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Wstęp 

Takie będą Rzeczypospolite, 

jakie ich młodzieży chowanie.  

Jan Zamoyski 

 

System edukacji jest kluczowym elementem współczesnych społeczeństw, których 

gospodarki opierają się na wiedzy. Cechuje go wysoki stopień skomplikowania  

i wielopłaszczyznowość. To nie tylko sieć relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi omawiany 

system, tj. instytucjami, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, ale też interakcje  

z całym otoczeniem społecznym, w tym także z rynkiem pracy. System ten jest zakorzeniony  

w przeszłości, ale jego ideą jest kształtowanie przyszłości. Odpowiada więc za trwałość 

struktury społecznej, ale jednocześnie musi dostosowywać się do zmieniającej się 

rzeczywistości w kontekście technologicznym, jak i w odniesieniu do zmieniającej się struktury 

wartości. Reformy edukacji są więc odpowiedzią na te wyzwania. W związku z tym warto więc 

diagnozować potrzeby poszczególnych podmiotów tworzących ten system, a także poddawać 

ewaluacji efekty uzyskiwane w rezultacie zmian wprowadzonych w proces edukacji. Takie 

właśnie cele przyświecały badaniom, których wyniki prezentuje niniejszy raport. 

A. Krótka informacja o reformie 

Zgodnie z założeniami MEN od września 2017 r. nowa struktura szkolnictwa 

zawodowego ma opierać się na II stopniowej szkole branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po 

zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. Przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do jednej. Uczeń będzie 

przygotowany już do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia.  

Na tym poziomie kształcenie zawodowe może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją 

kształcenia w I stopniu. Przy czym przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji  

do dwóch. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej 

kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika.  

Co najmniej 50% zajęć w branżowej szkole będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.
1
 

                                                 

1
 Źródło: opracowanie na podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html (dostęp: 

13.07.2016) por. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, dane z dnia 29 czerwca 2016, 

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf (dostęp: 13.07.2016) 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf
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B. Informacja o projekcie 

Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie w ramach projektu, przez min. 30 

podmiotów w całym kraju, w ciągu 33 miesięcy realizacji projektu, przy współpracy  

z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle 

wypracowywanych w Polsce oraz w kraju partnera ponadnarodowego, co w efekcie pomoże 

na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeby rynku 

pracy, ułatwi przechodzenia kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia  

i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 r.ż. z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, 

pomoże młodzieży NEET pow. 18 r.ż w nabyciu kwalifikacji zawodowych oraz na wzmocni 

systemy kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakość. 

Grupy docelowe: 

1) użytkownicy:  to instytucje i ich kadra w całym kraju: 

a) instytucje kształcenia i/lub szkolenia zawodowego odbiorców docelowych (m.in. 

szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, CKU, CKP, KOWEZ, i inne), które wdrożą i będą 

stosować wypracowane rozwiązania;  

b) instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego dla odbiorców docelowych (m.in. 

Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PUP, Centra Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej, Agencje Poradnictwa Zawodowego, OHP, i inne, które 

wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania; 

2) odbiorcy docelowi (kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne: 

uczniowie/absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz osoby bezrobotne i bierne 

zawodowo w wieku 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie 

przed przystąpieniem do projektu, tzw. „młodzież NEET”). 

Główne produkty: 

1) 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia  

i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia 

zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania,  

lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia 

dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia 

Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu; 

2) 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego  

w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia  

i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa  

i Poradnictwa zawodowego pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: 
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uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku powyżej 18 r.ż. oraz 

młodzieży NEET powyżej 18 r. ż., poprzez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  

poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne; 

3) narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami, 

absolwentami i potencjalnymi kandydatami placówek kształcenia, lub szkolenia zaw., które 

umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta, następnie umożliwi 

zestawienie ich z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli doradcy 

zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju dla klienta; 

4) ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem 

dualnym, na której produkty zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu  

i po jego zakończeniu. 

C. Podmioty realizujące projekt 

Liderem projektu „DUAL, Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania 

kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” jest EDUCARE  

et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego. Fundacja jest organizacją pozarządową  

o charakterze non-profit. Jej celem jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu 

samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw 

aktywnych. Zgodnie z nazwą Fundacji, która po łacinie oznacza „uczyć i służyć”, jej misją, 

która została określona w preambule statutu, jest służba rozwojowi społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez uczenie siebie i innych, po to, aby mądrze i dalekowzrocznie 

wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów  

dla zrównoważonego rozwoju regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców. 

Projekt ma też dwóch partnerów. Pierwszy z nich, który odpowiada za współpracę 

przy realizacji zadań po stronie polskiej jest BD Center sp. z o.o.. Jest to profesjonalna, 

niezależna i dynamicznie rozwijająca się firma szkoleniowo-badawcza, która funkcjonuje na 

rynku od 2001 r. Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata 

nauki do świata biznesu, BD Center sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji badań społecznych, 

szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz 

rozwoju przedsiębiorczości. BD Center sp. z o.o. świadczy także pełen zakres usług 

analitycznych i konsultacyjnych. Klientami firmy są instytucje działające w rozmaitych 

branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej  

i samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Pracownicy firmy są zgranym i kreatywnym 
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zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadają 

wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną, a fundament ich działalności stanowią 

zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ciągły rozwój firmy pozwala  

na indywidualne i dokładne dopasowanie oferty firmy do wymogów i oczekiwań klientów, 

gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług. 

Drugim – zagranicznym – partnerem jest Vlaams Agentschap voor 

Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. Jest to organizacja rządowa, która ma na celu 

wspieranie kształcenia zawodowego. Zajmuje się m.in. wprowadzaniem szkolenia dualnego 

we Flandrii, a także certyfikowaniem przedsiębiorstw, które chcą przyjmować uczniów  

do siebie w celach szkoleniowych. 
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1. Najważniejsze ustalenia badawcze 

Uczestnicy badań przeważnie krytycznie ocenili system edukacji ukształtowany  

w wyniku reformy z 1999 r. Wskazywano tu na problem gimnazjów, które zdaniem badanych 

negatywnie oddziaływały na więzi społeczne i społeczności lokalne. Podkreślano przy tym 

problemy organizacji kształcenia i mankamenty programów nauczania. Negatywnie 

odniesiono się także do skutków umasowienia szkolnictwa wyższego. Tym samym 

stwierdzono, że system ten wymagał zmiany.  

Respondenci głównie z uwagi na wykonywane zawody wykazali zainteresowanie 

kształceniem dualnym. Wśród najważniejszych powodów podjęcia reformy szkolnictwa 

wprowadzającego kształcenie dualne wymieniano konieczność dostosowania edukacji  

do wymogów współczesnego rynku pracy, przemian demograficznych oraz zapewnienie 

młodym osobom odpowiednich kwalifikacji umożliwiających efektywne funkcjonowanie  

w dorosłym życiu. Jednakże poziom wiedzy badanych na temat aktualnej reformy systemu 

edukacji okazał się niezbyt duży. Reforma kojarzona była prawie wyłącznie z kwestią 

likwidacji gimnazjów, a nie z wprowadzaniem dualnego systemu kształcenia. Można więc 

stwierdzić, że w tym przypadku kanały informacyjne nie zostały wykorzystane  

w zadowalający sposób. Tym samym badani mieli problem z oceną założeń reformy 

szkolnictwa dotyczących kształcenia dualnego.   

Szczególnie doceniono położenie nacisku na doradztwo zawodowe oraz nauczanie 

umiejętności praktycznych. Do podstawowym wad systemu zaliczono kwestie finansowania 

reformy, potencjalne problemy organizacyjne, możliwość marginalizacji peryferyjnych 

społeczności lokalnych i zagrożenie brakiem współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami 

branżowymi.  

Badani przyznali, że doradztwo zawodowe powinno być uwzględnione na jak 

najwcześniejszym etapie kształcenia, przy czym ostrożnie wypowiadali się o jego 

pozytywnych efektach w kontekście przeciwdziałania zjawisku tzw. młodzieży NEET. Nieco 

bardziej optymistycznie ocenili oni oddziaływanie kształcenia dualnego na wspomniany 

problem młodzieży, która się nie kształci i nie pracuje. Warunkiem musi być tu jednak 

atrakcyjna i profesjonalna oferta zawodów nauczanych w szkołach branżowych. W grę 

wchodzi tu diagnoza potrzeb rynku, infrastruktura, wykwalifikowana kadra nauczycieli 

zawodu oraz ścisła współpraca z przedsiębiorcami. Rola tych ostatnich w całym 

przedsięwzięciu jest zdaniem respondentów nie do przecenienia. Muszą oni więc otrzymać 

wsparcie w procesie przyuczania młodych pracowników oraz organizacji ich miejsca pracy.  
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Do podstawowych zagrożeń mogących zaprzepaścić reformę zaliczono takie kwestie 

jak: dynamiczne zmiany na rynku pracy, brak chęci współpracy ze strony pracodawców, m.in. 

ze względu na ich duże obciążenie obowiązkami wynikającymi z reformy, brak odpowiedniej 

podaży miejsc realizacji praktyk i przewagę pod tym względem dużych miast nad małymi  

i peryferyjnymi miejscowościami, brak chętnych do kształcenia się w szkołach branżowych, 

brak kadry nauczającej przedmioty zawodowe oraz brak odpowiedniej infrastruktury  

w szkołach. Ponadto badani bardzo ostrożnie wypowiadali się na temat prawdopodobieństwa 

osiągnięcia celów stawianych przed reformą edukacji. Z jednej chcieliby oni, aby reforma się 

powiodła, a z drugiej przyznawali, że istnieje wiele niewiadomych tak w przypadku samych 

założeń, jakie stoją u podstaw omawianej zmiany, jak i w odniesieniu do otoczenia 

społecznego, szczególnie tego w skali mezo oraz makro.  
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2. Uwagi metodologiczne 

2.1 Problematyka badawcza 

Problematyka badawcza skupiła się na takich kwestiach jak:  

– opinie na temat dotychczasowego – tj. ukształtowanego po reformie z 1999 r. – 

systemu kształcenia;  

– zainteresowanie użytkowników kształceniem dualnym; 

– wiedzy uczestników badań na temat aktualnej reformy systemu edukacji; 

– powody podjęcia reformy szkolnictwa wprowadzającego kształcenie dualne;  

– ocena założeń reformy szkolnictwa dotyczących kształcenia dualnego;  

– zalety i wady systemu kształcenia dualnego; 

– miejsce doradztwa zawodowego w procesie kształcenia oraz w kontekście 

 przeciwdziałania zjawisku tzw. młodzieży NEET; 

– system kształcenia dualnego wobec problemu tzw. młodzieży NEET; 

– oczekiwania wobec pracodawców w kontekście reformy edukacji; 

– identyfikacja potencjalnych zagrożeń w kontekście osiągania celów stawianych 

 przed systemem kształcenia dualnego 

– prawdopodobieństwo osiągnięcia celów stawianych przed reformą edukacji. 

2.2 Technika badawcza 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview – FGI) to sposób 

zbierania danych należący do technik jakościowych, a w jego trakcie podejmowane  

są zagadnienia o charakterze eksploracyjnym, próby wyjaśniania lub zrozumienia zjawisk, 

motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób 

liczbowy. Technika ta służy do generowania danych umożliwiających konstruowanie 

kategorii i ich własności oraz twierdzeń teoretycznych oraz umożliwia zachowanie kontekstu 

odkrycia. Kontekst ten dotyczy nie tylko warstw emocjonalnych kryjących się za poglądami 

jednostek, ale i informacji oraz reguł działania ludzi. Ponadto za jej pomocą można uchwycić 

wymiar interakcyjny powstawania opinii, postaw indywidualnych.  

W wywiadzie grupowym korzysta się z właściwości dynamiki grupowej,  

która pomaga wygenerować szybko i dużo danych empirycznych. Ponadto prowadzona  

za pomocą tej techniki badawczej dyskusja mobilizuje respondentów do ujawnienia poglądów  

i motywów często, na co dzień nieuświadamianych i przez to trudnych do odtworzenia  

za pomocą przekazu słownego czy pisanego.  
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Wywiad grupowy w zaproponowanej kategorii badanych dobranych celowo  

i umieszczonych w jednym miejscu umożliwia zbieranie danych empirycznych generowanych 

poprzez dyskusję z udziałem badacza. Moderator ogniskuje odpowiedzi na zadawane przez 

siebie pytania i kieruje dyskusję na zasadnicze kwestie związanych z głównym kierunkiem 

badania. W związku ze specyfiką badanych można mówić tu o panelu eksperckim. Dyskusja 

może być nagrywana na dyktafon lub kamerę wideo. Tak uzyskane dane można analizować 

wieloaspektowo za pomocą odpowiednich narzędzi (np. program Atlas).
2
 

2.3 Dobór próby i struktura badanej zbiorowości 

2.3.1 Dobór celowy – zalety i wady 

Dobór próby celowy (nieprobabilistyczny) nie opiera się na rachunku 

prawdopodobieństwa. Próba celowa (ang. judgement), dobór celowy polega na wybraniu  

z całej populacji podgrupy, którą na podstawie posiadanych informacji (w grę wchodzi tu 

więc dogłębna wiedza badacza o badanym zjawisku) można uważać za reprezentatywną albo 

raczej typową dla całej populacji. Następnie można poddać badaniu całą tę grupę albo też 

pobraną z niej próbę losową.  

Do zalet tego typu doboru próby należą takie kwestie jak: mniejsze – w porównaniu  

z doborem losowym – koszty przygotowania próby i realizacji badań, ponieważ jednostki 

badane można dobrać tak, aby były blisko siebie oraz zadbanie o taki dobór uczestników 

badań, aby posiadali oni wiedzę istotną z punktu widzenia problematyki badawczej oraz byli 

oni skłonni do podzielenia się nią z badaczami.  

Natomiast wadami tego typu próby badawczej są przede wszystkim: brak możliwości 

oceny ani kontroli zmienności, ani też błędu wyników przez co, nie można takich wyników 

uogólniać na całe populacje, a także wymóg przyjęcia pewnych założeń lub też posiadania 

szerokich informacji o populacji i wybranej próbie.
3
 

2.3.2 Założenia doboru próby 

Badania FGI przeprowadzono z 33 użytkownikami z województwa podkarpackiego. 

Zgodnie z zapisami projektowymi grupami docelowymi były instytucje doradztwa  

i poradnictwa zawodowego dla odbiorców docelowych (a w tym m.in. Agencje Zatrudnienia, 

poradnie psychologiczno pedagogiczne, PUP, Centra Informacji i planowania Kariery 

Zawodowej, Agencje Poradnictwa Zawodowego, OHP w tym BDC).  

                                                 

2
 Por. D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001. 

3
 Por. S. Nowak, Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965, s. 540 oraz. J. Brzeziński, Metodologia badań 

psychologicznych, Warszawa 1997, s. 231. 
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2.3.3 Struktura badanej zbiorowości 

 

Zestawienie 1 Struktura badanej zbiorowości 

Lp. 
Data realizacji 

badania 
Reprezentowany podmiot 

Liczba 

osób 

Płeć uczestników 

Kobieta Mężczyzna 

1. 30.01.2018 
– Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju 

Aktywności Społecznej 
6 6 0 

2. 02.02.2018 
– AMD Group (2 osoby), 

– B-Styl, MPD sp. z o.o.,  

– Nexoris sp. z o.o. 

5 5 0 

3. 06.02.2018 

– MPD Sp. z o.o. (2 osoby),  

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 

w Rzeszowie,  

– Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (2 osoby),  

– Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju 

Aktywności Społecznej 

6 6 0 

4. 08.06.2018 – Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu 6 4 2 

5. 14.02.2018 

– Assunto sp. z o.o. (3 osoby), 

– BD Center sp. z .o.o.,  

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 

w Rzeszowie 

5 5 0 

6. 16.02.2018 

– CDiS Centrum Doradztwa i Szkoleń,  

– Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Rzeszowie (3 osoby),  

– Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości (3 osoby) 

5 4 1 

Ogółem: 33 30 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie list obecności. 
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3. Ocena reformy edukacji w kontekście wprowadzenia systemu 

kształcenia dualnego wobec współczesnych problemów rynku pracy 

(w tym szczególnie zjawiska tzw. młodzieży NEET) 

3.1 Ocena poziomu dostosowania dotychczasowego systemu edukacji 

w Polsce do wymogów współczesnego rynku pracy 

Na początku wywiadu grupowego respondenci zostali poproszeni o ocenę systemu 

kształcenia, który został ukształtowany w wyniku reformy z 1999 r. Badani zwrócili uwagę na 

szczególnie problematyczną sytuację tych roczników uczniów, których reformy dotyczą jako 

pierwszych. Podkreślono tu głównie kwestię chaosu organizacyjnego oraz problemów, jakie 

w związku z tym się pojawiają z logicznym i racjonalnym układem nauczanych treści.  

–Może ja zacznę, bo szczególnie bliskie jest mi tutaj gimnazjum. Ze względu na fakt, że byłam 

pierwszym rocznikiem, który de facto rozpoczynał ten etap edukacji. To znaczy w latach, w których wchodziła ta 

reforma i kiedy została ona wprowadzona, było jeszcze widać, że część osób, które miały zdawać maturę, 

zdawały maturę starym systemem i część nowym. De facto, ja osobiście nie byłam jakimś zagorzałym 

zwolennikiem wprowadzania gimnazjum i wprowadzania tego typu toku uczenia, jak się okazuje, był to chyba 

taki dobry tok myślenia, bo teraz wiemy co się zmieniło w edukacji, że jednak to gimnazjum zostało ponownie 

wycofane. Minusami i mankamentami, mogę powiedzieć, że było to, że m.in. jak poszliśmy do pierwszej klasy 

liceum powtarzaliśmy materiał z trzeciej klasy gimnazjum. Faktycznie ten czas nauki w liceum został skrócony z 

czterech lat do trzech, w technikach z pięciu do czterech, a uważam, że nie przyniosło to jakby większego wpływu 

na taki ogólny rozwój. W sensie takim, że ten pierwszy rok liceum w zasadzie był ukierunkowany na to, żeby 

przypomnieć sobie wszystkie informacje z gimnazjum, i zweryfikowanie tego kto, w jakim stopniu jaką wiedzę 

posiadł. Uważam, że gdyby do tego zmiany systemu edukacji nie doszło, byłoby lepiej. Gdyby nie było 

wprowadzonego gimnazjum. 

 

Uczestnicy badań stwierdzili, że poprzedni system premiował aspiracje osiągania 

wyższego wykształcenia przy jednoczesnym deprecjonowaniu wykształcenia zawodowego. 

Zwrócono przy tym uwagę na brak dopasowania oferty edukacyjnej uczelni do 

zapotrzebowania na poszczególne zawody na rynku.  

– To był taki moment, kiedy ukończenie studiów, wszystko jedno jakich, nawet na poziomie 

licencjackim, wiązało się ze wzrostem statusu społecznego. Wszyscy na te studia szli, i rzeczywiście, jeśli chodzi 

o to kształcenie zawodowe, to ono zaczęło kuleć. Absolwenci tych studiów, różnych kierunków, oni nie byli 

przygotowani do rynku pracy, aspiracje mieli jak osoby po wyższych, takich renomowanych więc wtedy był taki 

wysyp, przynajmniej w Rzeszowie, osób, które skończyły np. administrację, było tych absolwentów mnóstwo z 

tym że one miały aspiracje pracy rzeczywiście w zawodzie, co nie było wykonalne, bo popyt rynku pracy był zbyt 

niski w stosunku do podaży, a brakowało absolwentów dobrych, znających swoją branżę i fach, kończących 

szkoły zawodowe. Rzeczywiście tak się zrobiło. Realizując projekty dla osób bezrobotnych, mieliśmy takie lata, 

gdzie 80% uczestników naszych projektów to byli np. absolwenci prawa, administracji, pedagogiki.  

– Teraz jest taka mentalność, że wszyscy chcą iść na studia, nie ważne czy się nadają, czy się nie 

nadają. Po tych latach 90-tych, był taki trend ze wszyscy szli do LO, a potem na studia. I nie wybierali kierunku 

jakiegoś adekwatnego do potrzeb rynku pracy, do swoich zainteresowań, tylko jakakolwiek, bo chcieli mieć ten 

dyplom. I potem na rynku pracy jest mnóstwo osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, bo nie przekłada się 

to na potrzeby, jakie są. 

– Pojawiły się takie sytuacje, że wstyd pójścia do szkoły zawodowej. Zwykle w oczach społeczeństwa, 

takiej pozytywnej renomy nie miało i tylko osoby o takich niskich możliwościach, umiejętnościach idą do takich 

szkół. 

– Szkoły zawodowe upadły, bo utarł się taki pogląd, że szkoły zawodowe nie są tak samo wartościowe 

jak, licea ogólnokształcące. I to jest bardzo powszechny pogląd u młodzieży, i nawet sama młodzież nie wychodzi 
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z takim poglądem, tylko jest on narzucany. Na prywatnym przykładzie podam, że kiedy ja tam ileś lat temu szłam 

do szkoły, to mam mówiła, że jestem mądrą dziewczynką, więc w technikum się zmarnujesz, tam Cię niczego nie 

nauczą. Więc jest już taki odgórny stereotyp, że szkoły zawodowe są dla ludzi mniej zdolnych, ambitnych, 

zdolnych, dla osób, które chcą mieć tylko zawód, i nie będą się rozwijać. 

– Ta sama sytuacja u mnie i też zadecydowało to, że nie poszłam do szkoły zawodowej, tylko do liceum, 

narzucono już od góry, że szkoła zawodowa jest dla tych, którzy sobie nie radzą. A powinna być ona dla 

każdego, kto chce się w pewnym kierunku kształcić. I powinno być ułatwione, żeby ta młodzież mogła mieć 

kontynuację uczenia i można było dojść nawet do wykształcenia wyższego. Żeby mieć ten tytuł naukowy. 

– W tamtym okresie też osoby, które kończyły szkoły zawodowe zarabiały bardzo mało. Teraz z racji 

tego, że też ten popyt jest większy, zarobki zaczęły rosnąć.  

– Wiele tych zawodów były martwymi zawodami. W tym momencie to się odradza, są poszukiwani 

specjaliści. Ponieważ  osoby, które w tej dziedzinie pracowały, miały ten fach w ręku. I w tamtych latach brakło 

odpowiedniej ciągłości, a  teraz my mamy problem, bo brakuje tych ludzi. Starsze osoby odchodzą, a młodzież 

się dopiero uczy. Przynajmniej z mojego doświadczenia widzę, jeżeli chodzi o rynek pracy w mojej miejscowości, 

to spotykamy się z takimi rzeczami. Ja byłem wtedy dzieciakiem w latach 90-tych, ale wydaje mi się, że te zawody 

w pewnym momencie nie miały odzwierciedlenia na rynku pracy 

– Proste. Bardzo popularne były szkoły budowlane zawodowe. Ale ile było na Podkarpaciu w latach 80-

tych, na początku 90-tych przedsiębiorstw budowlanych, 11? Ile z tego zostało, 3 lub 4. A dzisiaj nie istnieją w 

ogóle. One pod koniec lat 90-tych się przekształciły w firmy prywatne i w dzisiejszych deweloperów. Ten rynek 

na jakiś czas przestał istnieć. To samo mechaniczne, wszystkich tych WSK. Wszystko padło na pewien czas, 

dopiero teraz powstaje. Dlatego na czasie są szkoły zawodowe. 

– Patrząc na rynek Podkarpacki, czy rzeszowski wydaje mi się, że przez ostatnie lata czy wcześniejsze, 

niewiele się tu zmieniło. Te szkoły, które funkcjonowały, funkcjonują do dzisiaj. Te kierunki, które kiedyś tam 

powstawały, i które tak naprawdę nie przynosiły możliwości późniejszego jakiegoś zatrudnienia dalej 

funkcjonują. Panuje taka opinia, że wiadomo szkoły dzisiaj walczą o uczniów i utrzymują dalej kierunki, po 

których nie ma pewności, że te osoby znajdą pracę. Takim przykładem jest dla mnie aranżacja zieleni, terenów 

zielonych, są takie szkoły, które kształcą na Podkarpaciu. Zapotrzebowanie na takich pracowników, 

przynajmniej w naszych okolicach jest bardzo marne. 

– To jest coś takiego, że to kształcenie nie jest dostosowane na potrzeby pracodawców. Jest mało 

praktyczne, uczące takich praktycznych umiejętności, umiejętności zachowania się w pracy, umiejętności nie 

tylko tych związanych z wykonywaniem swojego zawodu, ale też takich związanych z umiejętnością pracy.  

– I złą opinię miały szkoły zawodowe, że idą tam osoby mało ambitne, że osoby, które nie poradzą sobie 

na studiach. Był taki okres, że jak ktoś miał wykształcenie wyższe, to był lepszy, niż jak kończył zawodówkę.  

A teraz zobaczmy... 

 

Podkreślano przy tym nadmiar zajęć, na których jest przekazywana wiedza 

teoretyczna w porównaniu z tymi, które dają praktyczne umiejętności. Zwracano przy tym 

uwagę, że proces kształcenia był nieracjonalnie długi.   

– Ja uważam, że mały nacisk kładzie się na praktykę, duży na teorie. Czasami zupełnie niepotrzebne. 

