodawców: „chciałbym mieć minimalny 

40 

Ponadto pracodawcy wskazywali iż większy kontakt pracodawców ze szkołami połączony 
z wymian a informacji powodowałby większe rozeznanie przedstawicieli szkół na rynku 
pracy, co byłoby z korzyścią dla ucznia: „Istotne jest tutaj dobro ucznia, więc przede 

wszystkim takie szkoły powinny mieć rozeznanie, jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym 

rynku pracy a to jest istotne żeby nie kształcić absolwentów, którzy na lokalnym rynku 

pracy nie znajdą sobie zatrudniania.” 41  

Między innymi jeden z pracodawców przedstawił konkretną propozycję jak można by 
zorganizować współpracę między szkołą a firmami by odpowiadała ona na potrzeby i 
łużyła wszystkim zainteresowanym: „Idealna byłaby organizacja praktyk zawodowych na 

terenie firm a nie na terenie szkół. Szkole warsztaty czy laboratoria są bardzo często 

dużo gorzej wyposażone niż firmy. W sprzęt, które już nie używamy. A nam nie jest 

cownik potrzebny, który wie jak 30 lat temu się frezowało, bo maszyny inaczej 

wyglądały. Tylko potrzebny nam absolwent, który będzie dobrze wykształcony. 

 
ne pn. „Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 
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obecnie. Jednak biorąc pod uwagę jak to wygląda, współpracę pracodawców ze szkołami 
racą. Związek między pracodawcą a szkołą polega właściwie 

jedynie na organizacji praktyk (wskazanie 64% pracodawców) oraz staży (34%). Tak 
więc z perspektywy pracodawców współpraca prowadzona jest przede wszystkim z 

ię do nich na praktyki/ staże raczej niż ze 

 

W badaniu kwestionariuszowym żaden pracodawca nie zadeklarował współpracy na 
programów nauczania zawodu czy też konsultacji co do tworzenia 

nowych kierunków nauczania i likwidacji zbędnych, co by wskazywało na znacznie 
pole do poprawy dla szkół. Przydałoby się gdyby w 

na rynku pracy pracodawcy informowali, jakich 
umiejętności oczekują od uczniów placówek kształcenia zawodowego, tak by mogli oni 
lepiej odnaleźć się na rynku pracy w większym stopniu odpowiadając merytorycznym 

to uwagę w trakcie badań 
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Ponadto pracodawcy wskazywali iż większy kontakt pracodawców ze szkołami połączony 
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Istotne jest tutaj dobro ucznia, więc przede 

wszystkim takie szkoły powinny mieć rozeznanie, jakie jest zapotrzebowanie na lokalnym 

nie kształcić absolwentów, którzy na lokalnym rynku 

Między innymi jeden z pracodawców przedstawił konkretną propozycję jak można by 
zorganizować współpracę między szkołą a firmami by odpowiadała ona na potrzeby i 

Idealna byłaby organizacja praktyk zawodowych na 

terenie firm a nie na terenie szkół. Szkole warsztaty czy laboratoria są bardzo często 

dużo gorzej wyposażone niż firmy. W sprzęt, które już nie używamy. A nam nie jest 

cownik potrzebny, który wie jak 30 lat temu się frezowało, bo maszyny inaczej 

wyglądały. Tylko potrzebny nam absolwent, który będzie dobrze wykształcony. 
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Jednocześnie udostępniając sprzęt bądź też pomieszczenia oczekiwalibyśmy pomocy. 

Oczywiście mamy pracowników, którzy pracują, ale oni muszą pracować na naszą rzecz. 

Żeby ten opiekun praktyki, ten kto będzie prowadził ta praktykę był jednak osobą 

zewnętrzną, czyli nie był naszym pracownikiem. Bo my nie mamy czasu na to, żeby 

grupę 20-30 osób prezentować im 

konkretnych czynności nauczyć. Było by świetnie. Firmy przede wszystkim przemysłowe 

pracują w określonym zakresie. Przecież np. do 15, po godzinie 15 hale, warsztaty stoją 

puste. Dlaczego nie zorganizow

pracy firmy. Dlaczego nie zapoznawać z warsztatami w tym czasie przyszłych 

absolwentów. To by mogło być polem współpracy

Warto bowiem zwrócić uwagę, że niby większość pracodawców (58%) zgodziło się, iż
szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które bez większego przeszkolenia 
mogą zacząć pracować w ich firmie, lecz prawie 2/5 pracodawców (38%) wyraziło 
przeciwną opinię. Poza tym ponad połowa pracodawców (54%) wskazała, że dobrze się 
orientuje w programach szkół zawodowych i techników, kształcących w mojej branży, 
lecz przeciwną opinię wygłosił również znaczny odsetek (44%).

Wykres. Ocena pracodawców na ile szkoły kształcą pod ich potrzeby.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców.

Podobnie względem tego czy szkoły (zawodówki i technika) w okolicy kształcą w 
kierunkach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy
podzieleni – po 44% zgodziło jak i nie zgodziło się z tym stwierdzeniem (12% nie miało 
wyrobionego zdania).  
Nauczyciele byli bardziej optymistycznie w kwestii tego, iż po szkole w której uczą 
znalezienie przez uczniów pracy będzie łatwiejsze niż po innych szk
była połowa. Warto zwrócić uwagę, że
wyrobionego zdania.   
Najbardziej pozytywnie w kontekście stwarzania szans na rynku pracy, 
ocenione przez samych uczniów 
której chodzą, łatwiej jest znaleźć pracę niż po innych szkołach w 

                                                 
42 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.

Szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które

bez większego przeszkolenia mogą zacząć pracować w

mojej firmie (w firmie, w której pracuję)

Szkoły zawodowe i technika chętnie współpracują z

pracodawcami w celu dopasowania swoich programów

do potrzeb rynku pracy

Dobrze orientuję się w programach szkół zawodowych i

techników, kształcących w mojej branży

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

Trudno powiedzieć

 
                                           

Jednocześnie udostępniając sprzęt bądź też pomieszczenia oczekiwalibyśmy pomocy. 

wników, którzy pracują, ale oni muszą pracować na naszą rzecz. 

Żeby ten opiekun praktyki, ten kto będzie prowadził ta praktykę był jednak osobą 

zewnętrzną, czyli nie był naszym pracownikiem. Bo my nie mamy czasu na to, żeby 

30 osób prezentować im określoną technikę pracy. U nas te osoby mają już się 

konkretnych czynności nauczyć. Było by świetnie. Firmy przede wszystkim przemysłowe 

pracują w określonym zakresie. Przecież np. do 15, po godzinie 15 hale, warsztaty stoją 

puste. Dlaczego nie zorganizować praktyk w zmniejszonym zakresie ale po godzinach 

pracy firmy. Dlaczego nie zapoznawać z warsztatami w tym czasie przyszłych 

absolwentów. To by mogło być polem współpracy”42. 

Warto bowiem zwrócić uwagę, że niby większość pracodawców (58%) zgodziło się, iż
szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które bez większego przeszkolenia 
mogą zacząć pracować w ich firmie, lecz prawie 2/5 pracodawców (38%) wyraziło 
przeciwną opinię. Poza tym ponad połowa pracodawców (54%) wskazała, że dobrze się 

ogramach szkół zawodowych i techników, kształcących w mojej branży, 
lecz przeciwną opinię wygłosił również znaczny odsetek (44%). 

Ocena pracodawców na ile szkoły kształcą pod ich potrzeby.  

ietowe wśród pracodawców. 

względem tego czy szkoły (zawodówki i technika) w okolicy kształcą w 
kierunkach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy pracodawcy

po 44% zgodziło jak i nie zgodziło się z tym stwierdzeniem (12% nie miało 

byli bardziej optymistycznie w kwestii tego, iż po szkole w której uczą 
znalezienie przez uczniów pracy będzie łatwiejsze niż po innych szkołach 
była połowa. Warto zwrócić uwagę, że prawie 1/3 (32%) nauczycieli 

ozytywnie w kontekście stwarzania szans na rynku pracy, 
uczniów - 70% zgodziło się ze stwierdzeniem iż po szkole, do 

której chodzą, łatwiej jest znaleźć pracę niż po innych szkołach w okolicy.

 
IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów. 
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do potrzeb rynku pracy
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techników, kształcących w mojej branży

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

 

Jednocześnie udostępniając sprzęt bądź też pomieszczenia oczekiwalibyśmy pomocy. 
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określoną technikę pracy. U nas te osoby mają już się 

konkretnych czynności nauczyć. Było by świetnie. Firmy przede wszystkim przemysłowe 

pracują w określonym zakresie. Przecież np. do 15, po godzinie 15 hale, warsztaty stoją 
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Warto bowiem zwrócić uwagę, że niby większość pracodawców (58%) zgodziło się, iż 
szkoły zawodowe i technika przygotowują osoby, które bez większego przeszkolenia 
mogą zacząć pracować w ich firmie, lecz prawie 2/5 pracodawców (38%) wyraziło 
przeciwną opinię. Poza tym ponad połowa pracodawców (54%) wskazała, że dobrze się 

ogramach szkół zawodowych i techników, kształcących w mojej branży, 

 

 

względem tego czy szkoły (zawodówki i technika) w okolicy kształcą w 
pracodawcy byli 

po 44% zgodziło jak i nie zgodziło się z tym stwierdzeniem (12% nie miało 

byli bardziej optymistycznie w kwestii tego, iż po szkole w której uczą 
ołach – tego zdania 

nauczycieli nie miało 

ozytywnie w kontekście stwarzania szans na rynku pracy, szkoły zostały 
70% zgodziło się ze stwierdzeniem iż po szkole, do 

okolicy. 
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Zdecydowanie się NIE zgadzam



                                          

Wykres. Ocena kształcenia szkół zawodowych pod potrzeby rynku pracy 
pracodawców, nauczycieli oraz uczniów.

Źródło: badanie ankietowe wśród pracodawców, nauczycieli i uczniów

Z wykresu poniżej wynika, że to uczniowie techników znacznie 
szanse na rynku pracy – o 9 pkt. proc. więcej uczniów zgodziło się że po szkole do której 
chodzą łatwiej o pracę niż po innych szkołach.

Wykres. Łatwość znalezienia pracy po szkole w opinii uczniów w podziale na typ 
szkoły.  

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Jedynie 1/3 uczniów była zdania, iż w miejscowości w której się uczą łatwo znaleźć pracę 
(68% było przekonanych że zdobycie zatrudnienia jest trudne). Prawdopodobnie wynika 
to z faktu dość wysokiego bezrobocia powiatów woj
Warszawę), a w szczególności 
kozienickim oraz ciechanowskim. Według bowiem danych WUP Kraków za czerwiec 2011 
stopa bezrobocia w powiecie siedleckim 
mińskim – 9,8, ciechanowskim wyniosła 16,7.

Niemniej ponad połowa 59% 
pracę w miejscowości, w której się uczą oraz 63% uznało, iż wiedzą pracownicy jakich 
zawodów poszukiwani są na rynku pracy w miejscu gdzie się uczą / mieszkają.

                                                 
43 okolice Siedlec, Kozienic, Mińska Mazowieckiego i Ciechanowa.

Pracodawcy: Szkoły (zawodówki i technika) w okolicy

kształcą w kierunkach, na które jest zapotrzebowanie

na lokalnym rynku pracy

Nauczyciele: Po szkole, w której pracuję, uczniom jest

łatwiej znaleźć pracę niż po innych szkołach w okolicy

Uczniowie: Po szkole, do której chodzę, łatwiej jest

znaleźć pracę niż po innych szkołach w okolicy.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

Trudno powiedzieć

Po szkole, do której chodzę, łatwiej jest

znaleźć pracę niż po innych szkołach w

okolicy.

 
                                           

Ocena kształcenia szkół zawodowych pod potrzeby rynku pracy 
pracodawców, nauczycieli oraz uczniów. 

pracodawców, nauczycieli i uczniów. 

Z wykresu poniżej wynika, że to uczniowie techników znacznie lepiej oceniają swoje 
o 9 pkt. proc. więcej uczniów zgodziło się że po szkole do której 

chodzą łatwiej o pracę niż po innych szkołach. 

Łatwość znalezienia pracy po szkole w opinii uczniów w podziale na typ 

ietowe wśród uczniów. 

