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S³owo wstêpne

W latach 2005-2007 Centrum Kszta³cenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 
realizowa³o projekt „Chcê siê uczyæ i pracowaæ”, który by³ adresowany do uczniów mieleckich szkó³ 
ponadgimnazjalnych. Jego celem by³o wsparcie m³odych ludzi na rynku pracy poprzez organizacjê 
praktyk uczniowskich w okresie wakacji.

Projekt zosta³ z³o¿ony do Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – dzia³anie 2.1: „Rozwój umiejêtnoœci 
powi¹zany z potrzebami rynku pracy i mo¿liwoœci kszta³cenia ustawicznego w regionie”. 

£¹cznie w projekcie wziê³o udzia³ 150 uczniów ze szkó³: 

- Zespó³ Szkó³ im. Prof. J. Groszkowskiego - 19 uczniów, 
- Zespó³ Szkó³ Budowlanych - 15 uczniów, 
- Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych - 36 uczniów, 
- Zespó³ Szkó³ Technicznych- 77 uczniów, 
- Zespó³ Szkó³ – Rolnicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Rzemieniu - 3 uczniów.

W realizacji praktyk bra³y udzia³ firmy reprezentuj¹ce bran¿e: ekonomiczn¹, budowlan¹, 
mechaniczn¹, gastronomiczn¹, elektryczn¹ i elektroniczn¹. 

- A.S.P.I. Autorskie Biuro Projektowo - Inwestycyjne Andrzej Fa³at - 15 uczniów,
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddzia³ w Mielcu - 18 uczniów,
- Bank Spó³dzielczy Mielec - 6 uczniów, 
- Elektrociep³ownia Mielec Sp. z o.o. - 6 uczniów,
- Firma Handlowo - Gastronomiczna „LOMAR” Loc Maria - 12 uczniów,
- Firma Handlowo - Us³ugowa „Iskierka” - 12 uczniów,
- Firma Henryk Bury - Mielec Sp.z o.o. - 9 uczniów,
- Firma Kirchhoff Polska Sp. z o.o. - 18 uczniów,
- Miejski Zak³ad Budynków Mieszkalnych w Mielcu - 6 uczniów,
- Polskie Zak³ady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu - 18 uczniów,
- S.C. Restauracja „Myœliwska” - 9 uczniów,
- Wabex Sp. z o.o. - 15 uczniów,
- Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych - 6 uczniów.
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Opis projektu
“Chcê siê uczyæ i pracowaæ”

Organizacja praktyk dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
w Powiecie Mieleckim
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O projekcie

Projekt „Chcê siê uczyæ i pracowaæ” by³ uczniów szkó³ zawodowych ze specyfik¹ 
skierowany do uczniów ostatnich i przed- lokalnego rynku pracy, jak równie¿ wykszta³-
ostatnich klas ponadgimnazjalnych szkó³ cenie umiejêtnoœci sprawnego poruszania siê 
zawodowych z powiatu mieleckiego. Celem na nim. W tym celu przeprowadzenie rekru-
tego przedsiêwziêcia by³o wsparcie absol- tacji osób chêtnych do udzia³u w praktykach 
wentów szkó³ zawodowych w podniesieniu ich zlecono profesjonalnej agencji zatrudnienia 
szans na podjêcie pracy po zakoñczeniu szko- Wektor Consulting. Udzia³ psychologów, jak 
³y. G³ównym za³o¿eniem by³o zorganizowanie równie¿ doradców zawodowych pozwoli³ na 
praktyk zawodowych w przedsiêbiorstwach,  trafne zdiagnozowanie predyspozycji zawo-
a co za tym idzie, wykszta³cenie w beneficjen- dowych. Wszyscy beneficjenci zostali poddani 
tach pewnych kompetencji, które s¹ niezbêd- testom psychologicznym badaj¹cym osobo-

ne w pracy zawodowej. Przede wszystkim woœæ pod k¹tem preferencji zawodowych, zaœ 
chodzi³o o umiejêtnoœæ pracy w zespole, zdol- kryterium pomocniczym by³y wyniki testu ba-
noœæ adaptacji w nowym œrodowisku, podnie- daj¹cego poziom motywacji. Profesjonalne 
sienie kwalifikacji zawodowych, poznanie w³a- przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych 
snych predyspozycji zawodowych oraz prze- mia³o pomóc uczniom w wyborze bran¿y 
konanie o koniecznoœci ustawicznego uzupe³- zak³adu, w którym odbywali praktykê. Mia³o 
niania swojej wiedzy. Tym bardziej, ¿e kszta³- równie¿ pomóc w wyborze zawodu, a w przy-
cenie ustawiczne uznawane jest za jeden     s z ³oœci zak³adu pracy zgodnie z predyspo-
z podstawowych warunków zwiêkszenia zycjami zawodowymi i zainteresowaniami, 
zdolnoœci do zatrudnienia. gdzie w pe³ni bêd¹ mogli rozwijaæ swoje zdol-
Innym za³o¿eniem projektu by³o zapoznanie noœci.
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Projekt „Chcê siê uczyæ i pracowaæ” by³ Pozwoli³o to poznaæ oczekiwania wszystkich 
nowatorski. Œwiadczyæ o tym mo¿e pomys³ uczestników projektu oraz oceniæ osi¹gniête 
zorganizowania praktyk zawodowych w ok- efekty. Pomocne w monitorowaniu przebiegu 
resie wakacji, czyli w czasie wolnym od zajêæ praktyk by³y równie¿ zeszyty praktyk prowa-
szkolnych. W ramach projektu dzone przez praktykantów,   
uczniowie nabyli niezbêdnego w których dokonywane by³y 
doœwiadczenia zawodowego, codziennie wpisy uczniów       
które niew¹tpliwie podnios³o ich i opiekunów praktyk. 
konkurencyjnoœæ na rynku pracy. Projekt „Chcê siê uczyæ i pra-
Odnieœli równie¿ pewne korzyœci cowaæ” proponowa³ komplek-
finansowe w postaci dodatku do sowe rozwi¹zania w celu po-
praktyk oraz zwrot kosztów do- dniesienia aktywnoœci eduka-
jazdu. Dziêki temu mo¿na by³o cyjnej m³odzie¿y. Rosn¹ce 
zrealizowaæ kolejne za³o¿enie zrozumienie roli wykszta³ce-
projektu, jakim by³a jednakowa nia dla szans podjêcia pracy   
liczba uczestników mieszkaj¹- i jej utrzymania pomog³o m³o-
cych na wsi i w mieœcie. Zadbano dym ludziom w sprawniej-
tak¿e o to, aby w praktykach szym i lepszym ukierunkowa-
wziê³a udzia³ taka sama liczba niu poszukiwania zatrudnia-
dziewcz¹t i ch³opców. nia po zakoñczeniu edukacji. 
Dzia³ania podjête w ramach Udzia³ w projekcie da³ szansê 
projektu by³y monitorowane po- pe³niejszego rozwoju zawo-
przez badanie uczestników pra- dowego, a w dalszej perspek-
ktyk za pomoc¹ ankiety prze- tywie mo¿e zmieniæ mental-
prowadzonej przed rozpoczêciem pracy i po noœæ tych osób, którym zacznie zale¿eæ na 
jej zakoñczeniu, a tak¿e wywiady z opie- podnoszeniu poziomu w³asnych kwalifikacji. 
kunami praktyk oraz pracodawcami. 

W naszym przekonaniu naj-
wiêkszymi atutami projektu 
by³y:
- stworzenie zupe³nie nowej ja-
koœci towarzysz¹cej organi-
zacji praktyk uczniowskich dla 
uczniów szkó³ ponadgimna-
zjalnych;
- stworzenie modelowej wspó³-
pracy pomiêdzy lokalnym ryn-
kiem pracy oraz mieleckimi 
szko³ami zawodowymi.

Te dwa elementy traktujemy, 
jako trwa³e rezultaty projektu, 
które staramy siê z du¿ym po-
wodzeniem upowszechniaæ. 

O projekcie
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Dzia³ania towarzysz¹ce 
projektowi

“Chcê siê uczyæ i pracowaæ”
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 W dniu 17 czerwca 2005 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemys³u oddzia³ Mielec odby³o siê Ispotkanie z pracodawcami poœwiêcone prezentacji projektu „Chcê siê uczyæ i pracowaæ - 
organizacja praktyk dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Mieleckim”. Celem spotkania 
by³o zachêcenie przedsiêbiorców do w³¹czenia siê w realizacjê projektu poprzez przygotowanie w 
okresie wakacji 4-tygodniowych praktyk dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych. W uzasadnieniu 
wskazaliœmy na potrzebê nawi¹zania œciœlejszej wspó³pracy z mieleckimi szko³ami zawodowymi       
a zak³adami pracy. Dobry model wspó³pracy opiera siê na za³o¿eniach, ¿e najlepszym sposobem 
zdobywania kwalifikacji zawodowych jest ³¹czenie nauki z wykonywaniem pracy.

a- Niedop sowanie profili kszta³-
cenia do potrzeb rynku pracy.

- Nie uwzglêdnienie w programach 
kszta³cenia oczekiwañ praco-
dawców.

- Obni ¿enie rangi kszta³cenia za-
wodowego.

- Wza jemne obci¹¿anie siê odpo-
wiedzialnoœci¹ - przedsiêbiorcy 
mówi¹, ¿e szko³a kszta³ci Ÿle, 
szko³y mówi¹, ¿e zak³ady pracy 
nie w³¹czaj¹ siê we wspó³pracê.

-Dopasowanie profili kszta³cenia 
do potrzeb rynku pracy.

-Uwzglêdnienie w programach 
kszta³cenia oczekiwañ pracoda-
wców.