Czy w technikach, czy w szkołach wyższych. Czy w szkole zawodowej, czy w technikum uważam, praktyki jest za 

mało, bo technik z wykształceniem, technicznym, może iść do pracy. A na przykład taki geodeta, kończy to 

technikum geodezyjne, i nie jestem do końca przekonana, czy on od razu może iść do pracy… 

– Ja uważam, że ten system kształcenia u nas zbyt długo trwa, etap tego kształcenia, zanim ta osoba 

wchodzi na rynek pracy. Jest zbyt długi ten proces. Bo zmiany na rynku pracy zachodzą, pracodawcy potrzebują 

tam jakichś zasobów, a edukacja nie jest w stanie tego dać, dopiero za kilka lat, kiedy już pracodawcy na 

przykład nie będą tego potrzebować, tych pracowników tylko innych. System ten kształcenia, który mamy, jest 

zbyt długi, żeby go dostosować do potrzeb rynku pracy.  

Myślę, że trzeba by bardziej położyć nacisk większy na te rzeczy zawodowe, tak. Wyciągnęłabym, bo na 

rynku pracy jest zbyt mało specjalistów, techników, osób z wykształceniem zawodowym, czyli tych naszych  

fachowców potocznie zwanych. Ale to tak, żeby oni uczyli się tej praktycznej nauki tego zawodu.  

I wyciągnęłabym z programu nauczania przedmioty nieprzewodzące. Troszkę bym zmieniła proporcje. 

 

Badani stwierdzili także, iż odejście od systemu kształcenia zawodowego było 

istotnym mankamentem poprzedniego systemu edukacji. W efekcie obecnie mamy do 
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czynienia z zauważalnym deficytem pracowników o technicznych kwalifikacjach wobec 

bardzo dużego zapotrzebowania na rynku takie umiejętności.  

– Myślę, że  całkowicie zanikły, przez ten długi okres od 1999, to bardzo dużo szkół zawodowych 

pozamykało się. 

– Ja uważam, że też ten system miał wiele wad. I błędem było takie odejście od szkół zawodowych. W tej 

chwili na rynku brakuje takich specjalistów. To widać, większość młodzieży kształciła się tak ogólnie, szło na 

studniach.  

– Może to była taka kwestia rynku. Kwestia zasad prowadzenia szkół, bo przestały istnieć szkoły 

przyzakładowe, których ciężar prowadzenia miały zakłady pracy. 

– Teraz na każdym lokalnym rynku pracy jest to widoczne, że brakuje ludzi w konkretnych zawodach. 

Głównie obserwujemy te braki w zawodach, które kiedyś kształciły szkoły zawodowe. Jeżeli ta reforma była 

wprowadzona w 1999 roku, to upłynęło od niej 20 lat. I jest to jakiś czas, w którym dochodzi do zmiany 

pokoleniowej. Bo jak osoba się wtedy urodziła, to teraz już skończyła naukę. I nie wiem, czy są jakieś badania, że 

akurat ta reforma się do tego przyczynił, ale możemy stwierdzić, po takich analizach, jakie robimy na naszym 

lokalnym rynku pracy, że nam takowych specjalistów w prostych zawodach brakuje. Choćby ślusarz, tynkarz, 

blacharz, spawacz, brakuje. A ich u nas kształciły głównie szkoły zawodowe. Ja jest w tym pokoleniu, które 

miało wybór iść do szkoły średniej, albo do zasadniczej. Wiadomo po średniej, mieliśmy ten wybór, iść na studia, 

jak ktoś skończył liceum, powiedzmy nie miał tego zawodu, gdzie było większe prawdopodobieństwo, żeby się 

uczyć dalej. I było technikum, które dawało nam już zawód. A jak ktoś kończył szkołę zawodową, to w głównej 

mierze liczył, że skończy te szkołę zawodową i będzie miał zawód i pójdzie już do pracy. To, że teraz brakuje tych 

specjalistów, to nie wiem, czy jest spowodowane reformą. Ale wydaje mi się, że jak widzimy, że nam brakuje 

takich specjalistów to takie szkoły, powrót do takich szkół zawodowych byłby uzasadniony. 

 

Problem z niedopasowaniem oferty edukacyjnej, szczególnie szkół zawodowych,  

w opinii badanych wynika m.in. z tego, że szkoły (a ściślej ich władze i nauczyciele) mają 

pewną tendencję do inercji, która wyraża się w niechęci do jakichkolwiek zmian. Ponadto 

młodzież nie dokonuje wyborów tak przemyślanych jak można byłoby tego oczekiwać  

w odniesieniu do decyzji mających swoje fundamentalne konsekwencje dla dalszego życia 

tychże osób. Tym samym taka konstatacja stanowi wyraźny sygnał zapotrzebowania  

na profesjonalne doradztwo zawodowe. W grę wchodzi tu także kwestia swoistej mody na 

studiowanie określonych kierunków, która to tendencja skutkowała nadpodażą absolwentów 

tychże studiów. Co więcej nieraz były to osoby o wątpliwym poziomie kwalifikacji.  

– Szkoły nie są chętne do zmiany. Zresztą też nie jest żadnej z nas obce doświadczenie, nauczyciele nie 

są chętni do zmian. Nie są to osoby, które są otwarte na nowości, nie są to osoby, które się chcą szkolić, a jeżeli 

nawet chcą podejmować jakiekolwiek innowacyjne działania to tylko w godzinach pracy. Myślę, że to też jest 

taka  trudność. Nie chcą skorzystać z innowacji. 

– Ja myślę, że ci młodzież wybierając szkoły niekoniecznie ma świadomość na co jest zapotrzebowanie  

i po jakich kierunkach będzie ta praca, po jakich szkołach. Wybierają dalej, bo z tym się spotykam na zasadzie 

tego co się podoba, jakichś swoich wizji, marzeń, pomysłów niekiedy rodziców, koleżanek, wybierają kierunki, 

które wydają im się przyjemne. Dalej do tej aranżacji wrócę. Kobietom się wydaje, że praca przy kwiatach jest 

piękna, miła, przyjemna, lekka, a potem jak kończą taki kierunek okazuje się, że po maturze tej pracy nie ma. 

Szkoły jakoś nie regulują tego. Jak jest chętny to uruchamia się ten kierunek. 

– Myślę, że swego czasu był taki okres, że był bum i na socjologów, politologów ogólnie na humanistów. 

I wszyscy chcieli takie kierunki studiów. A teraz przychodzi do projektu i są to osoby bezrobotne. Mają problem  

z wejściem na rynek pracy, nie mają doświadczenia, nie mają oczekiwań co mogliby robić, co chcieliby robić. 

Nawet po tym czasie, jakim są studia. Tak naprawdę szukają pracy na każdym stanowisku, pracy biurowej. 

– To o tym Monika mówiła, że nie nieświadomie wybieramy kierunki kształcenia. Ja skończyłam 

socjologię i drugi raz bym miała wybrać, to też bym wybrała te same studia. 

– Są też osoby, które skończyły studia ale niczego się nie nauczyły, bo ja takie znam. 
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Wybór szkoły zawodowej przez młodego człowieka oznaczał także problem z płynną 

kontynuacją kształcenia w przypadku, gdyby nie chciał on rezygnować z dalszej edukacji.  

–Tak, żeby szkoła nie zamykała, żeby mógł kontynuować tą naukę na poszczególnych poziomach. 

–Tak się w gruncie rzeczy kończyło, mało osób które kończyło szkołę zawodową trafiało z powrotem  

do technikum. 

–Bardzo mało, bo musieli iść z powrotem do liceum, żeby zdać maturę i iść na studia.  

 

Natomiast jak wskazywano w trakcie wywiadu świadomy wybór szkoły zawodowej 

może być powodem do dużej satysfakcji i umożliwia samorealizację młodym osobom.  

- Aktualnie córka uczęszcza do Zespołu Szkół Energetycznych, specjalność technik fotografii i powiem 

tak, ja widzę ogromna zmianę. W gimnazjum był problem, że dziecko  nie lubiło przedmiotów, nie lubiło 

nauczycieli, zupełnie nie chciało się uczyć, a teraz nie mam żadnego problemu, przedmioty zawodowe są 

uwielbiane, pozostałe też, jak dotąd nie lubiła matematyki, tak teraz dostaje same piątki, szok, więc to nie jest 

kwestia, że ona nie umiała matematyki, może też trochę... Nie wiem... Pokazanie się przed innymi, że jestem na 

tyle dorosły, dorosła, że nie muszę się uczyć. I ten okres gimnazjum nie był dobry. I to dało się odczuć nawet w 

takich problemach wychowawczych zwianych z chęcią, zadowoleniem z nauki... 

-  Przygotowanie do zawodu, ja to w 100% potwierdzam, moja córka aktualnie właśnie ukończyła 18 lat 

i jest  w szkole plastycznej, która sama sobie wybrała i to jest jej żywioł. 

 

W przypadku kwestii gimnazjów wprowadzonych w 1999 r. zwrócono uwagę na 

nieuzasadnione czerpanie wzorców z amerykańskiego systemu szkolnictwa. Ponadto 

odkreślano problem zbyt częstej zdaniem badanych zmiany środowiska przez młodych 

uczniów, co nie sprzyjało tworzeniu się więzi społecznych pomiędzy nauczycielami  

i uczniami, ale także pomiędzy uczniami. W opinii badanych twórcy reformy nie mieli 

klarownego pomysłu na rolę gimnazjów w systemie edukacji.  

– Wydaje mi się, że wprowadzenie tego systemu, czyli gimnazja, miało za zadanie nauczyć uczniów 

samodzielnego myślenia. To wyjście z takiego uczenia teorii. Żeby uczniowie  nie kontynuowali zasad 

studenckich, czyli zakuć, zdać , zapomnieć, po prostu nauczyli się samodzielnego myślenia. Ale wydaje mi się,  

że nic z tego nie wyszło. Według mnie spróbowano zbliżyć do amerykańskiego systemu edukacji, ale od samego 

początku poziom widziałam ten system funkcjonujący w USA i ten poziom nie był wysoki, i na chwilę obecną ten 

poziom wiedzy uczniów jest mniejszy niż wtedy kiedy ja kończyłam szkołę średnią. I te różnice miedzy moją 

nauką w szkole i tymi znajomymi po gimnazjum i po nowej maturze, która też była rewolucją są. 

– Ja myślę, moje takie zdanie, i osobiście i też, jeśli  chodzi o sprawy firmowe, to myślę, że to był  

w ogóle nietrafiony pomysł, wiele błędów, przede wszystkim to przejście w najgorszym takim wieku dla dzieci  

i przenoszą się na kolejny etap. Przez pierwsze 6 lat, dzieci się zżyją ze sobą, potem nadchodzi ten wiek 

najgłupszy dla dzieci i sama to przechodziła i wtedy jest zmiana grupy na następne 3 lata. Każde dziecko 

popisuje się tym, co na prawdę jest złe, rzadko tym, co jest dobre, przez cały ten środkowy rok, w zasadzie przez 

całe te trzy lata to są same testy, testy, testy, ten środkowy rok trochę się uspokajają, ten końcowy to są już tylko 

testy i tak na prawdę te trzy lata, to jak gdyby wyjęte z życia i zmiana grupy, potem kolejny etap znowu, czyli 

liceum czy tam technikum i tak na prawdę, z tego, co wiem, to wystarczyło tylko te 6 lat podstawówki i to było 

obowiązkowe. Tak na prawdę gimnazjum to różnie na to patrzyły dzieci i osoby dorosłe. 

– Gimnazja miały kształcić w sposób bardzo ogólny, to nie był profil zawodowy,   gdzie wychodził 

człowiek, który mógł pójść do pracy i znaleźć zajęcie tylko dalej był osoba ogólnokształcącą i nic niewiedzącą.  

I nie specjalizował się na prawdę w niczym. Doświadczenia, to też są takie dzieci, że ta młodzież z uwagi na ten 

proces dojrzewania  była zagubiona trochę. Bo nie dość, że te zmiany, zmiana nauczycieli, zmiana szkoły, 

zmiana znajomych przyjaciół, czegoś innego, zmiana formy nauczania, ja mam córkę 17-letnią i powiem ze 

jak  poszła teraz do technikum to jest inna bajka, ona chce, ona wie, że się ma uczyć i zna zasadę, uczy się 

konkretnego zawodu. Natomiast  gimnazjum to było tylko wydłużenie podstawówki.  
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3.2 Zainteresowanie zagadnieniem kształcenia dualnego wśród 

uczestników badań 

Z uwagi na zawody wykonywane przez uczestników badań oraz aktualność 

omawianej tematyki istotnym pytaniem jest to: W jakim stopniu kwestia kształcenia dualnego 

wchodzi w zakres Państwa zainteresowania? 

Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że poszukiwanie informacji związanych  

ze zmianami zachodzącymi obecnie w systemie szkolnictwa ma trzy zasadnicze źródła: jest 

związane z aktywnością zawodową, wynika z przesłanek osobistych (posiadanie dzieci  

w wieku, w którym reforma bezpośrednio je dotyczy) oraz jest efektem przejawianych 

zainteresowań.  

– Reforma jest tylko taka sztandarowo rozwinięta, jeśli chodzi o wiadomości. Ona dopiero tam od 

zeszłego roku, od tego roku szkolnego zaczyna funkcjonować. Odniosę to do mnie i naszego urzędu. My jako 

urząd opiniujemy kierunki kształcenia. I do tej pory wszystkie opiniowane, czytaj 2 lata do tyłu, wszystkie 

kierunki proponowane przez szkołę były bez zastanowienia opiniowane pozytywnie. To cały proces opiniowania, 

my dajemy pierwsza opinie, potem do wojewódzkiej rady. Tak to wygląda. Ale od dwóch lat dogłębnie to 

analizujemy jako urząd i nie wyrażamy pozytywnej opinii do każdego zawodu, w tamtym roku jeden lub dwa,  

a w tym kolejne dwa.  Co najmniej. 

– Moje stowarzyszenie prowadzi też technikum i szkołę branżową i jako ośrodek prowadzimy też 

dokształcanie pracowników młodocianych. Teoretyczne doświadczanie. To się wiąże z dualnym systemem. 

– Ja też pracuje z dziećmi, więc muszę się interesować. 

– Ja pracuje w poradni, a w poradniach bardzo często psycholog ma możliwość testu kompetencji 

zawodowej. I osoba młoda, która nie wie co ma ze sobą zrobić, nie odkryła swojego powołania zawodowego, 

może iść wypełnić taki test i tam odpowiednia osoba kieruje. Więc stykam się mimo, że to nie jest bezpośrednio 

moja praca zawodowa. 

– W moim przypadku zawodowo, ja się tym zajmuję po prostu.  

–W moim przypadku, będzie miało to związek zawodowo, wspominałam o projekcie, którym się zajmuję. 

Z tego punktu widzenia, jak przyszły czy aktualny pracodawca. 

– Ja nie mam dzieci, ale z racji zwodu. My śledzimy oczywiście wszystkie rozporządzenia ministerstwa 

dotyczące nie tylko poradni, ale i szkół. Bo często  nauczyciel woli wziąć za telefon i zadzwonić do poradni 

zapytać, niż przeczytać rozporządzenie dotyczące ich własnej pracy, bo my musimy znać rozporządzenia 

dotyczące szkół i swoje. W związku  tym, że pojawiło się takie hasło, trzeba było usiąść sobie i wiadomościach 

posłuchać i każdy tai przejaw, jeśli coś słyszałyśmy, trzeba było obejrzeć, posłuchać, podyskutować między sobą. 

Ale to zawodowo. 

– Ja też nie mam dzieci w takim wieku w ogóle, mnie też to nie objęło, więc takie ogólne informacje z 

mediów. 

–  To jest jak najbardziej kwestia zainteresowania zawodowego w moim wypadku. Ale także osobistego 

bo moja córka w tym roku kończy gimnazjum i będziemy mam nadzieję wspólnie, chociaż to nie do końca dobrze 

brzmi, ona zdecyduje, jaka wybrać szkołę. Więc na płaszczyźnie zawodowej i osobistej mnie to dotyka. 

– Zawodowe na pewno nie, bo nie zajmuje się wykształceniem. Osobiste, bo chce wiedzieć co się dzieje, 

powiedzmy jakie zmiany 

– Moja mama jest emerytowaną nauczycielką i jak weszła ta reforma teraz, ta kolejna nowa, to ona od 

początku się bardzo negatywnie odnosiła do zakresu tematycznego, do programów budowanych, że względu na 

przesycenie informacjami, które nie koniecznie będą wykorzystywane potem przez uczniów. Zabija się głowę 

uczniów rzeczami nieistotnymi, a nie daje się tego nacisku, co będzie później procentowało w pracy i w tym 

późniejszym kształceniu zawodowym.. 

– Ja mam dzieci, więc podobnie... Trochę informacji otrzymałam z mediów No i dodatkowo też 

słyszałam, że są praktyki. 

- Ja się tak trochę stykam na co dzień. Moja przyszłość też jest zależna od tego jak dzisiejsza młodzież 

będzie pracować. Nie oszukujmy się, kiedyś też emeryturę będę musiała pobierać. Jak ktoś musi to składki płaci, 

nie? Ale ja się stykam z tym i do końca nie wiem jak to funkcjonuje, bo inni zarabiają pieniądze przy tym i to jest 

motywacja dla tych dzieciaków. I widać, ja akurat pracuje w księgowości, ale można z tymi dzieciakami 

porozmawiać,  niektóre to tak robią bo mają mała frekwencje i niewielką wypłatę, niektóre to robią dla 
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pieniędzy, niektóre też to robią bo chcą, bo uczą się, ale jest to też jakaś motywacją.  Ja z tego punktu 

finansowego przeważnie patrzę. Że te dzieci mimo wszystko muszą mieć jakąś motywację. 

 

Uczestnicy badań zwrócili uwagę na niewielki zakres informacji na temat reformy 

dostępnych w dyskursie publicznym. Wskazali oni na problem niedoinformowania  

w omawianej kwestii.  

– Obiło mi się o uszy o tych reformach, że mają być realizowane w 2018, 2019 roku, ale szczegółów 

dokładnie nie znałam. Tak więc ta informacja w środowisku nie jest wysoka, a ja pracuję z młodzieżą i mam  

z nią do czynienia… 

– Myślę, że zostało to zaniedbane, bo w każdej szkole powinien być taki punkt, gdzie ci ludzie wszyscy 

zainteresowanie mając dzieci w wieku podstawowym, czy średnim, mogli się z tym zapoznać. 

– W ogóle to jest bardzo mało promowane. Praktyka powinna odgrywać większą rolę, tak jak  

w Niemczech… 

– No to różnego rodzaju ankiety były robione w szkołach. To był taki pierwszy sygnał, że będzie zmiana. 

Na zebraniach na początkach roku, oczywiście była karteczka z pytaniem... Nie wiem czy wszystkie szkoły brały 

w tym udział, natomiast nasza brała w tym udział, czy jesteśmy zadowoleni z tego systemu oświaty, czy jesteśmy 

zadowoleni z gimnazjum? Pytanie, w którym kierunku pójdzie. 

– No to w ogóle ta nie była nagłośniona i jak się ktoś nie interesował, to nie wiedział... 

– Chodziły takie słuchy, że będzie zmiana... 

3.3 Poziom wiedzy na temat założeń reformy szkolnictwa wśród 

uczestników badań 

W związku z tym, że niniejsze badania zostały zrealizowane w czasie rozpoczęcia 

obwiązywania przepisów wprowadzonych w ramach reformy systemu szkolnictwa ważne 

stało się ustalenie tego, czy uczestnikom badan znane były założenia tejże reformy, 

szczególnie w aspekcie kształcenia dualnego? 

W kontekście zawodów wykonywanych przez uczestników badań symptomatyczne 

jest, iż pojawił się problem polegający na braku wiedzy wśród znacznej części respondentów 

na temat założeń reformy systemu szkolnictwa. W pozostałych przypadkach uznano,  

że reforma przywraca znane już w Polsce rozwiązania. Nieliczni badani słyszeli o niektórych 

regulacjach, a w wyjątkowych przypadkach respondenci przeprowadzili kwerendę informacji 

na temat reformy pod kątem uczestnictwa w niniejszych badaniach. 

– Nie, nie są nam znane te założenia. 

– Ja nie znam i chętnie chciała bym usłyszeć. 

– Ja tez. 

– I ja. 

– Były takie szkoły 

– Powiedzmy też sobie, że dla osób związanych z takim środowiskiem pracy, no to my powiedziałyśmy 

sobie - nic nowego, czy zawodowa, czy branżowa, tak na prawdę nie ma znaczenia. Dla nas zmieniło się tylko 

nazewnictwo. W tym momencie, na tym etapie, co wiemy. Bo kształcenie dualne było, tylko nie było nazwane 

kształcenie dualne. 

– Tak, niektóre szkoły były, teraz to ma się stać normą. Mieć czas na zmiany, odpowiednio wcześnie,  

bo młodzież dzisiaj musi tak naprawdę bardzo szybko podejmować decyzje odnośnie swojej ścieżki edukacyjnej. 

To nie jest proste, ale czasami dopiero po fakcie można ocenić, czy była to decyzja słuszna. 

– Jakiś etap zdobywania wiedzy teoretycznej, a potem praktycznej, tak to sobie wyobrażam. Kwestia jak 

to czasów jest rozłożone…50% ma być praktyczna nauka zawodu, albo umowy o prace w celu przygotowania 

zawodowego, bądź też praktyk…. Ale tu szkoły, technika i szkoły policealne będą. Współpraca miedzy 
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pracodawcą a szkołą. I będą mieli uczniowie praktyki z tych szkół pierwszego stopnia branżowych. Raczej się 

będzie kładło nacisk na to, żeby to były te umowy o pracę w celu przystosowania zawodowego. 

– Ja sobie myślę, tak, że to, co jest dobre, to zachęcanie przemysłu do współpracy ze szkołami. Czyli 

dopuszczenie do swoich zakładów pracy stanowisk pracy, tej młodzieży, ludzi, bo to na koniecznie są osoby 

młodociane, do swych zakładów. Zachęcenie ich żeby brali udział w projektowaniu programu, według którego ta 

młodzież będzie się uczyła i braniu odpowiedzialności za to jak te praktyki Beda przebiegały. 

– Tu wracamy do tych szkół takich przyzakładowych, to nie będą ścisłe przyzakładowe, ale jak pan 

mówił tu trzeba takiej ścisłej współpracy z pracodawcami. 

– Natomiast poprzez takie kształcenie dualne osoby mogą mieć pewność, że w tym zakładzie na pewno 

znajdą pracę.  

– Aż tak bardzo, to nie ma... 

– Pracodawca będzie miał wykwalifikowaną kadrę pod profil działalności, to jest kolejny plus. Ale już 

bardziej kierowany 

– Nie ma takiej pewności, ale z tego, co wyczytałam, to w zależności, którą formę się wybierze, to jedną 

z form  jest zapewnienie zatrudnienia. 

– Szkoda, że nie ma z nami dyrektora jakieś szkoły technicznej w Rzeszowie, ponieważ oni bardzo są 

prężni, jeśli chodzi o kierunki techniczne i maja już w tej chwili takie nazwijmy to klasy, nie wiem jak to nazwać, 

kierowane pod konkretnego pracodawcę. Jest to powrót do starego. Kiedyś było tak, że izby rzemieślnicze 

kształciły w zawodzie konkretnym, teraz pozostałością tego są szkoły wydawałoby się dla najtrudniejszego sortu, 

czyli OHP. One od lat 90 były jedynymi, który kształciły w sposób dualny te dzieci. No i teraz to się rozszerza, 

inna rzecz czy to wyjdzie. Podobno są pułapki już. 

 

Interesującym pomysłem – wyrażonym przez jednego z uczestników wywiadu  

– w kontekście omawianej reformy byłoby wprowadzenie nie tylko fakultatywnej szkoły 

kształcącej w określonym zawodzie, ale doprowadzenie do tego, aby wszyscy uczniowie 

mieli okazję nauczenia się wybranego przez siebie zawodu, zanim podejmą kształcenie 

ogólne. 

– Ja bym jeszcze poszedł dalej w tej reformie, bo ta reforma jest tylko częściową reformą, w ogóle 

zlikwidowałby licea, na chwile obecną gdzieś tam w ogóle niepotrzebny twór wyrośnięty gdzieś tam z dawna. Na 

dzień dzisiejszy bym wprowadził tylko szkoły zawodowe. Dla każdego jednego, trzyletnie. Natomiast po tej szkole 

zawodowej to 2 czy 3 letnie technikum, czy też dwu lub trzy letnie liceum profilowane oczywiście. Które 

przygotowuje na przedmioty ogólne, humanistyczne, nie wiem jakie, na studia, bądź dające zawód technika, tak 

jak jest w tej reformie zamierzone. Zrobiła się w pewnym momencie taka moda, gdzieś w latach 90-tych, już w 

szkłach średnich. Szkoły  usiały sobie radzić, w nowej rzeczywistości. I przy każdej szkole, przy każdym 

technikum, powstawało liceum ogólnokształcące, że to był zespół szkół. I tych liceów wykształciło się co 

niemiara. My w naszych rejestrach mamy bardzo dużo ludzi po średnim wykształceniu ogólnokształcącym, czyli 

bez zawodu. I ostatnio bardzo duży odsetek ludzi, którzy nawet nie przystąpili do matury. więc na pewno trzeba 

było zrobić reformę, ja bym jeszcze dalej poszedł w tej reformie.  

3.4 Powody podjęcia reformy szkolnictwa wprowadzającego 

kształcenie dualne w opinii uczestników badań 

Uczestników wywiadu grupowego poproszono o odpowiedź na pytanie o to jakie 

według nich są powody podjęcia reformy szkolnictwa wprowadzającej kształcenie dualne 

oraz cele jakie przyświecają tym zmianom? 