Jedynie 1/3 uczniów była zdania, iż w miejscowości w której się uczą łatwo znaleźć pracę 
(68% było przekonanych że zdobycie zatrudnienia jest trudne). Prawdopodobnie wynika 
to z faktu dość wysokiego bezrobocia powiatów woj. mazowieckiego (wyłączając 
Warszawę), a w szczególności – biorąc pod uwagę badane lokalizacje
kozienickim oraz ciechanowskim. Według bowiem danych WUP Kraków za czerwiec 2011 
stopa bezrobocia w powiecie siedleckim – 10,4, m. Siedlce – 9.1,  kozienickim 

9,8, ciechanowskim wyniosła 16,7. 

Niemniej ponad połowa 59% wskazało, że wie jaki zawód trzeba posiadać, żeby znaleźć 
pracę w miejscowości, w której się uczą oraz 63% uznało, iż wiedzą pracownicy jakich 
zawodów poszukiwani są na rynku pracy w miejscu gdzie się uczą / mieszkają.

 
okolice Siedlec, Kozienic, Mińska Mazowieckiego i Ciechanowa. 
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Pracodawcy: Szkoły (zawodówki i technika) w okolicy

kształcą w kierunkach, na które jest zapotrzebowanie

na lokalnym rynku pracy

Nauczyciele: Po szkole, w której pracuję, uczniom jest

łatwiej znaleźć pracę niż po innych szkołach w okolicy

Uczniowie: Po szkole, do której chodzę, łatwiej jest

znaleźć pracę niż po innych szkołach w okolicy.

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

69%

63%

72%

Po szkole, do której chodzę, łatwiej jest

znaleźć pracę niż po innych szkołach w

 

Ocena kształcenia szkół zawodowych pod potrzeby rynku pracy – opinia 

 

lepiej oceniają swoje 
o 9 pkt. proc. więcej uczniów zgodziło się że po szkole do której 

Łatwość znalezienia pracy po szkole w opinii uczniów w podziale na typ 

 

Jedynie 1/3 uczniów była zdania, iż w miejscowości w której się uczą łatwo znaleźć pracę 
(68% było przekonanych że zdobycie zatrudnienia jest trudne). Prawdopodobnie wynika 

. mazowieckiego (wyłączając 
biorąc pod uwagę badane lokalizacje43 – w powiecie 

kozienickim oraz ciechanowskim. Według bowiem danych WUP Kraków za czerwiec 2011 
9.1,  kozienickim -17,2, 

wskazało, że wie jaki zawód trzeba posiadać, żeby znaleźć 
pracę w miejscowości, w której się uczą oraz 63% uznało, iż wiedzą pracownicy jakich 
zawodów poszukiwani są na rynku pracy w miejscu gdzie się uczą / mieszkają. 
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32%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się NIE zgadzam

Ogółem

Uczniowie zsz

Uczniowie technikum



                                          

Wykres. Ocena uczniów możliwości znal
uczą/mieszkają.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Samoocena uczniów odnośnie możliwości znalezienia zatrudnienia

Oceniając swoje jednostkowe szanse uczniowie byli mniej entuzjastyczni
wypowiadając się ogólnie o możliwościach uzyskania zatrudnienia absolwentów szkół do 
których uczęszczają. Uczniowie mają poważne wątpliwości czy będzie im łatwo znaleźć 
pracę: 54% wskazało, że w przyszłości łatwo znajdą pracę, ale reszta, czyli też prawie 
połowa z tym się nie zgodziła.

Wykres. Samoocena uczniów odnośnie

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Odpowiedź na to pytanie nie jest 
znalezienie z łatwością pracy liczy 55% uczniów zsz oraz 54% techników.

Różnice są natomiast widoczne biorąc pod uwagę płeć uczniów 
bardziej optymistyczni, że w przyszłości uzyskają bez trudności zatrudnienie (różnica 10 
pkt. proc.). 

Wykres. Samoocena uczniów odnośnie
na płeć. 

W miejscowości, w której się uczę łatwo znaleźć pracę.

Wiem jaki zawód trzeba posiadać, żeby znaleźć pracę w

miejscowości, w której się uczę.

Wiem pracownicy jakich zawodów poszukiwani są na

rynku pracy wmiejscu gdzie się uczę/mieszkam.

Zdecdowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

Łatwo znajdę pracę w przyszłości.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

Ocena uczniów możliwości znalezienia pracy w miejscowości w której się 

ietowe wśród uczniów. 

Samoocena uczniów odnośnie możliwości znalezienia zatrudnienia

Oceniając swoje jednostkowe szanse uczniowie byli mniej entuzjastyczni
ogólnie o możliwościach uzyskania zatrudnienia absolwentów szkół do 

Uczniowie mają poważne wątpliwości czy będzie im łatwo znaleźć 
pracę: 54% wskazało, że w przyszłości łatwo znajdą pracę, ale reszta, czyli też prawie 

nie zgodziła. 

Samoocena uczniów odnośnie łatwości znalezienia przez nich 

ietowe wśród uczniów. 

Odpowiedź na to pytanie nie jest właściwie zróżnicowana ze względu na typ szkoły: na 
pracy liczy 55% uczniów zsz oraz 54% techników.

Różnice są natomiast widoczne biorąc pod uwagę płeć uczniów – chłopcy są znacznie 
bardziej optymistyczni, że w przyszłości uzyskają bez trudności zatrudnienie (różnica 10 
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Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Uczniowie ocenili, że uczone w szkole umiejętności przydadzą się ima na rynku pracy:

� 71% uczniów zgodziło się z tym, że umiejętności nauczane w
znaleźć dobrą pracę  

� Większy odsetek, bo 77% był 
pomogę im utrzymać pracę, jeśli ją znajdą.

Wykres. Ocena uczonych w szkole umiejętności
– opinia uczniów. 

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Uczniowie techników znacznie lepiej oceniają umiejętności których są uczeni w szkole 
twierdząc że ułatwią im one zarówno znaleźć, jak i nawet w większym stopniu utrzymać 
pracę. Wynika to prawdopodobnie ze specyfiki szkół 
wielozawodowych w szkole uczą się właściwie jedynie teorii, praktykę zaś odbywając u 
pracodawcy, natomiast uczniowie techników w szkole mają więcej zajeć praktycznych, w 
trakcie których mogą nabyć umiejętności stricte zawodowe.

Wykres. Ocena uczonych w szkole umiejętności
– opinia uczniów w podziale na typ szkoły

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Zdaniem pracodawców uczniowie, którzy nabyli
tyle poszukiwani na rynku pracy, że nie będą musieli nawet pracy szukać: „

Łatwo znajdę pracę w przyszłości.

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

pracę.

To, czego uczę się w szkole, pomoże mi utrzymac pracę,

jeśli ją znajdę.

Zdecdowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

To, czego uczę się w szkole, pozwoli mi

znaleźć dobrą pracę.

To, czego uczę się w szkole, pomoże mi

utrzymac pracę, jeśli ją znajdę.

 
                                           

ietowe wśród uczniów. 

Uczniowie ocenili, że uczone w szkole umiejętności przydadzą się ima na rynku pracy:
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o 77% był ponadto zdania, że umiejętności nauczone w szkole, 
pomogę im utrzymać pracę, jeśli ją znajdą. 
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potrafią nie muszą szukać tej pracy. Ta praca sama ich znajdzie. Jeśli coś potrafią, mają 

jakiś konkretny fach w ręku.”

Przedstawiciele szkół wskazywali iż stosunkowo częstą sytuacją jest, że uczniowie po 
praktykach w zakładzie pracy znajduje potem w nim zatrudnienie. Co ciekawe, pojawia 
się opinia iż zdarza się, że ktoś jest średnim uczniem, ma niskie oceny a pracuje bardz
dobrze: „bardzo często to jest tak, że to są słabi uczniowie, a świetni pracownicy. Oni 

przynoszą bardzo dobre oceny z praktyk i od razu pracodawca mówi „skończysz szkołę, 

to masz u mnie chłopie pracę” (…) jest sporo takich uczniów.” 

Z drugiej strony, większość (73%) uczniów miało już doświadczenie z pracą zarobkową 
(zdarzyło im się już kiedyś pracować i otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie). Z tego 
względu uczniowie mają już pewną orientację na rynku pracy. Obecnie większość (74%) 
uczniów nie pracuje, 19% pracuje dorywczo, a jedynie 3% zadeklarowało pracę na pełen 
etat. 

W podziale na szkoły – posiadanie pracy zadeklarowało więcej uczniów zsz niż techników, 
w szczególności dorywczo pracuje 27% uczniów zsz, a 16% techników.

Wykres. Praca zarobkowa uczniów

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Pracuje zbliżony odsetek kobiet i mężczyzn

Wykres. Praca zarobkowa uczniów w podziale na płeć.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Tak liczby odsetek uczniów szkół zawodowych, którzy 
odpłatną pracę należy wiązać, na co zwracano uwagę w badaniach jakościowych,  ze 
specyfiką szkół zawodowych 
konkretnego zawodu, w przeciwieństwie do ogólnokształcących liceów. Jak w
bowiem z ogólnopolskich analiz CBOS
zawodowych (87%) i techników (82%) niż liceów ogólnokształcących 
(65%) i prywatnych (59%). 

Z analizy odpowiedzi na pytanie otwarte w ankiecie audytoryjnej 
gdyby uczniowie szukali pracy to w pierwszej kolejności o pomoc w doradzeniu jak jej 

                                                 
44 IDI pracodawca, tartak, Kozienice.
45 IDI dyrektor, 2, Ciechanów 
46 CBOS, Młodzież 2010, Warszawa 2011
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potrafią nie muszą szukać tej pracy. Ta praca sama ich znajdzie. Jeśli coś potrafią, mają 

”44 

Przedstawiciele szkół wskazywali iż stosunkowo częstą sytuacją jest, że uczniowie po 
praktykach w zakładzie pracy znajduje potem w nim zatrudnienie. Co ciekawe, pojawia 
się opinia iż zdarza się, że ktoś jest średnim uczniem, ma niskie oceny a pracuje bardz

bardzo często to jest tak, że to są słabi uczniowie, a świetni pracownicy. Oni 

przynoszą bardzo dobre oceny z praktyk i od razu pracodawca mówi „skończysz szkołę, 

to masz u mnie chłopie pracę” (…) jest sporo takich uczniów.” 45 

większość (73%) uczniów miało już doświadczenie z pracą zarobkową 
(zdarzyło im się już kiedyś pracować i otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie). Z tego 
względu uczniowie mają już pewną orientację na rynku pracy. Obecnie większość (74%) 

19% pracuje dorywczo, a jedynie 3% zadeklarowało pracę na pełen 

posiadanie pracy zadeklarowało więcej uczniów zsz niż techników, 
w szczególności dorywczo pracuje 27% uczniów zsz, a 16% techników. 

Praca zarobkowa uczniów techników i zsz. 

ietowe wśród uczniów. 

Pracuje zbliżony odsetek kobiet i mężczyzn. 

Praca zarobkowa uczniów w podziale na płeć. 

ietowe wśród uczniów. 

Tak liczby odsetek uczniów szkół zawodowych, którzy mieli już okazję wykonywać 
odpłatną pracę należy wiązać, na co zwracano uwagę w badaniach jakościowych,  ze 
specyfiką szkół zawodowych – przygotowujących przynajmniej teoretycznie do 
konkretnego zawodu, w przeciwieństwie do ogólnokształcących liceów. Jak w
bowiem z ogólnopolskich analiz CBOS46 generalnie częściej pracują uczniowie szkół 
zawodowych (87%) i techników (82%) niż liceów ogólnokształcących 
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potrafią nie muszą szukać tej pracy. Ta praca sama ich znajdzie. Jeśli coś potrafią, mają 

Przedstawiciele szkół wskazywali iż stosunkowo częstą sytuacją jest, że uczniowie po 
praktykach w zakładzie pracy znajduje potem w nim zatrudnienie. Co ciekawe, pojawia 
się opinia iż zdarza się, że ktoś jest średnim uczniem, ma niskie oceny a pracuje bardzo 

bardzo często to jest tak, że to są słabi uczniowie, a świetni pracownicy. Oni 

przynoszą bardzo dobre oceny z praktyk i od razu pracodawca mówi „skończysz szkołę, 

większość (73%) uczniów miało już doświadczenie z pracą zarobkową 
(zdarzyło im się już kiedyś pracować i otrzymać z tego tytułu wynagrodzenie). Z tego 
względu uczniowie mają już pewną orientację na rynku pracy. Obecnie większość (74%) 

19% pracuje dorywczo, a jedynie 3% zadeklarowało pracę na pełen 

posiadanie pracy zadeklarowało więcej uczniów zsz niż techników, 
 

 

 

mieli już okazję wykonywać 
odpłatną pracę należy wiązać, na co zwracano uwagę w badaniach jakościowych,  ze 

przygotowujących przynajmniej teoretycznie do 
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zawodowych (87%) i techników (82%) niż liceów ogólnokształcących – publicznych 
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szukać poprosili by „bliskich”: rodzinę (rodziców 
rodzeństwo, krewnych), przyjaciół i znajomych. Kilka osób wskazało na Inte
Nastąpiły jedynie pojedyncze wskazania innych odpowiedzi (np. doradca zawodowy czy 
urząd pracy).  