-Uwzglêdnienie nastêpuj¹cych 
rozwi¹zañ:

! szko³a kszta³ci ogólnoza-
wodowo,
! zak³ad pracy w³¹cza siê      

w organizacjê praktyk.

Dzia³ania towarzysz¹ce
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w dniu 20 stycznia 2006 roku w trakcie Spotkania z Inwestorami Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK Mielec na Zamku w Baranowie Sandomierskim, przedstawiliœmy „Mo¿liwoœci 

powi¹zania edukacji zawodowej z mieleckim rynkiem pracy”. Cech¹ charakterystyczn¹ Mielca jest to, 
¿e procentowy udzia³ osób zatrudnionych w przemyœle jest oko³o dwukrotnie wiêkszy od œredniej 
krajowej. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e problemy z w³aœciwym przygotowaniem kadr dla nowoczesnej 
gospodarki opartej na nowych technologiach projektowania i wytwarzania nabieraj¹ w tym 
œrodowisku szczególnego znaczenia. Nie dotyczy on tylko m³odzie¿y opuszczaj¹cej mieleckie szko³y 
zawodowe, ale tak¿e osób ju¿ pracuj¹cych. 

Dzia³ania towarzysz¹ce

II

w dniu 13 paŸdziernika 2006 roku,    K sz ta ³c en ia  Praktycznego i Doskonalenia 
w przeddzieñ Œwiêta Edukacji Narodowej, Nauczycieli w Mielcu, Mielecka Agencja 

w Centrum Promocyjno-Wystawienniczym Sa- Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Agencja 
morz¹dowego Centrum Kultury, Al. Niepod- Rozwoju Przemys³u Oddzia³ w Mielcu oraz 
leg³oœci 7 odby³a siê gala wrêczenia certyfi- Agencja Poœrednictwa Pracy Wektor Consul-
katów „Przedsiêbiorca przyjazny edukacji”. ting.
By³ on wrêczany tym przedsiêbiorcom, którzy: Uroczystoœæ zaszczycili Cz³onkowie Kapitu³y  

- buduj¹ strategiê rozwoju swojej firmy po- w osobach: 
przez inwestowanie w zasoby ludzkie; - W³adys³aw Ortyl - Sekretarz Stanu w Mini-

- wspó³pracuj¹ z mieleckimi szko³ami sterstwie Rozwoju Regionalnego, Senator RP;
zawodowymi poprzez w³¹czanie siê - Maciej Karasiñski - Podkarpacki Kurator 
miêdzy innymi w organizacjê praktyk Oœwiaty;
uczniowskich, udostêpnianie maszyn    -  Jó ze f  Sm aczny - Starosta Powiatu Miele-
i urz¹dzeñ do wykorzystania w procesie ckiego;
dydaktycznym, wspó³tworzenie progra- - Janusz Chodorowski - Prezydent Mielca;
mów kszta³cenia zawodowego odpowia- - Prof. dr hab. Maciej M. Sys³o - Uniwersytet 
daj¹cego na potrzeby lokalnego rynku Wroc³awski, Przyjaciel Mielca.
pracy.

Organizatorami uroczystoœci byli: Centrum 

III
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W tym roku, po raz pierwszy w Mielcu, hono-
rowe wyró¿nienia otrzyma³y firmy, które 
charakterem produkcji s¹ zwi¹zane z prze-
mys³em lotniczym i metalowym oraz stosuj¹ 
nowoczesne technologie wytwarzania:
- Wabex Sp. z o.o. za „Podtrzymywanie 
tradycji polskiej przedsiêbiorczoœci, opartej na 
wysokich kompetencjach zawodowych pra-
cowników”. Certyfikat i statuetkê odebra³ 
Lucjan Skrzypiec, Prezes Zarz¹du.
- Kirchhoff Polska Sp. z o.o. za „Wspieranie 
mieleckiej edukacji z myœl¹ o rozwoju firmy 
poprzez rozwój zawodowy pracowników”. 
Certyfikat odebra³ Janusz Soboñ, Dyrektor 
Zarz¹dzaj¹cy. 
- Polskie Zak³ada Lotnicze Sp. z o.o. za 
„Docenienie roli i znaczenia edukacji praco-
wników dla potrzeb rozwoju firmy”. Certyfikat 
odebra³ Janusz Zakrêcki, Prezes Zarz¹du.
O potrzebie budowy spo³eczeñstwa opartego 
na wiedzy w relacji edukacja - rynek pracy - 
samorz¹d mówili Prof. Maciej M. Sys³o, 
Mariusz B³êdowski – dyrektor Agencji 
Rozwoju Przemys³u Oddzia³ w Mielcu oraz 
Maciej Karasiñski - Podkarpacki Kurator 
Oœwiaty, który bardzo wysoko oceni³ pracê sa-
morz¹du miast i powiatu w zakresie rozwoju 
mieleckiej oœwiaty oraz wspó³pracy z lokalnym 
rynkiem pracy. 

do podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
osób ju¿ pracuj¹cych. Definiowany po no-

Jakie cele na przysz³oœæ postawili sobie 
wemu system kszta³cenia zawodowego 

organizatorzy? 
powinien mieæ charakter kszta³cenia ustawi-

Nie da siê budowaæ strategii rozwoju szkol-
cznego, czyli trwaj¹cego przez ca³e ¿ycie. 

nictwa zawodowego w oderwaniu od ocze-
Przyznaj¹c certyfikat „Przedsiêbiorca przy-

kiwañ lokalnego rynku pracy. Nie mo¿na tak¿e 
jazny edukacji”, chcemy przede wszystkim 

zaakceptowaæ takich pomys³ów, które dotycz¹ 
zacieœniæ partnersk¹ wspó³pracê pomiêdzy 

uczynienia mieleckiej oœwiaty, jako jedynej 
bardzo szeroko rozumian¹ mieleck¹ edu-

struktury odpowiedzialnej za przygotowanie 
kacj¹, a przedsiêbiorcami. Podkreœlamy u¿yt¹ 

zawodowe przysz³ych pracowników. O tym, 
w poprzednim zdaniu „partnersk¹ wspó³-

jak bêdziemy mieæ wykwalifikowanych praco-
pracê”, poniewa¿ ma ona wskazywaæ, ¿e w tej 

wników, odpowiada tak¿e przedsiêbiorca. To 
relacji obie strony s¹ tak samo wa¿ne, a wspo-

on powinien wspó³decydowaæ o programach 
mniana wspó³praca obu partnerom mo¿e 

kszta³cenia zawodowego, powinien tak¿e 
przynieœæ tylko same korzyœci. 

wspó³uczestniczyæ w kszta³ceniu prak-
tycznym uczniów i wreszcie tworzyæ warunki 

                     da siê
budowaæ strategii
rozwoju 
szkolnictwa
zawodowego
w oderwaniu
od oczekiwañ
lokalnego
rynku pracy. 

Dzia³ania towarzysz¹ce
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Projekt zosta³ tak¿e szczegó³owo opisany w prasie lokalnej oraz w biuletynie Wojewódzkiego 
Urzêdu Pracy w Rzeszowie. Audycje radiowe przygotowa³o Polskie Radio Rzeszów.

Warto przytoczyæ kilka fragmentów z tych publikacji:
Sk¹d takie zainteresowanie projektem? Praktykanci mówi¹: mo¿na zarobiæ na wakacje i przy okazji 
przejœæ chrzest zawodowy w prawdziwym przedsiêbiorstwie. Ka¿dy z nich zarobi³ "na czysto" 425 z³o-
tych. - Taki pieni¹dz drog¹ nie chodzi. Wyremontujê sobie samochód - przyznaje Piotrek RzeŸnik, 
który odbywa³ praktykê jako technolog ¿ywnoœci w hotelu Iskierka.
Sami przedsiêbiorcy bardzo sobie chwal¹ tegoroczne praktyki - Mieliœmy szeœciu uczniów. Sprawdzili 
siê pod ka¿dym wzglêdem. Bazujemy przede wszystkim na m³odym personelu i st¹d nasze 
zainteresowanie projektem, bo sami nieustannie kszta³cimy nasz personel - mówi przedstawiciel 
Kirkhoffa Zbigniew Skrobisz.

 Projekt by³ systematycznie dokumentowany na naszej stronie internetowej:

Dzia³ania towarzysz¹ce

IV

V
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Praktyka a nauka - o organizacji praktyk 
“Chcê siê uczyæ i pracowaæ”

S³awomir Gumienny, specjalista ds. szkoleñ
Polskie Zak³ady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu
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Praktyka a nauka