Jednym z ważniejszych celów w opinii respondentów jakie są stawiane przed reformą 

jest podniesienie prestiżu wykształcenia zawodowego. 

– Na pewno dostrzeżono fakt tego, że do tej pory wiele osób posługiwało się właściwie tylko dyplomem, 

dokumentem nie posiadając żadnych kwalifikacji. Tutaj chodzi o to, żeby te osoby w jakiś sposób docenić  

i docenić ich umiejętności, które mogą zyskać posiadając jakieś kwalifikacje. 

– Można mówić o zmianie systemu wartości. Bo w latach 90-tych absolwent zawodówki był postrzegany 

jak osoby o gorszych kwalifikacjach, to teraz to wygląda inaczej. Dobry fachowiec jest ceniony, nie wstyd jest 



 

– 19 – 

dziś być rzemieślnikiem, pracować w zawodowych profilach, bo jak się okazuje jest to często cenniejsze  

niż kwalifikacje, które nie dają konkretnej umiejętności. 

– Ja jestem zdania, że fajnie, że ten projekt powstał. Ale takie jest moje zdanie, że nic nie da jeśli  

my sami nie zmienimy myślenia, że ktoś po skończonej zawodówce ma się zawód w ręku, że jest gorszy niż ktoś 

po studiach wyższych. Bo on nie poszedłby do zawodówki bo to wstyd. Jeśli my nie zmienimy tego  myślenia  

o edukacji, to żadne reformy nic nie pomogą. 

– Chłopak, który obsługuje jakieś urządzenie numeryczne, jest wysoko wykwalifikowanym specjalista 

np. po szkole zawodowej, bo może nie zrobić tego inżynier, który ma tylko teoretyczne wykształcenie. U jednego 

z dilerów na warsztacie samochodowym pracują absolwenci politechniki rzeszowskiej. Magistrzy, inżynierzy, 

przyszli tam po to by zdobyć doświadczenie praktyczne. Taka decyzja po skończonych studiach wyższych,  

a stanowiska mają równoległe z chłopakami po zawodówkach. 

 

Reforma – zdaniem części badanych – jest odpowiedzią na wyraźne oczekiwania 

pracodawców i zapotrzebowanie rynku pracy. Jest to więc konsekwencja powstania zjawiska 

tzw. zawodów deficytowych, tj. brak specjalistów w konkretnych zawodach. 

– Brak fachowców. 

- No brak pracowników, sytuacja gospodarcza,  

- Rynek wymusza. 

– Wynika to z wyraźnych oczekiwań pracodawców. 

– Ja sobie tak myślę, że w końcu zauważono… i to nie tylko ten rząd, że …. Myślę, że osoby pracujące  

z młodzieżą, przedsiębiorcy, doszli do takiego momentu, i okazało się, że zatrudnienie headhuntera nie starcza, 

bo brakuje specjalistów. Bo nie tylko, że się nie kształci specjalistów, też w rzadkich zawodach, ale też  

Ci wykształceni lepiej, bardziej operatywni, wyjeżdżają za granicę. Więc należy pomyśleć, co zrobić. 

– Pracodawcy też szukają osób młodych, ale też z doświadczeniem. Więc jest taka potrzeba,  

aby pracownik miał jakieś doświadczenie dodatkowo. 

–  Ja myślę, że to jest dostosowanie do dzisiejszego rynku pracy. Wszystkie zawody jakby zanikły. Dużo 

pracodawców poszukuje specjalistów z danych branż, a te dzieci nie miały się szans tego nauczyć. To wszystko 

powraca i to wszystko było zrobione. 

– Teraz też coraz częściej pojawiają się też pracodawcy, którzy mówią: dobrze, przyślijcie mi osoby, 

które nie mają doświadczenia, ale osobę, która chce się uczyć, która ma jakąś wiedzę, ja ją przeszkolę, douczę. 

Ale to musi być osoba, która ma coś w głowie po prostu. 

– Moim zdaniem brak wykwalifikowanych pracowników. Dostrzeżono ten problem, i zaczęto 

wprowadzać reformy w szkolnictwie.  

– Trzeba zwrócić uwagę, ze te zawody, które są zawodami zawodowymi, technicznymi,  

są niejednokrotnie dużo ciekawsze dla i bliżej sparowane z tą osobą. A niejednokrotnie jest tak, że ktoś idzie na 

studia bo wszyscy idą, bo musi, bo rodzina naciska, czy jest jakiś inny powód, a on by chciał zostać na przykład 

mechanikiem. Także myślę, że to też jest powód, żeby ludzi przekonać, żeby szli w tym swoim kierunku. A nie 

takim wymuszonym przez rynek pracy na przykład. 

– Ja bym dodała do słów koleżanki, że brak specjalistów, ale dobrych specjalistów. Bo tak jak też było 

mówione, ludzie idą na studiach bo trzeba, a jak ktoś poszedł z powołania do szkoły zawodowej, bo się tym 

interesuje, to naprawdę mógłby być dobrym specjalistą. A takich dobrych to ze świecą szukać. Na przykład taki 

fryzjer, każda kobieta wie, jak trudno jest dobrego fryzjera znaleźć. 

– Ja myślę, że po to aby dostosować ludzi do rynku pracy. W Rzeszowie mamy dolinę lotniczą i byłoby 

by super wprowadzenie takiego systemu, żeby przygotować młodzież pod tutaj strefę, Jasionka, Rogoźnica, 

dolina lotnicza, pod tym kierunkiem… 

 

Istotną przesłanką wprowadzenia reformy jest fakt, iż na współczesnym rynku pracy 

najbardziej cenieni są pracownicy potrafiący połączyć wiedzę teoretyczną ze stricte 

praktycznymi umiejętnościami. Tacy pracobiorcy, którzy ponadto dysponują odpowiednim 

doświadczeniem. Ważnym powodem zmiany ma być także kwestia niskiego poziomu 

dotychczasowego kształcenia i nieadekwatności oferty edukacyjnej w odniesieniu  

do zapotrzebowania rynku. 
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– Może to jest właśnie taka metoda, to kształcenie dualne, gdzie osoby, które się uczą idą do pracy  

w formie warsztatów, pewnie to będzie tak wyglądać, szkolnych, ponieważ one uczą się też pracować, tej kultury 

pracy. 

– Niska jakość wykształconych odpowiednio ludzi. Tu nie chodzi o poziom wiedzy teoretycznej,  

bo teoretyczna wiedzę ta młodzież może posiada, ale kompletnie nie potrafią pracować. Pracodawcy mówią, 

dajcie nam człowieka, który chce pracować. Ja już go tam będę lepił, będę sobie z nim radził. Byle tylko był 

elastyczny i chciał pracować. I myślę, że tutaj jest największy problem. 

– Ten system się trochę rozjechał jak na początku lat 90-tych powiedziano, że wszyscy mają mieć wyższe 

studia. Zrobił się z tego rzeczywiście sieczka, ponieważ odeszliśmy my od kształcenia zawodowego w kierunku 

wyższych szkół „gotowania na gazie”. Stało się co się stało, że aspirują w tej chwili różne osoby, które mają 

dyplomy wyższej uczelni jakieś licencjaty, czy coś w tym rodzaju, ale nie z kompetencjami na rynku pracy. 

– Mówiono o zatrudnieniu pracowników, a szkoły nie biorą pod uwagę kształcenia przyszłych 

przedsiębiorców. Oni kształcą pracowników. Kształcić trzeba kogoś, kto będzie miał taką wiedzę, i będzie z taką 

wiarą w siebie i po tej szkole otworzy własna działalność i sam będzie ludzi zatrudniać a nie iść do kogoś. 

– Podsumowując pracodawcy potrzebują doświadczenia i wykształcenia w zawodzie. 

– Oni byli produkowani, a zawodowi nie byli. Ci ogólni oni są przydatni i niezbędni dla gospodarki,  

ale oni byli produkowani, a nie powinni. A ci zawodowi... dostosowali się idealnie do rynku - po prostu nie było 

rynku, nie było szkół zawodowych, nie było techników. teraz rynek się tworzy, już tak na prawdę potrzebuje...  

To jest nieuniknione i potrzebne. 

– Potrzebuje rynek praktyków, pracodawcy potrzebują praktycznej wiedzy, potrzeba pracowników 

którzy z praktycznej strony znają się na robocie. Więc praktyczna nauka zawodu. Przede wszystkim.  

Jak pracownik przychodzi do pracy, to pracodawca, chce żeby on się na tym znał. Bo pracodawca traci ileś tam 

czasu, żeby wdrożyć pracownika do pracy.  On potrzebuje pracownika tu i teraz. Pierwszego dnia przychodzisz  

i pracujesz. Widomo, są różne sprzęty, rożne obrabiarki, jedna różni się trochę do drugiej. tego wdrożenia  

do pracy się nie wyeliminuje. Ale żeby skrócić go jak najbardziej. 

 

Ważnym czynnikiem jak zauważyli uczestnicy badań uzasadniającym wprowadzenie 

zmian w systemie szkolnictwa jest dobra sytuacja na rynku pracy oraz niskie bezrobocie. 

– Poza tym bezrobocie, wiadomo, że po kształceniu ogólnym będzie to bezrobocie, tak jak w Hiszpanii 

czy Grecji, we wszystkich tych państwach, państwo kładzie większy nacisk na kształcenie ogólne, niż zawodowe. 

I chyba już przeszliśmy ten etap ze tam coś bankrutowało coś powstawało, teraz ten system gospodarczy zaczął 

się stabilizować. I zaczął potrzebować pracowników. I teraz już nie wystarczy, że ktoś przyjdzie, przyuczymy  

i jakoś to będzie. Nagle okazywało się, szczególnie problemem mniejszych zakładów pracy jest to,  

że przyuczyłem pracownika i on uciekł. W związku stąd nie ma, że ile będę kształcił przyuczał… 

 

Respondenci zwrócili uwagę także na fakt, iż brak odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych pracowników wiąże się również z przemianami natury demograficznej, 

tj. zmniejszającej się liczby młodych osób wchodzących na rynek pracy, przy jednoczesnym 

przechodzeniem na emeryturę osób starszych – doświadczonych pracowników. 

 – Starsi pracownicy odchodzą na emeryturę. Nikt nie będzie 100 lat pracował, zmiana pokoleniowa. 

 

Kształcenie dualne pozwoli uczniom zweryfikować swoje kompetencje w praktyce  

i skonfrontować swoją wizję wybranego zawodu z jego rzeczywistymi cechami. Umożliwi  

to młodym osobom podjęcie racjonalnych decyzji dotyczących swojej ścieżki zawodowej. 

Jest to o tyle ważne, że słuszność niektórych – często bardzo istotnych – wyborów można 

ocenić dopiero post factum. To także możliwość przekwalifikowania się, szczególnie ważna 

w przypadku osób bezrobotnych. 

– Myślę, że ktoś będzie świetnie robić w drewnie i będę się w tym sprawdzać. Kiedy próbuje okazuje się, 

że nie mam ku temu żadnych predyspozycji. Także jest to też takie weryfikujące. Możliwość doświadczenia siebie 

w takiej pracy. 
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– Początkowym takim doświadczeniem każdego, bardzo szybko można weryfikować czy jest się w czymś 

dobrym, czy nadaje się do czegoś.  

– Jeśli pójdą w kierunku tego, że będzie ta młodzież odbywać praktyki u pracodawców, to tak. Oni się 

tego nauczą i zobaczą na czym to polega. Jeśli im to nie będzie pasować, to będą zmieniać szkoły. Natomiast 

zobaczą jak to w rzeczywistości wygląda. Jeśli natomiast będzie tak jak w warunkach do tej pory, w warunkach 

cieplarnianych, u instruktora, to będzie się to toczyć w złym kierunku Ja uważam że części techniczne, części 

praktyczne musza być na zewnątrz, nie mogą być w szkole. I to jest największy problem. I największą barierą, 

którą musimy przełamać i sprzęgnąć szkolnictwo, czyli ten proces edukacyjny z pracodawcą i praktyką. 

– Często jest tak tez, że osoba późno odkrywa, co chce robić, najpierw robi jedne studia, potem wie  

że nie może znaleźć pracy albo mu się zmieni upodobanie i później musi dalej się kształcić. 

– Dużo osób po studiach przekwalifikowuje się i pracuje w tych zawodach rzemieślniczych. 

 

Kształcenie dualne to w opinii uczestników badań próba powrotu do relacji mistrz – 

uczeń. 

To jest to załamanie lat 90-tych, przerwała się tradycja przekazywania wiedzy czeladnikowi przez 

mistrza. Gdzieś tam te lata 60-te, 70-tr, 80-tre nawet, bo ja też wtedy wyrastałem, bo najpierw było, że najpierw 

jestem uczniem, ale za chwilę jestem mistrzem. Ja pochodzę z Przemyśla gdzie szkoła rolnicza była bardzo 

nobilitowana, czy zawodowe... Ja wyniosłem bardzo pozytywne, taki wizerunek, mniemanie, osąd o szkolnictwie 

zawodowym. My wszyscy mieliśmy przeświadczenie, że zawodówka jest ok, no może troszkę niżej niż liceum czy 

technikum, ale myśmy wiedzieli ze za chwile on prawdopodobnie będzie więcej od nas zarabiał, będzie tym 

mistrzem. teraz on zaczyna, może jest takim byle kim, ale za chwile to będzie na prawdę coś. I ten etos, który był 

powiązany z takim starym mistrzostwem  czeladniczym, cechowym przeniósł się na przemysł. I to były te praktyki 

i to było dobre. Ale  przede wszystkim to środowisko, żebyśmy zaczęli pozytywnie mówić o szkolnictwie 

zawodowym i nie wstydzić się tego, nie ma takich informacji w mediach.  

 

Efektem reformy powinno być także przygotowanie młodych osób do efektywnego 

funkcjonowania na rynku pracy. To także powinna być pomoc w racjonalnym planowaniu 

swojej kariery zawodowej dzięki aktywnemu wsparciu doradców zawodowych. W grę 

powinno wchodzić także nauczanie podstaw przedsiębiorczości, która umożliwi młodym 

osobom zakładanie własnych firm i prowadzenie działalności na zasadzie samozatrudnienia. 

– Po liceum, czy po studiach, ludzie nie wiedzą, że najłatwiej znaleźć pracę w urzędzie przez BIP.  

Oni nie wiedzą, że coś takiego istnieje. Wystarczy, że osoba wie, sprawdza sobie, często ma większe szanse. 

– Przedmioty takie są tylko, martwe, drugim przedmiotem takim jest doradztwo zawodowe. My  

z naszego punktu dokładnie dostrzegamy, gdzie nas szkoły proszą, żebyśmy to my przyszli, a nie żeby to był 

doradca zawodowy, który jest w szkole. On przerabia jakiś śmieszny materiał oderwany od rynku i od 

rzeczywistości. Ja na każdym spotkaniu z nauczycielami i dyrektorami podkreślam, zadajcie mi to pytanie, ilu 

waszych doradców zawodowych było się u nas zapytać o to jaki jest rynek, w jakich zawodach należy kształcić, 

jak dzieci ukierunkowywać… moja odpowiedź na to pytanie będzie piękna i krótka – zero. 

– Przedsiębiorczość, tak. 

 

W opinii uczestników badań reforma powinna skutkować także ścisłą, ale też 

partnerską i racjonalną współpracą pomiędzy pracodawcami i placówkami naukowymi w celu 

diagnozy potrzeb rynku oraz formułowania jak najbardziej trafnych prognoz dotyczących 

trendów w zatrudnieniu. Z drugiej strony pracodawcy – przedsiębiorcy powinni też mieć 

wpływ na kształtowanie programów nauczania na wszystkich poziomach systemu edukacji,  

a szczególnie w przypadku szkół branżowych i technicznych.  

– Współpraca z przedsiębiorcami i naukowcami.  

– I naukowcami, żeby powiedzieli jakie są trendy. Żeby powiedzieli ile tych szkół budowlanych,  

ile mechanicznych. Które branże. Statystyczne wymiary. 

– Żeby pracodawcy powiedzieli, czego potrzebują.  
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– Stworzyć jakieś dobre podstawy programowe, odpowiedzieć na pytanie jaki zakres umiejętności  

i kwalifikacji powinien mieć absolwent. 

– Z tym trzeba uważać, bo pracodawcy mają taką skłonność, bo ja z nimi rozmawiam i  najchętniej by 

dostali takiego ucznia, który maszynę X potrafi obsłuży. A nie można uczyć ucznia tylko na maszynie X bo to 

należy do firmy albo do producenta maszyny x. My musimy mieć ucznia, który różne maszyny potrafi obsługiwać, 

oczywiście z branży. Więc trzeba być ostrożnym z tymi pracodawcami. 

3.5 Ocena założeń reformy szkolnictwa dotyczących kształcenia 

dualnego 

Osoby biorące udział w badaniach FGI zostały zapytane o to: czy ich zdaniem 

kształcenie dualne odpowiada wymogom współczesnego rynku pracy? oraz o to jak oceniają 

założenia reformy? 

Wśród uczestników zdania odnośnie tego czy reforma odpowiada wyzwaniom 

współczesnego rynku były podzielone. Jednakże w wypowiedziach przeważały pozytywne 

opinie na ten temat. Osoby uważające, że reforma ta jest zasadna wskazują na położenie 

nacisku na kształcenie praktyczne pozwalające na uzyskanie odpowiedniego doświadczenia 

oraz na kwestię doradztwa zawodowego umożliwiającego efektywne funkcjonowanie na 

rynku pracy. Badani ci doceniają możliwość wyspecjalizowania się w konkretnych zawodach, 

które można określić jako deficytowe na rynku pracy. 

– Tak jak powiedziałam. Myślę, że w jakimś tam dużym procencie, może nie 100% spełnieniu oczekiwań 

rynku pracy. 

– To się jeszcze okaże… Ale kierunek jest dobry. 

– Po części jest dobry, ale myślę że powinno się go jeszcze zreformować, zmienić. Powinniśmy też tu 

gonić za Ameryką i specjalizować dzieci od najmłodszych lat. Sądzę, że zacznie się to wyrównywać z czasem, 

jeśli ludzie od początku zaczną robić to co chcąc robić, to wszystko zacznie się tu wyrównywać.  

– Szkoła branżowa i zawodowa różnią się nazwą, po to żeby tą stygmatyzacje tutaj zlikwidować. 

– Myślę, że na tym etapie szkół średnich jest to zasadne, ta możliwość właśnie spróbowania 

praktycznego i spróbowania zdobycia wiedzy i jakichś praktycznych umiejętności. Plus tego jest taki, że taki 

młody człowiek jest w stanie zweryfikować czy  dobrze się czuje w tym zawodzie i przy pracy w takim zawodzie, 

to na tym etapie tak. Pewnie nie zawsze będzie to wpływało na ostateczną i dobrą decyzję co do przyszłości 

zawodowej. Na pewno większe szanse na wybranie bliżej swoim predyspozycjom i temu w czym się dobrze 

czujemy. 

– Może bardziej kształcenie tych umiejętności miękkich. Dzieciaki już w szkole powinny być uczone 

zachowania u pracodawcy, już szukania pracy, pisanie listów. No na prawdę to zostało już wprowadzone, bo jest 

to doradztwo zawodowe, ale ono nie jest prowadzone jak powinno. Może trzeba by zrobić takie zajęcia 

praktyczne, żeby człowieka młodego, już 18-letniego wysłać do pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną. Czy 

ściągać pracodawców, żeby przeprowadzili z nimi taką próbną rozmowę. 

– Taką symulację 

– I czy pracodawca powiedział, czy by go przyjął po tej rozmowie, żeby on się nie stresował w wieku 25 

lat, po zakończeniu studiów, bo idzie pierwszy raz na rozmowę, tylko miał na przykład obowiązkowo zaliczyć trzy 

rozmowy w semestrze z pracodawcą. I on daje taką informację zwrotną, że zestresowany, żeby móc z nim 

pracować.  

– Pracodawcy oczekują, że po tych szkołach przyjdą pracownicy, którzy będą mogli od razu pracować. 

Szkoły zawodowe, powinny mieć pracownie. Przede wszystkim państwo powinno znaleźć środki na organizacje 

praktyk. Bo jak pracodawca ma produkcję, ma jakieś kontrakty, to nie może sobie pozwolić na błędy.  

A zatrudniając takiego praktykanta, to zanim go dopuści do faktycznej pacy, to jest dla niego duże ryzyko. I tu 

nawet nie chodzi o to, że on może nie umieć, ale jest strach pracodawcy przed tym, że on może ponieść duże 

koszty finansowe związane z ewentualnym brakami jakimiś, lub popełnienie błędu praktykanta, który ma przecież 

prawo do popełniania błędów. Więc powinny być duże środki finansowe, żeby zorganizowane te placówki były. 

Po drugie pracodawcy mają maszyny nowoczesne, więc pracownie też muszą być wyposażone w maszyny 

nowoczesne, a nie takie jak  funkcjonowały 20 lat temu. 
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– Bardziej skierowany jest pod specjalizację, pod umiejętności, a nie tylko wiedzę ogólną, którą 

wcześniej system takich pracowników generował… 

– Technologie rozwijają się całkiem inne, pracownicy są często specjalistami nie, dlatego, że zdobyli 

wykształcenie w szkole, tylko to było ich pasją i różnymi drogami dochodzili do tego, że są takim pracownikiem, 

który potrafi zrobić coś, czego inny nie potrafi. Myślę, że te technologie, wymagania są całkiem inne… 

– Najważniejsze będą praktyki w miejscu pracy. W realnym środowisku. Też to na pewno wpłynie na 

rozwój ogólny. Przystosowanie się do obowiązku, że to będzie też taki etap zdobycia kultury pracy, której nie 

można było zdobyć w warsztatach szkolnych różnych. 

– Ale tez pójdzie to takiej szkoły, potem zacznie pracować… i taka świadomość , ze można zmienić 

pracę, to jest bardzo trudne. Młody człowiek dodatkowo nie jest nauczony nawet szukania pracy, bo wiadomo,  

że pójdzie tam do pracy. Szczególnie ze teraz jest taka konieczność zmiany postawy, ta umiejętność, może 

elastyczność, umiejętność przebranżowienia się. Pewnie w niektórych zawodach super, jeśli ktoś tak na sztywno 

idzie, ale nie wszędzie, tak jak koleżanka wspomniała, nauczy się tylko do jednego zakładu… A ta umiejętność na 

rynku pracy jest konieczna… 

 

Badani docenili także fakt, iż poradnictwo i praktyka zawodowe są planowane  

na wczesnych szczeblach edukacji, co w razie błędnego wyboru umożliwi młodemu 

człowiekowi podjęcie relatywnie szybko decyzji o przekwalifikowaniu się.  

– Ja się jeszcze zastanawiam nad świadomością i znajomością zawodów. Jeżeli te dzieci są już na 

etapie, że mogą wybrać ten dalszy kierunek kształcenia, to na jakiej zasadzie te wybory się odbywają, co w tych 

zawodach się robić, co się dzieje jak się idzie do tej pracy. Bo każdy ma pojęcie o tych zawodach, ale takie 

ogólne. Dobrze by było, żeby te dzieciaki te zawody poznawały już lepiej na etapie wyboru.  

– Ale one już w podstawówce je powinni poznawać… 

– Tak, dlatego mówię, na etapie wyboru, a potem żeby miały ewentualnie możliwość jak najszybszej 

zmiany. 

 

Wśród wypowiedzi badanych pojawiły się także zastrzeżenia odnośnie założeń 

reformy podkreślające zbyt małą intensywność działań związanych z doradztwem 

zawodowym, koniecznością wsparcia uczniów wiedzą psychologów i pedagogów, brakiem 

objęcia poradnictwem zawodowym nauczycieli i rodziców. 

– Według reformy jest jedna to godzina od drugiego semestru 7 klasy i w 8 klasie, Myślę, że to jest 

mało. Myślę, że powinien być w szkole na etat doradca zawodowy, do którego będzie mógł przyjść uczeń  

z danym problemem, jak nie będzie się mógł zdecydować na zawód i porozmawiać, jaki ma wybór. Bo przy dużej 

klasie 25 osobach, nie każdy chce, może się też wstydzić swoich wyborów. 

– Ta godzina mogłaby być , ale dodatkowo, tak jak jest psycholog, pedagog…  

– Mnie się nasuwa taki pomysł, że w ślad za tą reformą, trzeba by edukować nauczycieli. Może to co my 

mówimy, o tym czego trzeba uczyć uczniów, może oni tego nie wiedzą? 