Błędy popełniane przecz absolwentów szkół zawodowych przy poszukiwaniu 

pracy 

Zdaniem uczniów w znalezieniu pracy najważniejsze są wysokie kwalifikacje 
na nich ponad połowa (52%) respondentów. Często wskazana była również pewność 
siebie (42%) oraz znajomości (41%). Następne w kolejności były spryt i inteligencja 
wskazania prawie co czwartego ucznia, a prawie co piąty uczeń wymienił kulturę oso
oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Informację w CV o pracy w 
charakterze wolontariusza zaledwie 6% postrzegało jako istotną.

Wykres. Najważniejsze czynniki w znalezieniu pracy zdaniem uczniów.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów

Dokonując porównania między wskazaniami uczniów a samych pracodawców widać 
znaczne rozbieżności. Uczniowie nie docenili przede wszystkim tego jakie znaczenie dla 
pracodawcy ma kultura osobista pracownika 

informacja w CV o aktywności społecznej

informacja w CV o pracy w charakterze

wolontariusza

życzliwy stosunek do ludzi

umiejętność autoprezentacji

dobry wygląd

zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy
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pewność siebie

wysokie kwalifikacje
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szukać poprosili by „bliskich”: rodzinę (rodziców – a zwłaszcza mamę, starsze 
rodzeństwo, krewnych), przyjaciół i znajomych. Kilka osób wskazało na Inte
Nastąpiły jedynie pojedyncze wskazania innych odpowiedzi (np. doradca zawodowy czy 

Błędy popełniane przecz absolwentów szkół zawodowych przy poszukiwaniu 

Zdaniem uczniów w znalezieniu pracy najważniejsze są wysokie kwalifikacje 
na nich ponad połowa (52%) respondentów. Często wskazana była również pewność 
siebie (42%) oraz znajomości (41%). Następne w kolejności były spryt i inteligencja 
wskazania prawie co czwartego ucznia, a prawie co piąty uczeń wymienił kulturę oso
oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Informację w CV o pracy w 
charakterze wolontariusza zaledwie 6% postrzegało jako istotną. 
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a zwłaszcza mamę, starsze 
rodzeństwo, krewnych), przyjaciół i znajomych. Kilka osób wskazało na Internet. 
Nastąpiły jedynie pojedyncze wskazania innych odpowiedzi (np. doradca zawodowy czy 

Błędy popełniane przecz absolwentów szkół zawodowych przy poszukiwaniu 

Zdaniem uczniów w znalezieniu pracy najważniejsze są wysokie kwalifikacje – wskazała 
na nich ponad połowa (52%) respondentów. Często wskazana była również pewność 
siebie (42%) oraz znajomości (41%). Następne w kolejności były spryt i inteligencja – 
wskazania prawie co czwartego ucznia, a prawie co piąty uczeń wymienił kulturę osobistą 
oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Informację w CV o pracy w 

Najważniejsze czynniki w znalezieniu pracy zdaniem uczniów. 
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Dokonując porównania między wskazaniami uczniów a samych pracodawców widać 
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19% uczniów) oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy (41% do 18%). 
Znacząco przecenili natomiast znaczenie pewności siebie i sprytu.

Wykres. Najważniejsze czynniki w znalezieniu pracy zdaniem uczniów i pracodaw

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów i pracodawców; 
odpowiedzi. 

Zdaniem uczniów pracodawcy oczekują od pracownika przede wszystkim dyspozycyjności 
(39% wskazań) oraz gotowości pracy za niską płacę (1/3). 30
na uczciwość a 24% doświadczenie. Porównując odpowiedzi uczniów z odpowiedziami 
pracodawców czego oczekiwaliby od absolwenta szkoły zawodowej 
przeceniają znaczenie gotowości podjęcia pracy za niskie wynagrodzenia
zaledwie 2% pracodawców), podczas gdy nie doceniają znaczenia 
się nowych rzeczy oraz umiejętności pracy w zespole (zdanie kolejno 75% i 50% 
pracodawców).  
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19% uczniów) oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracodawcy (41% do 18%). 
Znacząco przecenili natomiast znaczenie pewności siebie i sprytu. 

Najważniejsze czynniki w znalezieniu pracy zdaniem uczniów i pracodaw

ietowe wśród uczniów i pracodawców; respondenci mieli możliwość wskazania 3 
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Najważniejsze czynniki w znalezieniu pracy zdaniem uczniów i pracodawców. 
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Wykres. Oczekiwania pracodawcy wobec 

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów i pracodawców; 
odpowiedzi. 

Widać zatem że uczniom brakuje orientacji w zakresie tego jakie są naprawdę 
oczekiwania pracodawców. Widoczne jest to również, biorąc pod uwagę wyniki badań 
jakościowych, w rodzajach błędów popełnianych przez uczniów w trakcie poszukiwania 
pracy. 

Do najczęściej wymienionych błędów jakie popełniają absolwenci szkół zawodowych przy 
szukaniu pracy i to na każdym etapie tego poszukiwania pracodawcy zaliczyli:

� szukanie bez planu oraz odpowiedniej wiedzy („po omacku”), brak  myślenia 
perspektywicznego: „
bardziej interesuje ich chwila obecna ale nie ma 

ich utrzymują więc po prostu mają inne priorytety.”

� aplikowanie do wielu firm, bez dopasowywania dokumentów aplikacyjnych: 
Absolwenci bardzo często poprzestają na rozsyłaniu dziesiątek, setek listów 

motywacyjnych, życior

którą popadają. Nam też się dość często zdarza dostawać życiorysy bądź listy 

motywacyjne, które są adresowane do innych firm. Nawet ten absolwent nie 

zmienia nagłówków.48

� zbyt duże oczekiwania (finans
umiejętności/zaangażowania:
pracy, która wykonują i do tego co się dzieje na rynku. Jeżeli jest tak, że osoba z 

wykształceniem zawodowym na stanowisku kierowcy żąda wynagrodzenia, k

uzyskuje kierownik danej placówki to jasne jest, że tej osoby nie zatrudnimy. Bo 

tak czy inaczej będzie ona niezadowolona, mamy takie wrażenie, że będzie ona 

                                                 
47 IDI pracodawca, hotel, Siedlce. 
48 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.
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Oczekiwania pracodawcy wobec pracownika zdaniem uczniów 

ietowe wśród uczniów i pracodawców; respondenci mieli możliwość wskazania 3 

Widać zatem że uczniom brakuje orientacji w zakresie tego jakie są naprawdę 
Widoczne jest to również, biorąc pod uwagę wyniki badań 

jakościowych, w rodzajach błędów popełnianych przez uczniów w trakcie poszukiwania 

Do najczęściej wymienionych błędów jakie popełniają absolwenci szkół zawodowych przy 
ażdym etapie tego poszukiwania pracodawcy zaliczyli:

szukanie bez planu oraz odpowiedniej wiedzy („po omacku”), brak  myślenia 
perspektywicznego: „biorą po prostu to co jest i nie myślą co będzie za 10 lat, 

bardziej interesuje ich chwila obecna ale nie ma się im co dziwić są młodzi rodzice 

ich utrzymują więc po prostu mają inne priorytety.”47 

aplikowanie do wielu firm, bez dopasowywania dokumentów aplikacyjnych: 
Absolwenci bardzo często poprzestają na rozsyłaniu dziesiątek, setek listów 

motywacyjnych, życiorysów. To co jest najbardziej niepokojące to ta rutyna, w 

którą popadają. Nam też się dość często zdarza dostawać życiorysy bądź listy 

motywacyjne, które są adresowane do innych firm. Nawet ten absolwent nie 
48 

zbyt duże oczekiwania (finansowe) nieproporcjonalne do 
umiejętności/zaangażowania: nieadekwatne oczekiwania finansowe w stosunku do 

pracy, która wykonują i do tego co się dzieje na rynku. Jeżeli jest tak, że osoba z 

wykształceniem zawodowym na stanowisku kierowcy żąda wynagrodzenia, k

uzyskuje kierownik danej placówki to jasne jest, że tej osoby nie zatrudnimy. Bo 

tak czy inaczej będzie ona niezadowolona, mamy takie wrażenie, że będzie ona 

 

IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów. 
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umiejętność uczenia się nowych rzeczy

gotowość do długoletniego związania z firmą

umiejętność pracy w zespole

lojalność

wysokie kwalifikacje

samodzielność

kreatywność

punktualność

doświadczenia

uczciwość

gotowość pracy za niską płacę

dyspozycyjność

 

 i pracodawców 

 

respondenci mieli możliwość wskazania 3 

Widać zatem że uczniom brakuje orientacji w zakresie tego jakie są naprawdę 
Widoczne jest to również, biorąc pod uwagę wyniki badań 

jakościowych, w rodzajach błędów popełnianych przez uczniów w trakcie poszukiwania 

Do najczęściej wymienionych błędów jakie popełniają absolwenci szkół zawodowych przy 
ażdym etapie tego poszukiwania pracodawcy zaliczyli: 

szukanie bez planu oraz odpowiedniej wiedzy („po omacku”), brak  myślenia 
biorą po prostu to co jest i nie myślą co będzie za 10 lat, 

się im co dziwić są młodzi rodzice 

aplikowanie do wielu firm, bez dopasowywania dokumentów aplikacyjnych: 
Absolwenci bardzo często poprzestają na rozsyłaniu dziesiątek, setek listów 

ysów. To co jest najbardziej niepokojące to ta rutyna, w 

którą popadają. Nam też się dość często zdarza dostawać życiorysy bądź listy 

motywacyjne, które są adresowane do innych firm. Nawet ten absolwent nie 

owe) nieproporcjonalne do 
nieadekwatne oczekiwania finansowe w stosunku do 

pracy, która wykonują i do tego co się dzieje na rynku. Jeżeli jest tak, że osoba z 

wykształceniem zawodowym na stanowisku kierowcy żąda wynagrodzenia, które 

uzyskuje kierownik danej placówki to jasne jest, że tej osoby nie zatrudnimy. Bo 

tak czy inaczej będzie ona niezadowolona, mamy takie wrażenie, że będzie ona 

75%

pracodawcy

uczniowie



                                          

niezadowolona przez cały okres zatrudnienia.

uwagę na zbyt wysokie oczekiwania w porównaniu z brakiem cierpliwości do 
dalszego podnoszenia kwalifikacji: 
zarobków, być może, że brak im jest takiej cierpliwości, że zanim zdobędę pewne 

takie kwalifikacje, czegoś się nauczę 

się czegoś właśnie pouczyć, muszę podnieść kwalifikacje

� nieumiejętnie napisane CV, CV z błędami/przekłamaniami

� brak/ bądź tez niedostateczna umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej: Sama rozmowa k
powinna przebiegać. Nie potrafią… krótko mówiąc, nie potrafią się sprzedać. Nie 
potrafią przeprowadzać tych rozmów, nie potrafią odpowiadać konkretnie na 
pytania, unikają niektórych pytań, a pytania są napr
zrozumienia51 

W kontekście odnajdywania się absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy istotna 
jest postawa uczniów wobec pracy oraz idei kształcenia ustawicznego. Postawa ta wpływa 
bowiem na  możliwości utrzymania przez uczniów prac

Znacząca większość uczniów (79%) dobrą pracę łączy z wysokimi zarobkami oraz dobrą 
atmosferą w pracy (61%). 45% wskazało na dobre traktowanie przez szefów. Prawie 1/3 
za cechę dobrej pracy uznało możliwość nauczenia się nowych rzeczy pogłębienia 
kwalifikacji, co by wskazywało że co najmniej 1/3 uczniów jest nastawiona aktywnie i 
myśli przyszłościowo przez co ich szanse na rynku pracy można uznać za większe. Z 
drugiej strony, prawie ¼ uczniów charakteryzuje się przeciwną (leniwą) postawą 
nich bowiem istotną cechą wykonywanej pracy jest duża liczba dni wolnych od pracy. 