Lata 90-te ubieg³ego stulecia przynios³y grun-
towne zmiany w stosunkach pracownik - pra-
codawca. Zaczê³y rz¹dziæ prawa rynku. Poda¿  
i popyt zarówno na pracê jak i na potencjalnych 
pracowników zaznacza³y siê coraz mocniej po-
ci¹gaj¹c za sob¹ takie zjawiska jak bezrobocie, 
pêd za wiedz¹, modê na okreœlone zawody, 
„wyœcig szczurów”. Ka¿demu z tych zjawisk 
poœwiecono wiele uwagi w literaturze nauko-
wej, t³umacz¹c, wyjaœniaj¹c ich genezê i zna-
czenie dla rynku pracy. 
£¹cz¹c potrzeby pracodawców oraz przysz-
³ych pracowników - uczniów szkó³ œrednich - kariery zawodowej zaczyna siê w³aœnie przez 
dziêki œrodkom pozyskanym z Europejskiego pracê i w jej trakcie przez naukê. Cztery 
Funduszu Spo³ecznego zrealizowano projekt tygodnie spêdzone w zak³adzie pracy pozwoli³y 
„Chcê siê uczyæ i pracowaæ organizacja praktyk uczniom z jednej strony na zapoznanie siê       
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych”. z warunkami pracy, zasadami obowi¹zuj¹cymi 
Projektodawca i realizator projektu - Centrum u pracodawcy z drugiej da³y szansê przed-
Kszta³cenia Praktycznego i Doskonalenia Nau- siêbiorcom na wyartyku³owanie swoich potrzeb 
czycieli w Mielcu - to instytucja, która ma doœ- zwi¹zanych z potencjalnymi pracownikami 
wiadczenie w tego rodzaju przedsiêwziêciach. oraz ich weryfikacjê na konkretnych przyk³a-
Pomys³ polega³ na tym, ¿e uczniowie szkó³ dach. Podkreœliæ tu nale¿y fakt, ¿e ka¿dy z ucz-
ponadgimnazjalnych mieli mo¿liwoœæ odbycia niów przeszed³ przez cykl rekrutacyjno - selek-
praktyki zawodowej zgodnej z kierunkiem swo- cyjny sk³adaj¹cy siê miêdzy innymi z testów 
jej nauki. Idea œwietnie wkomponowa³a siê      psychologicznych i rozmów z doradc¹ zawodo-
w realia rynku pracy i zachodz¹cych na nim wym. Korzyœci takiego toku postêpowania dla 
przemian. Zgodnie z postulatami nowoczes- obu stron s¹ ogromne.
nego poradnictwa zawodowego budowanie 
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Uczniowie mogli dowiedzieæ siê o swoich mo-
¿liwoœciach, preferencjach zawodowych, 
ukierunkowaæ swój dalszy rozwój zawodowy. 
Do pracodawców kierowani byli praktykanci   
o œciœle okreœlonym profilu zawodowym, zgod-
nym ze stawianymi wymaganiami.
Psychologowie pracy, doradcy zawodowi 
zgodni s¹ co do tego, ¿e wczesna weryfikacja 
nabywanych umiejêtnoœci w warunkach real-
nej pracy daje mo¿liwoœæ m³odym ludziom po-
twierdzenia wybranej œcie¿ki zawodowej oraz 
szansê na w miarê wczesn¹, a co za tym idzie  
„ma³o bolesn¹” mo¿liwoœæ przekwalifikowania 
siê. Jest to o tyle cenne, ¿e wyrabia takie ce-
chy jak: elastycznoœæ, otwartoœæ na nowe 
doœwiadczenia, rzetelnoœæ i uczciwoœæ. 
Rozpatruj¹c korzyœci programu w szerszym 
aspekcie mo¿na wysnuæ wnioski, ¿e mielecki atywnoœæ, umiejêtnoœæ dostosowania siê do 
rynek pracy ¿yje i rozwija siê w po¿¹danym coraz wy¿szych wymogów jakoœciowych. Za 
kierunku. Popyt na pracowników wykonaw- tym idzie ciekawoœæ warunków pracy ofero-
czych, dobrze wykszta³conych, znaj¹cych wanych przez pracodawcê. Wysokoœæ docho-
realia pracy, wzrasta. To zjawisko wynika        dów jest nadal wa¿na, ale coraz czêœciej kan-
z niewysokiej stopy bezrobocia oraz coraz dydaci do pracy kieruj¹ siê tym w jakiej firmie 
wy¿szych wymagañ stawianych przez praco- bêd¹ pracowaæ, co firma mo¿e zaoferowaæ 
dawców. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e minê³y ju¿ poza p³acami (np. karnety na basen, bony 
czasy, kiedy pracodawcy wykorzystuj¹c wy- œwi¹teczne, dodatkowe œwiadczenia ubezpie-
sokie bezrobocie (a wiêc popyt na zatrud- czeniowe).
nienie) mniej szanowali pracowników. Obec- Wartoœæ edukacyjna projektu jest ogromna. 
nie coraz trudniej o zatrudnienie kogoœ z odpo- Nie trzeba przekonywaæ o tym, ¿e m³odzi lu-
wiednim wykszta³ceniem, kwalifikacjami, po- dzie po powrocie z wakacji do szko³y maj¹ 
siadaj¹cego du¿e doœwiadczenie zawodowe. wiêksz¹ motywacjê do ukoñczenia szko³y       
Przyjêcie do pracy to jedno, ale utrzymanie z dobrymi wynikami. Równie¿ stres zwi¹zany 
pracownika w przedsiêbiorstwie to drugi coraz ze zmian¹ œrodowiska, ze znalezieniem siê na 
powa¿niejszy problem. „Tañsze” jest podnie- rynku pracy po ukoñczeniu szko³y jest du¿o 
sienie p³ac, motywowanie pozap³acowe i do- mniejszy. Proces adaptacyjny do pracy znacz-
szkalanie, ni¿ szukanie i zatrudnianie kogoœ, nie siê skraca, a dziêki usuniêciu czynnika 
komu trzeba poœwiêciæ du¿o czasu, si³ i œrod- tajemniczoœci przebiegaæ bêdzie ³agodnie. 
ków na nauczenie pracy, mimo ¿e p³ace tego Pamiêtajmy o tym, ¿e jednym z najwiêkszych 
pracownika s¹ ni¿sze. Z drugiej strony praco- czynników hamuj¹cych motywacjê jest strach 
wnicy, kandydaci do pracy coraz mocniej ro- przed nieznanym i strach przed zmianami. 
zumiej¹ donios³oœæ nie tylko „kwalifikacji Wakacyjna, p³atna praktyka zawodowa daje 
twardych” (zawodowych) ale i tych miêkkich, mo¿liwoœæ zapoznania siê z przysz³ym miejs-
wewnêtrznych, psychologicznych. Coraz bar- cem pracy, a wiêc usuniêcie przeszkód psy-
dziej liczy siê identyfikacja z firm¹, z wy- chicznych. O ile bêdzie to mo¿liwe warto kon-
konywanym zawodem, elastycznoœæ, kre- tynuowaæ tego rodzaju przedsiêwziêcia. 

Praktyka a nauka
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Szanse absolwentów
szkó³ ponadgimnazjalnych

na pracê

Realizacja projektu zaowocowa³a wspó³prac¹ z Centrum Doradztwa 
Strategicznego w Krakowie, które dok³adnie w tym samym czasie realizowa³o       
w województwie Podkarpackim projekt „Indeks gotowoœci rynkowej”. Rozmowê       
z Tomaszem Kwiatkowskim - cz³onkiem zespo³u projektowego na temat wyników 
projektu przeprowadzi³ Zdzis³aw Nowakowski. 

Projekt „Indeks Gotowoœci Rynkowej - nowy instrument monitoruj¹cy szansê na 
pracê absolwentów ponadgimnazjalnych szkó³ zawodowych wo-jewództwa 
podkarpackiego" by³ finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego oraz œrodków bud¿etu pañstwa, w ramach Priorytetu 2 - 
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Dzia³anie 2.1.
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Szanse na pracê

Zdzis³aw Nowakowski: Proszê w najwiêk- 2. Potencja³ instytucji rynku pracy:
szym skrócie scharakteryzowaæ, czego - liczba instytucji rynku pracy;
dotyczy³y w woj. podkarpackim badania - ró¿norodnoœæ i jakoœæ oferty;
“Indeks gotowoœci rynkowej” przeprowa- - analiza wybranych aspektów dzia³alnoœci 
dzone przez Centrum Doradztwa Strate- PUP;
gicznego. - funkcjonowanie ró¿nego rodzaju inicjatyw 

aktywnoœci gospodarczej.
Tomasz Kwiatkowski: Projekt (realizowany 

Zastosowane metody: pog³êbione wywiady w oparciu o umowê z Wojewódzkim Urzêdem 
indywidualne z przedstawicielami 63 instytucji Pracy w Rzeszowie w okresie od grudnia 2005 
rynku pracy z terenu województwa podkarpa-r. do paŸdziernika 2007 r.) by³ innowacyjny     
ckiego, research internetowy, ankieta e-mailo-w podejœciu systemowym, obejmuj¹cym pod-
wa z pracownikami instytucji.stawowe czynniki determinuj¹ce szanse na 

zatrudnienie absolwentów szkó³ oraz w po-
dejœciu metodologicznym ³¹cz¹cym bada- 3. Potencja³ uczniów i absolwentów:
nia œwiadomoœciowe z wielowymiarow¹ - motywacje;
analiz¹ danych zastanych. W oparciu o ba- - oczekiwania;
dania socjologiczne (jakoœciowe i iloœciowe) - ocena w³asna mo¿liwoœci i kwalifikacji;
oraz analizy dokumentów Ÿród³owych doko- - stosunek do otoczenia rynkowego.
nana zosta³a korelacja miêdzy czynnikami 

Zastosowane metody: ankieta audytoryjna  determinuj¹cymi szanse na zatrudnienie ab-
z uczniami ostatnich oddzia³ów ponadgim-solwentów ponadgimnazjalnych szkó³ zawo-
nazjalnych szkó³ zawodowych (próba 7000), dowych w województwie podkarpackim i zbu-
panelowe iloœciowe (wywiad telefoniczny dowany Indeks Gotowoœci Rynkowej. 
CATI - próba 700) i jakoœciowe (zogniskowane Indeks Gotowoœci Rynkowej (IGR), czyli kom-
wywiady grupowe FGI) badania absolwentów pleksowe narzêdzie umo¿liwiaj¹ce wielo-
ponadgimnazjalnych szkó³ zawodowych.wymiarow¹ ocenê perspektyw osób m³o-

dych na lokalnych rynkach pracy sk³ada siê 
z czterech opisanych poni¿ej komponentów, 4. Gotowoœæ podmiotów gospodarczych:
zbudowanych w oparciu o okreœlon¹ liczbê - oferty zatrudnienia;
wskaŸników: - deklaracje pracodawców.