– Największy problem to jest edukacja rodziców. I my tu nie mamy pola manewru. Niestety. My mamy 

taka pokusę, chcemy jako urząd zrobić takie pilotażowe spotkanie z rodzicami. Nie mamy takich narzędzi,  

bo działamy jako urząd, ale bardzo byśmy chcieli wyjść do przodu I zdiagnozować i edukować rodziców 

zawodowo pod kątem dzieci. I tu tego brakuje. Bo są zmiany pokoleniowe. My wyrastaliśmy w rodzinach 

wielopokoleniowych, gdzie ze względu na czynniki materialne mieszkało się z bratem jego rodziną, babcią, 

wujkiem. I wszyscy razem musieli żyć i się porozumiewać. Sytuacja teraz się zmieniła na tyle do przodu,  

że dzisiaj młodzież nie potrzebuje niczego więcej niż smartfonu, żeby wiedzieć wszystko co ich interesuje. Znają 

wszystkie swoje prawa, a nie obowiązki. I są w pewien sposób roszczeniowi. I nie ma takiego dzisiaj chyba 

narzędzia, które pozwoliłoby im przytrzeć nosa, wprowadzić jakąś dyscyplinę. Nie ma tego narzędzia,  

a  go bardzo brakuje. Tu nie chodzi o jakieś znęcanie, czy kary, czy jak to nazwać. Za moich czasów się 

dostawało linijką po łapie. Ale rzecz nie polega na tym żeby wracać do dawania linijką po łapach, tylko 

dostosować się do nowych czasów… my dorośli za tym nie nadążamy. Dzieci, korzystają z każdej możliwości,  

to są chyba najlepsi psychologowie, doskonale wyczuwają wszystko co im wolno, nawet im brewka nie pyknie  

w czasie kłamania, czy tam zmyślania jakichś historii. Te zmiany pokoleniowe i techniczne na tyle szybko się 

dzieją, że my za tym nie nadążamy, system edukacyjny nie nadąża. Niestety nie nadąża za tym. 
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Wątpliwości respondentów budził także aspekt relacji pomiędzy szkołą  

i pracodawcami w kontekście programów nauczania, ale także faktycznej realizacji 

kształcenia praktycznego. 

– Tutaj wracając jeszcze do tych programów nauczania, w projektach unijnych też mamy z tym do 

czynienia. W projektach unijnych proponuje się taki system kształcenia dodatkowego, ustawicznego, gdzie te 

programy mają być z pracodawcami kluczowymi konsultowane… wiem z praktyki, że duże firmy pozwalają sobie 

na coś takiego „wy pracujcie, a my się podpiszemy”. Tak to wygląda. 

 

Zdaniem części badanych problematyczna jest jednak zbyt wąska specjalizacja jaką 

przewidują założenia reformy edukacji. Kłopotliwą sprawą może być zbytnie przywiązanie 

ucznia do konkretnego przedsiębiorstwa, którego potencjalny upadek może skutkować 

długotrwałym brakiem zatrudnienia młodego pracownika. 

– Wąska specjalizacja, idą do szkoły gdzie mają gwarantowaną pracę, tak naprawdę nie interesuje 

ogóle rynkiem pracy, i nie interesuje się tą sytuacją, ze może będzie musiał kiedyś tę prace zmienić. A jeżeli się 

okaże ze będzie musiał zmienić, to jest to gotowe… że odpadam z rynku pracy. 

– Chciałam coś innego jeszcze dopowiedzieć. W szkole pierwszego stopnia, planuje się że osoby będą 

zdobywać tylko jedną kwalifikację. To też…. Mogą skończyć albo nie skończyć. Bo ta jedna specjalizacja, to 

myślę, że za mało…. Myślę, że to jest program pod daną firmę, kończę tę kwalifikację i co dalej? 

– No właśnie, bo gwarancja zatrudnienia... To jest ukierunkowane pod jedną firmę, a potem tam nie 

będzie pracy. 

– Tu jest taki zgrzyt, bo mówimy, że szkoły branżowe, na jak najwyższym poziomie kształcenia, i znów 

sięgam do takiego zdania z raportu, jaki znalazłam, że patrząc na współczesną edukacje zawodową, to nie 

podąża ona drogami, którymi zmierza świat i zmieniająca się gospodarka UE, w której my jesteśmy. I dalej, 

patrząc na pracodawców, to można powiedzieć, że najważniejszy jest poziom wykształcenia pracownika. Znak 

zapytania dałam, w tym wszystkim nie jest ważne, jaki jest zawód wyuczony, tylko, na jakim poziomie jest nasze 

wykształcenie, jaka mamy wiedzę, doświadczenie, jakimi jesteśmy fachowcami. Czyli też, jakie są nasze 

możliwości. A te możliwości określa też zasuw wiedzy ogólnej. Bo jak mamy jakąś wiedzę ogólną, mamy 

umiejętności praktyczne, to łatwiej nam jest poszukać tej pracy i się przebranżowić. A jeżeli jesteśmy wąsko 

wyspecjalizowani i ktoś mówi, że przedmioty ogólne są za proste, jest ich za dużo, to potem taki człowiek, 

pomimo, że skończy szkołę branżową jedną i drugą, to będzie miał trudno. To, co pani powiedziała, że trzy 

zawody będzie miał. Nie, bo najpierw w szkole pierwszego stopnia jeden, a potem ten jeden i drugi. Więc to jest 

takie troszeczkę ograniczenie, zawężenie. 

– Będziemy kształcić pod tą firmę, a jeżeli weźmiemy np. Lubaczów i będziemy chcieli stworzyć 

branżową szkołę w zakresie np. kucharza, to on trafi do jakiegoś baru pod Lubaczowem, i przepraszam, to nie 

będzie żadne kształcenie, o którym tutaj rozmawiamy, to się nie zmieni. 

 

Zdaniem części respondentów reforma może zostać odebrana jako narzucanie 

konieczności dokonywania trudnych życiowym wyborów osobom zbyt młodym  

na podejmowanie tak ważkich decyzji.  

– I właśnie czy to nie będzie takie narzucanie dziecku…. Myślę, że to jest około 10 lat, ono już mniej 

więcej wie co mu się podoba, jakie ma zdolności, jest w stanie określić do czego się nadaje, do czego nie nadaje, 

dziecko takie ma często marzenia. Można zbadać takiego dzieciaka i powiedzieć , ze to na przykład nie to… 10 

letnie czy potrafi? Można na pewno zbadać do czego ma większe kompetencje. To jest tak, tu nawet nie 

powiedziałabym ze takie kształtowane kulturowo, tylko fizyczne, czy lewa półkula mocniejsza, czy słabsza, czy 

ma bardziej predyspozycje do byciu muzykiem, czy polonistą. Ale też ja bym nie narzucała zawodu od razu, bo ja 

to tak zrozumiałam, że narzucamy. 

– Ja uważam, że z drugiej strony człowiek, który teraz kończy podstawówkę, będzie miał lat 14,  

to uważam ze to jest za szybko do wybierania ścieżki  życiowej.   

– Jeszcze jak poszła rok wcześniej, to będzie miała 13, i to jest za szybko moim zdaniem na wybieranie 

tej ścieżki życiowej. Wiadomo, że ją później można zmienić… 
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Według niektórych badanych reforma może napotkać barierę w postaci braku młodych 

osób, które będą chętne do podjęcia kształcenia zawodowego w szkołach branżowych. W tym 

kontekście odstraszające mogą być nieraz trudne i wymagające dużego wysiłku warunki 

wykonywania niektórych zawodów. 

– Tak jak powiedziałam, nie będzie zapotrzebowania, nie będzie chętnych na pracowników, jakich rynek 

pracy teraz potrzebuje. 

– Na przykład w budownictwie. Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie chcą iść do pracy w budownictwie. 

To jest ciężka praca, mimo że jest potrzeba, są braki… 

– Całkiem niezłe zarobki… Tak, ale nie ma chętnych i mimo że jest zapotrzebowanie rynku, może się 

okazać ze taka szkoła nie powstanie, bo nie ma chętnych. 

 

W nielicznych przypadkach uczestnicy wywiadów przyznawali, że nie mają 

możliwości oceny założeń reformy edukacji z uwagi na to, że ich po prostu nie znają.  

W ogóle nie znam złożeń… Jeżeli byłby na tyle elastyczny, że pozwalałby oprócz tego kształcenia 

minimum teorii, pozwalałby na organizowanie pracy zawodowej nie tylko tutaj w kraju, ale umożliwiał tym 

ludziom prace w zawodzie gdziekolwiek. Tam gdzie są potrzebni będą wynagradzani i się czegoś naucza. 

3.6 Zalety wprowadzenia systemu kształcenia dualnego w opinii 

uczestników badań 

Zasadniczym pytaniem badawczym było to: jakie według uczestników badań są zalety 

wprowadzenia systemu kształcenia dualnego? Jakie są oczekiwane korzyści z jego 

wprowadzenia? Jakie kategorie społeczne mogą najbardziej skorzystać na jego 

wprowadzeniu? Jakie branże mogą szczególnie skorzystać na tego rodzaju rozwiązaniu?  

Podstawową zaletą nowego systemu edukacji jest zdaniem respondentów położenie 

nacisku na kształcenie praktyczne. Dodatkową motywacją jest przewidywana zapłata 

uczniom za wykonywaną pracę. Niektórzy badani uznali za ważną zaletę reformy likwidację 

gimnazjów, które ocenili oni jako stratę czasu. Zwraca tu jednakże uwagę fakt niezbyt 

precyzyjnej wiedzy badanych na temat założeń reformy. Co więcej wyrażano także obawy  

o jakość tychże praktyk. 

– Tak, moim zdaniem, założenia jeżeli ten system wejdzie, przy założeniu minimum teorii, a maksimum 

praktyki, żeby ten człowiek wiedział ze ma z tego korzyści, jakąś gratyfikacje np. pieniężna, to ten system ma 

znaczenie. Bo nawet po trzech latach to ma też nawet chęć do podjęcia tej specjalizacji dwuletniej, żeby się 

wykwalifikować, bądź ma już jakieś doświadczenia zawodowe, już może się czymś legitymować. Może już też 

pójść o krok wyżej na szczeblach swojej kariery zawodowej, widzi, że z tego są konkretne pieniądze, może  

w siebie dalej zainwestować. To by była korzyść, gdyby było takie rozwiązanie, no też nie znam tego założenia. 

Ale jeżeli to dalej będzie teoria i tylko raz w tygodniu jakaś praktyka to moim zdaniem nie będzie miało to sensu. 

– Do szkól branżowych ma wejść oko 1400 godzin praktycznych, to jest bardzo dużo. 

– Jak się będzie kształcił, będzie  cos umiał, i będzie mu łatwiej wejść na rynek pracy. 

– Szansą dla młodego człowieka w edukacji dualnej jest jedna rzecz. Ten młody człowiek, który 

decyduję się na ten typ kształcenia pod warunkiem, że to wykształcenie będzie przygotowane tak, że on 

rzeczywiście się wstrzeli w ten rynek pracy i w tym zakładzie będzie pracował. To on przy okazji w ramach tych 

praktyk powinien poczuć siłę pieniądza. I to jest bardzo ważne, bo ja akurat pracuje z taka młodzieżą, taki 

projekt robi zespół szkół na Warszawskiej, młodzież wyjeżdża na praktyki w ramach projektów unijnych do 

Hiszpanii, do Włoch, Szwajcarii itd. I oni jakby zaczepiając się tam maja szanse pobyć na tej praktyce miesiąc 

dwa trzy, pobyć w hotelu, restauracji, zarobić przyzwoite pieniądze, mało tego na następne wakacje pojedzie tam 

zarabiać. Załapie kontakty i tak sobie ta młodzież radzi. 
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– Ja oczekuje najbardziej wyjścia ze szkoły na praktyki do pracodawców. Jeśli uda się nawiązać kontakt 

szkołom, z pracodawcami, bo to nie jest proste. My tu zawiązaliśmy partnerstwo lokalne na terenie powiatu, 

pierwsze sześć konferencji dotyczyło ogólnie ożywienia takiego gospodarczego, natomiast od zeszłego roku 

skierowaliśmy to partnerstwo na tory edukacyjne, czyli powiązanie naszego systemu edukacyjnego  

z powiatowym rynkiem pracy. I przedstawienia się nawzajem sobie i nawiązania bliższej współpracy 

pracodawców ze szkołami. I to przynosi już efekty, prosty temat- wędliniarz. Kierunek kształcenia, który jest  

w Jarosławiu w szkole, niezależnie od nas. I 100% dzieci ma praktyki w Sokołowie w zakładach mięsnych.  

I często zostają tam na stałe jak skończą szkołę w pracy. Jeśli się sprawdzają to jest ich zawód. Nie będziemy się 

w tej chwili rozgałęziać. Bycie na miejscu w zawodzie… My też do Sokołowa puszczaliśmy staże. Na tej zasadzie, 

że jak ktoś tam odbędzie staż, to będzie miał pracę zagwarantowaną. Także, że nie ma problemu. I przy większej 

ilości ludzi, to część, ten nie pójdzie, bo tam jest za zimno, ten nie pójdzie bo tam śmierdzi. Znaczy poszedł,  

ale oni przerywali staże i kończyli. Bo jednak to nie spełniało ich oczekiwań, nie tak sobie wyobrażali. 

– Kolejna ważna rzecz, nie bójmy się mówić o wynagrodzeniu, niech te dzieci wiedzą ile się zarabia  

w takim zawodzie. To też jest bardzo ważne. I to też ma znaczenie w kontekście ambicji dziecka i rodziców. Jeśli 

on będzie widział, że się w tym widzi, ale nie będą go poprzekonywać pałce, to on się może jednak nie zdecyduje, 

albo jak on się nie bardzo w tym widzi, ale zarobki go przekonają, że jednak warto. Zależy. Czy chcą tam swoje 

życie przeżyć godnie, po prostu mieć stabilne wynagrodzenie. 

– Myślę, że korzyścią jest ze nie będzie gimnazjum, czyli tego przejściowego okresu, który niewiele 

wniósł. To będzie OK. Ale wada jest ograniczenie możliwości specjalizacji. Jakie branże mogą skorzystać? Jeżeli 

będą dobrze przygotowane szkoły z punktu widzenia praktycznego, no to skorzysta na tym bardzo mocno branża 

przemysłowa, branża budowlana, motoryzacyjna, branża nie wiem, jaka jeszcze... 

– Praktyka praktyce nie równa. 

– I to właśnie ta obawa, bo praktyki mają się odbywać u polskich pracodawców. I tutaj jak ja widzę 

fryzjerkę, która siedzi tam przez dwie godziny i tylko zamiata włosy. 

 

Ważnym atutem reformy jest wprowadzenie obligatoryjnego doradztwa zawodowego. 

– Moim zdaniem to poradnictwo zawodowe, którego nie było…. 

– Ja myślę, że ta reforma powinna położyć nacisk na to, że dzieci   kończąc podstawówkę powinny być 

zbadane, czego na prawdę chcą. 

 

Interesującym aspektem jakim poruszyli respondenci w kontekście wprowadzanej 

reformy jest dążenie do takiej standaryzacji wykształcenia w Polsce – szczególnie na 

poziomie szkolnictwa zawodowego – aby można było bez większych problemów uzyskać 

uznanie uzyskanego dyplomu w innych krajach.  

– I to jest duży plus, jest taki, że będzie można poruszać się na tych rynkach już szerszych, bo mówimy 

cały czas lokalnie, ale to, że nazwiemy te kwalifikacje, uporządkujemy to w jakiś sposób, to będzie nam łatwiej 

chociażby dążyć do tego co rynek pracy nawet wymaga czy … zmiany miejsca zamieszkania,  wyjazdy za 

granicę, one ciągle będą miały miejsce tak jak to  jest na większych obszarach, terenach, w  Stanach chociażby… 

To jest dużym plusem. 

 

Jeśli chodzi o branże, które mogą szczególnie skorzystać na reformie, to przeważnie 

wskazywano te związane z tzw. zaawansowanymi technologiami, ale także takie jak 

budownictwo. W opinii badanych reforma może również przyczynić się do odrodzenia 

zawodów rzemieślniczych.  

– Może jakieś techniczne branże, o budownictwie już mówiłam. Dawniej kiedyś były szkoły budowlane. 

Jakieś mechaniczne, spożywcze, handlowe. Kiedyś można było pracować w sklepie będąc po szkole zawodowej 

handlowej. A teraz wiemy, ze po studiach ludzie pracują w sklepach. A myślę, że taka zawodowa szkoła 

handlowa lepiej by przygotowała do zawodu, niż taka teoretyczna wiedza, jaką zdobywa się na niektórych 

kierunkach studiów, wiec wydaje mi się... 

– Wydaje mi się, że w tej kwestii tu odgrywa rolę ten rynek lokalny. Na przykład u nas powinno to być 

ukierunkowane na Dolinę Lotniczą. Wiadomo, mechanika, obrabiarki numeryczne. Tutaj uczniowie mają dużą 

szanse, żeby dostać pracę. A w innym rejonie gdzie jest bardziej rozwinięte rolnictwo, szkoły powinny iść  

w zupełnie inne kierunki. 
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– Na pewno budownictwo, wszystkie techniczne branże. 

– Ślusarz, tokarz, ja tak na prawdę myślałam, że te zawody wyginęły... I na prawdę, osoby w wieku 40 

lat, są jeszcze w stanie znaleźć, ale młode osoby –  tokarz, ślusarz, patrzą na nas jak na UFO., Co to za nazwy, 

takich nie ma... 

– Są takie zawody poszukiwane, ale to trochę kosztuje. Bardzo dużo, przynajmniej u mnie w mojej 

miejscowości, jeśli chodzi o  takie drobne usługi. Zawód krawca, szewca. 

 

Na reformie jak stwierdzili respondenci w pierwszej kolejności powinni skorzystać 

uczniowie i młodzież przygotowująca się do rozpoczęcia kariery zawodowej. 

– Jeśli mówimy o uczniach…. 

– W każdym razie nie mówimy tu o osobach z historią zawodową, tylko to są ludzi, którzy dopiero kimś 

mogą być dopiero coś stworzyć. 

– Wydaje mi  się że to jest dla młodzieży  jakaś alternatywa. Bo tak - skończy to i może dostać pracę, 

jeśli nie będzie się podobało albo nie będzie to interesowało, to może wyjechać, może próbować czegoś innego. 

Bo teraz jest to kształcenie przez całe życie, niestety pracownik, człowiek musi się teraz kształcić przez całe 

życie, nie zostaje w jednym kierunku, tylko uczymy się cały czas.  A jest ta możliwość, że jak skończę szkołę, to 

mogę z rok, dwa lata, przy mamie zostać i będę miał pracę. Nie będę tylko na utrzymaniu rodziców. Ale mogę 

tutaj spróbować,  jakieś doświadczenie zdobyć.  Bo te młode osoby muszą zdobyć doświadczenie. A potem będę 

próbował dalej.  Więc oni tu bardzo uderzyli dobrze i na prawdę szkole teraz udało się  z tym kierunkiem, ale 

tylko i wyłącznie dzięki tej firmie. 

 

Beneficjentami nowego systemu edukacji będą w opinii uczestników badań także 

pracodawcy. 

– Ale też ogólnie pracodawcy, bo tak jak mówiłam, będą mieli pracownika. 

– Może tak podsumowując, to zyskują pracodawcy, bo jak przychodzi na praktyki młody człowiek,  

to pracodawca może go nauczyć i potem jakby on skończył ta edukację to mógłby dostać pracę. 

 

Zaletą reformy może być jej korzystne oddziaływanie w odniesieniu do społeczności 

lokalnych. Możliwość otwierania przyzakładowych szkół umożliwia zmniejszenie skali tzw. 

drenażu mózgów, a pozostanie młodzieży w miejscu zamieszkania będzie sprzyjać trwałości 

więzi rodzinnych i społecznych. 

– Ja może dam taki przykład: w Nowej Dębie w techniku, bo koleżanka, która pochodzi z tych okolic, 

mówiła że dwa lata temu... tam była chyba huta szkła. Po prostu boom, jak powstał ten kierunek, bo ta firma 

zaczęła się  reaktywować, odradzać. Zrobili taki nabór, ponieważ wszyscy po gimnazjum poszli na ten kierunek. 

Chyba może dwie czy trzy osoby  wyłamały się do LO. Bo wiedziały te dzieci, że od razu dostaną pracę. I to była 

szkoła zawodowa, bo to była dwa, czy trzy lata temu i technikum. W szkole zawodowej odpowiedni kierunek, w 

technikum odpowiedni. Ale prawie wszyscy poszli z tego  gimnazjum, z tych klas, do tej szkoły.  

– Ja myślę, że Ci, co mają wyjechać i tak wyjadą, ale większość osób wybierze, wiążąc swoją przyszłość 

z danym miejscem, to wybierze szkołę gdzie są pewni, że po takiej szkole znajdą pracę, bo jest takie 

przedsiębiorstw. I wybiorą taką szkołę. 

– Ludzie nie chcą wyjeżdżać, jeśli nie muszą. Jakby nie musieli, to by też zostali tu, a nie, że dla zarobku 

musieli wyjechać gdzieś. Jeszcze 5 lat temu w 4 klasie pytając uczniów, co będą robić, odpowiadali, wyjeżdżamy 

za granicę. A dzisiaj się pytałam, przygotowując się do tego spotkania w 4 klasie miałam lekcję i się pytam,  

a co będzie cię robić, kończąc szkołę, zdając maturę, egzaminy - będziemy tutaj szukać pracy, nie jedziemy już za 

granicę. Jedna osoba, dwie, która bardzo dobrze mówi po angielsku, jedzie za granicę, bo wie, że tam dalej by 

chciała kontynuować naukę. Ale inni nie chcą. Nie chcą już.... Już ta Anglia, Niemcy, Holandia, to nie są kraje, 

gdzie jest tak wspaniale. Wszystko jest usłane różami... 

– Tu mają taki spokój. I wydaje mi się, że to nowe pokolenie też docenia życie rodzinne, nie chcąc tej 

rozłąki rodzinnej.... 

– To pokolenie Z tak zwane, które mam w domu, więc na pytanie, dlaczego rzucił prace, to mówi,  

bo ona mnie nie rozwijała. Albo dlaczego czegoś tam nie robi? Nie ma sensu. Albo że, ....taka postawa, że jak nie 

zrobisz czegoś, nie zapracujesz to nie będziesz miał a on mówi: to nie będę. I jak nie ma poziomu, który on tam 

sobie wywalczył, to nie podejmuje działań. To jest naturalne, to jest takie oszczędzanie energii… 
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3.7 Wady systemu kształcenia dualnego w opinii uczestników badań 

Istotnym pytaniem badawczym było też takie, które dotyczyło  ewentualnych wad 

dualnego systemu kształcenia. Respondenci zostali poproszeni o to, aby wskazali jakich 

elementów brakuje w przyjętych założeniach tego systemu? oraz Jakie mogą być potencjalne 

negatywne konsekwencje jego wprowadzenia? 

W opinii części badanych ważnym mankamentem nowego systemu jest zbytnie 

zawężenie specjalizacji. Z jednej strony pojawia się możliwość kształcenia w wąskim 

zakresie, a z drugiej strony na późniejszych etapach kariery zawodowej takie 

wyspecjalizowanie może oznaczać niedostosowanie do potrzeb innych zawodów oraz  

pracodawców. Jednakże, w tym kontekście pojawiły się także opnie przeciwne, tj. wskazujące 

na to, że taka specjalizacja jest pożądanym rozwiązaniem. Ponadto wskazywano na 

wydłużenie się okresu kształcenia, co dla niektórych młodych osób chcących wcześniej wejść 

na rynek pracy może być czynnikiem demotywującym. Co więcej obawiano się, że nie będzie 

chętnych na II stopień kształcenia branżowego.  

– Współcześnie wymagana jest wielozadaniowość, gdziekolwiek idziemy do pracy nie wykonujemy 

stałych czynności, tylko wykonujemy szeroką gamę pewnych czynności. Nie mamy jakichś stałych rutynowych 

rzeczy do zrobienia, tylko tak naprawdę każdy dzień przynosi nam nowe wyzwania. Jak to się ma z tym 

ubranżawianiem i taką jedną kwalifikacją? Czy takie osoby po takiej branżówce odnajdą się na rynku pracy, 

kiedy teraz trzeba cały czas się rozwijać i nowych doświadczeń szukać. 

– Takie zesztywnienie, poprzez ukierunkowanie. 

– Znaczne ograniczenia i zwężenia. Podam na przykładzie mojego znajomego, mojego rówieśnika, czyli 

już osoby takiej dojrzałej, który jako osoba zamieszkała w Rzeszowie na poziomie klasy 7 wyjechał z rodzicami 

do Niemiec. I on doświadczył na własnej skórze tej edukacji dualnej. I kończąc ten system, który w Polsce mógł 

kiedyś otworzyć na przykład absolwentowi technikum samochodowego drogę na prawo, bo mógł to zrobić. Mógł 

w ogóle pójść na studia. Ja mam znajomych prawników po studiach samochodowych. Edukacja dualna wyklucza 

ten model, masz mieć jedną specjalność, ewentualnie dwie i do widzenia i tyle. Nawet jak ci się w głowie 

pozmienia, po okresie buntu, poprzestawia i będziesz chciał studiować, to już nie możesz.  

– No właśnie, to jakby wyklucza to. Np. właściwie nie ma możliwości dostać się na maturę rozszerzona, 

by później studiować prawo, czy coś innego. Bardzo taka z drugiej strony wielka pułapka, Niemcy właśnie w tą 

pułapkę wpadli. Oni mają bardzo dużą w środku. Bo maja kupę ludzi, właśnie po takim systemie dualnym, takich 

robotników do pracy. Z drugiej strony mają trochę ludzi po najlepszych uniwersytetach, którzy pracują jako 

rożni specjaliści za największe pieniądze na świecie i maja te dziurę w środku takich ludzi, którzy się w tym 

systemie nie znaleźli. Oni już to odczuli na własnej skórze. My będziemy tak trochę powielać ten system 

niemiecki… 

 – Może ten system dualny jest odpowiedzią na brak tej wykwalifikowanej kadry. Ostatnimi latami 

raczej było tak, że zawodówki, technika znikały z map miast, bo wszyscy szli do liceum i była dziura. Brak jest 

wykwalifikowanych osób i ta zmiana systemu edukacji chcą zatkać tą dziurę, bo nie ma ludzi gotowych do pracy 

i tak jest teraz.  Klasy kierunkowe były zamykane, bo zgłaszały się 3 osoby i nie było szans żeby uruchomić taka 

klasę. 