Wykres. Cechy „dobrej” pracy według uczniów.

                                                 
49 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.
50 IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice.
51 IDI pracodawca, drukarnia, Kozienice.

 
                                           

niezadowolona przez cały okres zatrudnienia.49 oraz inna wypowiedź zwracająca 
sokie oczekiwania w porównaniu z brakiem cierpliwości do 

dalszego podnoszenia kwalifikacji: Chyba zbyt duże oczekiwania w stosunku do 

zarobków, być może, że brak im jest takiej cierpliwości, że zanim zdobędę pewne 

takie kwalifikacje, czegoś się nauczę - to muszę trochę mniej zarabiać, to muszę 

się czegoś właśnie pouczyć, muszę podnieść kwalifikacje50 

nieumiejętnie napisane CV, CV z błędami/przekłamaniami 

brak/ bądź tez niedostateczna umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej: Sama rozmowa kwalifikacyjna nie przebiega w taki sposób, w jaki 
powinna przebiegać. Nie potrafią… krótko mówiąc, nie potrafią się sprzedać. Nie 
potrafią przeprowadzać tych rozmów, nie potrafią odpowiadać konkretnie na 
pytania, unikają niektórych pytań, a pytania są naprawdę proste i jasne do 

W kontekście odnajdywania się absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy istotna 
jest postawa uczniów wobec pracy oraz idei kształcenia ustawicznego. Postawa ta wpływa 
bowiem na  możliwości utrzymania przez uczniów pracy w dłuższej perspektywie. 

Znacząca większość uczniów (79%) dobrą pracę łączy z wysokimi zarobkami oraz dobrą 
atmosferą w pracy (61%). 45% wskazało na dobre traktowanie przez szefów. Prawie 1/3 
za cechę dobrej pracy uznało możliwość nauczenia się nowych rzeczy pogłębienia 

ji, co by wskazywało że co najmniej 1/3 uczniów jest nastawiona aktywnie i 
myśli przyszłościowo przez co ich szanse na rynku pracy można uznać za większe. Z 
drugiej strony, prawie ¼ uczniów charakteryzuje się przeciwną (leniwą) postawą 

totną cechą wykonywanej pracy jest duża liczba dni wolnych od pracy. 

Cechy „dobrej” pracy według uczniów. 

 
IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów. 
IDI pracodawca, agroturystyka, Kozienice. 
IDI pracodawca, drukarnia, Kozienice. 

 

oraz inna wypowiedź zwracająca 
sokie oczekiwania w porównaniu z brakiem cierpliwości do 

Chyba zbyt duże oczekiwania w stosunku do 

zarobków, być może, że brak im jest takiej cierpliwości, że zanim zdobędę pewne 

muszę trochę mniej zarabiać, to muszę 

brak/ bądź tez niedostateczna umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy 
walifikacyjna nie przebiega w taki sposób, w jaki 

powinna przebiegać. Nie potrafią… krótko mówiąc, nie potrafią się sprzedać. Nie 
potrafią przeprowadzać tych rozmów, nie potrafią odpowiadać konkretnie na 

awdę proste i jasne do 

W kontekście odnajdywania się absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy istotna 
jest postawa uczniów wobec pracy oraz idei kształcenia ustawicznego. Postawa ta wpływa 

y w dłuższej perspektywie.  

Znacząca większość uczniów (79%) dobrą pracę łączy z wysokimi zarobkami oraz dobrą 
atmosferą w pracy (61%). 45% wskazało na dobre traktowanie przez szefów. Prawie 1/3 
za cechę dobrej pracy uznało możliwość nauczenia się nowych rzeczy pogłębienia 

ji, co by wskazywało że co najmniej 1/3 uczniów jest nastawiona aktywnie i 
myśli przyszłościowo przez co ich szanse na rynku pracy można uznać za większe. Z 
drugiej strony, prawie ¼ uczniów charakteryzuje się przeciwną (leniwą) postawą – dla 

totną cechą wykonywanej pracy jest duża liczba dni wolnych od pracy.  



                                          

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów; 

Porównując odpowiedzi uczniów z obu typów szkó
oczekiwania uczniów szkół zawodowych wobec pracy (rzadziej niż uczniowie techników 

wybierali oni wszystkie typy odpowiedzi)

techników wskazał na odpowiedź wysokie zarobki (71

atmosferę w pracy wskazała połowa uczniów zsz, a 66% uczących się w technikum.

Wykres. Cechy „dobrej” pracy według uczniów

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów; 

Przeciętne zarobki, ale bezpieczeństwo

zatrudnienia

Wykonywanie każdego dnia podobnych rzeczy

Różnorodność zadań, każdego dnia coś nowego

Długie urlopy i dużo wolnych dni

Możliwość nauczenia się nowych rzeczy,

pogłębienia kwalifikacji

Dobre traktowanie przez szefów

Dobra atmosfera w pracy

Wysokie zarobki

Co oznacza dla Ciebie „dobra praca”? 

Wysokie zarobki.

Dobra atmosfera w pracy.

Dobre traktowanie przez szefów.

Długie urlopy i dużo wolnych dni.

Wykonywanie każdego dnia

podobnych rzeczy.

Możliwość nauczenia się nowych

rzeczy, pogłębienia kwalifikacji.

Różnorodność zadań, każdego dnia

coś nowego.

Przeciętne zarobki, ale

bezpieczeństwo zatrudnienia.

 
                                           

ietowe wśród uczniów; respondenci mieli możliwość wskazania 3 odpowiedzi.

Porównując odpowiedzi uczniów z obu typów szkół zawodowych, widoczne są niższe 
oczekiwania uczniów szkół zawodowych wobec pracy (rzadziej niż uczniowie techników 

wybierali oni wszystkie typy odpowiedzi). W szczególności mniejszy odsetek uczniów zs niż 

techników wskazał na odpowiedź wysokie zarobki (71% zsz, 83% technikum), oraz dobrą 

atmosferę w pracy wskazała połowa uczniów zsz, a 66% uczących się w technikum.

Cechy „dobrej” pracy według uczniów w podziale na typ szkoły

ietowe wśród uczniów; respondenci mieli możliwość wskazania 3 odpowiedzi.
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oczekiwania uczniów szkół zawodowych wobec pracy (rzadziej niż uczniowie techników 

. W szczególności mniejszy odsetek uczniów zs niż 

% zsz, 83% technikum), oraz dobrą 

atmosferę w pracy wskazała połowa uczniów zsz, a 66% uczących się w technikum. 

w podziale na typ szkoły. 

 
wskazania 3 odpowiedzi. 

61%

79%

Co oznacza dla Ciebie „dobra praca”? 

Uczę się w zasadniczej szkole

zawodowej

Uczę się w technikum



                                          

Analizując różnice w podziale na płeć, można zauważyć iż d
szczególnie istotna dla dziewczynek
podobnie dobre traktowanie przez szefów (50% do 43%). Z
razy częściej niż dziewczynki wskazali na różnorodność zadań
też wybrali możliwość nauczenia się nowych rzeczy (34% ch, 26% dz)

Wykres. Cechy „dobrej” pracy według uczniów

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów; 

Wyniki ankiety audytoryjnej przeprowadzonej wśród uczniów wskazują również, iż 
uczniowie – przynajmniej teoretycznie 
podnoszenie swoich kwalifikacji w trakcie swojej pracy zawodowej:

� 88% uczniów zadeklarowało, że gdy znajdą pracę, będą gotowi uczyć się nowych 
rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą większych pieniędzy.

� 87% zadeklarowało gotowość uczenia się nowych rzeczy by 

� prawie ¾ (73%) uczniów było gotowych ciężko pracować przez parę lat i uczyć 
się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić więcej.

Z drugiej jednak strony widoczne jest że otwartość uczniów na podnoszenie kwalifikacji 
ogranicza się do ram wyuczonego przez nich zawodu, obawy wzbudza przekwalifikowanie 
się: 

� 58% uczniów otwarcie przyznało, iż gdyby musieli zmienić zawód czuliby niepokój.

� 40% zakłada, że przepracuję całe życie wykonując jeden zawód

W dodatku ponad 1/3 uczniów przyznała wprost, że w
pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy, co można uznać za powód do 
niepokoju. Jest to bowiem postawa która może znacznie utrudnić uczniom utrzymanie się 

Wysokie zarobki.

Dobra atmosfera w pracy.

Dobre traktowanie przez szefów.

Długie urlopy i dużo wolnych dni.

Wykonywanie każdego dnia podobnych

rzeczy.

Możliwość nauczenia się nowych rzeczy,

pogłębienia kwalifikacji.

Różnorodność zadań, każdego dnia coś

nowego.

Przeciętne zarobki, ale bezpieczeństwo

zatrudnienia.

 
                                           

Analizując różnice w podziale na płeć, można zauważyć iż dobra atmosfera pracy była 
szczególnie istotna dla dziewczynek (wskazanie 73% dziewczynek i 57% chłopców), 

re traktowanie przez szefów (50% do 43%). Z kolei chłopcy 
częściej niż dziewczynki wskazali na różnorodność zadań (16% ch, 6% dz), częściej 

też wybrali możliwość nauczenia się nowych rzeczy (34% ch, 26% dz). 

Cechy „dobrej” pracy według uczniów w podziale na płeć. 

ietowe wśród uczniów; respondenci mieli możliwość wskazania 3 odpowiedzi.

Wyniki ankiety audytoryjnej przeprowadzonej wśród uczniów wskazują również, iż 
przynajmniej teoretycznie – są otwarci na ponoszenie wyrzeczeń i 
oich kwalifikacji w trakcie swojej pracy zawodowej: 

88% uczniów zadeklarowało, że gdy znajdą pracę, będą gotowi uczyć się nowych 
rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą większych pieniędzy.

87% zadeklarowało gotowość uczenia się nowych rzeczy by pracę utrzymać.

prawie ¾ (73%) uczniów było gotowych ciężko pracować przez parę lat i uczyć 
się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić więcej. 

Z drugiej jednak strony widoczne jest że otwartość uczniów na podnoszenie kwalifikacji 
zonego przez nich zawodu, obawy wzbudza przekwalifikowanie 

58% uczniów otwarcie przyznało, iż gdyby musieli zmienić zawód czuliby niepokój.

40% zakłada, że przepracuję całe życie wykonując jeden zawód 

W dodatku ponad 1/3 uczniów przyznała wprost, że woli spokojną pracę za przeciętne 
pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy, co można uznać za powód do 
niepokoju. Jest to bowiem postawa która może znacznie utrudnić uczniom utrzymanie się 
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Długie urlopy i dużo wolnych dni.

Wykonywanie każdego dnia podobnych

Możliwość nauczenia się nowych rzeczy,

Różnorodność zadań, każdego dnia coś

Przeciętne zarobki, ale bezpieczeństwo
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respondenci mieli możliwość wskazania 3 odpowiedzi. 

Wyniki ankiety audytoryjnej przeprowadzonej wśród uczniów wskazują również, iż 
są otwarci na ponoszenie wyrzeczeń i 

88% uczniów zadeklarowało, że gdy znajdą pracę, będą gotowi uczyć się nowych 
rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą większych pieniędzy. 

pracę utrzymać. 

prawie ¾ (73%) uczniów było gotowych ciężko pracować przez parę lat i uczyć 

Z drugiej jednak strony widoczne jest że otwartość uczniów na podnoszenie kwalifikacji 
zonego przez nich zawodu, obawy wzbudza przekwalifikowanie 

58% uczniów otwarcie przyznało, iż gdyby musieli zmienić zawód czuliby niepokój. 