Zastosowane metody: roczny monitoring 
1. Gotowoœæ szkó³: ofert pracy, iloœciowe (wywiad telefoniczny 
-  jakoœæ kszta³cenia; CATI - próba 500) i jakoœciowe (zogniskowane 
- dostosowanie kszta³cenia do wymogów ryn- wywiady grupowe FGI) badania praco-
ku pracy (adekwatnoœæ); dawców.
- przygotowanie absolwentów do poruszania 
siê na rynku pracy.

Ponadto w ramach projektu opracowano 
Zastosowane metody: ankieta pocztowa z cztery analizy przekrojowe dla woj. podkar-
dyrektorami wszystkich zespo³ów ponad- packiego dotycz¹ce uwarunkowañ gospo-
gimnazjalnych szkó³ zawodowych z terenu darczych i zatrudnieniowych na regionalnym 
województwa, analiza wyników egzaminów rynku pracy - dwie o charakterze diagnos-
zawodowych na podstawie danych OKE w tycznym i dwie o charakterze prognostycz-
Krakowie. nym.

.

.
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Szanse na pracê

Jak na tle innych powiatów prezentuj¹ siê Wynik powiatu mieleckiego obliczony w opar-
wyniki powiatu mieleckiego w wymiarze ciu o rezultaty wszystkich 8 zespo³ów po-
adekwatnoœci oferty edukacyjnej do wy- nadgimnazjalnych szkó³ zawodowych (w tym 
mogów rynku pracy oraz przygotowania jednego Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wy-
uczniów do poruszania siê na rynku pra- chowawczego oraz jednego Zespo³u Szkó³ 
cy? Specjalnych) umiejscawia go, wœród 21 po-

wiatów, na 8 miejscu w województwie         
Adekwatnoœæ w rankingu adekwatnoœci. Przy zakresie 

wartoœci wskaŸnika dla wszystkich powiatów 
Najbardziej miarodajnym - skonstruowanych województwa podkarpackiego od 24,6 a 50,7 i 
w ramach projektu IGR - wskaŸnikiem adek- œredniej wojewódzkiej na poziomie 37,64 
watnoœci oferty edukacyjnej do wymogów powiat mielecki uzyska³ wartoœæ 40,4. 
rynku pracy jest wskaŸnik A, okreœlaj¹cy Warto pokazaæ jak na si³ê wskaŸnika A wp³y-
poziom adekwatnoœci kszta³cenia dla po- nê³y wartoœci poszczególnych parametrów 
trzeb rynku pracy przez ponadgimnazjalne sk³adowych. I tak, najwy¿sz¹ - czwart¹            
szko³y zawodowe w województwie w województwie - pozycjê uzyska³ powiat 
podkarpackim. Zosta³ on zbudowany w opar- mielecki w rankingu parametru: wskaŸnik 
ciu o 8 parametrów sk³adowych: wspó³pracy zespo³ów szkó³ zawodowych  
- udzia³ praktyk organizowanych w zak³adach z zak³adami pracy. Najs³abiej wypad³ nato-
pracy w ogóle zajêæ praktycznych i praktyk miast pod wzglêdem liczebnoœci nowych 
zawodowych w zasadniczych szko³ach za- kierunków kszta³cenia zawodowego w zes-
wodowych i technikach; po³ach szkó³ zawodowych. Na tym wymia-

- zasady wprowadzania nowych kierunków rze zaj¹³ dopiero 16 miejsce.
kszta³cenia w zespo³ach szkó³ zawodowych;

- wskaŸnik przemiennoœci kszta³cenia w zes- Nie deprecjonuj¹c powy¿szych wyników na-
po³ach szkó³ zawodowych: le¿y jednak powiedzieæ, i¿ nie ulega w¹t-

- wskaŸnik kszta³cenia postaw przedsiêbior- pliwoœci, ¿e najlepszym sposobem pomiaru 
czych zmierzaj¹cych do samozatrudnienia adekwatnoœci kszta³cenia do wymogów rynku 
absolwentów zasadniczych szkó³ zawodo- pracy jest sprawdzenie, jaki odsetek uczniów 
wych i  techn ikum w zespo ³ach szkó³ koñcz¹cych poszczególne szko³y zawodowe 
zawodowych; znalaz³ zatrudnienie w swoim zawodzie. 

- liczebnoœæ nowych kierunków kszta³cenia Mo¿liwoœæ tak¹ daj¹ badania absolwentów. 
zawodowego w zespo³ach szkó³ zawodo- Wynika z nich, ¿e niemal po³owa osób, które 
wych; ukoñczy³y ponadgimnazjalne szko³y zawo-

- wskaŸnik dalszej drogi zawodowej absol- dowe w zesz³ym roku i obecnie, pracuje 
wentów zespo³ów szkó³ ponadgimnazjal- wykonuj¹c pracê zupe³nie niezgodn¹ z wyu-
nych; czonym zawodem. W zasadzie mo¿na 

- stosunek absolwentów zasadniczych szkó³ stwierdziæ, ¿e ta zasada dotyczy wszystkich 
zawodowych i technikum z br. do bezrobot- powiatów (wskaŸnik ten waha siê bowiem 
nych w wieku 18-24 lat w powiatach w przedziale: 36%-61%).
województwa podkarpackiego;

- wskaŸnik wspó³pracy zespo³ów szkó³ zawo- 
dowych z zak³adami pracy.
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Szanse na pracê

Poziom przygotowania absolwentów po- szkó³ (2 i 3 miejsce w skali województwa). Jeœli 
nadgimnazjalnych szkó³ zawodowych woje- chodzi natomiast o parametry sk³adowe, to wy-
wództwa podkarpackiego do poruszania siê sok¹ pozycjê w rankingu poziomu przygoto-
na rynku pracy obliczony zosta³ przy pomocy wania absolwentów ponadgimnazjalnych szkó³ 
wskaŸnika R. Zosta³ on skonstruowany   z aw o do wych województwa podkarpackiego do 
w oparciu o 4 parametry: poruszania siê na rynku pracy zapewni³ po-
- aktywnoœæ szko³y w pozyskiwaniu œrodków fi- wiatowi mieleckiemu wyrównany, ponad-
nansowych na realizacjê projektów rozwija- przeciêtny wynik na wszystkich czterech wy-
j¹cych uczniów; miarach sk³adowych (w rankingu 3 parametrów 

- wskaŸnik przygotowania absolwenta do wejœ- powiat zaj¹³ pi¹te miejsce, natomiast w przy-
cia na rynek pracy; padku pozosta³ego - dziewi¹te).

- doœwiadczenie ucznia w kontakcie z rynkiem 
pracy; Jakie, na podstawie badañ, mo¿na sfor-

- aktywnoœæ szko³y w organizacji imprez pro- mu³owaæ wnioski odnosz¹ce siê do zakresu 
muj¹cych umiejêtnoœci zawodowe absol- wspó³pracy pracodawców z ponadgimna-
wentów szko³y wœród pracodawców. zjalnymi szko³ami zawodowymi?

Wynik powiatu mieleckiego (obliczony          

w oparciu o wyniki 8 zespo³ów ponadgimna- Zastosowane w projekcie Indeks Gotowoœci 
zjalnych szkó³ zawodowych w tym jednego Rynkowej wieloaspektowe podejœcie do kwestii 
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowaw- perspektyw m³odych osób na lokalnych rynkach 
czego oraz jednego Zespo³u Szkó³ Specjal- pracy województwa podkarpackiego pozwala 
nych) na poziomie 39,2 zagwarantowa³ mu    r o zwa¿aæ zagadnienie wspó³pracy pracodaw-
3 miejsce w skali województwa. Œrednia ców z ponadgimnazjalnymi szko³ami zawo-
wojewódzka wynosi³a w przypadku wskaŸnika dowymi w trzech ujêciach: z punktu widzenia 
R 31,2. Najs³abszy w tej klasyfikacji powiat pracodawców, dyrektorów szkó³ oraz samych 
uzyska³ wynik 17,7 natomiast najsilniejszy 57,2. uczniów.
Na dobr¹ pozycjê powiatu mieleckiego 
wp³ynê³y œwietne wyniki 2 mieleckich zespo³ów 

Przygotowanie do poruszania siê na rynku pracy

str.18



Szanse na pracê

Badania Centrum Doradztwa Strategicznego potwierdzi³y tezê, ¿e idea wspó³pracy wci¹¿ nie jest 
w³aœciwie spopularyzowana. Wiêkszoœæ firm (w przypadku mikro firm odsetek ten wynosi 80,8%) 
zdaje siê nadal nie dostrzegaæ obopólnych korzyœci wynikaj¹cych z podejmowania dzia³añ 
wspólnych z placówkami edukacyjnymi. Zaobserwowano wyraŸn¹ wprost proporcjonaln¹ zale¿noœæ 
pomiêdzy wielkoœci¹ firm, a faktem podejmowania wspó³pracy. Ni¿szy odsetek wœród najmniejszych 
podmiotów gospodarczych bezpoœrednio nale¿y powi¹zaæ z brakiem urz¹dzeñ do organizacji zajêæ 
praktycznych, czy chocia¿by znacznie mniejszymi œrodkami finansowymi przeznaczonymi na 
sponsoring szkó³.