– Ja bym tutaj jeszcze polemizowała z tym, że tutaj jednak dzisiaj taką specjalizację wąską się wybiera, 

w wielu zawodach, takie czasy gdzie człowiek był złotą rączką od wszystkiego się kończą. Trochę te szkoły 

branżowe będą dzisiejszym potrzebom odpowiadać, jednak się szuka specjalistów w takich wąskich dziedzinach. 

Oczywiście są zawody, gdzie trzeba być takim wszechstronnie uzdolnionym, natomiast specjalizacja gdzie ja 

widzę powodzenie szkół w branżach takich technicznych, mechanicznych, związanych z produkcją bardziej, 

zwodami, mniej z usługowymi to ma sens. Jeśli chodzi o geograficzne położenie jest różnica… 
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W nawiązaniu do powyższych kwestii, w niektórych wypowiedziach uczestników 

badań pojawiła się obawa, że kształcenie dualne może spowodować przypisanie  

do przedsiębiorstwa, które wraz z jego ewentualnym upadkiem może przynieść negatywne 

konsekwencje. Co więcej nie każda branża jest zdaniem gotowa na system dualnego 

kształcenia.  

– I przywiązanie do zakładu pracy, jeśli człowiek chodzi 15 lat do danego zakładu pracy, on cię kształci, 

tam pracujesz i coś się dzieje takiego, że musisz zmienić to miejsce no to… Ja pamiętam taką sytuację, kiedy  

w Brzozowie, potocznie mówiono o tym „koronki”, którzy zajmowali się produkcją… pamiętam jak ten zakład 

upadł. Pracowałam z jedną panią, zapytałam jej, co w życiu robiła, była bardzo blisko emerytury już. 

Odpowiedziała, że była w szkole przyzakładowej, całe życie w tym jednym zakładzie spędziła i jedyną 

umiejętnością było zawijanie nitki na szpulkę i pamiętam, to stanowisko fachowe… i ona nie umiała nic innego. 

Nie zakładam, że taki sam scenariusz by mógł być, ale kto wie. 

 

Problem jaki może stanąć przed osobami realizującymi założenia reformy może być 

kwestia słabiej uprzemysłowionych regionów, w których może pojawić się problem podaży 

miejsc praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach. Oprócz niedogodności związanych  

z dojazdami, które można byłoby rozwiązać tworząc system internatów, kłopotliwe  

dla uczniów może być oddalenie od miejsca zamieszkania w kontekście więzi rodzinnych.  

– Podkreślałyśmy to, że to może być trudne regionalnie do zorganizowania. Bo nie w każdym miejscu 

znajdzie się dobrej jakości pracodawca. Żeby nie było tak jak dawniej, że praktyki w dalej szkole, które polegały 

na niczym. 

– Mówimy o Rzeszowie i okolicach, a w innych miastach regionu? Lubaczów, wymyślcie szkołę 

branżową dla Lubaczowa? 

– Ja się boję, że ilość miejsc, pracodawców, będzie za mała. Albo jakość tych pracodawców będzie 

słaba. Będzie taka i taka siatka programowa, dosyć szeroka. A co innego uczeń trafi do zakładu, który zajmuje 

się tylko wyrobem mebli z płyty. A program dotyczący stolarstwa, to nie tylko meble z płyty, tylko też praca na 

drewnie i on już tego ucznia nie nauczyć 

– Ciągle mówimy tutaj o branżach takich technicznych… a jeśli chodzi np. o zapotrzebowanie kucharzy, 

na których jest ogromne zapotrzebowanie, nie wyobrażam sobie takiego kształcenia. Bo nie ma takich zakładów, 

które funkcjonalnie trafią na stołówkę przyszkolną i będzie to samo co było dawniej. Czyli takie zakłady 

przyszkolne, gdzie ci ludzie się niczego nie nauczyli. Jeśli trafią rzeczywiście do strefy tak jak nasi stażyści i będą 

się uczyć konkretnych rzeczy, to oni wyjdą rzeczywiście jako wykwalifikowani pracownicy do zakładu pracy, 

gdzie jest na nich popyt… I mogą ich zatrudnić, a jeśli chodzi o inne zawody…. 

– Na pewno kwestia oddalenia od szkoły zawsze była kwestią istotną 

– Tutaj może być problem, bo w danej miejscowości może być ciężko pogodzić dojazdy, też koszty 

dojazdów… Wymagałoby to też dużej samodzielności ze strony młodych uczniów. 

– Ja widzę jeszcze dwie takie trudności, że te szkoły branżowe muszą być zlokalizowane tam gdzie 

pracodawca, a te szkoły zawodowe były blisko miejsca zamieszkania. A przecież nie jest tak, że np. w naszym 

województwie, że te przedsiębiorstwa są zlokalizowane w każdym powiecie i tych stref jest kilka i tyle. A co jeżeli 

mówimy np. o Sanoku, w którym Autosan upada i za chwilę padnie, jak tam zrobić szkołę branżową, do czego? 

Czy Jasło? A druga rzecz to jest taka, że tak jak to było w starych szkołach przyzakładowych, gdzie ktoś się tam 

wyuczył i on tylko znał tą firmę,  ten zakład pracy i jeśli ma się przebranżowić, firma upadła, były zwolnienia, 

restrukturyzacja, cokolwiek… oczywiście teraz rynek pracy jest inny, ale też może być tak, że będzie mniejsza 

ilość zamówień, będą zwolnienia, to te osoby są właściwie nie przystosowane do innych miejsc pracy. 

 

Problemem w opinii respondentów może się okazać organizacja procesu kształcenia  

i klas, a w szczególności akcentowana była obawa, iż założenia kształcenia dualnego są 

nieadekwatne do możliwości. Pojawiły się wątpliwości: czy pracodawcy będą gotowi 

dopuszczać praktykantów do maszyn zaawansowanych technologicznie? Czy przedsiębiorcy 
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będą rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec uczniów? Kto i w jaki sposób 

będzie to kontrolował? Czy pracodawcy będą gotowi zatrudniać uczniów po okresie 

przewidzianym na praktykę? Ponadto jak zorganizować klasę, w której kilkunastu uczniów 

miałoby praktykować np. w kilku różnych zawodach? 

– Mam przypadek stażysty, który no właśnie jest na stażu, i został właśnie dopuszczony do maszyny,  

w której głowica do tej maszyny kosztowała ok. pięciu tysięcy i właśnie zepsuł tą maszynę. Tutaj różnie 

pracodawcy… wiadomo, że mu się to nie podoba, ale nie wyciągnął konsekwencji finansowych wobec tej osoby. 

Niemniej jednak doświadczenie takiej osoby, nauczyło go żeby nie dopuszczać takiej osoby… 

– Ale oczywiście, że tu się robi problem. Z tego co wiem od dyrektora, to uczniowie się cieszą jak mają 

zajęcia praktyczne na miejscu zajęcia, w szkole. Bo oni nie chcą dojeżdżać do Jasionki na zajęcia, to jest za 

daleko, bo tam trzeba dojechać, też dla szkoły jest problem z kontrolą na takich zajęciach. Tam trzeba dojechać, 

to jest jakiś czas... 

– Ale też niewłaściwe przeszkolenie… bo też od razu trafiają na głęboką wodę. Wydaje się, że już zrobił 

szkolenie CNC, gdzie już może pracować na maszynie. Okazuje, się że te umiejętności praktyczne przy tej 

konkretnej maszynie nie są dostateczne, żeby mógł ją obsługiwać.  

– Różnie to może wyglądać. Jeżeli byłoby tak, że pracodawca przyjmuje tych uczniów po to, żeby sobie 

im potem zostawić, to  wtedy pewnie oczekuje i ten okres traktuje jako wdrożenie ich do przyszłej pracy, ale 

jeżeli byłaby taka sytuacja, że pracodawca aktualnie nie będzie potrzebować tylu pracowników ilu uczniów musi 

np. przyjąć, to nie wiem czy ryzykowałabym na jego miejscu. Pewnie nie. Albo do tajemnic bym nie dopuściła. 

– Czy rzeczywiście, w tych zawodach, na które jest zapotrzebowanie można zorganizować kształcenie  

u pracodawców? Tu bym tak się zastanawiała… 

– Ja się zastanawiam jak będą wyglądać te godziny praktyczne. Teraz jest tak często „Tu masz 

podpisuj. Dobra idź...” Czy to będzie 50 na 50, ale jeżeli uczeń przesiedzi te 50 godzin z kolegami, to o czym my 

mówimy...  

– I też wyposażenie tych pracowni, tak jak było mówione, że ten sprzęty, maszyny… 

Kto będzie to nadzorował, bo dajemy tego młodocianego do pracodawcy, czy czegoś on się uczy i jak 

pracuję? Później musi zdać egzamin, czyli musi się czegoś nauczyć. Ale kto to będzie nadzorował? Jakość? 

– I kto będzie kontrolował pracodawców, którzy będą przyjmować na te praktyki. Bo może być jakiś 

warsztat samochodowy, i są tam pracownicy którzy pracują już tam 10-15 lat, i nie będą chcieli, żeby im się tam 

ktoś młody plątał pod nogami, bo mają dużo pracy.  

– I ewentualnie, czy pozwolą sobie na zatrudnienie. 

 

Szczególnym problemem, zdaniem uczestników badań, może być kwestia 

odpowiedniego podejścia pracodawców do młodocianych pracowników oraz organizacja 

miejsc pracy na potrzeby kształcenia uczniów. Niejasna dla badanych była także kwestia 

regulacji dotyczących wynagrodzenia za pracę uczniów.  

– To zależy od podejścia pracodawców. Czy odpowiednio podejdzie do tych młodych osób, czy zachęci, 

pokaże ten zawód z dobrej strony, czy nie będzie wykorzystywał. Bo sama wiem, bo chodziłam do takiego 

technikum zawodowego i było dużo zajęć na wykorzystanie taniej siły roboczej. Za mało było pracy takiej 

pokazującej na czym zawód polega, jak rzeczywiście wygląda praca i na czym polega i jak ją wykonywać. Takich 

różnych… 

– Ja uważam, że firmy nawiązujące współpracę ze szkoła musza być przygotowane. Nie można 

zaproponować miejsca pracy, które jest nieprzygotowane na to, bo to po prostu nie wyjdzie.  Miejsce pracy które 

rozpoczyna współpracę ze szkołą, musi być przygotowane i tyle. I wtedy nie ma dyskusji, czy firma sobie poradzi, 

bo wiadomo ze jest ona przygotowana. 

– Tak, trzeba było tylko wykonać taką prace żmudną, którą trzeba było wykonać po prostu. I to będzie 

ważne jak ci ludzie będą widzieć te pracę u tego pracodawcy, jak to będzie wyglądało.  

– Tutaj młody człowiek musi sobie zdawać sprawę, że będzie dosyć mocno obciążony chcąc pogodzić 

jedno z drugim. Nie wiem czy to jest taka negatywna konsekwencja, bo z drugiej strony, jak ma robić to co lubi… 

– Może będzie trzeba spojrzeć na przedsiębiorców, że nie wykorzystają tego… 

– Dobrze by było jakby w zakładzie pracy były osoby przeszkolone, które będą się zajmowały opieką, 

znaczy tymi pracownikami młodocianymi.  

– Żeby odciążyć pracodawcę, bo ten pracownik nie będzie wykonywał efektywnie swoich obowiązków. 

Na przykład piekarz nie będzie piekł chleba efektywnie, bo w tym czasie będzie uczył uczniów i to by była strata 
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dla przedsiębiorcy. I tu by było tak zorganizowane, to przedsiębiorca wskaże taką osobę przez 2 godziny 

dziennie i ona będzie miała refundowane to wynagrodzenie. 

– Jeśli system kształci, to jakby ten pracownik, który się będzie zajmował pokazywaniem tego zawodu 

uczniowi, powinien mieć to wynagrodzenie finansowane ze szkoły. 

 

Zagrożeniem dla reformy jest także, w opinii respondentów nieprzewidywalność 

rynku. Deklaracje pracodawców chętnych do przyjęcia określonej liczby praktykantów mogą 

okazać się niewykonalne np. w sytuacji problemów natury ekonomicznej w firmie.  

– Ale to musi być pracodawca przygotowany w każdym aspekcie, nie że bierzemy wycinek, tylko 

wszystko. I pracodawca musi wiedzieć, że sobie z tym poradzi, ze jest tak ułożone, że to będzie sprawnie działało. 

I nie może być tak, że sobie pomyśli pracodawca, a może dam radę, a potem się okaże, że nie. To musi być 

sprawdzone i to musi działać. To nie jest próba, test, badania, tylko ruszamy ze wszystkim, wszystko musi być tak 

ustalone, żeby działało sprawnie.  

– Pracodawca musi wykazać jakąś kondycję finansową… 

– Być może trzeba by podpisać taką deklarację, czyli pracodawca musiałby się zadeklarować, że po tym 

czasie praktyki zatrudni też … 

– Pracodawca nie wie w jakiej kondycji będzie firma za 3 lata, tego nie wiadomo, więc na pewno się nie 

zobowiążą. 

– Ja myślę, że szybciej pracodawca przeszkoli młodą osobę, jeśli wie że dostanie za to środki finansowe, 

bo to jest jak przyjmowanie zlecenia. Ja ze szkoły dostaje za to wynagrodzenie, a nie poniesie taką 

odpowiedzialność, ze zadeklaruje, że zatrudnię tą osobę. Myślę, że tak w ten sposób szybciej by było. 

 

Zdaniem badanych istnieje konieczność dostosowywania kształcenia  

do trendów ogólnoeuropejskich. Wskazują tu oni na problemy mogące wynikać z różnych 

tradycji kultury pracy.  

– I praktyka. W poprzednim systemie edukacji, moim zdaniem ciągle te reformy to jest nazywanie 

inaczej czegoś co już było wykorzystane. Kształcenie chociażby fryzjerek polegało na tym zdobywaniu 

kwalifikacji fryzjera, często kończyło się tytułem czeladniczym, później można było rozwijać kompetencję, która 

nazywała się mistrzowską a teraz się nazwie jakoś tam inaczej. I też to było kształcenie można powiedzieć 

dualne, bo część uczniów po zawodowej szkole chodziło np. jakiś czas na praktyki w zakładzie pracy, a część 

odbywało zwykłe lekcje i czym to się  będzie różnić, nazewnictwem tylko. 

– Jest tak że narzucają nam jakąś tam jakieś uwarunkowania polityczne tego rozwiązania. Jest to 

reforma ogólnoeuropejska, też po za Europę wychodzi… z nazywaniem kwalifikacji. I też system nasz powinien 

być dostosowany do tego co będzie gdzieś tam w tych pozostałych krajach i nie wiem czy tutaj nie leży 

przesłanka, która nakazuje nam w ogóle to reformować. A nie to, ze nagle tu w Polsce się okazuje, ze fajnie jest 

kształcić się u pracodawcy, takie rozwiązania miały miejsce. 

 

Problemem mogącym zaprzepaścić założenia reformy może być także brak  

w szkołach kadry o odpowiednich kwalifikacjach. Sygnalizowano tu konieczność 

zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych, najlepiej 

posiadających duże doświadczenie zawodowe i jednocześnie dysponujących wiedzą z zakresu 

pedagogiki. Takie wymogi wobec tych osób oznaczają, że musiałyby zostać  

im zaproponowane odpowiednie warunki pracy oraz wynagrodzenie.  

– Pierwsza to przez te 20 lat dziury, jest brak kadry. Taki inżynier zarabia 10 tysięcy i jem nie chce się 

iść pracować w szkole za 2 tysiące. Tylko tyle, że prestiż sobie podnosi. To jest wielki mankament tego systemu. 

Z drugiej strony ciężko jest nagrodzić wysoko jednego nauczyciela, bo nie ma fachowców. I druga rzecz, żeby te 

praktyczne nauki się odbywały, i my mamy ten problem, to jeden ten pracownik w tym zakładzie musi mieć 

pedagogiczne wykształcenie. A tego przez te 20 lat brakło. 
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Rozpoczęcie pracy zawodowej przez młode osoby, już na etapie kształcenia  

w szkole branżowej może być postrzegane jako koniec młodości. Może to tym samym działać 

demotywująco w kontekście wyboru szkoły branżowej.  

– Też nie powinno się wykorzystywać całego czasu… Ten czas powinien być adekwatny do tego co mają 

teraz. Czyli czas do 14 tak jak się uczą w szkole. W takich samych godzinach powinni pracować, czyli nie 

pracować tego pełnego wymiaru, czyli mieć tych kilka godzin której. I nie zabierać im tego czasu beztroski. Bo to 

nie może być tak, żeby osobom w tym wieku się zdawało, że to już jest koniec młodości. Więc trzeba im zostawić 

ten czas. 

 

Niektórzy badani wskazywali, iż podstawową wadą reformy jest faktyczny brak 

rzeczywistej reformy.  

– Moim zdaniem to nie jest reforma tylko takie odświeżanie. 

– To nawiązanie do tego co było dawniej, co było kiedyś…. 

– Ale znowu to niczego nie zmieni… 

3.8 Miejsce doradztwa zawodowego w procesie kształcenia w opinii 

uczestników badań oraz w kontekście przeciwdziałania zjawisku tzw. 

młodzieży NEET 

Z punktu widzenia problematyki badawczej interesującymi pytaniami były: Jakie 

Państwa zadaniem powinno być miejsce doradztwa zawodowego w procesie kształcenia?  

Czy założenia reformy odpowiadają Państwa oczekiwaniom w tym względzie? oraz  

Czy wprowadzenie profesjonalnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego i psychologiczno-

pedagogicznego na wszystkich poziomach edukacji i we wszystkich typach szkół może 

przyczynić się do przeciwdziałania zjawisku młodzieży NEET? 

Badani przyznali, że idea doradztwa zawodowego jest jak najbardziej pożądana  

i oczekiwana. Co więcej pojawiły się opinie, że takie doradztwo powinno być praktykowane 

na jak najwcześniejszym z możliwych etapów kształcenia. Warunkiem efektywności 

wprowadzenia takiego wsparcia musi być jednak profesjonalna kadra.  

– Jest taki jakby skostniały system autorytetów, że to im się kojarzy chyba wszystko co się dzieje w 

szkole, że to jest złe, nierealne, niedostosowane… Bardzo trudno okiełznać klasę, kiedy ja się nie posługuję 

ocenami, że słuchajcie jak się nie uspokoicie to dostaniecie jedynki, czy zaraz wam wpiszę uwagi. Nie mają 

możliwości porozmawiania o swojej przyszłości w takiej właśnie atmosferze przyjaznej, bez takiej oceniającej, w 

której rzeczywiście mogliby wyrazić takie swoje przemyślenia. Oni tez tego nie wiedzą. 

 

To także kwestia docenienia roli tego rodzaju zajęć, tj. przygotowywania ich z pełnym 

zaangażowaniem i postrzegania jako szczególnie ważny element systemu edukacji, który ma 

na celu efektywne zdiagnozowanie predyspozycji ucznia i trafne ukierunkowanie procesu 

jego kształcenia. Zajęcia z poradnictwa nie mogą być traktowane, jak określili to respondenci 

tzw. „zapchajdziurą” i stanowić jedynie uzupełnienie etatu nauczycielskiego.  

– Na pewno, czytałam, że w niektórych krajach na zachodzie takie doradztwo jest od przedszkola.  

– Trend światowy tak idzie w tą stronę, żeby jak najszybciej edukować.  
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– Ja uważam, że to doradztwo zawodowe jest nam cały czas potrzebne, szczególnie w tym świecie 

dzisiejszym bo przecież po szkole nie idziemy do pracy, którą będziemy wykonywać do końca życia. Także warto 

zacząć już z tym doradztwem u dzieci. Ale muszą to robić osoby profesjonalne. Ile można udawać, co z tego, że 

mamy przedmiot doradztwo zawodowe. Może wśród tych nauczycieli przeprowadzić taką ankietę, ilu z nich zna 

zawody na lokalny rynku pracy, zna statystyki. Padło tu u nas taką grupę, że jest 3 wykształconych doradców 

zawodowych. Ale czy Ci nauczyciele potrafią motywować i wdrażać. Wzbudzać w nich tą odwagę. Więc ja 

uważam, że doradztwo w szkołach podstawowych i branżowych tym bardziej. 

– I jeśli dzieci mają do małego zajęcia z psychologiem z doradcą zawodowym, i on opowiada od małego 

o tych zawodach, z czym to się je..., jak to się robi później, one mają jakiś ogląd, jakieś wyobrażenia, mogą się 

powoli zastanawiać, wiadomo, małe dzieci... 

– Rzeczywiście zasadne jest jak najbardziej, im wcześniej tym lepiej. W szkołach już spotyka się 

doradców zawodowych. Nie zawsze jest to prowadzone w kierunku takim jak powinno. Te dzieci nieco dalej 

uświadamiane i zasadzie ta pomoc taka jest jakby jej nie było. 

– Szkoła podstawowa. Żeby wzbudzać taką świadomość, tego w czym jesteśmy dobrzy, jakie mamy 

umiejętności. Ja mówię tu o takich kasach szkoły podstawowej. A wiadomo, że im bliżej szkoły średniej to 

doradztwo, bardziej profesjonalne, oceniające jakimiś testami, badaniami predyspozycje zawodowe. 

– Uważam, że taka edukacja powinna się pojawić już na etapie podstawówki, tej końcowej 

podstawówki. Zgłaszają się do nas osoby, które są już dorosłe, i nie posiadają wiedzy z zakresu właśnie 

funkcjonowania rynku pracy. Jak napisać dokumenty aplikacyjne, CV, jak poruszać się, gdzie się kontaktować, 

gdzie poszukiwać, w jaki sposób... Nie znają żadnych aktywnych metod poszukiwania pracy. Przynamniej część 

tej wiedzy mogliby zdobyć na etapie edukacji, szkoły podstawowej czy zawodowej. 

– Jeszcze w podstawówce i po drugie to muszą być rozmowy indywidualne, bo dzieci w tym wieku, nie 

wszystkie są otwarte. Niektóre są otwarte i chcą coś powiedzieć, a niektóre nie chcą.. 

– Nie powinno być to domeną szkoły, tylko UP. Ten nauczyciel w systemie edukacji, to jest często po 

historii, po języku polskim, robi fakultet, żeby dopełnić etat. Teoretycznie coś tam wie o rynku pracy, ale jak 

będzie miał możliwość to pociągnie tą swoją zaległą lekcję historii, bo będzie dla niego ważniejsza. To są 

wyrzucone pieniądze w błoto. I szkoda pieniędzy dla takich doradców. My w Jarosławiu dla niepełnosprawnych 

prowadziliśmy cos takiego jak trener pracy. Taki specjalny asystent uczący osobę taką od podstaw rzeczy które 

się wykonuje na stanowisku pracy. Do pewnego momentu się dociera, do tych bardziej skomplikowanych. 

 To chodziło o osoby z upośledzeniem umysłowym, one już bardziej skomplikowane na danym etapie być nie 

mogą, więc docierało się do pewnego etapu. I taki asystent jest przez cały czas na początku, przez tydzień czy 

miesiąc z ta osobą niepełnosprawną. Najpierw pokazuje, potem asystuje, a na końcu ten niepełnosprawny 

przejmuje. I te podstawowe czynności, czyli na przykład mycie talerzy, kubeczków, przejmuje ten 

niepełnosprawny samodzielnie. Nie, to już jest tak daleko idące, jest na prawdę zaangażowanie 100% jednego 

człowieka w edukacje w ciągu 1 miesiąca tylko 2 czy 3 osób, więc na to nie byłby stać naszego systemu.  

Ale pokazuje taką idealną postać. Jedna osoba jak do drugiej przychodzi… Natomiast w systemie szkolnym… im 

mniej teorii, w systemie szkolnym zawodowym, tym lepiej. Im więcej praktyków pracuje tym lepiej. Problemem 

jest zdobycie praktyka, bo żadnej inżynier nie chce przyjść do szkoły, bo na budowie zarabia 15 tysięcy  

a w szkole 2 tysiące i nie chce przyjść. Ale pomijamy, mówimy o doradztwie. To co jest w tej chwili w szkołach… 

bardzo daleko odbiega od tego czym jest i czym powinno być prawdziwe doradztwo zawodowe. Ja nie mówię,  

że u nas w urzędzie jest idealnie, ale jesteśmy na całkiem innej płaszczyźnie, analizujemy to co jest i staramy się 

naprawdę doradzać, a nie być dla samego bycia, a to zmienia postać rzeczy. Takie doradztwo powinno być 

domeną UP, a nie nauczycieli. 

– Ja pracuję z młodzieżą w szkole i jak widzę to doradztwo bardzo wcześnie było prowadzone przez np. 

pedagogów, zatrudnionych na etacie, gdzie polegało na tym, że było mówione jakie szkoły są faktycznie  

w regionie. Od jakiegoś czasu jest obowiązek tych 10 godzin, co też jest małą ilością godzin, na pracę, bo teraz 

jest obowiązek zrealizowania tego doradztwa. Myślę, że na wczesnym etapie dobrze by wprowadzić takie zajęcia, 

mające na celu, w wieku tym 10-11 lat, żeby te osoby mogły też ocenić jakieś swoje podstawowe umiejętności, 

takie cechy, które mogą wpływać, ze będą się odnajdywać w danym zawodzie, czy ktoś ma umiejętności 

medyczne, plastyczne, manualne czy techniczne.  