 

oli spokojną pracę za przeciętne 
pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy, co można uznać za powód do 
niepokoju. Jest to bowiem postawa która może znacznie utrudnić uczniom utrzymanie się 

79%
80%

Chłopak

Dziewczyna



                                          

na rynku wymagającym większej elastyczności i adaptacyjn
wypowiedział się przykładowo jeden z pracodawców: „
jest to w wieku przypadkach zależne od tego w jakim zespole będą pracowały, jakie są 

ich umiejętności interpersonalne ich. Myślę, że bardzo często 

tego czy nauczyli się wykonywać określoną czynność na określonej maszynie, 

stanowisku. Ta elastyczność, umiejętność dostosowywania się do procedur, wymagań, do 

pracy pod czyjeś dyktando. (…) Zatrudnienie jest obwarowane okresem 

jest istotny element.” 52  

Wykres. Podejście uczniów do kształcenia ustawicznego.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Zważywszy typ szkoły, widać że uczniowie techników myślą bardziej długofalowo niż 
uczniowie zsz i w większym stopniu są skłonni uczyć się nowych rzeczy (różnica 15 pkt. 
proc.), zaś uczniowie zasadniczych szkół częściej niż uczniowie techników zgodziliby się 
na spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy 
(42% do 31%). większy też odsetek uczniów zsz zakłada, ze całe życie przepracuje 
wykonując jeden zawód (45% do 38%).

Wykres. Podejście uczniów do kształcenia ustawicznego w podziale na typ szkoły.

                                                 
52 IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów.

Gdy znajdę pracę, jestem gotów uczyć się nowych

rzeczy by ją utrzymać.

Gdy znajdę pracę jestem gotów uczyć się nowych

rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą

większych pieniędzy.

Jestem gotów ciężko pracować przez parę lat i uczyć

się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić więcej.

Wolę spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez

konieczności uczenia się nowych rzeczy.

Przepracuję całe życie wykonując jeden zawód.

Gdybym musiał/a zmienić zawód czułbym niepokój.

Zdecdowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

na rynku wymagającym większej elastyczności i adaptacyjności. Jak na ten temat 
wypowiedział się przykładowo jeden z pracodawców: „To jak się odnajdą po zatrudnieniu 

jest to w wieku przypadkach zależne od tego w jakim zespole będą pracowały, jakie są 

ich umiejętności interpersonalne ich. Myślę, że bardzo często nie zależy to absolutnie od 

tego czy nauczyli się wykonywać określoną czynność na określonej maszynie, 

stanowisku. Ta elastyczność, umiejętność dostosowywania się do procedur, wymagań, do 

pracy pod czyjeś dyktando. (…) Zatrudnienie jest obwarowane okresem 

Podejście uczniów do kształcenia ustawicznego. 

ietowe wśród uczniów. 

Zważywszy typ szkoły, widać że uczniowie techników myślą bardziej długofalowo niż 
i w większym stopniu są skłonni uczyć się nowych rzeczy (różnica 15 pkt. 

proc.), zaś uczniowie zasadniczych szkół częściej niż uczniowie techników zgodziliby się 
na spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy 

31%). większy też odsetek uczniów zsz zakłada, ze całe życie przepracuje 
wykonując jeden zawód (45% do 38%). 

Podejście uczniów do kształcenia ustawicznego w podziale na typ szkoły.

 
IDI pracodawca, ochrona zdrowia, Ciechanów. 

18%

27%

12%

2%

2%

5%

27%

23%

18%

6%

7%

12%

25%

14%

18%

23%

22%

24%

Gdy znajdę pracę, jestem gotów uczyć się nowych

rzeczy by ją utrzymać.

Gdy znajdę pracę jestem gotów uczyć się nowych

rzeczy, jeśli będzie się to wiązało z perspektywą

większych pieniędzy.

Jestem gotów ciężko pracować przez parę lat i uczyć

się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić więcej.

Wolę spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez

konieczności uczenia się nowych rzeczy.

Przepracuję całe życie wykonując jeden zawód.

Gdybym musiał/a zmienić zawód czułbym niepokój.

Zgadzam się Raczej się zgadzam

Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam

 

ości. Jak na ten temat 
To jak się odnajdą po zatrudnieniu 

jest to w wieku przypadkach zależne od tego w jakim zespole będą pracowały, jakie są 

nie zależy to absolutnie od 

tego czy nauczyli się wykonywać określoną czynność na określonej maszynie, 

stanowisku. Ta elastyczność, umiejętność dostosowywania się do procedur, wymagań, do 

pracy pod czyjeś dyktando. (…) Zatrudnienie jest obwarowane okresem próbnym, więc to 

 

Zważywszy typ szkoły, widać że uczniowie techników myślą bardziej długofalowo niż 
i w większym stopniu są skłonni uczyć się nowych rzeczy (różnica 15 pkt. 

proc.), zaś uczniowie zasadniczych szkół częściej niż uczniowie techników zgodziliby się 
na spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy 

31%). większy też odsetek uczniów zsz zakłada, ze całe życie przepracuje 

Podejście uczniów do kształcenia ustawicznego w podziale na typ szkoły. 

20%

16%

25%

4%

5%

11%

19%

1%

1%

2%

13%

11%

7%

1%

1%

3%

13%

7%

5%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam



                                          

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Co ciekawa, postawa dziewczynek jest oparta na swoistej sprzeczności 
są one w większym stopniu niż chłopcy dokształcać się, choćby zarabiając mniej by 
potem móc zarobić więcej (wskazanie 81% dziewcząt i  69% chłopców). Z drugiej strony 
większy odsetek uczennic niż uczniów płci męskiej deklaruje, że wolałyby spokojną a 
pracę bez konieczności douczania się (44% do 31%), a także że czułyby niepokój będąc 
zmuszone do zmiany zawodu (66% do 54%).

Wykres. Podejście uczniów do kształcenia ustawicznego w podziale na p

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.
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Z badań jakościowych wynika, że uczniowie rozważają założenie własnej działalności, 
cytując jednego z dyrektorów: „
własnych mini przedsiębiorstw, własnej działalności usługowej. W okolicy raczej nie ma 

zakładów produkcyjnych, [powiat miński] 
usługową i oni też się na taką działalność nastawiają. Wybie

psychologiczno – pedagogiczne myślą o własnych przedszkolach, własnych żłobkach, czy 

szkołach. Wybierając gastronomię czy fryzjerstwo zdecydowanie są nastawieni, że w 

przyszłości otworzą własny zakład.”

Z ankiety audytoryjnej przepro
zawód, którego uczą się w szkole ułatwia założenie firmy w przyszłości.

Wykres. Opinie uczniów czy zawód uczony w szkole ułatwia założenie firmy.

 Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Chęć założenia własnej firmy zadeklarowało 73% uczniów, zdecydowanie ze zdaniem „W 
przyszłości chciałbym/abym założyć własną firmę.” zgodził się jednak tylko co piąty 
uczeń. 

Wykres. Deklaracje uczniów czy w przyszłości chcieliby założyć własną firmę.

 Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Z badania „Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje 
że w znacznej mierze odpowiedzi uczniów o założeniu własnej działalności t
deklaracje bez pokrycia, gdyż 
posiadają małą wiedzą o tym, jak funkcjonuje firma, po
niepewnością, z jaką wiąże się prowadzenie własnej działalności. To zaś wydaje się
nieodłącznym elementem życia przedsiębiorcy.
odpowiadający w sposób zdecydowany, że zawsze marzyli o założeniu własnej 
działalności, równocześnie deklarują też większą gotowość podjęcia ryzyka niestabilności 
przychodów. Znacznie mniejszą gotowość deklarują za to, osoby wskazujące, że „raczej 

                                                 
53 IDI dyrektor, Mińsk Mazowiecki. 
54 por. Raport „Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje 
Obserwatorium Rynku Pracy, PSDB.
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Z badań jakościowych wynika, że uczniowie rozważają założenie własnej działalności, 
cytując jednego z dyrektorów: „to jest młodzież, która bardzo dużo rozmawia o założeniu 

własnych mini przedsiębiorstw, własnej działalności usługowej. W okolicy raczej nie ma 

, [powiat miński] raczej jest to powiat nastawiony na działalność 

usługową i oni też się na taką działalność nastawiają. Wybierając liceum i klasy 

pedagogiczne myślą o własnych przedszkolach, własnych żłobkach, czy 

szkołach. Wybierając gastronomię czy fryzjerstwo zdecydowanie są nastawieni, że w 

przyszłości otworzą własny zakład.” 53 

Z ankiety audytoryjnej przeprowadzonej wśród uczniów wynika, że 62%
zawód, którego uczą się w szkole ułatwia założenie firmy w przyszłości. 

Opinie uczniów czy zawód uczony w szkole ułatwia założenie firmy.

ietowe wśród uczniów. 

założenia własnej firmy zadeklarowało 73% uczniów, zdecydowanie ze zdaniem „W 
przyszłości chciałbym/abym założyć własną firmę.” zgodził się jednak tylko co piąty 

Deklaracje uczniów czy w przyszłości chcieliby założyć własną firmę.

ietowe wśród uczniów. 

Z badania „Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka”
że w znacznej mierze odpowiedzi uczniów o założeniu własnej działalności t
deklaracje bez pokrycia, gdyż – jak wynikało z wywiadów pogłębionych 

małą wiedzą o tym, jak funkcjonuje firma, poza tym wykazywali
niepewnością, z jaką wiąże się prowadzenie własnej działalności. To zaś wydaje się

elementem życia przedsiębiorcy. W badaniu zwrócono uwagę, że uczniowie 
odpowiadający w sposób zdecydowany, że zawsze marzyli o założeniu własnej 
działalności, równocześnie deklarują też większą gotowość podjęcia ryzyka niestabilności 

chodów. Znacznie mniejszą gotowość deklarują za to, osoby wskazujące, że „raczej 

 

por. Raport „Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka”, w ramach Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy, PSDB. 
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rając liceum i klasy 

pedagogiczne myślą o własnych przedszkolach, własnych żłobkach, czy 

szkołach. Wybierając gastronomię czy fryzjerstwo zdecydowanie są nastawieni, że w 

62% z nich uznało iż 
  

Opinie uczniów czy zawód uczony w szkole ułatwia założenie firmy. 
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Deklaracje uczniów czy w przyszłości chcieliby założyć własną firmę.  

praktyka”54 wynika, 
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jak wynikało z wywiadów pogłębionych – uczniowie 
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niepewnością, z jaką wiąże się prowadzenie własnej działalności. To zaś wydaje się być 
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działalności, równocześnie deklarują też większą gotowość podjęcia ryzyka niestabilności 

chodów. Znacznie mniejszą gotowość deklarują za to, osoby wskazujące, że „raczej 
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marzyły o założeniu własnej działalności
potencjalnymi przedsiębiorcami są ci, którzy zdecydowanie odpowiedzieli, że zawsze 
marzyli o założeniu własnej firmy. Wyniki niniejszego badania wskazywałyby zatem że 
byłoby to już tylko 19% uczniów.

Zaledwie 1/3 respondentów skłaniała się ku opinii iż prowadzenie własnej firmy jest 
proste, tak więc większość uczniów
trudności. Wyniki badań jakościowych to potwierdzają, cytując przykładowo wypowiedź 
jednej z nauczycielek: „uczniowie zdają sobie sprawę te osoby, że to jest ciężki kawałek 

chleba i chyba 2-3 osoby [z 15]
chcą.” 56 

Ponad połowa uczniów nie wie skąd wziąć środki na finansowanie firmy,
zaciągnąć  kredyt celem założenia własnej firmy.

43% uczniów było zdania, iż z łatwością znaleźliby środki na założenie własnej 
działalności a 40% wskazało, ze na założenie własnej firmy dostaliby pieniądze od 
rodziców / rodziny. Można zatem podejrzewać, 
działalności nie mają w większości ci, którzy mogliby liczyć na wsparcie finansowe 
własnej rodziny. 

Uczniowie techników w większym stopniu niż uczniowie zsz 
firmy w przyszłości (77% uczniów technikum do 63% zsz). Jednak uczniowie z obydwu 
typów szkół są podobnego zdania, iż zakładanie własnej działalności nie jest proste oraz 
w podobnym stopniu mają obawy odnośnie zaciągania kredytu by ją sfinansować. 
Uczniowie zsz są za to nieznacznie w większym stopniu spokojni, że znaleźliby 
odpowiednie fundusze (48% uczniów zsz do 40% technikum).

Wykres. Opinie uczniów odnośnie zakładania firmy w podziale na typ szkoły.