Jeœli chodzi natomiast o zakres wspó³pracy, najczêœciej polega ona - bez wzglêdu na wielkoœæ 
przedsiêbiorstwa – na organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów. Podejmowanie jej deklaruje 
odpowiednio: 72,4% mikro, 75% ma³ych, 85,2% œrednich i a¿ 96% du¿ych przedsiêbiorstw Poni¿sza 
tabela przedstawia rozk³ad odpowiedzi wy³¹cznie w grupie przedsiêbiorstw, które deklarowa³y 
wspó³pracê ze szko³ami:

45,5

40,1

25,2
19,2

powy¿ej 249
pracowników

50 - 249
pracowników

10 - 49
pracowników

poni¿ej 10
pracowników

Deklarowany kontakt/wspó³praca firmy ze szko³¹
w okresie 2 ostatnich lat

Skupiaj¹c siê przez chwilê na pracodawcach spójrzmy, ilu z nich wspó³pracuje z omawianym typem 
szkó³:

Zakres Wielkoœæ przedsiêbiorstwa

Przedsiêbiorstwo prowadzi praktyki zawodowe dla uczniów

Przedsiêbiorstwo organizuje sta¿e zawodowe dla uczniów

W przedsiêbiorstwie odbywaj¹ siê zajêcia dla uczniów 
z praktycznych przedmiotów zawodowych

10-49 50-249 >2491-9

75,0% 85,2% 96,0%

28,0%

72,4%

8,2%

22,5% 16,4%27,6%

20,7% 22,5%

28,0%

Pracodawcy
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Spójrzmy jak przedsiêbiorcy oceniaj¹ wspó³pracê ze szko³ami. Niew¹tpliwie optymistycznym 
wnioskiem z badañ jest wysoki odsetek przedsiêbiorstw, które pozytywnie oceniaj¹ dotychczasow¹ 
kooperacjê ze szko³ami zawodowymi.

84,0
80,5

67,5
62,1

powy¿ej 249
pracowników

50 - 249
pracowników

10 - 49
pracowników

poni¿ej 10
pracowników

Odsetek pozytywnych ocen wspó³pracy ze szko³ami

Liniowa zale¿noœæ miêdzy wielkoœci¹ firmy a pozytywn¹ ocen¹ mo¿e wynikaæ z bardziej powa¿nego 
traktowania przez szko³y przedsiêbiorstw wiêkszych. Mog¹ one bowiem wiêcej zaoferowaæ – 
zarówno od strony finansowej jak i zapewnienia praktyk/szkoleñ wiêkszej liczbie uczniów. Ponadto 
prawdopodobieñstwo zatrudnienia wiêkszej iloœci uczniów po ukoñczeniu nauki roœnie wraz               
z wielkoœci¹ firmy, w której odbywaj¹ oni praktykê, co czyni du¿e przedsiêbiorstwa bardziej 
atrakcyjnymi dla szkó³. Zale¿noœæ ta powodowana mo¿e byæ równie¿ faktem, i¿ wspó³praca ma³ych 
firm ze szko³ami, jakkolwiek owocna, wymaga od nich nak³adów finansowych oraz czasowych, które 
w sposób istotny odbijaj¹ siê na dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa. 
Zapytani o podstawowe wady szkolnictwa zawodowego, mog¹ce wp³ywaæ na niechêæ wspó³pracy 
z placówkami edukacyjnymi a w konsekwencji na niezatrudnianie ich absolwentów, pracodawcy 
najczêœciej wskazuj¹ na:
- przestarza³e treœci i formy kszta³cenia;
- niedostosowanie kierunków do potrzeb rynku pracy;
- niski poziom kszta³cenia na poziomie zawodowym;
- niski poziom kszta³cenia elementarnego.

Szanse na pracê
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Szanse na pracê

Skupiaj¹c siê na prawdopodobieñstwie zatrudnienia absolwentów szkó³ zawodowych przez 
pracodawców warto spojrzeæ na poni¿sze zestawienie:

78,2

60,5

39,6
26,5

powy¿ej 249
pracowników

50 - 249
pracowników

10 - 49
pracowników

poni¿ej 10
pracowników

Odsetek przedsiêbiorstw, które w okresie ostatnich 3 lat
zatrudni³y absolwentów szkó³ zawodowych

Odsetek przedsiêbiorstw, które w okresie ostatnich 3 lat zatrudni³y absolwentów szkó³ zawodowych 
wykazuje liniow¹ zale¿noœæ wzglêdem wielkoœci tych przedsiêbiorstw. Wi¹¿e siê to oczywiœcie z tym, 
i¿ wiêksze przedsiêbiorstwa w ogóle czêœciej zatrudniaj¹, a zatem istnieje wiêksze prawdo-
podobieñstwo, ¿e zatrudni¹ akurat absolwentów tego rodzaju szkó³.
Ponadto warto nadmieniæ, ¿e z badañ jakoœciowych pracodawców wy³ania siê jedna wyraŸna zale¿-
noœæ. Otó¿ mniejsi pracodawcy zdecydowanie czêœciej poszukuj¹ pracowników doœwiadczonych       
i w¹sko wyspecjalizowanych w zawodach, które bêd¹ wykonywaæ. Mniejsz¹ wagê przyk³adaj¹ do 
cech osobowoœciowych. Wiêksze przedsiêbiorstwa natomiast stawiaj¹ przy rekrutacji na takie zalety 
przysz³ych pracowników jak wysoka motywacja i ambicja. Pracodawcy tacy wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e 
etosu pracy nauczyæ jest o wiele trudniej ni¿ umiejêtnoœci praktycznych.
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Szanse na pracê

Patrz¹c na wspó³pracê z perspektywy wyników uzyskanych w badaniach szkó³, kooperacjê tê 
mo¿na najlepiej oceniæ wykorzystuj¹c parametr Wp bêd¹cy wskaŸnikiem wspó³pracy zespo³ów szkó³ 
zawodowych z zak³adami pracy. Wp obliczono przyporz¹dkowuj¹c punkt ka¿dej aktywnoœci            
(w ramach 8 typowych form ) szko³y we wspó³pracy z zak³adami. Formie uznanej za szczególnie 
wa¿n¹ w kontekœcie adekwatnoœci kszta³cenia do wymogów rynku pracy – organizacji praktyk 
zawodowych – przypisano wagê równ¹ 2. 
Na poziomie powiatu obliczono œredni¹ arytmetyczn¹ z wyników osi¹gniêtych w szko³ach. Oto jak 
przedstawiaj¹ siê wartoœci poszczególnych powiatów województwa podkarpackiego ze wzglêdu na 
parametr Wp:

1)  Wziêto pod uwagê nastêpuj¹ce formy: 
- organizacja praktyk zawodowych;
- wycieczki przedmiotowe;
- sponsoring materialny i finansowy - wsparcie w rozwoju bazy szko³y;
- udzia³ pracodawców w ¿yciu szko³y - zaproszenia na imprezy szkolne;
- zasiêganie opinii pracodawców w tworzeniu nowych kierunków kszta³cenia;
- udzia³ w Targach Edukacyjnych i Dniu Przedsiêbiorczoœci;
- wspólne seminaria, szkolenia i pokazy;
- inne dzia³ania.

Lp.                                      Powiat                                                   Wp

1. sanocki 2,7

2. dêbicki 2,6

3. jaros³awski 2,5

4. mielecki 2,4

5. le¿ajski 2,3

6. rzeszowski 2,2

7. jasielski 2,1

8. bieszczadzki 2,0

9. brzozowski 2,0

10. leski 2,0

11. ³añcucki 2,0

12. ropczycko-sêdziszowski 2,0

13. ni¿añski 1,8

14. stalowowolski 1,6

15. kolbuszowski 1,5

16. kroœnieñski 1,5

17. przemyski 1,2

18. lubaczowski 1,0

19. strzy¿owski 1,0

20. tarnobrzeski 1,0

21. przeworski 0,8

Szko³y

1)
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Innym wynikiem wskazuj¹cym poœrednio na si³ê wspó³pracy szkó³ z pracodawcami jest parametr Zp 
okreœlaj¹cy udzia³ praktyk organizowanych w zak³adach pracy w ogóle zajêæ praktycznych i praktyk 
zawodowych w zasadniczych szko³ach zawodowych i technikach. Oto jego rozk³ad w ujêciu 
powiatowym.

Lp.                                      Powiat                                                   Zp

1. strzy¿owski 100

2. Brzozowski   63

3. leski   61

4. stalowowolski   61

5. mielecki   59

6. le¿ajski   58

7. rzeszowski   53

8. lubaczowski   52

9. kroœnieñski   51

10. ropczycko-sêdziszowski   49

11. jaros³awski   43

12. bieszczadzki   42

13. kolbuszowski   40

14. przemyski   38

15. sanocki   36

16. tarnobrzeski   36

17. jasielski   35

18. przeworski   31

19. ³añcucki   25

20. ni¿añski   16

21. dêbicki   14

Uczniowie

Wnioski dotycz¹ce wspó³pracy szkó³ z przedsiêbiorcami mo¿na wysnuwaæ tak¿e w oparciu o bada-
nia uczniów. W ostatnim roku nauki - na 2-3 miesi¹ce przed opuszczeniem szko³y - praktyki w zak-
³adach pracy odby³a zaledwie po³owa uczniów. Szczegó³owe wyniki dotycz¹ce zajêæ praktycznych 
prezentuje poni¿sza tabela:
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Szanse na pracê

Odsetek uczniów ró¿nych typów szkó³ publicznych, którzy odbywali praktyki.

Czy mia³ praktyki
w szkole?

Czy mia³ praktyki
w zak³adzie pracy?

Czy mia³ praktyki
w innej instytucji?

Czy mia³ praktyki
zagraniczne?