– Myślę, że to jest taki złożony problem. Na początku traktuje się ich tak po macoszemu, nie 

dostatecznie jest doceniane to doradztwo. Część osób rzeczywiście jest nieprzygotowana do tego merytorycznie. 

Ale też młodzież, nie ma jeszcze takie poczucia, że to może im się przydać. Nie każda młodzież. Miałam takie 

osoby, z renomowanych liceów, gdzie te ścieżki rozwoju zawodowego już w zasadzie od podstawówki były 

doprecyzowane, gdzie ta młodzież wiedziała, z czego brać korepetycje żeby na jakieś studia w Polsce się dostać, 

czy do którego technikum. Te osoby były świadome zasadności, takiej potrzeby. Tu często też rodzice angażowali 

się w proces takiego poradnictwa. Natomiast to się zdarzało naprawdę bardzo rzadko. Większość środowisk  

w których miałam do czynienie, to było takie raczej zło konieczne. Nie tak, że dzieci czekały, jak na godzinę 

pracy z komputerem, że z radością przychodziły na spotkanie. 
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– Przy tym archaicznym doradztwie zawodowym jakie funkcjonuję w Polsce wciąż. Niestety jestem 

doradcą zawodowym. Mówię niestety dlatego co robię w ramach doradztwa mnie strasznie drażni. To jest  

w ogolę jakieś takie porąbane, te zawody, te jakieś... to jest straszne. Natomiast doradztwo zawodowe tak, ale 

zorganizowane nie w ramach, że przyjdzie ktoś do pracy i puścimy mu głupawy film o tym jak się garbuję skóry 

albo jak się podkuwa konie. Bo są jeszcze takie filmy edukacyjne, proszę mi wierzyć, w książkach wydawanych z 

projektów unijnych. O jakiś takich zawodach kompletnie niszowych, że wszyscy się śmieją. Natomiast to 

doradztwo zawodowe, bardzo mi się podoba model zawodowy jaki funkcjonuje w Austrii. Kiedyś to robiliśmy też 

w szkołach. Braliśmy te dzieci do zakładów pracy, bardzo małe dzieci, i tam pokazywaliśmy, że musi iść do 

jakiegoś zakładu pracy i przesiedzieć ileś tam godzin. I coś mu się może spodobać, to może być cokolwiek. 

Drukarnia, biblioteka, jakiś np. szkółka leśna, cokolwiek. Może tak być, że temu małemu dziecku coś takiego się 

spodoba i tym się zainteresuje, kontakt ze zwierzęciem. Rola doradcy powinna być taka, że on to powinien 

rozpoznać. A nie na zasadzie, że przyjdzie ktoś i ja go roztrzepie na czynniki pierwsze, bo co mu z tego jak  

i mnie. No po prostu. Teraz tylko się myśli o wysokich technologiach a doradztwo leży. 

 

Oprócz profesjonalnego przygotowania doradców zawodowych, podkreślana jest 

konieczność indywidualnego traktowania każdego ucznia. Takie podejście zwiększa 

prawdopodobieństwo rzeczywistej pomocy młodemu człowiekowi w wyborze odpowiedniej 

dla niego ścieżki kariery zawodowej. Tym samym pojawia się kwestia problematycznej ilości 

czasu poświęcanego na zajęcia z doradztwa zawodowego. Ponadto, podkreślona została tu 

duża odpowiedzialność osób zajmujących się doradztwem zawodowym wobec uczniów, 

który mają skorzystać z ich porad.  

– Takie spotkanie 1 na 1 z psychologiem czy pedagogiem jest bardzo dużo. 

– Dzieci są zainteresowane takim tematem, ale nie w kwestii informacji o szkołach jakie znajdują się 10 

km stąd, ale w perspektywie własnego potencjału i tego w którym obszarze oni prezentują jakieś zdolności. To 

jest problem, bo dzieci znają szkoły, to nie jest problem, żeby powiedzieć, że tu jest taka szkoła, a tu taka. Tylko 

takiej samoświadomości, Bo to jest praca indywidualna,  a nie grupowa. 

– Myślę, że warto w to uderzyć. Myślę, że uczniowie, tak jak pracuję właśnie z młodzieżą, oni mają 

potrzebę rozmawiania o takich rzeczach. Ważna jest ta taka dobra relacja, jednak te dzieci w wieku 15-14 lat 

charakteryzują się jednak taką ciekawością świata. Myślę że stworzenie takiej dobrej relacji, żeby oni mieli też 

możliwość porozmawiać o przyszłości, ale to musi być poprzedzone właśnie zbudowaniem takiej relacji, zaufania 

i możliwości podzielenia się jakimiś swoimi powątpieniami. Jest to bardzo tutaj zasadne. Czasem rodzice mają 

taką postawę „rób co chcesz”, albo „masz iść tu i tu”. Myślę, że byłaby taka potrzeba duża w szkołach pracy  

w tym zakresie. 

– Ważne żeby to była osoba przeznaczona tylko do tego. Żeby to dziecko miało poczucie, że sobie idzie 

np. do pani Agnieszki czy pani Moniki i sobie może z nią porozmawiać na temat przyszłości. 14-letnie dziecko, 

młodzież, z mojego doświadczenia wynika że mają takie myśli, takie refleksje, zastanawiają się, oni często nie 

wiedzą i to jest taki przypadkowy wybór. Teraz ostatnio były zajęcia w szkole, w gimnazjum, w trzeciej klasie i 

oni cztery dziewczynki powiedziały że one idą tam gdzie idzie ta Monika. My tam idziemy gdzie Monika. Nawet 

nie potrafiły powiedzieć jakiej szkoły średniej, tylko tam gdzie Monika. Też, widzę, że na pewno by się coś 

takiego przydało i by miało taki wymiar pozytywny. 

– Nie tylko tak, że ktoś przychodzi i ma ten jeden dyżur i uczeń ma tylko dwie godziny tych spotkań.  

To nic nie zmieni. Dla zmiany istotne są relacje tej osoby, która miałabym pomagać, jeżeli mówimy już w 

kontekście takiej pomocy osobistej. Jeżeli to będzie nauczyciel, którego codziennie widzi. 

– To też wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bo kształtujemy młodego człowieka i jakby trochę 

bierzemy odpowiedzialność za to co on będzie w przyszłości robił. 

– Podpowiadamy, widzimy ten potencjał, możemy podpowiedzieć jakiś kierunek. 

– Powiedzenie jak widzimy jego sytuacje… jego możliwości. 

– Urealnienie siebie i tego jak wygląda rynek pracy, bo często dzieci nie mają bladego pojęcia, gdzie 

jest zapotrzebowanie, na jakie zawody, niektóre nie znają prostszych rzeczy na temat nowych zawodów, nazw 

nowszych zawodów. Tutaj też taka rola, żeby wyjaśnić. 

– Ale musi być ono indywidualne. Nie ogólne.  Bo uczniowie muszą być jednak potraktowani 

indywidualnie. Niektórzy wybierają zawody, bo zaspokajają aspiracje rodziców. Wszyscy w domu byli lekarzami 

i on też musi być... I rolą takiego doradcy jest dowiedzieć się od tego młodego człowieka, a da się to zrobić, bo ja 

jestem coachem i potrafię wyciągnąć od takiego człowieka, co on na prawdę myśli.  Gdzie on pierwszym razem 

mówi coś, drugim razem mówi coś innego, a trzecim razem dopiero powie prawdę. I da się coś wyciągnąć od 
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tego człowieka. Tylko musi być odpowiednie przygotowanie osoby się tym zajmującej gwarantuje uzyskanie 

oczekiwanych efektów. 

– I musi być dobra orientacja, jakie są zawody, jakie są moje możliwości. I to jest indywidualna praca. 

– Nie trafili do tej szkoły, do której mogliby trafić, gdyby ktoś im doradził. Poszli tak jak to się mówi jak 

ciele za wszystkimi, a gdyby ktoś mu wcześniej zdiagnozował predyspozycje, jakoś go ukierunkował, to być może 

by nie wypadł, albo nie poszedłby do szkoły,  do której nie potrzeba i stwierdził, co ja tutaj robię. Aczkolwiek 

myślę, że dużo osób zależy też od podejścia. Bo dużo osób nie trafia do szkoły do której chce ale ma motywacje, 

chce pracować i jest na tyle elastyczny, że mógłby to zmienić… ale u części osób mógłby to właśnie pomóc. 

– Jak to jest osoba z zewnątrz, która przychodzi to łatwiej jest powiedzieć. Np. wie pani ja mam słabe 

oceny z matematyki, ale ja bardzo lubię tą matematykę, tylko to chodzi o panią. Jeżeli przyjdzie np. nauczyciel 

czy pedagog szkolny, który współpracuje z tym matematykiem to uczniowi będzie trudno to powiedzieć. Jak 

uczeń będzie miał z nim do czynienia, tyko jak coś przeskrobał. Nie będzie wtedy w ogóle sobą znaczącą. 

– To jest taka kwestia poważna i nie można tu dać pierwszej lepszej osoby. O ty to będziesz  fryzjerką,  

a ty będziesz informatykiem. Tylko to musi być ktoś, kto dostrzeże potencjał młodego człowieka. Zresztą młody 

człowiek nie zawsze da się od razu odkryć, bo ktoś się wstydzi, czegoś nie powie. Trzeba wiedzieć za tym. Więc to 

nie może być pierwsza lepsza osoba. To wiec nie ma sensu dla mnie, ze miałby to być ktoś, żeby tylko przypiąć 

tabliczkę, że to jest przerobiony pedagog… 

 

Doradca zawodowy musi się przy tym cechować dużym wyczuciem i taktem, 

ponieważ ma za zadanie uzmysłowić uczniowi nie tylko to, jakie są jego atuty, ale także 

różnego rodzaju deficyty i ograniczenia. 

– Miałam kiedyś do czynienia z takim chłopcem, który skończył szkołę średnią, technikum i zawodową 

wcześniej, był spawaczem miał kwalifikacje ukończone. Był bierny zupełnie, wypchany przez mamę do jakiegoś 

projektu unijnego, gdzie staż oferowaliśmy i dodatkowe kwalifikacje. Pytam go czy jest aktywny na rynku pracy 

– no tak szuka, a był dwa lata po szkole, i ile CV wysłał – no 6. Był jeszcze taki bez energii do działania, bardzo 

taki powolny. Poprosiłam czy mógłby przytoczyć tych sześciu pracodawców, czy jednak nie pamięta, czy było ich 

może mniej jednak. On mówi: no dobra może czterech. A ja mówię to pewnie byśmy do dwóch zeszli, a on – no 

tak byłem u dwóch, bo mi mama kazała. A ja się pytam co na to rodzina, i on mówi, że mama mówi, że to wina 

Tuska i mi daje święty spokój… Z taka osobą doradca zawodowy musiałby dużo czasu spędzić. Ale się udało bo 

poszedł na kolejne szkolenie i pomogłyśmy mu bardziej w takim pośrednictwie…. W nauczeniu go tego, ze może 

na przykład jechać autobusem do pracodawcy…. 

–Niektórzy uważają, że mają świetnie napisane dokumenty aplikacyjne. A potem - Kurcze myślałem, że 

mam fajne CV, a potem się okazuje, że połowę rzeczy albo nie zmieścili, albo nie wiedzieli, że trzeba zamieścić. 

 

Ważną kwestią poruszoną w omawianym kontekście była zwracająca uwagę na 

konieczność pracy doradcy zawodowego nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale także z ich 

rodzicami. Jak podkreślali badani tylko takie holistyczne ujęcie zagadnienia może przyczynić 

się do dużej skuteczności podejmowanych działań w zakresie doradztwa zawodowego. Jest to 

o tyle istotne, że problemem dla młodych osób mogą być ambicje rodziców co do ich 

przyszłości, które nie koniecznie pokrywają się z możliwościami  

i oczekiwaniami dzieci i młodzieży. Ponadto młodzież potrafi opierać swoje wybory na 

zasadzie naśladownictwa, a tak podejmowane decyzje mogą skutkować późniejszymi 

kłopotami na poszczególnych etapach edukacji, ale także w życiu zawodowym.  

– Dokładnie. Rodzic też ma własną wizję tego, gdzie dziecko powinno iść do szkoły, żeby zdobyć dobre 

wykształcenie. Albo mówi rób co chcesz, ja Cię nie będę ograniczał. Dlatego teraz jest to tym bardziej wskazane 

na etapie podstawówki, i w kolejnych latach. 

– Ja pozostając przy temacie, z osobami z którymi rozmawiam, i się pytam dlaczego pan wybrał taką 

szkołę, i odpowiedział, że to dlatego, że to było najbliżej, też dlatego, że koleżanki… 80% ludzi tak wybiera 

– Tym bardziej, jeżeli wybierają też szkołę wyższą, bo była bliżej  

– I pracę też taką chcieli… 
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– Później jakieś myśli się pojawiają, że tam się nie opłaca uczyć, bo jak skończymy studia to i tak 

pojedziemy do Anglii sprzątać.  

– Nie opłaca się pracować legalnie bo z tych emerytur nic nie będzie. Nie opłaca się bo pracodawcy są 

nieuczciwi i zatrudniają na czarno, wiec nie opłaca się do szkoły chodzić i tego typu. 

– Te dzieci nie podejmą decyzji, bo nie wiedza. Ale jak będzie rozmowa z rodzicami, wstępna rozmowa  

z nimi, obserwacja ich, to znajdziemy to zainteresowanie dziecka. Bo nauczycielka  w szkole odpytując dziecko, 

nie wyłapie. 

 

W kontekście młodzieży tzw. NEET uczestnicy badań zwrócili uwagę na to,  

że częstym problemem jest brak umiejętności takich osób zobiektywizowanego spojrzenia na 

własną sytuację życiową. Jak podkreślali badani, tacy młodzi ludzie swoje położenie 

przeważnie tłumaczą sobie czynnikami zewnętrznymi, na które nie mają wpływu.  

Taka perspektywa sprawia, że nie podejmują one pracy nad sobą i tym samy nie zmieniają 

swojej sytuacji życiowej. Ponadto – jak zauważają respondenci – problem ten potęguje, gdy w 

grę wchodzi niepełnosprawność, pochodzenie z małych miejscowości, z rodzin  

z niskim kapitałem społecznym.  

– Pan pytał jakiego rodzaju tą młodzież my spotykamy w swojej pracy, okazuje się, że większość to jest z 

jakichś mniejszych miejscowości, dużą częścią to są osoby takie niepełnosprawne, które społecznie też nietajnie 

funkcjonują i trudno jest im w ogóle cokolwiek załatwić a co dopiero funkcjonować w sferze zawodowej. Także 

myślę, że wprowadzenie tej reformy jakoś niekoniecznie wpłynie na ich sytuację. Samo istnienie systemu nie 

spowoduje wytworzenia się u nich jakiejś motywacji, żeby z tego skorzystać. 

– A propos tych postaw… Jak pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, to zadajemy takie pytanie: 

Jakie państwo widzicie bariery, które powodują wasze trudności na rynku pracy. I raz na piętnaście grup trafi 

się grupa, która powie, że to jest nasza wina, że za mało jesteśmy aktywni. Szukają czynników zewnętrznych, 

łącznie z polityką rządu i milionem innych rzeczy, przyznając jednocześnie, że miejsca pracy są tylko nie takie, 

żeby spełniały ich oczekiwania. Przyczyny zewnętrzne się praktycznie nie pojawiają. 

– Problem polega tez na tym, że przyczyn że nie potrafią oni sobie poradzić na rynku pracy bierze się  

z rynku pracy, a nie szukają ich w sobie. Nie koniecznie powinniśmy szukać przyczyn tego, że oni nie znajdują się 

na rynku pracy na zewnątrz. 90% tych problemów bierze się z ich postawy.  

– Mamy takie przypadki w projektach, że są dwie osoby, gdzie jeden z nich ze słabszymi kwalifikacjami 

ma dużą motywację do pracy, gdzie np. sytuacja wymusza na nim to że musi znaleźć pracę, i to powoduje że ta 

osoba lepiej porusza się po rynku pracy, niż u tej która nie widzi jakiejś potrzeby zmiany albo dostosowania się, 

dokształcania, zmiany kwalifikacji, czy podjęcia pracy w zawodzie na który jest zapotrzebowanie. 

 

Doradca zawodowy musi mieć przygotowanie z zakresu psychologii, socjologii, 

pedagogiki, ekonomii etc. etc. ponieważ materia z jaką przychodzi mu się zmierzyć jest 

bardzo skomplikowanym i wielowymiarowym zagadnieniem. Taka praca wymaga 

wieloaspektowego podejścia i stosowania zróżnicowanych sposobów zbierania oraz 

przetwarzania danych. Oznacza to tym samym konieczność dużego zaangażowania doradcy 

zawodowego w wykonywanie swoich obowiązków. 

– Przede wszystkim jakieś profesjonalne testy i rozmowy z tymi dzieciakami. I powinien być poświęcony 

im czas, to nie, że się zrobi tylko test. To powinna być rozmowa z psychologiem, czy doradcą zawodowym. 

– Tak na prawdę, to wiele dzieci jest zamkniętych w sobie i nie da się, na pierwszej rozmowie poznać, 

co on tak na prawdę chce. To trzeba wejść głębiej, to wymaga drugiej albo i trzeciej rozmowy, żeby odkryć.  

– Moja praca polegała na tym, że ja nie brałam sobie człowieka i nie sadzałam go i weź mi odpowiedz na 

to i na to. Ja chodziłam, ja obserwowałam, ja chodziłam do domu, ja zadawałam mu  pytania, ja wyciągałam 

wnioski jak psychologów, bo miałam takie wykształcenie. Ja w sumie animowałam to wszystko. Ja animowałam to 

wszystko, ja brałam osoby, które rozmawiały. Dopiero z całego tego materiału ja miała wnioski właściwe. Bo samo 

to, że posadzi się dziecko i ono powie, ja bym chciał być stolarzem, bo mi się meble podobają. Nie bardzo. Ale jak 
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wywiad wstępny będzie z rodzicami i wyskoczy taka wiadomość, że u dziadków na wsi on leci i dziadku pokaż mi 

jak tutaj robisz... O już jest  wskazanie w tym kierunku. Albo w garażu podaje ojcu śrubokręt, albo powiedz mi albo 

pokaż mi.  Albo rodzice powiedzą, że ma książki takiego i takiego typu, że to jest jego pasja od lat. 

– W tym kierunku odbywałam dodatkowe kwalifikacje i prócz tego od początku wszystkich tych zmian 

łącznie z 1999 rokiem, kiedy powstawały gimnazja. I poradnictwo, orientacja zawodowa jeszcze w tym systemie 

8-klasowym istniała od dawna i miała się dobrze. Ja była pedagogiem i do moich obowiązków należało 

prowadzenie orientacji zawodowej. Czyli ja z dziećmi szłam do Respanu, do Conresu, pokazywało się, czym się 

ta zajmują, z jakimi materiałami się pracuje, jakimi narzędziami się posługuje. I wszystko się mówiło i to było 

jak były 8-klasowe szkoły. Były rozmowy z rodzicami i można było zasięgnąć rady u pedagoga-psychologa. 

– Mało tego, ten pedagog, czy taki doradca nie ma podawać rozwiązania, tylko tak porozmawiać z tym 

uczniem, żeby on sam sobie zdał sprawę, że on chce albo nie chce czegoś robić to, że coś lubi albo czegoś nie 

lubi. Ja na przykład badając kandydatów do pracy,   ja im robię testy, czy oni lubią pracować wolno, czy szybko. 

– Ja myślę, że mógłby to być specjalny doradca zawodowy, albo specjalnie przeszkolony nauczyciel. 

Generalnie musi być przygotowana osoba, ten nauczyciel. 

– I czasami trzeba te dzieci docenić. 

– I pokazać im, że w ogóle mają te mocne strony 

– Pokazać, gdzie mają takie mocne strony, 

– I że mają takie talenty, które mogą się za chwilę przydać, w twardym biznesie 

– I tu jest problem tego systemu, tej podstawówki i tego gimnazjum,, bo nauczyciele nie mają czasu, 

żeby zwrócić uwagę, co ty potrafisz robić, pochwalić, ponieważ, są ważne egzaminy gimnazjalne, ranking szkół, 

trafienie w testy, trafienie w klucz. A że ono nie będzie Mickiewiczem, tylko bardzo dobrym informatykiem 

– Albo gdy dziecko nie ma predyspozycji, ukierunkować go w jakiś odpowiedni sposób… W kontekście 

poznawania tych zawodów, w szkołach podstawowych, zobaczmy co się dzieje w USA, na zajęcia dla małych 

dzieci do szkół przychodzą rodzice i przedstawiają te swoje zawody. 

– Ja myślę, że stosowna byłaby jakaś wycieczka z tymi dziećmi, pokazać im jak taki zawód wygląda, 

żeby można było tego dotknąć, żeby taki człowiek miał obraz co się faktycznie robi w takim zawodzie. Taki 

koordynator bierny, taki doradca, który by mógłby organizować takie kontakty już. 

 

Powinien on sobie dać radę nawet w przypadku szczególnie niekorzystnej konfiguracji 

cech osobowościowych, którymi zdaniem badanych cechują się osoby określane jako 

młodzież NEET. 

– Brak aspiracji, brak elastyczności, brak umiejętności dostosowania się. Dotyczące finansów ogólnie…  

– Takiego poczucia źle rozumianej własnej wartości, czyli pracodawca nie będzie mi kazał… że będzie 

swoje biurko czyścił, no takie postawy…. 

– W doradztwie zawodowym u nas to wygląda to z kolei tak, że z jednej strony młodzież jest super 

przygotowana na studia. To jest młodzież doinwestowana, taka, która nie potrzebuje doradcy zawodowego tylko 

co najwyżej żeby kierunek studiów był zgodny z ich pasjami życiowymi. Takie podejście. Z drugiej strony jest 

młodzież, która nawet nie wie, że z tego może skorzystać, ale o tym ciąg dalszy.  

 

Jak wynika z wypowiedzi badanych doradztwo zawodowe jest bardzo oczekiwanym 

elementem reformy edukacji, przy czym zwracano uwagę na fakt, iż takie próby były już 

dotychczas podejmowane i warto byłoby wyciągnąć wnioski z niepowodzeń doświadczonych 

w tym względzie. 

– Proszę zobaczyć o absurd tej sytuacji, bo wprowadzając doradztwo zawodowe do szkoły po raz 

kolejny, bo przez wiele lat nic się nie działo. Wprowadzono z powrotem doradztwo zawodowe, absurdem jest to, 

że znowu będziemy lądować tym dzieciom teorie pod czaszkę, co to jest rynek pracy, jak napisać CV, i tego typu 

pierdoły. On dalej nie będzie z tego wszystkiego nic wiedział. 

– Tak. Napisać CV uczyliśmy się na lekcjach przedsiębiorczości w liceum. W ostatniej klasie liceum. 

Czyli cała podstawówka nic, dopiero na jednej lekcji w podstawach przedsiębiorczości. Byłam też 

zarejestrowana jako bezrobotna i żadnego innego wsparcia oprócz tego, że szłam podpisywałam taką karteczkę, 

nic nie było. Żadnego doradztwa, gdzie bym chała, co bym mogła. Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna 

dowiedzieliśmy się na studiach, mieliśmy na studiach na 3 roku gdzie pokazano nam film jak wygląda rozmowa 

potencjalnego pracodawcy z potencjalnym pracownikiem. To było na studiach. Gdzie my to powinniśmy mieć 

tylko jako przypomnienie, żeby ewentualnie w pracy to jakoś z ludźmi wykorzystać 
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– Tu jest właśnie pułapka pierwsza, która się pojawia czyli cały czas mówimy o zmianie, o kolejnej 

reformie, kolejny system edukacyjny się zmienia, edukacja dualna, wysokie technologie, a nie ma jednocześnie 

żadnego dobrego pomysłu na doradztwo zawodowe, albo chociażby ściągniecie. Bo ja myślę, że jak ktoś coś 

fajnie robi i mądrze, to trzeba to ściągnąć i do Polski przyprowadzić. Tylko to doradztwo zawodowe ciągle się 

kojarzy, no siedzą te panie w tych PUP-ach na pupach i... 

 

Według badanych wprowadzenie profesjonalnego poradnictwa edukacyjno-

zawodowego i psychologiczno-pedagogicznego na wszystkich poziomach edukacji,  

we wszystkich typach szkół, może przyczynić się do zmniejszenia skali problemu młodzieży 

NEET. 

– Tak, jak najbardziej 

– Ale w praktycznym podejściu, bo do doradztwa zawodowego nie można podchodzić teoretycznie. Ono 

musi też być praktyczne, trzeba pokazać jak rozmawiać z pracodawcami. Trzeba to pokazać, a nie tylko 

powiedzieć. 

– Autorytet osoby, która jest doświadczonym doradcą. Bo to nie może być osoba, która nigdy nie 

pracowała jako doradca, bo takiej osoby nie będą słuchać. 

– I pokazać im, że szukanie pracy to też jest praca. Że to nie jest teoria, że ja zostawię CV. Ja też musze 

coś z siebie dać, się pokazać. Ale to trzeba im powiedzieć i to pokazywać. 

– My powtarzamy to jak mantrę. To poradnictwo muszą prowadzić profesjonaliści, czyli osoby, które 

konkretnie się na tym znają. To nie mogą być nauczyciele. Jeśli będą to nauczyciele, to będą dodatkowe godziny 

dla tych nauczycieli i to będą stricte nauczyciele, to szkoda tych pieniędzy.  