                                                 
55 Generalnie, jak wynika z badania PSDB, gotowość do uzyskiwania wyższych, lecz bardz
zarobków, jest cechą rzadką. Silną skłonność do osiągania wyższych zarobków, uzyskiwanych kosztem 
mniejszej stabilności finansowej deklaruje zaledwie 8% badanych, pewną gotowość zaś do zaakceptowania tej 
sytuacji – 28% (co łącznie daje 36%).
56 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
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marzyły o założeniu własnej działalności55. Można stąd wysnuć wniosek, że realnymi 
potencjalnymi przedsiębiorcami są ci, którzy zdecydowanie odpowiedzieli, że zawsze 

założeniu własnej firmy. Wyniki niniejszego badania wskazywałyby zatem że 
% uczniów. 

Zaledwie 1/3 respondentów skłaniała się ku opinii iż prowadzenie własnej firmy jest 
proste, tak więc większość uczniów (68%) zdaje sobie sprawę, iż n
trudności. Wyniki badań jakościowych to potwierdzają, cytując przykładowo wypowiedź 

uczniowie zdają sobie sprawę te osoby, że to jest ciężki kawałek 

[z 15] powiedziały, że tak a pozostałe, że w życiu przyszłym nie 

Ponad połowa uczniów nie wie skąd wziąć środki na finansowanie firmy,
zaciągnąć  kredyt celem założenia własnej firmy. 

43% uczniów było zdania, iż z łatwością znaleźliby środki na założenie własnej 
działalności a 40% wskazało, ze na założenie własnej firmy dostaliby pieniądze od 
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kół są podobnego zdania, iż zakładanie własnej działalności nie jest proste oraz 
mają obawy odnośnie zaciągania kredytu by ją sfinansować. 

Uczniowie zsz są za to nieznacznie w większym stopniu spokojni, że znaleźliby 
(48% uczniów zsz do 40% technikum). 

Opinie uczniów odnośnie zakładania firmy w podziale na typ szkoły.
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Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.

Analizując różnice ze względu na płeć, widać ze chęci założenia firmy są takie same u 
chłopców i dziewczynek (po 73% uczniów obu płci chciałoby założyć własną firmę), lecz 
dziewczynki są w większym stopniu przekonane iż prowadzenie własnej firmy jest prost
(43% dziewczynek do 29% chłopców) oraz że łatwo znalazłyby środki na jej założenie 
(48% do 40%). Dziewczynki w większym 
Z drugiej strony decydując
obawiałyby się zaciągnięcia kredytu (73% do 60%).

Wykres. Opinie uczniów odnośnie zakładania firmy ze względu na płeć.

Źródło: badanie ankietowe wśród uczniów.
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Analizując różnice ze względu na płeć, widać ze chęci założenia firmy są takie same u 
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6 Wnioski i rekomendacje

6.1 rekomendacje 

 

 

6.2 Edukacja finansowa i ekonomiczna

 

 

 
 

6.3 Edukacja obywatelska

We wniosku w ramach edukacji obywatelskiej planowano przygotować uczniów do bycia 
aktywnym i kreatywnym w środowisku lokalnym poprzez zdobycie umiejętności 
komunikacyjnych, postawy obywatelskiej i budowania porozumienia; W ramach tego 
obszaru zostały opracowane trzy lekcje: relacje z ludźmi a zaufanie, być aktywnym  u 
siebie, odpowiedzialność w miejscu pracy.

Cele poszczególnych lekcji:

� Relacje z ludźmi a zaufanie

- uświadomienie uczniom czym jest zaufanie i jakie są powody dla których warto 
wzbudzać zaufanie u innych ludzi

- pokazanie uczniom sposobów budowania zaufania u innych

- uświadomienie uczniom jaka jest rola zaufania w budowaniu relacji z pracodawcą 

� Być aktywnym  u siebie

- przedstawienie możliwych aktywności lokalnych młodzieży

- wzbudzenie akceptacji dla aktywnej postawy na rzecz działań lokalnych

- rozpoznanie możliwych działań indywidualnych ucznia w lokalnym środowisku

� Odpowiedzialność w miejscu pracy 

- ukazanie znaczenia odpowiedzialności w budowaniu zaufania pracodawcy do praco

- poznanie sposobów budowania zaufania w oparciu o bycie odpowiedzialnym

- szukanie odpowiedzi na pytanie czy można mi ufać

 

Blok ten wydaje się być szczególnie wskazany w kontekście niskiego kapitału społecznego 
w Polsce, a zwłaszcza niskich zasobów
wynika z raportu „Edukacja obywatelska młodzieży 
kształtem edukacji obywatelskiej prowadzonej w polskich szkołach. W szkołach uczniowie 

                                                 
57 por.CBOS, Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny. Komunikat z badań. Wrzesień 2008.
58 „Edukacja obywatelska młodzieży 
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poznają teorię znacznie jednak gorzej 
jest, jak wynika z badania, znacznie słabiej są przygotowana do odbierania treści 
pojawiających się w dyskursie publicznym, debatowania, podejmowania inicjatyw, 
samodzielności. 

Z badania ilościowego wynika
społeczności lokalnej. Niemniej warto zauważyć, że występuje grupa uczniów (koło 1/3) 
która nie przejawia takiej postawy: 29% nie czuję związku ze społecznością, 36% wątpi 
w swoje możliwości sprawcze względem otoczenia, 39% nigdy nic dla niego nie uczyniło.

Z wywiadów z nauczycielami i dyrekcją szkół wynikało, iż uczniowie nawet jeśli mają 
dobre chęci, potrzebują wsparcia by zaangażować się społecznie. Szkoła powinna być 
miejscem gdzie takowe wsparci

Co prawda aktywność pracownika na polu społecznym nie jest najistotniejsza dla 
pracodawcy przy przyjmowaniu danej osoby do pracy, niemniej w trakcie wywiadów 
wielu pracodawców zadeklarowało, iż działalność na polu społecznym był
atutem dla danego pracownika. Pracodawcy bowiem są skłonni osobie zaangażowanej w 
działalność społeczną przypisać takie cechy jak bycie dobrym człowiekiem, umiejętność 
organizowania się, aktywność w dążeniu do celu, pomysłowość.

Z badania ilościowego wynika, że połowa pracodawców od absolwentów techników i zsz 
oczekuje umiejętności współpracy w zespole oraz uczciwości (44%).

Biorąc pod uwagę, etykę uczniów w pracy widać, że pozostawia ona wiele do życzenia. 
Odsetek uczniów przyznających się w
oscyluje od 20% wzwyż. 

Szczególnie niepokojące są wyniki wskazujące, że większość (67%) uczniów zgodziło się, 
iż w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone, jedynie 1/3 się nie 
zgodziła. Poza tym prawie połowa uczniów (48%) zgodziła się że w interesach należy jak 
najwięcej zarobić, a relacje z klientami nie mają takiego znaczenia. Wskazuje to na 
znaczne pole do poprawy. 

Poza tym, sami uczniowie wskazali, iż de facto nie są godni zaufania bo
znaczące prawie 1/3 (31%) uczniów wskazała, iż w ich klasie zdarzały się kradzieże 
sprzętu szkolnego, jeszcze większy odsetek 
niszczenie sprzętu szkolnego. Zaś ponad co czwarty uczeń (26%) uznał, że krad
niszczenie sprzętu szkolnego to nic ważnego! Zwłaszcza te ostatnie przywołane dane 
sygnalizują, iż mamy do czynienia z poważnym problemem.

Z badań ilościowych wynika, że większość (
przydałyby się zajęcia przygotowujące do pracy z klientem.

Wykres. Opinie uczniów odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

pracy z klientem.
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Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

poznają teorię znacznie jednak gorzej przedstawia się kwestia praktyki 
jest, jak wynika z badania, znacznie słabiej są przygotowana do odbierania treści 
pojawiających się w dyskursie publicznym, debatowania, podejmowania inicjatyw, 

Z badania ilościowego wynika iż większość uczniów delaruje poczucie przynależności do 
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organizowania się, aktywność w dążeniu do celu, pomysłowość. 

ościowego wynika, że połowa pracodawców od absolwentów techników i zsz 
oczekuje umiejętności współpracy w zespole oraz uczciwości (44%). 
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Odsetek uczniów przyznających się wprost do postawy oraz zachowań wą
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iż w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone, jedynie 1/3 się nie 

oza tym prawie połowa uczniów (48%) zgodziła się że w interesach należy jak 
najwięcej zarobić, a relacje z klientami nie mają takiego znaczenia. Wskazuje to na 

Poza tym, sami uczniowie wskazali, iż de facto nie są godni zaufania bo
znaczące prawie 1/3 (31%) uczniów wskazała, iż w ich klasie zdarzały się kradzieże 
sprzętu szkolnego, jeszcze większy odsetek – 38% - przyznał, ze w klasie zdarzało się 
niszczenie sprzętu szkolnego. Zaś ponad co czwarty uczeń (26%) uznał, że krad
niszczenie sprzętu szkolnego to nic ważnego! Zwłaszcza te ostatnie przywołane dane 
sygnalizują, iż mamy do czynienia z poważnym problemem. 

Z badań ilościowych wynika, że większość (82%) uczniów zgodziło się, iż 
otowujące do pracy z klientem. 
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przedstawia się kwestia praktyki – polska młodzież 
jest, jak wynika z badania, znacznie słabiej są przygotowana do odbierania treści 
pojawiających się w dyskursie publicznym, debatowania, podejmowania inicjatyw, 

iż większość uczniów delaruje poczucie przynależności do 
społeczności lokalnej. Niemniej warto zauważyć, że występuje grupa uczniów (koło 1/3) 

postawy: 29% nie czuję związku ze społecznością, 36% wątpi 
e względem otoczenia, 39% nigdy nic dla niego nie uczyniło. 
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ościowego wynika, że połowa pracodawców od absolwentów techników i zsz 

Biorąc pod uwagę, etykę uczniów w pracy widać, że pozostawia ona wiele do życzenia. 
prost do postawy oraz zachowań wątpliwej moralnie 

Szczególnie niepokojące są wyniki wskazujące, że większość (67%) uczniów zgodziło się, 
iż w interesach wszystkie (zgodne z prawem) chwyty są dozwolone, jedynie 1/3 się nie 

oza tym prawie połowa uczniów (48%) zgodziła się że w interesach należy jak 
najwięcej zarobić, a relacje z klientami nie mają takiego znaczenia. Wskazuje to na 

Poza tym, sami uczniowie wskazali, iż de facto nie są godni zaufania bowiem – co 
znaczące prawie 1/3 (31%) uczniów wskazała, iż w ich klasie zdarzały się kradzieże 

przyznał, ze w klasie zdarzało się 
niszczenie sprzętu szkolnego. Zaś ponad co czwarty uczeń (26%) uznał, że kradzieże i 
niszczenie sprzętu szkolnego to nic ważnego! Zwłaszcza te ostatnie przywołane dane 

uczniów zgodziło się, iż w szkole 

Wykres. Opinie uczniów odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem. 

 

29% 13% 3%
1%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam



                                          

 

Wszyscy (100%!) pracodawców byli za przeprowadzaniem w szkole takich zajęć. 

Wykres. Opinie pracodawców odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem.

 

Podobnie wszyscy nauczyciele uznali tego typu zajęcia za przydatne.

Wykres. Opinie nauczycieli odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem.

 

Warto dodać, że badania jakościowe wskazują, że przedstawiciele szkół uważają takie 
zajęcia za przydatne, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. 
podstaw programowych zajęć „Podstawy przedsiębiorczości” przewidziane są 
m.in. lekcje, dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz barier w procesie 
komunikowania się, cytując: „
komunikacja interpersonalna, asertywność, generalnie wiem naprawdę, że u nas się 

poświęca dużo czasu na zajęcia o relacjach.

Przewidziany jest również temat o zasadach etycznych („Uczeń wyjaśnia zasady etyczne 
w biznesie i w relacjach pracownik
etycznym.”) Tematy te mogą się w pewnym stopniu pokrywać z lekcją 
ludźmi a zaufanie” oraz „Odpowiedzialność w miejscu pracy
edukacji obywatelskiej, niemniej 
tego typu tematy wymagają większego praktycznego przećwiczenia, na które zw
szkole w ramach standardowych zajęć brak czasu: „
dość, pomimo, że one są okazjonalnie 

poprowadzone zajęcia mogą tylko pomóc.”