ZSZ                                                           63,9%                  51,1%                 1 6,5%                    9,4%

Technikum                                                 74,4%                  77,7%                 25,7%                     6,0%

Technikum uzup.                                       87,9%                  77,9%                 15,7%                     6,5%

Liceum profilowane                                     6,4%                    5,8%                   5,0%                     2,1%

Szko³a policealna                                      71,4%                   53,4%                 40,7%                    1,8%

ZSZ specjalna                                           87,8%                   41,1%                 19,6%                  12,6%

Ogó³em                                                     54,7%                   50,9%                 16,9%                    5,7%

Szko³a

Praktyki

Uwaga:  Na ciemnoszaro zaznaczono najwy¿sze wartoœci, zaœ na jasnoszaro – wartoœci najni¿sze.
Nie uwzglêdniono braków danych.

Dodatkowo, w badaniach uczniów wyodrêbniono respondentów, którzy w ci¹gu ostatniego roku 
pracowali i którym w znalezieniu tej pracy ktoœ pomaga³. Okazuje siê, ¿e spoœród tej grupy jedynie 
4,4% badanych pracê tê zawdziêcza szkole, która pomog³a w nawi¹zaniu kontaktu z pracodawc¹.

Proszê wybraæ kilka najwa¿niejszych wskaŸników (byæ mo¿e wykresów), które opisa³yby 
najtrafniej wyniki przeprowadzonych badañ, a tak¿e pomog³y wprowadzaæ niezbêdne zmiany 
do organizacji systemu kszta³cenia zawodowego.

Koncepcja konstrukcji Indeksu Gotowoœci Rynkowej niejako narzuca hierarchiê wa¿noœci 
wskaŸników. Ka¿dy z czterech podstawowych: 

dzieli siê na szereg pomniejszych, nazwanych na potrzeby projektu parametrami. Ka¿dy wynik 
skonstruowany w oparciu o cztery g³ówne wskaŸniki powinien byæ wskazówk¹ dla przedstawicieli 
szeregu podmiotów odpowiedzialnych za organizacjê systemu kszta³cenia, od w³adz 
samorz¹dowych zajmuj¹cych siê tym zagadnieniem zaczynaj¹c, poprzez publiczne i niepubliczne 
instytucje rynku pracy, dyrekcje szkó³, praktyków i teoretyków rynku pracy, przedsiêbiorców a na 
uczniach podejmuj¹cych decyzjê o wyborze szko³y koñcz¹c.

- WskaŸnik Potencja³u Szkó³ (WPS);
- WskaŸnik Perspektyw Rynkowych Uczniów (WPRU);
- WskaŸnik dopasowania jakoœciowego oferty edukacyjnej do powiatowego rynku pracy  
(wskaŸnik WINA);

- WskaŸnik potencja³u instytucji rynku pracy (wskaŸnik PIRP),
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Szanse na pracê

Poni¿ej przedstawiona zosta³a struktura indeksu gotowoœci rynkowej oraz wyniki odpowiadaj¹ce 
czterem podstawowym obszarom badawczym.

Indeks Gotowoœci Rynkowej

WINA PIRP

WPS WPRU

WskaŸnik Potencja³u Szkó³ (WPS)

Bieszczadzki 

Brzozowski

Dêbicki

Jaros³awski

Jasielski

Kolbuszowski 

Kroœnieñski

Leski

Le¿ajski

Lubaczowski

£añcucki

Mielecki

Ni¿añski

Przemyski

Przeworski

Ropczycko-Sêdziszowski

Rzeszowski

Sanocki

Stalowowolski

Strzy¿owski

Tarnobrzeski

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,34

0,53

0,45

0,50

0,53

0,47

0,59

0,51

0,36

0,75

0,35

0,50

0,67

0,22

0,30

0,22

0,69

0,50

0,67

0,67

0,55
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Bieszczadzki 

Brzozowski

Dêbicki

Jaros³awski

Jasielski

Kolbuszowski 

Kroœnieñski

Leski

Le¿ajski

Lubaczowski

£añcucki

Mielecki

Ni¿añski

Przemyski

Przeworski

Ropczycko-Sêdziszowski

Rzeszowski

Sanocki

Stalowowolski

Strzy¿owski

Tarnobrzeski

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,43

0,64

0,73

0,40

0,52

0,19

0,43

0,58

0,60

0,38

0,46

0,48

0,73

0,28

0,46

0,30

0,32

0,73

0,67

0,70

0,55

WskaŸnik Perspektyw Rynkowych Uczniów (WPRU)
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Bieszczadzki 

Brzozowski

Dêbicki

Jaros³awski

Jasielski

Kolbuszowski 

Kroœnieñski

Leski

Le¿ajski

Lubaczowski

£añcucki

Mielecki

Ni¿añski

Przemyski

Przeworski

Ropczycko-Sêdziszowski

Rzeszowski

Sanocki

Stalowowolski

Strzy¿owski

Tarnobrzeski

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,59

0,06

0,28

0,42

0,28

0,69

0,14

0,27

0,03

0,70

0,35

0,68

0,74

0,57

0,86

0,65

0,75

1,0

0,56

0,60

0,19

WskaŸnik dopasowania jakoœciowego oferty edukacyjnej

do powiatowego rynku pracy (WINA)
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Bieszczadzki 

Brzozowski

Dêbicki

Jaros³awski

Jasielski

Kolbuszowski 

Kroœnieñski

Leski

Le¿ajski

Lubaczowski

£añcucki

Mielecki

Ni¿añski

Przemyski

Przeworski

Ropczycko-Sêdziszowski

Rzeszowski

Sanocki

Stalowowolski

Strzy¿owski

Tarnobrzeski

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,62

0,09

0,15

0,63

0,62

0,57

0,38

0,59

0,10

0,81

0,32

0,33

0,82

0,35

0,64

0,53

0,58

0,89

0,51

0,84

0,17

WskaŸnik potencja³u instytucji rynku pracy (PIRP)
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Wyniki badania ankietowego m³odzie¿y 
w ramach projektu 

“Chcê siê uczyæ i pracowaæ”
 organizacja praktyk zawodowych 

dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
w powiecie mieleckim

Ewa Czerwiec
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Wyniki badañ

Celem projektu „Chcê siê uczyæ i pracowaæ” 
by³o organizowanie praktycznej nauki zawodu 
dla uczniów zawodowych szkó³ ponadgim-
nazjalnych powiatu mieleckiego. Ca³y pro-
gram by³ wspó³finansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach Zintegrowanego Programu  Operacyj-
nego  Rozwoju  Regionalnego.  Projekt by³ 
realizowany przez trzy lata: 2005, 2006, 2007. 
Uczniowie zostali poddani badaniom ankie-
towym. Odpowiadali na pytania zawarte         
w dwóch kwestionariuszach, przed i po prak-
tykach. Przedstawiciele opiekunów praktyk 
oraz poszczególnych zak³adów pracy mieli nego poruszania siê na nim. Wszyscy benefic-
okazjê na wyra¿enie swojej opinii odpowia- jenci zostali poddani testom psychologicznym 
daj¹c na pytania zawarte w kwestionariuszu badaj¹cym osobowoœæ pod wzglêdem prefe-
wywiadu. Ta forma nie pozwala na procen- rencji zawodowych oraz poziom motywacji. 
towe obliczenia, umo¿liwia natomiast pozna- Profesjonalne przeprowadzenie rozmów 
nie pewnych tendencji i daje szczegó³owy kwalifikacyjnych przy udziale psychologów      
materia³ badawczy. i doradców zawodowych mia³o na celu poka-
G³ównym za³o¿eniem projektodawców by³o zanie w jaki sposób odbywaj¹ siê takie roz-
wykszta³cenie w beneficjentach cennych kom- mowy, jak równie¿ wskazanie tych zawodów, 
petencji niezbêdnych w pracy zawodowej. w których badane osoby maj¹ zwiêkszone 
Jako najwa¿niejsze mo¿na wymieniæ umiejêt- szanse na odniesienie sukcesu zawodowego. 
noœæ pracy w zespole, zdolnoœæ adaptacji      
w nowym œrodowisku, podniesienie kwalifi-
kacji zawodowych oraz wykszta³cenie umie-
jêtnoœci sprawnego poruszania siê na rynku 
pracy. Zwrócono równie¿ uwagê na zwiêksze-
nie mobilnoœci zawodowej absolwentów po-
przez wdra¿anie nawyku dokszta³cania siê. 
Jednym z priorytetów Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia jest edukacja ustawiczna. Sta-
nowi to dla Polski i polskiego systemu szkol-
nictwa  jedno z powa¿niejszych wyzwañ. Tym 
bardziej, ¿e zgodnie z raportem Rady Moni-
toringu Spo³ecznego roœnie liczba osób wska-
zuj¹cych wykszta³cenie jako jeden z trzech 
istotnych warunków udanego ¿ycia. 
Podobnie jak w poprzednich latach rekrutacjê 
m³odzie¿y chc¹cej wzi¹æ udzia³ w projekcie 
zlecono profesjonalnej agencji zatrudnienia. 
Jednym z za³o¿eñ projektu by³o zapoznanie 
absolwentów ze specyfik¹ lokalnego rynku 
pracy oraz wykszta³cenie umiejêtnoœci spraw-
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Wyniki badañ