– Więcej, gdyby w szkole podstawowej dzieci mogły się zapoznać z różnymi zawodami, nie teoretycznie 

ale osobiście. 

– Jeśli chodzi o to nowe pokolenie wchodzące na rynek pracy. Usłyszeliśmy ostatnio od HR-owców,  

że to nie jest dla tych młodych ludzi kwestia finansów. To jest kwestia bezpieczeństwa. Kwestia  tego, co dana 

firma im daje. Czy on może jeszcze tam coś osiągnąć, czegoś nowego się dowie. Nie chodzi o to, żeby tam 

posiedzieć chwile i wyjść. Bardzo wysokie pieniądze są, ale trochę niższe, pod warunkiem, że będą inne czynniki. 

– Na początku lat dwutysięcznych uwierzyliśmy, że tylko o kasę chodzi. A okazało się, we wszystkich 

badaniach okazało się, że tak nie jest. 

3.9 System kształcenia dualnego wobec problemu tzw. młodzieży 

NEET 

Zgodnie z założeniami badawczymi istotne było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:  

W jakim stopniu system kształcenia dualnego może się przyczynić do rozwiązania problemu 

tzw. młodzieży NEET, tj. kwestii młodych osób, które nie uczą się, nie podnoszą swoich 

kwalifikacji i nie pracują? 

Reforma w opinii części badanych może przysłużyć się zmniejszeniu się zjawiska tzw. 

młodzieży NEET, szczególnie w kontekście aktualnego problemu braku wystarczającej liczby 

pracowników. Jednakże wśród respondentów zdania na ten temat były wyraźnie podzielone. 

Pojawiły się także opinie, iż obecnie istniejącego problemu za pomocą nowych rozwiązań  

w systemie edukacji nie da się rozwiązać. Jednakże zmiany te mogą się przyczynić  

do ograniczenia tego zjawiska w przyszłości. 

– Jeśli będzie niósł za sobą oferty pracy, to myślę, że tak. Zaczyna się doceniać takie praktyczne aspekty 

i umiejętności, które dana osoba wynosi po ukończeniu danej szkoły. Jakby jest chwilowy  przesyt magistrów  

z tytułami, natomiast brakuje rąk do pracy i osób, które faktycznie potrafią coś zrobić. 

– Ja mam troszeczkę inne zdanie. Mi się wydaje, że może się udać, jest taka nadzieja. Bo ta młodzież 

kształcąca się w systemie dualnym od razu będzie miała korzyści dostanie pieniądze. 



 

– 39 – 

– Myślę, że on w lepszym stopniu wyprowadzałby tych ludzi na prostą niż ten co do tej pory mamy.  

Ja pracuje z tą młodzieżą, oni nie potrafią nic, nie mają chęci do nauki, żeby wysłać na szkolenie, podnieść 

kwalifikację. Jest problem, bo oni nie chcą, trudno się z nimi pracuje, nie mówię, że ze wszystkim, ale są te 

jednostki… Dużo ludzi przyjeżdża spoza Rzeszowa, z Rzeszów jest mało ludzi, głównie są to osoby z licealnym 

wykształceniem,  miasto chłonie tych ludzi po technikach, po zawodówkach. Dużo osób trafia z okolic Dynowa, 

Kańczuga, Przeworsk, Przemyśl, tam jest dość duże zjawisko tej młodzieży NEET. Ja wierzę, że można ich 

czegoś nauczyć. 

– Także ja wierzę, że może ten system edukacji idzie w dobrym kierunku. 

– Ja jako osoba mająca do czynienia z taką młodzieżą NEET, mając to zaplecze, szkoły w której uczy się 

konkretnego zawodu, konkretnej... Młody człowiek już ma trochę świadomość tego czego chce. I też ma 

świadomość, że jak skoczy tę szkołę i będzie się wykazywał w tym zakładzie, to potem go tam przyjmą. 

– Ja myślę, że może częściowo się zmniejszy, bo jak osoby pójdą do tej szkoły branżowej, zdobędą te 

kwalifikację, jedną czy drugą, to ten pracodawca mający ucznia na praktyce, to prawdopodobnie zatrudni 

takiego praktykanta, jeśli się sprawdzi. Tylko czy ten pracodawca będzie  dopuszczał pracownika do bardziej 

odpowiedzialnych zadań. Bo jeśli to będzie taka osoba przynieś, wynieś, pozamiataj, to taki pracownik 

doświadczenia nie zdobędzie. 

– Czy system dualny jest w stanie cokolwiek zmienić? Myślę, że nie. 

– Ja myślę, żeby przeciwdziałać temu zjawisku to trzeba wcześniej, szkoła branżowa to już jest za późno. 

– Istniejącego problemu już nie bardzo da się zniwelować. To już się zadziało i jest i trzeba sę z tym 

borykać. Mamy tych ludzi  w swoich rejestrach część z nich, która przychodzi w wieku 20-21 lat i jest w stanie 

nie podjąć przez kilka lat nie podjąć żadnego zatrudnienia. I tylko dlatego, że on po studiach chce pracować za 

biurkiem a dany rynek tego nie robi. 

 

Uczestnicy badań zostali poproszeni o scharakteryzowanie osób należących  

do kategorii młodzieży NEET na podstawie własnego doświadczenia kontaktów z młodymi 

osobami, które się nie kształcą, nie uczestniczą w żadnych szkoleniach, nie pracują  

i co więcej nie poszukują pracy. Podkreślane jest tu także zjawisko reprodukcji niskich 

statusów społecznych i braku kultury pracy w niektórych rodzinach. Zauważono także,  

że problem NEET w szczególny sposób dotyczy młode osoby, które borykają się  

z niepełnosprawnością. W ich przypadku pojawia się kwestia braku ofert pracy, które byłyby 

dostosowane do ich możliwości. W tym kontekście interesująca jest także opinia jednego  

z badanych, według którego, takie definiowanie młodzieży jest czynione jedynie ze względów 

statystycznych (formalnych), a w praktyce problem taki nie występuje. 

– Na utrzymaniu rodziców zazwyczaj. Osoba która kończy szkołę, gimnazjum, wypada w trakcie nauki  

w szkole średniej i po prostu siedzi w domu. 

– Moim zdaniem ma, ale to nie jest tak ze dzisiaj jestem nie pracujący a wczoraj było wszystko ok. 

Najpierw, jeżeli nie mam kwalifikacji, zawodu, to najpierw to trzeba zdobyć. Potem dopiero na jakieś praktyki, 

Bo to jest tak, że trzeba mieć doświadczenie. I to jest taki proces i ten młody człowiek nie musi mieć nawet tej 

świadomości. Najpierw musi być chęć, a potem on musi zacząć cos robić. Nie jest chyba tak, ja się nie spotkała, 

ze ktoś dostaje… 

– Wszystko zależy od podejścia, czyli jeśli ktoś chce pracować, to zawsze tą pracę znajdzie, jeśli ktoś 

chce budować cały czas bariery, chce widzieć przeciwwskazania, to znajdzie zawsze znajdzie coś takiego. 

– Myślę, że to już jest taka mentalność, pochodzą z takiego środowiska. Ze tak musi już być. Nikt im nie 

wskazał innej drogi. Oni nie widzą, że mogą pracować i na siebie zarabiać. 

– Nie umieją, brakuje im takich umiejętności takich typowych, nie mówię, że pracy, takich społecznych, 

poruszania się mieście, komunikacji. Jeżeli osoba ma badania lekarskie, i ona do mnie dzwoni i mówi, ja nie 

mogę tego znaleźć, jestem pod mostem. Ja mówię OK, jesteś pod mostem, zapytaj, może ktoś przechodzi, masz 

adres, zapytaj się… Serio, tak się zdarza, ja nie wiem pod którym ty jesteś mostem. Taka osoba Boi się zapytać, 

boi się wejść do ludzi. To jest zjawisko nagminne, brakuje im właśnie typowych zdolności komunikacyjnych. 

– Rodzice przyciągali tych 20 letnich mężczyzn i wychodzi nas doradca i zaprasza pan tego mężczyznę  

i mówi do mamy niech pani idzie sobie na miasto, to zejdzie 2 godziny, nie ma potrzeby, żeby pani tutaj była. 

Mama odpowiadała, że nie, bo jak odejdę, to od pani ucieknie. 
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– Ja myślę, że w tej młodzieży NEET są różne grupy, z różnych przyczyn. Z jednej strony pokończyli 

studia, a nie potrafią się odnaleźć. Chcą pracować, chcą zmienić kwalifikacje, ale to, co proponują UP to nie 

jest zgodne z tym, co ich interesuje. Oni nie chcą robić kursu szycia, czy czegoś, co im tam się oferuje, tylko chcą 

robić coś innego.  A druga grupa to tacy zniechęceni, którzy niczego od siebie nie chcą. Na pewno nie 

skorzystają z żadnych ofert, potrzebna by była taka terapia wzbudzająca motywacje do czegokolwiek.  Inna 

grupa, to Ci, którzy nie pracują ani się nie uczą, ale to wynika z jakiejś niepełnosprawności czy choroby jakiejś 

tam. I im ciężko się znaleźć na rynku pracy. I schodzimy do tego  kształcenia, bo nie bardzo uzyskali 

wykształcenie, które pomogłoby w znalezieniu pracy, tak... A tak z drugiej strony nie ma zakładów pracy 

chronionej, kiedyś były teraz ich nie ma. Pracodawca chce mieć młodych zdrowych, dyspozycyjnych. A... 

– Ale to nie jest zakład pracy chronionej, to jest, co innego. Jak ja mówiłam o uczniach, którzy... 

Chorych, którzy chcieliby pójść  do szkoły zawodowej i się uczyć na przykład na cukiernika, to wymagałoby 

indywidualizacji, dostosowania tej pracy. Nie ma chętnych pracodawców. Nawet jak ta niepełnosprawność 

powstanie później i taka osoba cudem skończyła szkołę i cudem idzie do zakładu pracy, to ze świeca szukać 

kogoś o tak dobrym sercu, kto zatrudni taka osobę i stworzy takie jej warunki i takie stanowisko... 

– Moja opinia jest taka, że taka młodzież nie istnieje. Nie ma takiej młodzieży… ona jest zmuszana do 

tego żeby zakwalifikować ją ze względów takich przepisowych do takiej młodzieży. Śmieje się. Ja nie spotykam 

takich ludzi, którzy by spełniali większość tych punktów tej definicji, tej grupy. One spełniają te definicję i są 

zarejestrowani jako bezrobotni, bo wtedy spełniają. Ale oni szukają… Samo to, że wychodzą z domu i pytają o to 

czy mogą przyjść do jakiegoś projektu…  

– My mamy takich którzy są doprowadzeni, a tak na prawdę jest grono osób, które siedzą w tym domu  

i szuka pracy w tym domu…. 

– Ale szukają, nieumiejętnie, ale szukają. Z założenia definicji mają być zupełnie bierni, mają być 

zupełnie bierni i nic nie robić. Siedzą w domu i oglądają telewizję. 

– My wysyłamy kogoś do tej pracy i rezygnuje po miesiącu… 

– Może  mu się nie podoba? Ma prawo. 

– Albo skończył szkołę średnią i pracuje w szarej strefie. 

– Ale wiesza jak jest, ja też pracowałam z taką młodzieżą, gdzie wypadła z procesu kształcenia bo np. 

nie szło ci, ale też nie miałeś na utrzymanie, i idziesz po prostu pracować na czarno w Irlandii, albo w Rzeszowie 

kelnerujesz i dalej jesteś tą młodzieżą, a tak naprawdę to pracujesz i ci się nie opłaca wracać do szkoły. 

 

Uczestnicy badań doszukiwali się źródeł problemu młodzieży NEET w sposobie 

wychowania współczesnej młodzieży, które nie zawiera m.in. etosu pracy. Winą jest tu tzw. 

bezstresowe wychowanie oraz brak odpowiednich wymagań wobec dorastających dzieci. 

– Po prostu teraz młodzi ludzie mają wszystko podane na tacy. jada na wakacje - mamo daj pieniądze. 

A ja mówię – dziecko, idź do pracy, naucz się. To tak było, rodzice no nie mieli pieniędzy, no co będziemy się 

czarować, trzeba było iść, poszukać, zarobić, człowiek takiej zaradności się uczył, a teraz wszystko dostają na 

tacy. I to jest taki problem...Brak motywacji. 

– To jest właśnie wina rodziców, bo jak ja była w wieku mojego dziecka, to nie miałam tego, tamtego, 

innych rzeczy. Teraz to ja chcę , żeby to moje dziecko miało wszystko Podaje dzieciom wszystko na tacy,  

w zamian chce uczyć ich, żeby do pewnych rzeczy podchodziły sami i sami niektóre rzeczy  zdobywali. Skoro jak ja 

byłam w wieku mojego dziecka, nie miała, nie wiem zabawek, nie chodziła na angielski, nie robiłam innych rzeczy. 

– Okres ten 1-3, takiej socjalizacji społecznej, to jest ten taki, ja i moje ciało, 3-8 to jest właśnie 

rodzina, moja  piaskownica i 8-15, to wszystko co jest poza  `piaskownicą, czyli poza domem. Przynajmniej to 

jest taki starożytny model. I to jest tych 8-16, czyli wszystkie autorytety są poza rodziną, to jest okres 

sprawdzania. I tu to pokolenie dostało w mediach te wszystkie luksusy, młodzież którą stać na wszystko, na 

Hawaje, i tak dalej.  I nagle zobaczyli, że nie dadzą rady. Więc nie podejmują  w ogóle walki. I to jest ten obraz 

przywołałem mojego syna. A po, przecież i tak nie kupie sobie z tej pensji. No to po co do tej pracy i pracował tu 

miesiąc. W drugiej pracy - miesiąc. Pojechał do Anglii, do Holandii, 3 miesiące, nie da się kupić mieszkania, 

samochodu, założyć rodziny, wszystko za mało. Więc co, do mamusi, na garnuszek. Jak przyroda wskazuje 

mamusia da radę wszystko, więc zawsze się da utrzymać każdego syna... 

– Oj te mamusie... 

 

Respondenci podkreślili także, że bardzo istotną rolę w kontekście zjawiska NEET 

odgrywają nauczyciele. Wyrażono przy tym opinię, iż brak fachowości wśród niektórych 

pedagogów przyczynił się do powstania i pogłębienia się omawianego problemu. Tym samym 
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wyrażono nadzieję, że w nowym systemie kształcenia docenieni zostaną nauczyciele, w tym 

także w aspekcie finansowym, tak aby mieli większą motywację do podnoszenia swoich 

kwalifikacji i lepiej spełniali się w zawodzie.  

Jaką odpowiedzialność ponoszą nauczyciele za pojawienie się zjawiska NEET? Bardzo dużą. To szkoły 

miały edukować, rodzice mieli wspierać. Ale w dniu dzisiejszym to się zmienia. Odwróciło się to, rodzice 

wychowują, a nie mają czasu. Edukują byle, czego, sami nie mają często pojęcia. Szkoła traktuje to trochę po 

macoszemu, lecimy punktami, stopniami, czymś tam innym. I to wszystko. Dziecko jest motywowane, ale źle 

motywowane. Jeden się motywuje, też rodziny się motywują i idą do przodu. Tak to dzisiaj wygląda. Ja kiedyś 

prowadziłam na konferencji panel o rynku pracy i był panel o szkoleniach. I pracodawcy narzekali, że młodzież 

jest złym materiałem do pracy. Ale to nie prawda, nie ma porozumienia między nimi. I dlaczego? Bo ta młodzież 

nie miała wsparcia u rodziców. Młodzież miała zajęcia dodatkowe, jedne, drugie, trzecie, zadaniowcy. Oni teraz 

wychodząc szukają trochę czegoś innego, szukają innego traktowania, a dlatego nie dogadują się z 

pracodawcami. Pracodawcy mają dużo na głowie, każda minuta czasu jest dla nich ważna. Młodzież wymaga 

rozmowy, poprowadzenia, i tu się teraz z tym zderzamy. My często prowadzimy rozmowy między pracownikiem  

a pracodawcą. Teraz pracodawcy mają często takie wymagania, jeśli chodzi o kompetencje  

i doświadczenie  kandydata.  A chce zapłacić tyle... I odwrotnie, że pozjadał rozumy, bo na szkołach średnich  

czy na studiach są różne konferencje motywacyjne i mówią, jacy jesteście wspaniali, więc oni urośli w piórka.... 

– My na dzień dzisiejszy edukujemy kandydatów, bo nie potrafią obsłużyć na przykład drukarki,  

a oczekują jakichś tam wynagrodzeń wychodząc ze studiów.  A z drugiej strony edukujemy pracodawców. 

Zresztą też zbyt duże wymagania mają pracodawcy i mówię, przykro mi nie ma takiego. I nawet nie chce żaden 

się zgłosić. I dobrze to obniżamy. Należy podnieść wynagrodzenie, a zmniejszyć oczekiwania. Zmieniamy się  

w takich negocjatorów. 

– Ale aby te dzieci potrafiły i miały motywację, to muszą trochę wynieść z domu. To jest podstawa. 

Szkoła nie wychowa  dziecka. Dziecko powinien wychować rodzić. A szkoła powinna rodzicom pomagać. 

 

Badani zwrócili także uwagę na stygmatyzujący efekt zamieszkiwania  

w peryferyjnych i małych miejscowościach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo 

pojawienia się problemu młodzieży NEET, niż w większych miastach lub miejscowościach 

zlokalizowanych w dużych aglomeracjach.  

– Tam dochodzi tez kwestia też miejsca zamieszkania. W niektórych miejscach są oferty pracy,  

są oferty… a z Lubaczowa i okolic ten młody człowiek nie może się zaczepić. 

– Aż ciężko uwierzyć, uwierzyć, patrzę na was jak na kosmitów ponieważ ja często pracuje z rodzinami 

miejskimi i to co panie mówią jest zadziwiające. Jak pani mi opowiada o takiej młodzieży, która nie jest w stanie 

sobie poradzić społecznie… 

 

Badani w kontekście niwelowania problemu młodzieży NEET dużą rolę przywiązują 

do doradztwa zawodowego, które stanowi integralną część wprowadzanej reformy systemu 

szkolnictwa. Ważne jest jednak, aby doradztwo to było profesjonalnie przygotowane  

i zrealizowane. Na uwagę zasługuje fakt, iż w niektórych przypadkach działania przewidziane 

w nowym systemie edukacji były już prowadzone. W takich sytuacjach nowe przepisy mają 

za zadanie wesprzeć i usystematyzować istniejące rozwiązania. 

– A jeśli chodzi o tych ludzi na poziomie średnim, to może nie tylko w szkole, żeby był dostęp do tego, 

ale żeby były takie placówki, gdzie jest taki doradca. Ale to musi być modne. W tym momencie ludzie dążą za 

modą. Jeżeli nie będzie tej mody, nie będzie tego na facebooku, to się nie uda. 

– Wymierny efekt i to może ich zmotywować do tego kształcenia. Bo ten rodzaj kształcenia… młodociani 

pracownicy, ostają wynagrodzenie, bardzo małe wynagrodzenie, liczone według najniższej krajowej, pierwszy 

rok najmniej, potem więcej. Powinno się to zmienić na wyższą kwotę, to by jeszcze bardziej motywowało tą 

młodzież taką bezczynną. Ja tu widzę to światełko. 

– Ja tu widzę jeszcze cos innego, nawiązując do wypowiedzi koleżanki, jeśli chodzi o trendy, modę. 

Jakby zaczęło się to wdrażać, ze doradztwo zawodowe, trendy, jest cool, fajne, to rozwijamy taką postawę,  
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ze pracowanie jest fajne, chodzenie do pracy jest w porządku. I teraz nawiązuje do tej młodzieży która nie uczy 

się i nie pracuje. Jej postawa by się zmieniła, uznaliby ze pracowanie jest trendy. 

– Ja wierzę, że tak, że może on by ukierunkował myślenie tych ludzi. Że może nauczyłby pracy  

u podstaw. Że on kończy szkołę i nie odpada od tego systemu edukacji. A z tego, że byłaby ta ciągłość. Żeby 

zobaczyli nauczyli się, że dzięki pracy i nauce mają coś, np. wynagrodzenie, tak jak pani mówiła poczują siłę 

pieniądza. Ze mogą się utrzymać, coś umieją, potrafią się utrzymać.  

– Tylko żeby to była też odpowiednia tego jakość. Bo ja zauważam, bo też pracowałam z dziećmi  

z rodzin dysfunkcyjnych, to naprawdę, ja wiem, że dużo z tego wszystkiego z domu wynieśli, ale zauważyłam 

dzieciaki, które współpracowały z psychologiem, który był dostępny na terenie gminy to ona całkiem inaczej 

funkcjonowały, bardziej odważne, bardziej pewne siebie, bardziej otwarte, niż te, które z tej pomocy nie 

skorzystała. Takie wsparcie jest bardzo potrzebne. To jest osoba z zewnątrz, która inaczej na nas patrzy niż 

rodzic. To jest ważne, a z tego co wiem nie zawsze tak jest. Jest różnie z tym psychologiem nie w każdej szkole… 

– To się pojawiło, bo my się zaczęliśmy zajmować tym jeszcze przed reformą. Wyszliśmy o krok do 

przodu w Jarosławiu. To może jeszcze nie jest zdiagnozowane, ale my już mamy nie tylko zdiagnozowane, ale 

mamy w zanadrzu pójść dalej i spróbować uderzyć do szkół. Tylko czekamy na jakieś ustawowe narzędzie, żeby 

to była jakaś kompetencja nasza, bo my nie mamy jak się spotkać z rodzicami i z dziećmi. Nie mamy jak  

w średniej szkole jakoś to wychodzi bo to są nasze jednostki, a po gimnazjach w gminach, to nie bardzo mamy 

możliwości ustawowe,  techniczne. 

– Mam wrażenie, że została podkreślona rola doradcy zawodowego. A mi się podoba ten system 

niemiecki, że oni już od 7 klasy prowadzą te praktyki. I jest ten mentoring.  

– Taki nauczyciel-doradca 

– Ok, doradca, ale żeby nie robić takiego fetysza z tego doradcy, że wszystko od niego zależy. On ma 

być tylko jednym z trybików.  

– To jest osoba, która kieruje. 

– Ale nie od niego ma zależeć sukces, tylko od tych praktyk. Od poszukiwania różnych rozwiązań. Ja też 

jestem z pracy biologiczno-chemicznej, bo był pasjonat fizyk. Ja pobocznie trochę to pytanie, bo już troszeczkę  

o tym w zakładach, nie że już trochę na budowę, ale być może krócej, jakieś tam typu wycieczka, albo, że w tym 

semestrze mamy tydzień tu, a potem tydzień gdzieś indziej, I można rozproszyć ludzi, może to być zakład  

krawiecki, że jedna pani coś tam szyje, a może być wielki, WSK, czy jakiś inny.  

 

Oczekiwania wobec reformy w kontekście niwelowania zjawiska młodzieży NEET  

to także kwestia koordynacji działań i wytworzenie klimatu sprzyjającego współpracy 

pomiędzy różnymi instytucjami.  

– To byłoby fajnie jakby można było to konsultować i prowadzić pewne kwestie wspólne. Dzisiaj szerzej 

się postrzega świat i rynek. Im więcej specjalistów w danej dziedzinie… Popatrzcie, kiedyś się mówiło, że Polak jest 

od wszystkiego. Jest tak wyedukowany, że potrafi zrobić jedno, drugie, trzecie i czwarte, kończąc tą szkołę.  

Ale gdzieś tam na zachodzie ktoś się zajmuje tylko montowaniem, małym wycinkiem. I musi pracować w zespole, bo 

sam jego wycinek pracy nic by nie znaczył. Ale globalizacja wymusza też te zmiany i u nas. Też się specjalizujemy  

w tym. Tej informacji jest w dobie globalizacji nadmiar i nie będzie takiego omnibusa, który sobie będzie z tym 

mógł poradzić, ani nauczyciela, ani urzędnika, ani nie wiem kogo. Nie ma takiej możliwości. Więc dobrze jest jeśli 

są te współprace i w swoich dziedzinach pracują fachowcy. I dlatego to podtrzymuje, jeśli doradztwo zawodowe, to 

tym się powinni zajmować fachowcy, ale nie nauczyciele. Tylko pracownicy UP , którzy na co dzień parają się tym 

doradztwem zawodowym. Jeśli praktyka to też nie instruktorzy w szkole, tylko pracodawcy. 

3.10 Oczekiwania wobec pracodawców w kontekście reformy 

edukacji w opinii uczestników badań 

Z uwagi na bardzo istotną rolę przewidzianą dla pracodawców w nowym systemie 

edukacyjnym zasadne było zadanie respondentom pytania o to: jak oceniają oczekiwania 

wobec przedsiębiorców jakie są związane z wprowadzeniem dualnego systemu kształcenia? 

W opinii uczestników badań, kluczową kwestią dla powodzenia reformy jest chęć 

współpracy ze strony pracodawców i ogólnie ich pozytywne i profesjonalne podejście do relacji 

z uczniami. Poza tym bardzo ważna jest koordynacja działań pomiędzy szkołami a firmami. 
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– Ja myślę, że współpraca... 

– To jest strasznie długa droga i żmudna i strasznie wysokie koszty. I nie do końca to może być, 

nazywajmy rzeczy po imieniu, opłacalne. Dlatego ten proces kształcenia może okazać się fiaskiem. 