Szczególnie kształtowanie postawy obywatel
uznane za istotne, w kontekście ogólnie niskiego kapitału społecznego Polaków. 
Przykładowe cytaty:  

                                                 
59 FGI nauczyciele, Ciechanów. 
60 IDI dyrektor, Mińsk Mazowiecki. 

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

pracy z klientem.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

pracy z klientem.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

Wszyscy (100%!) pracodawców byli za przeprowadzaniem w szkole takich zajęć. 

Wykres. Opinie pracodawców odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem.

odobnie wszyscy nauczyciele uznali tego typu zajęcia za przydatne. 

Wykres. Opinie nauczycieli odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem.

Warto dodać, że badania jakościowe wskazują, że przedstawiciele szkół uważają takie 
zajęcia za przydatne, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. W ramach treści nauczania 
podstaw programowych zajęć „Podstawy przedsiębiorczości” przewidziane są 

e, dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz barier w procesie 
, cytując: „bardzo duży zakres Podstaw Przedsiębiorczości to jest 

komunikacja interpersonalna, asertywność, generalnie wiem naprawdę, że u nas się 

cia o relacjach.”59 

Przewidziany jest również temat o zasadach etycznych („Uczeń wyjaśnia zasady etyczne 
w biznesie i w relacjach pracownik-pracodawca, potrafi ocenić zachowania pod względem 
etycznym.”) Tematy te mogą się w pewnym stopniu pokrywać z lekcją 

Odpowiedzialność w miejscu pracy” przewidzianą w ramach 
edukacji obywatelskiej, niemniej – jak wynika z wywiadów z przedstawicielami szkół 
tego typu tematy wymagają większego praktycznego przećwiczenia, na które zw

standardowych zajęć brak czasu: „Myślę, że tych tematów nigdy jest 

dość, pomimo, że one są okazjonalnie ćwiczone czy omawiane, więc myślę, że mądrze 

poprowadzone zajęcia mogą tylko pomóc.” 60 

Szczególnie kształtowanie postawy obywatelskiej zdaniem przedstawicieli szkół zostało 
uznane za istotne, w kontekście ogólnie niskiego kapitału społecznego Polaków. 

 

65%
W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

55%
W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

 

Wszyscy (100%!) pracodawców byli za przeprowadzaniem w szkole takich zajęć.  

Wykres. Opinie pracodawców odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem. 

 

Wykres. Opinie nauczycieli odnośnie przydatności zajęć z pracy z klientem. 

 

Warto dodać, że badania jakościowe wskazują, że przedstawiciele szkół uważają takie 
W ramach treści nauczania 

podstaw programowych zajęć „Podstawy przedsiębiorczości” przewidziane są bowiem 
e, dotyczące komunikacji interpersonalnej oraz barier w procesie 

bardzo duży zakres Podstaw Przedsiębiorczości to jest 

komunikacja interpersonalna, asertywność, generalnie wiem naprawdę, że u nas się 

Przewidziany jest również temat o zasadach etycznych („Uczeń wyjaśnia zasady etyczne 
zachowania pod względem 

etycznym.”) Tematy te mogą się w pewnym stopniu pokrywać z lekcją pt: ”Relacje z 
przewidzianą w ramach 

jak wynika z wywiadów z przedstawicielami szkół – 
tego typu tematy wymagają większego praktycznego przećwiczenia, na które zwykle w 

Myślę, że tych tematów nigdy jest 

ćwiczone czy omawiane, więc myślę, że mądrze 

skiej zdaniem przedstawicieli szkół zostało 
uznane za istotne, w kontekście ogólnie niskiego kapitału społecznego Polaków. 

25% 10%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się NIE zgadzam

39% 7%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się NIE zgadzam



                                          

� „jestem przede wszystkim za kształtowaniem umiejętności obywatelskich, bo tego 

my nie posiadamy jako Polacy i to

ekonomiczne.”61 

� Myślę, że tutaj również jesteśmy na tym etapie rozwoju społecznego, że jeszcze 

powinniśmy nad tym popracować. Nie docenia się jeszcze wartości rzeczy 

wspólnych ani wartości wspólnego wysiłku,

wysiłków każdego pracownika oddzielnie.

Warto przy tym zauważyć, że umiejętność współpracy w grupie uczniów/absolwentów 
szkół zawodowych została oceniona dość nisko
nastawieni są oni dość egoistycznie, a w ocenie pracodawców umiejętność współpracy 
jest jedną z kluczowych umiejętności przyszłego pracownika
ramach Treningu promujące pracę grupową z tego względu wydają się być jak 
najbardziej wskazane. 

6.4 Edukacja z zakresu rynku pracy

Edukacja z zakresy rynku pracy, jak było mówione, jest w dużej mierze realizowana w 
trakcie zajęć z przedsiębiorczości. Jednak z badania wynika, że uczniowie mają z jednej 
strony pewne braki wiedzy
zainteresowani podnoszeniem swoich umiejętności z zakresy rynku pracy

Z badań ilościowych wynik, że w
przydatne: 80% uczniów zgodziło się iż 
poszukiwania pracy a 84% 
własnej firmy. 

Wykres. Opinie uczniów odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku pracy.

100% pracodawców za przydatne uznało prowadzenie w szkole zajęć ze  sposobów 
poszukiwania pracy, 99% zajęć przygotowujących do prowadzenia własnej firmy.

Wykres. Opinie pracodawców odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku 

pracy. 

                                                 
61 FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki.
62 IDI dyrektor, Mińsk Mazowiecki. 

W szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

prowadzenia własnej firmy.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

jestem przede wszystkim za kształtowaniem umiejętności obywatelskich, bo tego 

my nie posiadamy jako Polacy i to jest chyba większy priorytet niż te umiejętności 

Myślę, że tutaj również jesteśmy na tym etapie rozwoju społecznego, że jeszcze 

powinniśmy nad tym popracować. Nie docenia się jeszcze wartości rzeczy 

wspólnych ani wartości wspólnego wysiłku, tego, że zespół może więcej niż suma 

wysiłków każdego pracownika oddzielnie. 62
 

Warto przy tym zauważyć, że umiejętność współpracy w grupie uczniów/absolwentów 
szkół zawodowych została oceniona dość nisko– zdaniem nauczycieli oraz pracodawców 

są oni dość egoistycznie, a w ocenie pracodawców umiejętność współpracy 
jest jedną z kluczowych umiejętności przyszłego pracownika. Dodatkowe zajęcia w 
ramach Treningu promujące pracę grupową z tego względu wydają się być jak 

z zakresu rynku pracy  

Edukacja z zakresy rynku pracy, jak było mówione, jest w dużej mierze realizowana w 
trakcie zajęć z przedsiębiorczości. Jednak z badania wynika, że uczniowie mają z jednej 
strony pewne braki wiedzy w tym obszarze, z drugiej sami w d

odnoszeniem swoich umiejętności z zakresy rynku pracy

Z badań ilościowych wynik, że większość uczniów uznała zajęcia z zakres
przydatne: 80% uczniów zgodziło się iż w szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

84% że przydałyby się zajęcia przygotowujące do prowadzenia 

Wykres. Opinie uczniów odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku pracy.

100% pracodawców za przydatne uznało prowadzenie w szkole zajęć ze  sposobów 
iwania pracy, 99% zajęć przygotowujących do prowadzenia własnej firmy.

pracodawców odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku 

 
FGI nauczyciele, Mińsk Mazowiecki. 

25%

27%

29%

28%

W szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

prowadzenia własnej firmy.

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

Nie zgadzam się Zdecydowanie się nie zgadzam

 

jestem przede wszystkim za kształtowaniem umiejętności obywatelskich, bo tego 

jest chyba większy priorytet niż te umiejętności 

Myślę, że tutaj również jesteśmy na tym etapie rozwoju społecznego, że jeszcze 

powinniśmy nad tym popracować. Nie docenia się jeszcze wartości rzeczy 

tego, że zespół może więcej niż suma 

Warto przy tym zauważyć, że umiejętność współpracy w grupie uczniów/absolwentów 
zdaniem nauczycieli oraz pracodawców – 

są oni dość egoistycznie, a w ocenie pracodawców umiejętność współpracy 
. Dodatkowe zajęcia w 

ramach Treningu promujące pracę grupową z tego względu wydają się być jak 

Edukacja z zakresy rynku pracy, jak było mówione, jest w dużej mierze realizowana w 
trakcie zajęć z przedsiębiorczości. Jednak z badania wynika, że uczniowie mają z jednej 

, z drugiej sami w dużej mierze są 
odnoszeniem swoich umiejętności z zakresy rynku pracy. 

iększość uczniów uznała zajęcia z zakresu rynku pracy za 
szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów 

przydałyby się zajęcia przygotowujące do prowadzenia 

Wykres. Opinie uczniów odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku pracy. 

 

100% pracodawców za przydatne uznało prowadzenie w szkole zajęć ze  sposobów 
iwania pracy, 99% zajęć przygotowujących do prowadzenia własnej firmy. 

pracodawców odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku 

26%

29%

16%

11%

2%

3%

2%

2%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam



                                          

Podobnie wszyscy nauczyciele uznali przydatność tych zajęć.

Wykres. Opinie nauczycieli odnośnie 

Można więc zauważyć, że pracodawcy i nauczyciele jednoznacznie ocenili że takie zajęcia 
powinny być w szkole prowadzone, 
jednogłośnie.  

W Treningu przewidziano trz
Umiejętności i kompetencje, Moja przyszła praca.

W ramach poszczególnych lekcji założono realizację następujących 

� Jak znaleźć pracę 

- uświadomienie uczniom jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie 

-  pokazanie uczniom dostępnych źródeł  poszukiwania pracy

-  pokazanie praktycznych wskazówek pomocnych przy szukaniu pracy, które pomogą 
uniknąć błędów przy szukaniu pracy i w procesie rekrutacji

- uświadomienie uczniom jakie są dostępne 
regionie 

� Umiejętności i kompetencje 

- uświadomienie uczniom czym są kompetencje i jaka jest ich rola w życiu zawodowym

- omówienie najczęściej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji

- zidentyfikowanie swoich słaby

- zidentyfikowanie własnych umiejętności i cech przez uczniów pod kątem ich wybranego 
zawodu 

W szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

prowadzenia własnej firmy.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

W szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

prowadzenia własnej firmy.

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się NIE zgadzam

 
                                           

Podobnie wszyscy nauczyciele uznali przydatność tych zajęć. 

Opinie nauczycieli odnośnie przydatności zajęć z zakresu rynku pracy.

pracodawcy i nauczyciele jednoznacznie ocenili że takie zajęcia 
powinny być w szkole prowadzone, uczniowie również byli tego zdania, lecz nie tak 

W Treningu przewidziano trzy lekcje z zakresu rynku pracy: Jak znaleźć pracę, 
Umiejętności i kompetencje, Moja przyszła praca. 

W ramach poszczególnych lekcji założono realizację następujących celów:

uświadomienie uczniom jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie znaleźć pracę

pokazanie uczniom dostępnych źródeł  poszukiwania pracy 

pokazanie praktycznych wskazówek pomocnych przy szukaniu pracy, które pomogą 
uniknąć błędów przy szukaniu pracy i w procesie rekrutacji 

uświadomienie uczniom jakie są dostępne miejsca pracy i poszukiwane zawody w 

Umiejętności i kompetencje  

uświadomienie uczniom czym są kompetencje i jaka jest ich rola w życiu zawodowym

omówienie najczęściej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji

zidentyfikowanie swoich słabych i mocnych stron przez uczniów 

zidentyfikowanie własnych umiejętności i cech przez uczniów pod kątem ich wybranego 

63%

58%

W szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

prowadzenia własnej firmy.

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

48%

43%

32%

48%

W szkole przydałyby się zajęcia ze sposobów

poszukiwania pracy.

W szkole przydałyby się zajęcia przygotowujące do

prowadzenia własnej firmy.

Zdecydowanie się zgadzam Zgadzam się Raczej się zgadzam

NIE zgadzam się Zdecydowanie się NIE zgadzam

 

 

przydatności zajęć z zakresu rynku pracy. 