M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w ponadprogra- nej grupy, a¿ 93%, jest przekonana, ¿e poradzi 
mowych praktykach kszta³ci siê w mieleckich sobie na samodzielnym stanowisku w pracy. 
szko³ach zawodowych. Byli to uczniowie Zes- Zwa¿ywszy obecny trend wœród Polaków, któ-
po³u  Szkó³ Technicznych w Mielcu, Zespo³u rzy niemal masowo opuszczaj¹ kraj, aby pod-
Szkó³ Budowlanych w Mielcu, Zespo³u  Szkó³ j¹æ pracê za granic¹, taka deklaracja mo¿e 
Ekonomicznych w Mielcu, Zespo³u Szkó³ im. prognozowaæ zmianê. Wed³ug DIAGNOZY 
prof. J. Groszkowskiego i Zespo³u Szkó³ Rol- SPO£ECZNEJ 2007 migracje zarobkowe do 
nicze Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w krajów Unii Europejskiej w ci¹gu dwóch 
Rzemieniu. Podobnie jak w poprzednich nastêpnych lat planuje oko³o 10% responden-
edycjach projektu uczniowie przed praktykami tów w wieku ponad 16 lat. Najbardziej 
byli w wiêkszoœci (90%) przekonani, ¿e zainteresowani wyjazdami s¹ mê¿czyŸni         
organizowane w szkole praktyki pozwalaj¹ na i mieszkañcy miêdzy innymi województwa 
zdobycie umiejêtnoœci niezbêdnych w pracy. podkarpackiego. Problem migracji nasili³ siê w 
Równoczeœnie 74% badanej m³odzie¿y po- czasie trwania projektu. 

dejmuj¹c praktykê w ramach projektu kiero- M³odzie¿, pomimo deklaracji podjêcia pracy 
wa³o siê chêci¹ zdobycia doœwiadczenia. Jako po zakoñczeniu nauki, nie interesuje siê sytu-
swój najwiêkszy atut respondenci uznaj¹ chêæ acj¹ na lokalnym rynku pracy. Uczniowie za-
doskonalenia praktycznego (77%) oraz wie- pytani o poziom bezrobocia w regionie, w 28% 
dzê teoretyczn¹ (12%). Je¿eli uwzglêdnimy nie potrafili odpowiedzieæ na to pytanie. Po-
fakt, ¿e 72% ankietowanych odbywa³o ju¿ zostaje to w pewnej sprzecznoœci z chêci¹ 
praktyki w zak³adach pracy, to mo¿na za³o¿yæ, rozpoczêcia pracy. Jednak 53% ankietowa-
¿e m³odzie¿ jest dobrze przygotowana od nych uczniów uwa¿a, ¿e w rejonie miasta 
strony teoretycznej do podjêcia pracy    M ie lc a  pa n uje  w y so kie bezrobocie, podczas 
i posiada wiedzê o praktycznych aspektach gdy mamy ni¿szy poziom bezrobocia (10,8%) 
zawodu. Jest to pozytywna informacja, szcze- ni¿ w ca³ym województwie podkarpackim 
gólnie je¿eli 92% uczniów uczestnicz¹cych     (14,2%). W taki sposób odpowiedzia³o 19% 
w projekcie planuje podjêcie pracy po zakoñ- badanych.
czeniu nauki. Zdecydowana wiêkszoœæ bada-

Wyniki 2007

Pracodawcy chêtnie zatrudniaj¹ m³odych ludzi, którzy dopiero ukoñczyli szko³ê?

47%

36%

17%

tak

nie

nie mam zdania
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M³odzie¿ ma ró¿ne opinie na temat mo¿liwoœci biorców. Praktyki, podobnie jak w poprzednich 
podjêcia pracy bezpoœrednio po zakoñczeniu latach, odbywa³y siê w mieleckich firmach      
szko³y. Nie mia³o zdania na ten temat 17% an- o ró¿nej specyfice dzia³alnoœci. By³y to 
kietowanych. Natomiast 47% badanej grupy zarówno ma³e przedsiêbiorstwa prywatne jak i 
uwa¿a, ¿e pracodawcy chêtnie zatrudniaj¹ ab- du¿e firmy pañstwowe. Uczniowie pracowali w 
solwentów szkó³, a 36% jest przeciwnego tym roku w: Kirchhoff Polska Sp. z o.o., 
zadania. Prawie wszyscy, 97% badanej grupy, WABEX Sp. z o.o., Bank Spó³dzielczy, Polskie 
byli zgodni, ¿e praktyki w zak³adach pracy to Zak³ady Lotnicze Sp. z o.o., BURY Sp. z o.o., 
dobry pomys³. A. S. P. I. Andrzej Fa³at, Restauracja 
Zdaniem zdecydowanej wiêkszoœci respon- „Myœl iwska”, Bank PeKaO S. A. Bank 
dentów (93%) znalezienie dobrej pracy Spó³dzielczy Mielec, Firma Handlowo - 
uzale¿nione jest od posiadanej wiedzy. Dla- Gastronomiczna LOMAR, Miejski Zarz¹d 
tego udzia³ w projekcie to dla 90% uczniów Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., Zak³ad 

inwestycja w przysz³oœæ. Ró¿ne by³y oczeki- Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Mielcu. Ucznio-
wania m³odzie¿y wobec praktyki. Prze- wie odpowiadali na pytania zwarte w kwes-
wa¿aj¹ca wiêkszoœæ ankietowanych (60%) tionariuszu po zakoñczeniu praktyk. Dla 
spodziewa siê, ¿e dziêki uczestnictwu w prak- wiêkszej czêœci badanych (61%) profesjo-
tykach wzrosn¹ ich szanse na znalezienie nalny sposób rekrutacji by³ nowoœci¹ i nigdy 
dobrej pracy. Czêœæ m³odzie¿y (17%) ocze- nie byli poddani podobnym testom. Poznanie 
kuje, ¿e przekona siê, jak wygl¹da praca     m  et od naboru do pracy u³atwi w przysz³oœci 
w rzeczywistoœci. Bardzo du¿a grupa (81%) absolwentom szkó³ poruszanie siê na lokal-
spoœród badanych uczniów najchêtniej praco- nym rynku pracy oraz usprawni wdra¿anie 
wa³aby podczas praktyki na stanowisku procedur rekrutacji w instytucjach poœrednic-
dostosowanym do indywidualnych predyspo- twa zatrudnienia. Takie jest zdanie wiêkszoœci 
zycji. (83%) pytanych uczniów. 
Projekt „Chcê siê uczyæ i pracowaæ” wymaga³ Pierwszy dzieñ praktyki zosta³ ró¿nie oce-
zaanga¿owania nauczycieli i uczniów szkó³ niony przez uczniów. 
zawodowych, ale tak¿e lokalnych przedsiê-

79%

5%

16%

tak

nie

nie mam zdania

Czy stanowisko, na którym pracowa³eœ umo¿liwia³o wykorzystanie posiadanej wiedzy
i umiejêtnoœci?
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Dla wiêkszoœci respondentów (75%) by³o to 
ciekawe doœwiadczenie natomiast dla czêœci 
(12%) ten dzieñ up³yn¹³ zwyczajnie. 
Pomys³ zorganizowania praktyk w firmach 
mieleckich przyniós³ oczekiwane efekty, 
poniewa¿ znaczna czêœæ uczniów (88%) 
uwa¿a, ¿e wp³ynê³a ona na poprawê ich 
umiejêtnoœci pracy zespo³owej. Potwierdza to 
tak¿e odsetek osób (55%) wyra¿aj¹cych 
opiniê, ¿e najbardziej po¿yteczna i intere-
suj¹ca by³a wspó³praca z pracownikami 
przedsiêbiorstwa. Dotyczy to zarówno wspó³-
pracy pod wzglêdem merytorycznym, czysto 
zawodowym, jak i w aspekcie budowania 
mikrostruktury ma³ej grupy spo³ecznej i budo-
wania relacji w nowym œrodowisku. Pozy-
tywne wra¿enia beneficjentów projektu od-
zwierciedla równie¿ fakt, ¿e 73% ankie-
towanych uczniów jest zdania, i¿ lepiej 
pozna³o przysz³y zawód, natomiast 83% jest 
przekonanych o wzroœcie szans na znale-
zienie dobrej pracy. Wszyscy respondenci 
zgodzili siê z postawion¹ tez¹, ¿e doksz-
ta³canie mo¿e przynieœæ wymierne korzyœci    
w postaci dobrej pracy. Zw³aszcza, ¿e 
uczestnictwo w projekcie pozwoli³o, wed³ug 
58% badanych, na zdobycie wielu praktycz-
nych umiejêtnoœci. Zaledwie 12% ankieto-
wanych zg³osi³o zaistnienie problemów         
w czasie trwania praktyki i nie wynika³y one    
z organizacji praktyki. 