 

pracodawcy i nauczyciele jednoznacznie ocenili że takie zajęcia 
również byli tego zdania, lecz nie tak 

e z zakresu rynku pracy: Jak znaleźć pracę, 

ów: 

znaleźć pracę 

pokazanie praktycznych wskazówek pomocnych przy szukaniu pracy, które pomogą 

miejsca pracy i poszukiwane zawody w 

uświadomienie uczniom czym są kompetencje i jaka jest ich rola w życiu zawodowym 

omówienie najczęściej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji 

zidentyfikowanie własnych umiejętności i cech przez uczniów pod kątem ich wybranego 

12%

26%

25%

15% 1%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się NIE zgadzam

32%

48%

21%

9%

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się NIE zgadzam



                                          

� Moja przyszła praca 

-konkretne określenie moich oczekiwań związanych z pracą 

-opracowanie konkretnego planu działania  znalezieni

 

Z badań jakościowych wynika, iż
prowadzone (przede wszystkim w ramach lekcji „Podstawy przedsiębiorczości”), to warto 
by poprowadzić dodatkowe zajęcia: 
robione, ale to nigdy nie jest za dużo, to tylko można powtarzać z wykorzystaniem. 

W badaniach jakościowych zwracano uwagę, że uczniom przydałyby się w szczególności 
praktyczne zajęcia uczące umiejętności 
szkole w dużej mierze już mają wykładaną.

W ramach lekcji „jak znaleźć pracę” warto uczniom konkretnie pokazać dostępne źródła 
poszukiwania pracy, bowiem 
wiedzę odnośnie rynku pracy czerpią obecnie z informacji uzyskanych od rodziny i 
znajomych. W wywiadach z nauczycielami wskazano, że warto razem z uczniami 
prześledzić ogłoszenia w gazetach czy omówić możliwości jakie oferuje Urząd pracy.

Za wartościowe uznano również przećwiczenie nie tylko pisania samego CV (bo jak to 
określiła jedna z nauczycielek: 
Internetu, wkleją dane swoje i jest już

rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzając symulację takiej rozmowy.

Jak było bowiem prezentowane we wcześniejszym rozdziale, do najczęściej 
wymienionych błędów jakie popełniają absolwenci szkół zawodowych przy szukaniu pracy 
i to na każdym etapie tego poszukiwania praco
oraz odpowiedniej wiedzy („po omacku”), 
dokumentów aplikacyjnych, 
umiejętności/zaangażowania
brak/ bądź tez niedostateczna umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej: Sama rozmowa kwalifikacyjna nie przebiega w taki sposób, w jaki 
powinna przebiegać. „Nie potrafią… krótko mó

przeprowadzać tych rozmów, nie potrafią odpowiadać konkretnie na pytania, unikają 

niektórych pytań, a pytania są naprawdę proste i jasne do zrozumienia

Biorąc pod uwagę lekcje „Umiejętności i kompetencje” z 
uczniowie nie w pełni maja wiedze jakie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy. 
Porównując odpowiedzi uczniów ze wskazaniami pracodawców, widać że uczniowie nie 
docenili przede wszystkim tego jakie znaczenie dla pracodawcy m
pracownika (wskazanie 52% pracodawców i zaledwie 19% uczniów) oraz zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań pracodawcy (41% do 18%). Znacząco przecenili natomiast znaczenie 
pewności siebie i sprytu. 

Ponadto uczniowie przeceniają znaczenie gotowoś
wynagrodzenia (wskazanie zaledwie 2% pracodawców), podczas gdy nie doceniają 
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konkretne określenie moich oczekiwań związanych z pracą  

opracowanie konkretnego planu działania  znalezienia pracy 

Z badań jakościowych wynika, iż mimo że zajęcia z zakresu rynku pracy są w szkole 
prowadzone (przede wszystkim w ramach lekcji „Podstawy przedsiębiorczości”), to warto 
by poprowadzić dodatkowe zajęcia: jeżeli chodzi o szkołę, (…) pewne rzeczy już są 

robione, ale to nigdy nie jest za dużo, to tylko można powtarzać z wykorzystaniem. 

W badaniach jakościowych zwracano uwagę, że uczniom przydałyby się w szczególności 
praktyczne zajęcia uczące umiejętności poruszania się na rynku pracy –
szkole w dużej mierze już mają wykładaną. 

W ramach lekcji „jak znaleźć pracę” warto uczniom konkretnie pokazać dostępne źródła 
poszukiwania pracy, bowiem – jak było zaprezentowane w rozdziale „wyniki” 
wiedzę odnośnie rynku pracy czerpią obecnie z informacji uzyskanych od rodziny i 
znajomych. W wywiadach z nauczycielami wskazano, że warto razem z uczniami 
prześledzić ogłoszenia w gazetach czy omówić możliwości jakie oferuje Urząd pracy.

we uznano również przećwiczenie nie tylko pisania samego CV (bo jak to 
określiła jedna z nauczycielek: samo napisanie CV, jak mamy w temacie to ściągną z 

Internetu, wkleją dane swoje i jest już64), ale tego jak się powinno zachowywać w trakcie 
fikacyjnej przeprowadzając symulację takiej rozmowy.  

Jak było bowiem prezentowane we wcześniejszym rozdziale, do najczęściej 
wymienionych błędów jakie popełniają absolwenci szkół zawodowych przy szukaniu pracy 
i to na każdym etapie tego poszukiwania pracodawcy zaliczyli: szukanie 
oraz odpowiedniej wiedzy („po omacku”), aplikowanie do wielu firm, bez dopasowywania 

, zbyt duże oczekiwania (finansowe) nieproporcjonalne do 
umiejętności/zaangażowania,  nieumiejętnie napisane CV, CV z błędami/przekłamaniami
brak/ bądź tez niedostateczna umiejętność autoprezentacji podczas rozmowy 

Sama rozmowa kwalifikacyjna nie przebiega w taki sposób, w jaki 
Nie potrafią… krótko mówiąc, nie potrafią się sprzedać. Nie potrafią 

przeprowadzać tych rozmów, nie potrafią odpowiadać konkretnie na pytania, unikają 

niektórych pytań, a pytania są naprawdę proste i jasne do zrozumienia”

Biorąc pod uwagę lekcje „Umiejętności i kompetencje” z badań ilościowych wynika, że 
uczniowie nie w pełni maja wiedze jakie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy. 
Porównując odpowiedzi uczniów ze wskazaniami pracodawców, widać że uczniowie nie 
docenili przede wszystkim tego jakie znaczenie dla pracodawcy ma kultura osobista 
pracownika (wskazanie 52% pracodawców i zaledwie 19% uczniów) oraz zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań pracodawcy (41% do 18%). Znacząco przecenili natomiast znaczenie 

Ponadto uczniowie przeceniają znaczenie gotowości podjęcia pracy za niskie 
wynagrodzenia (wskazanie zaledwie 2% pracodawców), podczas gdy nie doceniają 
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znaczenia umiejętności uczenia się nowych rzeczy oraz umiejętności pracy w zespole 
(umiejętności wymienione kolejno przez 75% i 50% pracodawców).

Badania jakościowe wśród przedstawicieli szkół wskazują, że szczególnie przydatne 
byłyby zajęcia z psychologiem mogącym przeprowadzić dla poszczególnych uczniów testy 
predyspozycji: „Jeżeli realizacja zagadnienia poszłaby w kierunku badania predyspozycji, 

to  myślę, że taka świadomość mogła by się im przydać. Jeśli to miałoby być tylko 

badanie teoretyczne to mniej.”

Odnosząc się do lekcji „Moja przyszła praca”, nauczyciele, a w szczególności pracodawcy 
wskazywali, że warto by uczniowie nauczyli się podchodzić 
bardziej realistycznie, gdyż cytując:
możliwości.”67 Opracowanie konkretnego planu działania znalezienia pracy wydaje się być 
dobrym pomysłem o ile w istocie będzie „konkretne” 
zajęcia miały charakter jak najbardziej praktyczny, bo zajęć teoretycznych mają 
wystarczająco dużo w szkole.

Ponadto dyrektorzy jak i nauczyciele szkół mieli szereg pomysłów o co ten blok z zakresu 
rynku pracy warto by wzbogacić. W trakci
ukazać uczniom wartość kształcenia ustawicznego. Przykładowa wypowiedź: „
nacisk położyłabym na samodoskonalenie i umiejętność uczenia się przez całe życie, 

przekwalifikowywania się, pokazania młodzieży w ja

w jakich zawodach i gdzie mogą się przekwalifikowywać się i w jaki sposób. Czy jakie 

dodatkowe uprawnienia nabywać, żeby poszerzyć swoje możliwości zatrudnienia.

Przedstawiciele szkół zwracali bowiem uwagę, iż obecnie
zmienia pracę 7 razy w życiu tak,

Wykształcenie w uczniach postawy kształcenia się przez całe życie wydaje się szczególnie 
istotne zważywszy wyniki badań ilościowych 
pracodawców umiejętność uczenia się nowych rzeczy była kluczową 
pracodawcy oczekują konkretnie od absolwentów szkół zawodowych. Z kolei 
teoretycznie otwarci na ponoszenie wyrzeczeń i podnoszenie swoich kwalifikacji
swojej pracy zawodowej (87% zadeklarowało gotowość uczenia się nowych rzeczy by 
pracę utrzymać; prawie ¾ (73%) uczniów było gotowych ciężko pracować przez parę lat i 
uczyć się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić więcej.
otwartość uczniów na podnoszenie kwalifikacji ogranicza się do ram wyuczonego przez 
nich zawodu, obawy wzbudza przekwalifikowanie się: 
gdyby musieli zmienić zawód czuliby niepokój; 
życie wykonując jeden zawód
spokojną pracę za przeciętne pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy
tego względu warto w Treningu uwzględnić wykształcenia nawyku stałego podnoszenia 
kwalifikacji i otwartości na zmiany.
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wskazywali, że warto by uczniowie nauczyli się podchodzić do poszukiwania pracy 
bardziej realistycznie, gdyż cytując: „Oczekiwania uczniów są nieraz większe od 

Opracowanie konkretnego planu działania znalezienia pracy wydaje się być 
dobrym pomysłem o ile w istocie będzie „konkretne” – ponownie warto
zajęcia miały charakter jak najbardziej praktyczny, bo zajęć teoretycznych mają 
wystarczająco dużo w szkole. 

Ponadto dyrektorzy jak i nauczyciele szkół mieli szereg pomysłów o co ten blok z zakresu 
rynku pracy warto by wzbogacić. W trakcie wywiadów pojawiła się m.in. sugestia by 
ukazać uczniom wartość kształcenia ustawicznego. Przykładowa wypowiedź: „
nacisk położyłabym na samodoskonalenie i umiejętność uczenia się przez całe życie, 

przekwalifikowywania się, pokazania młodzieży w jakich zagadnieniach mogą się obracać, 

w jakich zawodach i gdzie mogą się przekwalifikowywać się i w jaki sposób. Czy jakie 

dodatkowe uprawnienia nabywać, żeby poszerzyć swoje możliwości zatrudnienia.

Przedstawiciele szkół zwracali bowiem uwagę, iż obecnie „średnio człowiek szuka, czy 

zmienia pracę 7 razy w życiu tak, zupełnie się przekwalifikują.69 

Wykształcenie w uczniach postawy kształcenia się przez całe życie wydaje się szczególnie 
istotne zważywszy wyniki badań ilościowych – jak już było bowiem mówione 
pracodawców umiejętność uczenia się nowych rzeczy była kluczową umiejętnością, której 
pracodawcy oczekują konkretnie od absolwentów szkół zawodowych. Z kolei 

otwarci na ponoszenie wyrzeczeń i podnoszenie swoich kwalifikacji
swojej pracy zawodowej (87% zadeklarowało gotowość uczenia się nowych rzeczy by 

acę utrzymać; prawie ¾ (73%) uczniów było gotowych ciężko pracować przez parę lat i 
uczyć się, zarabiając mniej, by potem móc zarobić więcej.) Jednak widoczne jest że 
otwartość uczniów na podnoszenie kwalifikacji ogranicza się do ram wyuczonego przez 

zawodu, obawy wzbudza przekwalifikowanie się: 58% uczniów otwarcie przyznało, iż 
zmienić zawód czuliby niepokój; 40% zadeklarowało, że przepracuję całe 

życie wykonując jeden zawód. W dodatku ponad 1/3 uczniów przyznała wprost, że woli
ą pracę za przeciętne pieniądze bez konieczności uczenia się nowych rzeczy

tego względu warto w Treningu uwzględnić wykształcenia nawyku stałego podnoszenia 
kwalifikacji i otwartości na zmiany. 
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