nizacjê praktyk w ramach projektu „Chcê siê Uczniowie rozpoczynaj¹c praktykê posiadali 
uczyæ i pracowaæ”, co potwierdzaj¹ jego pewn¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹, 
beneficjenci, którzy w 93% s¹ zadowoleni      dlatego najbardziej zainteresowani byli prac¹ 
z firm, w których pracowali. Z³o¿y³o siê na taki na stanowiskach dobranych do predyspozycji 
stan rzeczy wiele czynników. Zarówno prze-zawodowych. Mo¿liwe wówczas by³oby stwo-
bieg praktyki, wspó³praca z pracownikami rzenie optymalnych warunków dla poszerze-
przedsiêbiorstw oraz œwiadomoœæ zdoby-nia wiedzy o niezbêdne kompetencje. Projek-
wania cennych umiejêtnoœci, czy perspek-todawcy uda³o siê osi¹gn¹æ to zamierzenie, 
tywa zdobycia ciekawej i, byæ mo¿e, dobrze co potwierdzaj¹ respondenci, z których 79% 
p³atnej pracy. Dlatego podobnie jak w 2005     by³o zdania, ¿e stanowisko pracy umo¿liwia³o 
i 2006 roku wiêkszoœæ ankietowanych wykorzystanie posiadanej wiedzy praktycznej 
uczniów (81%) jest zdania, ¿e projekt oraz teoretycznej. Zaledwie 5% badanej 
realizowany przez CKPiDN spe³ni³ ich grupy uwa¿a, ¿e nie mia³o takiej mo¿liwoœci. 
oczekiwania.Nale¿y podkreœliæ coraz sprawniejsz¹ orga-
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G³ównym przes³aniem projektu „Chcê siê 
uczyæ i pracowaæ” by³o, oprócz praktycznej 
nauki zawodu, zwrócenie uwagi benefic-
jentów na potrzebê ustawicznego kszta³cenia. 
Uœwiadomienie m³odzie¿y, ¿e posiadana wie-
dza staje siê w czasach „globalnej wioski”, 
kluczem do sukcesu zawodowego, a co za 
tym idzie osobistego. Posiadanie „kompe-
tencji cywilizacyjnych” zapobiega wykluczeniu wzglêdu na potrzeby zatrudnienia nauczycieli 
zawodowemu oraz spo³ecznemu. Jest to z danym profilem wykszta³cenia, ni¿ na zawo-
szczególnie wa¿ne teraz, gdy tworzymy dowe potrzeby uczniów czy rynku pracy. Zro-
gospodarkê opart¹ na wiedzy. W Polsce biono ju¿ pierwsze kroki w celu zniwelowania 
powoli ulegaj¹ zmianie proporcje miêdzy tych braków. Nauczyciele wiedz¹, ¿e trzeba 
sektorami gospodarki. Coraz istotniejszy staje zwracaæ uwagê na ogólne kompetencje 
siê sektor us³ugowy, w którym nie licz¹ siê uczniów. Pojawi³y siê lokalne programy wspó³-
zasoby naturalne, ale kapita³ ludzki. Aby wiêc pracy placówek naukowych i konkretnych 
wspó³tworzyæ spo³eczeñstwo informacyjne przedsiêbiorstw, np. Politechnika Rzeszow-
niezbêdne jest ustawiczne kszta³cenie. ska posiada laboratorium wspierane przez 
Przemiany spo³eczno - gospodarcze zacho- WSK Rzeszów i inne firmy Doliny Lotniczej. 
dz¹ce w Polsce wymuszaj¹ zmiany w syste- Tym wiêc cenniejsza wydaje siê inicjatywa 
mie edukacyjnym. Jedn¹ z powa¿niejszych,    CKPiDN zorganizowania wakacyjnych prak-
i jak siê wydaje niezbêdnych, zmian jest tyk dla uczniów szkó³ zawodowych. Wype³-
wprowadzenie do szkolnictwa zawodowego niaj¹ one lukê miêdzy szko³¹, która nie jest      
nauczania jêzyków obcych i poszerzenie pro- w stanie zapewniæ w³aœciwej bazy do kszta³-
gramu nauczania technologii informacyjnych, cenia praktycznego, a przedsiêbiorstwami 
poniewa¿ s¹ to umiejêtnoœci coraz czêœciej potrzebuj¹cymi pracowników z konkretnymi 
wymagane przez pracodawców i weryfikowa- kwalifikacjami. Miesiêczna praktyka w zak-
ne podczas rozmów kwalifikacyjnych. System ³adzie pracy stwarza mo¿liwoœæ uzupe³nienia 
edukacji nie nad¹¿a za zmianami na rynku wiedzy praktycznej dla uczniów, a jednoczeœ-
pracy i jest to aktualnie kluczowy problem nie przeszkolenia potencjalnych pracowników 
szkolnictwa. potrzebnych firmie. Mo¿e to stanowiæ zabez-
Raport Programu Narodów Zjednoczonych, pieczenie przed niedoborem wykwalifi-
EDUKACJA DLA PRACY, opublikowany we kowanej kadry, która wyjedzie za granicê. 
wrzeœniu 2007 roku, podkreœla, ¿e je¿eli nie Szczególnie teraz, kiedy stoj¹ otworem rynki 
ulegnie zmianie sposób kszta³cenia, to pracy w krajach Unii Europejskiej. Stanowi¹ 
problemy pracodawców ze znalezieniem one groŸn¹ konkurencjê dla polskich praco-
wykwalifikowanych pracowników bêd¹ siê dawców, którzy maj¹ do zaoferowania niskie 
utrzymywaæ. Szko³y zawodowe nie przygo- zarobki i nie widz¹ potrzeby dokszta³cania siê  
towuj¹ do podjêcia pracy, nie istnieje i rozwoju swoich pracowników. Taka postawa 
doradztwo zawodowe i brak jest przep³ywu zatrudniaj¹cych jest jedn¹ z przyczyn licznych 
informacji na temat potrzeb na rynku pracy. wyjazdów za granicê. Brak perspektywy do-
Fundusz Pracy przeznacza oko³o 700 mln z³ brej pracy, godnie wynagradzanej, powoduje, 
rocznie na sta¿e, podczas których absolwenci ¿e m³odzi ludzie poszukuj¹ swojego miejsca 
szkó³ ucz¹ siê pracowaæ. Placówki eduka- poza Polsk¹.
cyjne s¹ utrzymywane sztucznie, raczej ze 
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Oczekiwania uczestników projektu s¹ zwi¹zane z przysz³¹ prac¹ i ze wzrostem szans zatrudnienia. 
Tê tendencjê prezentuje wykres

Czego oczekujesz po tej praktyce?

51%

20%

29%

64%

24%

12%

72%

20%

8%

wzrosn¹ moje szanse na znalezienie pracy

przekonam siê jak wygl¹da praca

zarobiê pieni¹dze

W czasie trwania projektu, czyli od 2005 r. do 2007 r. badani uczniowie w wiêkszoœci spodziewaj¹ siê, 
¿e odbyta praktyka pomo¿e im w przysz³oœci podj¹æ dobr¹ pracê. To najbardziej, i coraz czêœciej, 
po¿¹dany efekt podjêtej w czasie wakacji pracy. 
Zupe³nie odwrotnie przedstawia siê ocena jakoœci zdobywanych kwalifikacji zawodowych. W ci¹gu 
trzech lat mo¿na zauwa¿yæ, uczniowie coraz rzadziej s¹ zdania, ¿e praktyka w ramach projektu 
wp³ynie na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzia³o tak:
w 2005r. - 100%
w 2006r. - 95%
w 2007r. - 93%.
Uczniowie s¹ coraz lepiej przygotowywani do pracy podczas zajêæ praktycznych w szkole. Wzrasta 
wiêc rola szko³y w procesie przekazywania kompetencji zawodowych oraz ogólnych. Szko³a 
anga¿uje siê ponadto w inicjatywê ponadprogramowych praktyk zawodowych mobilizuj¹c uczniów 
do doskonalenia zawodowego. Wiêkszoœæ ankietowanych, jako Ÿród³o informacji o projekcie 
wymienia nauczycieli: 81% w 2005, 89% w 2006 oraz 91% w 2007 roku. Coraz wiêcej m³odzie¿y chce 
siê te¿ dokszta³caæ, widz¹c w posiadanych umiejêtnoœciach zawodowych  szansê na lepsz¹ pracê. 

Na podstawie
ankiet z lat
2005 - 2007
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Czym kierowa³eœ siê decyduj¹c siê na udzia³ w praktyce?

49%

19%

32%

63%

15%

22%

74%

11%

15%

chcê zdobyæ praktykê

stypendium

mam du¿o wolnego czasu

Na podstawie
ankiet z lat
2005 - 2007

M³odzie¿ w 2007 roku (100%) jest bardziej ni¿ w 2005 roku (96%) przekonana o tym, ¿e dokszta³canie 
mo¿e przynieœæ korzyœci w postaci dobrej pracy. Beneficjenci projektu coraz rzadziej chcieliby zmieniæ 
przebieg praktyki. Zmian nie chcia³o wprowadzaæ:
w 2005r. – 63%
w 2006r. – 67%
w 2007r. – 90% pytanych.

Praktyki odbywane w ramach projektu „Chcê siê uczyæ pracowaæ” zosta³y pozytywnie ocenione równie¿ 
przez opiekunów praktyk i przedstawicieli pracodawców. Podkreœlaj¹ oni aktywne uczestnictwo 
m³odzie¿y w procesie kszta³cenia oraz dobre przygotowanie teoretyczne. Zwracano uwagê na szybk¹ 
adaptacjê uczniów do nowego otoczenia i nowych warunków pracy. Wspólna realizacja za³o¿eñ projektu 
by³a trudna i wymaga³a wspó³pracy placówek edukacyjnych z przedsiêbiorcami w zakresie 
przygotowania treœci programów praktyk. Niezbêdna jest dalsza konsultacja w celu uzyskania 
przep³ywu informacji z zak³adów pracy do szkó³ o potrzebnych zawodach. Pozwoli to na unikniêcie 
wzrostu liczby bezrobotnych absolwentów szkó³ i zapewni sta³y nap³yw wykwalifikowanych 
pracowników do przedsiêbiorstw.
Wraz z rozwojem gospodarki i przemianami technologicznymi konieczny jest rozwój kapita³u ludzkiego. 
Jest on mo¿liwy jedynie poprzez modernizacjê systemu edukacji. Œwiadomoœæ zmian jest jeszcze 
niewielka. Tym cenniejsza jest inicjatywa zorganizowania wakacyjnych praktyk dla uczniów szkó³ 
zawodowych w przedsiêbiorstwach. Dla uczestników projektu zaistnia³a szansa podniesienia 
kwalifikacji i zdobycia cennych umiejêtnoœci. Dla przedsiêbiorców by³a to mo¿liwoœæ nawi¹zania 
wspó³pracy z placówkami edukacyjnymi i przekazania informacji o aktualnych potrzebach dotycz¹cych 
konkretnych zawodów. Jest to istotne dla rozwoju lokalnej spo³ecznoœci, a mo¿liwe do zrealizowania 
poprzez wspó³pracê z samorz¹dem lokalnym i szko³ami. 

str.36


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36