– Jeśli młody człowiek się już uczy, pracuje, to ważne jest podeście pracodawcy, czy on zaufa młodemu 

człowiekowi, czy pozwoli mu od razu wykonywać wszystkie obowiązki, czy po prostu dopuści go do pełnej gamy 

obowiązków, czy będzie tylko kawa, herbata, najprostsze obowiązki, które nie wymagają żadnych umiejętności. 

– Ale jest to tak, że system kształcenia powinien działać na tej zasadzie, że jak jest piekarz to ma być 

specjalny pracownik w szkole i uczymy się w szkole. W szkole uczniowie poznają przepis, sposób wypiekania 

chleba i idą do zakładu pracy przygotowani, są odpowiedzialni i od razu przychodzą w stroju roboczym, od razu 

się przebierają i od razu oni pieką ten chleb. Mają te podstawy. I mają od razu pracować. I nie że zajęcia 

edukacyjne odbywają się i w szkole i w zakładzie pracy. Czyli osoba w zakładzie pracy, która dostaje dodatkową 

gratyfikację,  jest koordynatorem, opiekuje się nimi, sprawdza, kiedy osoba młoda ma pytania i wątpliwości już 

w pracy, to ma się do kogo odezwać i zapytać. Wie, że przychodzi do pani Anny i ona mi zawsze odpowie, bo jest 

nade mną, opiekuje się mną. Ale już przychodzi ta osoba i pracuje od razu, czyli wypieka ten chleb na przykład. 

– W szkle takie rzeczy podstawowe których się uczymy i potem na gruncie tych rzeczy uczymy się 

nowych rzecz. I dokładamy. I jeśli ten człowiek młody już po 1 klasie coś potrafi, to już potrafi coś wykonać. Nie 

musi 4 lata siedzieć i się patrzeć. No wiadomo, takiego pierwszoroczniaka nie rzucamy od razu na głęboką 

wodę. Ale po pierwszym roku ma się już jakieś kompetencje i umiejętności. I można coś wykonać. 

 

Istotną sprawą w omawianym kontekście jest także w opinii badanych sprawa 

organizacji przez pracodawców odpowiednio przygotowanych stanowisk pracy dla uczniów. 

To także konieczność wydelegowania pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za proces 

kształcenia praktycznego. Jak podkreślili respondenci może to powodować pojawienie się 

pewnych problemów – szczególnie logistycznych oraz finansowych. 

– Na pewno musieliby wydzielić jakieś specjalne miejsca w sowich zakładach pracy. Nie sądzę, że 

pracodawcy zdecydowaliby się bezpośrednio wprowadzać na halę produkcyjną… stażystów, praktykantów. 

Wydaje mi się, że raczej chcieliby, żeby owszem były to prawdziwe maszyny, dokładnie te zajęci które inni 

pracownicy wykonują, natomiast w jakimś tam oddzielnym pomieszczeniu. 

– Też kwestia tego zaaranżowania całej tej przestrzeni, wprowadzenia takich szkoleń na zasadzie, że np. 

prowadzę jakieś skrawanie metali, no to nie obsługuję tej maszyny i piętnaście osób stoi, lub przynajmniej kilka 

maszyn… Jednocześnie wiąże się to z tym, że jeden opiekun to jest trochę mało, żeby każdemu trochę tej wiedzy 

zostało przekazane. 

– Zatrudnienie pracownika na etacie jakiegoś, jakiegoś specjalnego działu, który będzie się tym 

zajmować, ktoś kto odpowiedzialny by był w dużych przedsiębiorstwach. 

– To kwestia opieki. Ktoś musi sprawować u danego pracodawcy nadzór nad tą osobą. Ktoś musi mu 

poświecić czas, a czas to pieniądz. I pytanie, czy pracodawcy będą mieć płacone za to gratyfikacje, tu może być 

bariera finansowa. To zostaną wydane pieniądze przez jednostki samorządu terytorialnego. Żeby oni to pokryli, 

że strony ministerstwa pewnie jakieś wsparcie będzie. Ale to musi być jakieś wsparcie ze strony państwa. Nie 

wiem jak to będzie rozliczane. 

– Nie chodzi o to, że ktoś inny zapłaci, ale tego pracownika w tym momencie nie ma w pracy, ktoś musi 

zająć jego miejsce - wysyłamy naszego najlepszego pracownika na  przygotowanie pedagogiczne, a w tym 

momencie jego praca stoi. Może jest jakieś zastępstwo za niego, a może nie? 

– W takiej sytuacji gdy przychodzi rzeczywiście 15 osób do zakładu, rzeczywiście w tych piętnastu 

osobach jest pięć osób czy cztery czy jedna, która nie chce tam być, która robi wszystko żeby źle wykonywać 

swoje obowiązki. Albo nie przykłada się do tych obowiązków. 

– Jeszcze jakaś odpowiedzialność za zdawalność egzaminów końcowych… na kim będzie leżeć,  

na pracodawcy, czy na szkole? 

 

Ważnym zagadnieniem jest zdaniem uczestników badań, kwestia dopuszczenia 

uczniów przez pracodawców do tzw. informacji wrażliwych, tj. procedury działalności  

i procesy produkcji. Niechęć do dzielenia się danymi wewnętrznymi firmy może stanowić 

istotną barierę utrudniającą przedsiębiorcom podjęcie decyzji o nawiązaniu współpracy  

ze szkołami branżowymi.  



 

– 44 – 

– Ważne jest to, że my nie skupiamy się na konkretnej branży. Mówimy o różnych branżach. Czyli nawet 

i powiedzmy związanych z nowymi technologiami. I jak przyjdzie osoba na praktyki do przedsiębiorcy, który sam 

sobie cos opracował, cos sam stworzył i wiadomo, że ta osoba na praktykach pozna to jego know-how. I teraz 

jak to, wyniesie na przykład, może z tego wynieść coś stworzyć swojego, to jest taka trochę bariera, takie 

ryzyko… 

 

Jak zwracano uwagę, współpraca pomiędzy firmami i szkołami branżowymi jest 

bardziej prawdopodobna w przypadku dużych przedsiębiorstw niż małych. Te pierwsze 

dysponują większymi możliwościami organizacyjnymi i finansowymi, a jednocześnie 

doświadczają obecnie problemów związanych z brakiem pracowników.  

– Duzi przedsiębiorcy będą w to wchodzić, bo im brakuje rąk do pracy, średni przedsiębiorcy też  

w ograniczonym stopniu będą zainteresowani. Mali w ogóle nie będą w to wchodzić, bo oczekują gotowych 

recept, gotowego pracownika. W to wchodzić nie będę. I w zależności od tego, jak ten lokalny rynek wygląda, tak 

sobie będą te szkoły radzić. Jeśli ten lokalny rynek ma dużych przedsiębiorców, a weźmy sobie na przykład  

w Przemyślu, największym pracodawcą jest szpital, czyli instytucja publiczna. Zatrudnia ponad 1000 ludzi. A u 

nas w Jarosławiu są to zakłady prywatne,, około 3 tysięcy, w Sokołowie prawie 2 tysiące, a szpital około 600 

ludzi, dopiero tam na 4 czy tam 5 miejsce. Więc to wygląda inaczej. 

– Ale to będzie częściowa weryfikacja, czy w dobrym kierunku poszli. Weźmy tego hydraulika. Mamy tu 

jednoosobowe firmy, rzadko składające się z 2 czy 3 osób.. Zależy od tego, jaka to jest firma oczywiście,  

bo mogą być dwie-trzy osoby. Ale jak jest typowa taka firma hydrauliczna, to jest jednoosobowa, i gość się zna 

tylko na kotłach, tylko na bojlerach i nie wiem, jakichś tam… Wyższa specjalizacja. 

 

Problematyczną sprawą z punktu widzenia pracodawcy może być także konieczność 

weryfikacji umiejętności zdobytych przez ucznia. Może być to odebrane jako dodatkowa 

forma kontroli ze strony instytucji publicznych i skutecznie zniechęcać przedsiębiorców do 

podejmowania współpracy ze szkołami branżowymi. 

– Myślę, ze powinno być weryfikowane to, czy w okresie kształcenia dualnego faktycznie uczeń nabrał, 

czy potrafi wykonywać ten zawód.. I na podstawie tego on powinien być albo przyjęty do pracy, albo ten jego 

zakład powinien zostać zmieniony. I nie powinno to być uwiązanym do kraju, tylko warto by to było rozszerzyć 

do Europy. Żeby po prostu dla niego to miejsce pracy było. Ale podejrzewam, że to jest zbyt szeroki zasięg, żeby 

o tym mówić. Aczkolwiek w ten sposób, żeby jednak znaleźć, bo jeśli ta osoba została wykształcona w tym 

kierunku, żeby to miejsce pracy się gdzieś tam dla niego znalazło.  

– Kontrola jest bardzo łatwa, ponieważ uczniowie, młodzi ludzie sami przychodzą i mówią jak jest.  

Nawet nie ankieta, jeśli jest źle, jeśli nie jest wypełniany program, oni przychodzą do szkoły po dwóch dniach  

i mówią: Wie pani co, siedzimy, jest tragedia, każą nam kawę robić, plewić, nic nie mówimy więcej. Jeśli nie 

przychodzą, to jest w porządku, są na praktykach, można pojechać na kontrolę ale jest pewnie w porządku.  

Ale uczniowie sami, rodzice sami dzwonią i przecież uczniowie do domu wracają i sami mówią, jak wyglądają 

praktyki. Albo po godzinie wypuszczają do domu. Albo faktycznie 8 godzin robimy tak jak jest. 

– Ale po szkole branżowej będzie egzamin zawodowy 

–  I tam uczeń będzie się musiał wykazać znajomością zawodu. Więc może nie będzie kawa i herbata. 

– I tu jest też kwestia motywacji. Bo jak taki pracownik, motywacja ze strony pracownika, czy tego 

ucznia, i motywacja ze strony podawcy. Bo jak uczeń nie dostaje pieniędzy, to jest mu wszystko jedno, co będzie 

robił z czasem.  A jak dostaje pieniądze, to będzie już chciał to robić. A jak pracodawca będzie mu musiał 

zapłacić, to będzie mu chciał znaleźć zajęcie. I nie dość, że da mu zajęcie, to jeszcze sprawdzi, czy zostało 

wykonane. I w ten sposób wykształcimy ludzi, którzy coś potrafią. 

 

Bardzo ważnym aspektem umożliwiającym podjęcie współpracy ze szkołami 

branżowymi przez pracodawców jest odpowiednio ukierunkowana i intensywna kampania 

promocyjna. Umożliwia ona dotarcie do przedsiębiorców z informacjami dotyczącymi 

założenia reformy i przeciwdziałanie ewentualnym obawom związanym z potencjalnym 

rozpoczęciem kooperacji. Pomocne mogą być tu zdaniem respondentów propagowanie 
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odpowiednich przykładów, tzw. dobrych praktyk, które zachęcałyby pracodawców do udziału 

w tym skomplikowanym przedsięwzięciu, jakim jest reforma systemu edukacji. To także 

wskazywanie pracodawcom na korzyści wynikające z zatrudniania i przygotowania do 

zawodu młodych osób. 

– Ale to się nie stanie, zanim nie wydarzy się coś wcześniej. Chodzi o poinformowanie pracodawców, że 

nowy system daje im takie możliwości. Bo jak pracodawcy nie będą tego wiedzieli, to oni tego nie wyjdą żeby 

współpracować.   Ich rola teraz medialna, żeby tak pracodawców wyedukować, żeby oni się otworzyli na te 

formę współpracy. Bo ja tego nie będzie, to oni z tego nie skorzystają. Ja to widzę przy rekrutacjach. My mamy 

pracodawcę, który ma pewne oczekiwania, warunki, my go odsyłamy, mówimy, bardzo nam przykro, jeżeli pan 

zmieni zdanie, to proszę wrócić za pól roku i oni wracają i zmienia zdanie. Ale musi sobie to przetrawić. Jak my 

będziemy zmieniać ten system i nie przygotujemy pracodawców, to pierwszy ten etap nie wypali. 

–  Ja myślę, że państwo powinno to medialnie nagłośnić, wysłać informację do pracodawców, że jest 

taki projekt, żeby oni wypowiedzieli jak to widzą. Bo my za pracodawców nie zrobimy wszystkiego, to oni muszą 

nam powiedzieć, czego oczekują. 

–  No myślę, że też jakieś agencje pracy, jakieś doradztwo zawodowe powinno być poinformowane, bo 

ich pracownicy trafiają do nas i pracodawcy, tak? Więc myślę, ze... 

–  Myślę, że takie dobre praktyki są, przygotowując się tu do spotkania wyczytała, że już wiele lat temu, 

były porozumienia zwierane miedzy szkołami a zakładami, gdzie ci uczniowie mieli normalnie  umowy 

podpisywane, dostawali jakieś gratyfikacje, byli ubezpieczeni, zresztą i wcześniej tak było. Jak uczeń jest 

ubezpieczony i dostaje gratyfikacje, to się potem liczy, jako lata pracy, staż, w przeciwieństwie  do tych uczniów, 

którzy odbywają praktykę w szkole. Ponieważ nie dostają wynagrodzenia za  pracę i nie są ubezpieczeni,  

w związku z tym w jednej szkole uczeń ma zaliczone te trzy lata,   a w drugiej szkole nie. A trzy lata minęły.  

Czyli tego też oczekujemy od pracodawców, żeby traktowali ich jak pracowników. 

–  Musimy mu udowodnić, że ta wersja też się spełniała, czyli żeby ten  uczeń, który jest, też coś dla 

niego zrobił. Czyli, że jest wykorzystana tania siła robocza. Bo to będzie pierwsza zachęta, że mam taniego 

pracownika. Trudno, 4 godziny dziennie, wiele tam nie wymyślimy, tylko przez 2 tygodnie, ale mam. Mam 

instrukcje, czego go mogę przez te dwa tygodnie nauczyć. To są te praktyki, mentoring i tak dalej. I tu my 

możemy zaingerować. I trzecie, to jest tam jakaś kontrola, czy my musimy go jakoś sprawdzać, w jakiś sposób. 

- Na ile rynek jest już taki, nie wiem na ile zastanawiam się, żeby zrobić to w takiej formie przetargowej, 

czyli pracodawcy mogliby się do szkoły zwracać i konkurować o ucznia, wybierając może z tego profilu który my 

chcemy, coś, co mogą zaoferować, czyli że przy niech ten uczeń może się nauczyć. I wtedy szkoła, czy te uczeń 

wybiera sobie taki zestaw. A ten mi gwarantuje to, a ten to.  Tylko żeby to było takie realne i prawdziwe, a nie 

oszukane. 

3.11 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń w kontekście osiągania 

celów stawianych przed systemem kształcenia dualnego  

Uczestnikom badań postawiono także pytania o to: Jakie bariery mogą stanąć na 

przeszkodzie osiągnięciu celów jakie są stawiane przed dualną formą kształcenia? I jakie 

mogą być podjęte środki, aby można było rozwiązać te problemy? 

Według respondentów reforma musi poradzić sobie z problemem nierównomiernego 

rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów w Polsce i potencjalny brak pracodawców 

mogących podjąć współpracę ze szkołami branżowymi. Przewidywanym zagrożeniem dla 

reformy jest kwestia podaży miejsc szkoleniowych w firmach. Duże przedsiębiorstwa mogą 

sobie pozwolić bardziej niż małe na stworzenie całego systemu kształcenia przyzakładowego. 

Jednakże takich podmiotów ogólnie w kraju może nie być na tyle dużo, aby zapewniły 

wystarczającą liczbę miejsc z punktu widzenia zapotrzebowania wpisanego w istotę reformy.  
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 – To już mówiliśmy, że osoby w mniejszych miejscowościach nie mają takich możliwości. Pewnie mniej 

zakładów pracy i ciężko to pogodzić. 

 – A jak to rozwiązać? Może jakieś dofinansowania mogą temu służyć, na dojazdy. 

– Na razie działa to w Jarosławiu. I rzeczywiście działa ten system. Angażują się w to firmy mocno. 

Problemem jest to, że do danego zakładu pracy idą dwie, trzy osoby. Dlatego, że ten zakład to jest 20 ludzi 

ogólnie. 

 – I konglomeratów w Jarosławiu nie ma, najbliżej są w Rzeszowie.  

  – Obecnie np. jest 7 pracowników. I tacy pracodawcy wezmą jedną czy dwie osoby, na przykład 

hydraulicy. I on jeździ po domach… Ja chodziłem do szkoły kolejowej i najpierw warsztaty były stricte na kolei. 

Potem było to gdzieś na warsztatach w Żurawicy, potem w Przemyślu. Ale to było wszystko na kolei 

skoncentrowane. My wszyscy przychodziliśmy tam, nie wiem, 10 ludzi…  

– Ale wiadomo, że te szkoły nie mogą być w każdym środowisku... 

 

Uczestnicy badań wskazali także na problem potencjalnego niedopasowania oferty 

szkół do zapotrzebowania na rynku, która to kwestia może być konsekwencją braku dobrego 

rozpoznania i zdiagnozowania potrzeb pracodawców.  

– Poza tym różne badania są prowadzone, trzeba zrobić badanie, jakie na lokalnym rynku pracy są 

zawody deficytowe.  Bo my możemy sobie mówić, że fajnie, że usługi, atak prawda... 

 

Dużym wyzwaniem będzie w opinii respondentów przygotowanie szkół, tak aby część 

zajęć mogła odbywać się na ich terenie. Chodzi tu o zmieniające się technologie, o koszt 

wyspecjalizowanych narzędzi i maszyn, a także o ich utrzymanie i serwisowanie. Stąd 

pomysł, aby klasy w poszczególnych szkołach były złożone z uczniów kształcących się w 

wielu zawodach, ale w obrębie taj samej branży. Zdaniem uczestników konieczne byłoby też 

uwzględnienie samofinansowania się takich szkół poprzez sprzedaż wytwarzanych produktów 

lub usług. Do rozwiązania pozostałaby tu także kwestia wejścia tego rodzaju szkół na rynek 

jako nowy podmiot konkurencji co w określonych warunkach mogłoby być postrzegane przez 

przedsiębiorców jako działanie dumpingowe.  

– Z tym będą problemy, więc podejrzewam, że część będzie się musiała odbywać w szkołach. Dopóki się 

ten rynek nie nasyci. Ale będzie to przeogromny minus. 

–To mogą być małe klasy na przykład, 6-7 osobowe. I to będzie odpowiednia liczba na rynek pracy. 

–Ale klasa może być dwudziestoosobowa, ale zamiast specjalizacji dwóch, wprowadzić 10 specjalizacji. 

3 osoby tu, 2 tu. Nie wiem czy przewiduje taką możliwość ta ustawa. Czyli wielozarodkowość, klasy 

wielozawodowe. W danej tam branży, żeby za daleko te branże tam od siebie nie odbiegały. 

 – Będzie to kosztowne, ale tak jak się mówi o medycynie i o zdrowiu, profilaktyka mniej kosztuje niż 

leczenie. więc może dużo będzie kosztować wykształcenie tych dzieciaków, ale potem utrzymanie ich na rynku 

pracy nie będzie nic kosztować, co więcej będą podatki płacić do budżetu. 

– Ale tu jest tak: żądna szkoła nie zapewni takich technologii, nowoczesnych technik, narzędzi. Zakład 

pracy też chce  szkolić tych młodych ludzi uwzględniając jakieś tam specyficzne potrzeby. Bo są takie 

specyficzne. Na warsztatach szkolnych uczeń może czegoś nie wiedzieć i się tego nie nauczyć. Poza tym  

w zakładzie pracy uczeń dostaje takie realne zasady pracy, te realne  warunki pracy są bardzo ważne. Inaczej się 

pracuje na  warsztacie, inaczej na stanowisku pracy. To  jakby też jest pierwsze kryterium, że uczeń pomyśli: tak, 

ja będę chciał tutaj zostać i pracować. Albo niekoniecznie.  

– Tutaj to może być barierą, ale ja rzucę jeszcze inne rozwiązanie. Może na przykład  pracodawca 

wyposażyć szkołę w narzędzia... Czy to nie może być w odwrotną stronę? 

– Ale według mnie, jeżeli mamy takie urządzenia i możemy na nich toczyć śrubki, nakrętki czy inne tam 

rzeczy... Nie wiem ilu tam pracuje, 30 uczniów z naszej szkoły, to, jaki problem, żeby wytworzyli oni jakiś 

produkt i został on wprowadzony na rynek?  Wtedy szkoła nawet zdobywa środki na różne rzeczy... 

– Jeżeli to będzie właśnie kształcenie przyszłych pracowników dla danego zakładu.... Bo staram się to 

jakoś połączyć... 
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– Ale wtedy pracodawca, czy ten zakład pracy nie będzie miał żadnej gwarancji, że cos tam tworzy na 

warsztatach, a uczeń nie pójdzie do konkurencji... 

– No nie będzie miał żadnej gwarancji, ale będzie miał możliwość pozyskania pracowników  

z kwalifikacją tą, o którą mu chodzi i zatrudnienia w swoim zakładzie.... 

– Ja myślę, że to fajne, ale my to już mamy, my mamy już te zakłady przy szkołach, w ten sposób się już 

kształci, ale to kształcenie się nie do końca sprawdza. Ustawodawca chce wyjść poza warsztaty szkolne, 

nawiązać współpracę z pracodawcami,   żeby nie ograniczać tylko do tej hali warsztatowej. 

– I były też kursy zakładowe. A może tak odwrócić. Skoro kosztowne jest zrobienie pracowni w szkołach, 

to może przenieśmy te ogólne zajęcia, które są mniej kosztowne, bo trzeba tylko sale i  nauczyciela,  

do przyzakładowych, gdzie oni mogą tam mieć sobie ogólne zajęcia, czy nawet jak mają....  Albo stworzyć przy 

zakładzie szkoły przyzakładowe, t, co pani wcześniej....  

– I dana firma wie, ma świadomość, bo oni robią  szacunki, statystyki, że w przyszłym roku będą 

potrzebowali 50 nowych pracowników, takich i takich. Bo mają pracownie i maszyny i nawet jak pracują 

jednozmianowo, to mają na drugiej zmieni przyglądać się, praktykować i inne dziwne rzeczy. Nawet w trakcie 

pomału wdrażać tych ludzi. Ja wiem jak rekrutowałam do jednej firmy, która buduje stancje transformatorowe  

i ściąga pracowników z Ukrainy. I on przyjeżdżał, ale najpierw trafiał na  najmniej wymagające stanowisko.  

I robił sobie coś tam. Jak się nauczył to dobrze robił,  to był przerzucany na następny szczebel, robił sobie 

bardziej skomplikowaną rzecz. Potem jak już to przeszedł  jedno, drugie czy trzecie stanowisko, to już mógł robić 

idealne, które były poddawane próbom szczelności na warunki atmosferyczne, bo jeśli to jest prąd, to on musi 

być od wszystkiego chroniony. I on przechodził taki etap i mógł wszystko.  I jak taka szkoła ma trwać, 3, 4, 5 lat, 

to taki człowiek na prawdę zdąży się nauczyć wszystkiego, będzie miał zawód w jednym palcu i przejdzie 

wszystkie działy i powie, tu chcę być, a tu nie chce być. Tu robi się za wolno, a tu w sam raz dla mnie. Tu robi się 

za szybko,  a tam robi się w sam raz dla mnie. Skoro nie mamy pomysłu jak przenieść drogie maszyny do szkoły, 

to przenieśmy szkoły do zakładów. Tyle. 

– To jest przepraszam świetny pomysł na przykładzie tych zakładów, i tego kształcenia w tamtych 

szkołach. Były w tej szkole warsztaty. Ale to, czego nie dało się na tym warsztacie zrobić, na terenie warsztatu 

były drugie  warsztaty, z których korzystali nie tylko uczniowie, ale pracownicy... Można było cos tam 

zrobić.  Czyli warsztaty na potrzeb szkolne na potrzeby szkolne, ale nie wszystko można na warsztatach 

szkolnych, bo są takie działy, których nie przeniesie się do szkoły... 

– Na początku dla uczniów przy szkole, pracownie powinny być wyposażone profesjonalnie,  

co w dzisiejszych czasach jest do zrobienia. Szczególnie pod tym kątem, że w pracowni, tak jak  ktoś wcześniej 

wspominał, ogólnie się mogą nauczyć, ale też nauczcie może pod kątem tego, co uczniowie oczekują, czego 

potrzebują. Są fajni do przodu, dużo rzeczy już wiedza, więc może z tym materiałem też do przodu, czegoś innego 

ich nauczyć, niż tylko tego co jest w tym materiale. I tak przygotowani oni też będą łatwiej mieli  później pójść na 

praktykę do przedsiębiorcy. bo będą mieli jakąś wiedzę, wiedzą nawet jak.... suwmiarką coś zmierzyć… 

– A w wcześniej tak nie było? Warsztaty były, przy każdej szkle... 

– Teraz na prawdę wydaje mi się, że szkoły...  teraz jest czas na to, żeby szkoły modernizować. Wszystko 

to co nowe, to do szkoły. I są na prawdę możliwości, żeby szkoły pozyskały te pieniądze i wyposażyły te sale  

i laboratoria. 

– Tak, dostają duże często pieniądze, jeśli tylko chcą, często nie chcą 

– Na przykład środki unijne.  

– Ale jak podliczymy środki unijne i wszystkie te kredyty i środki przy okazji, to własnymi środkami 

zrobilibyśmy to sami. Także pomińmy to, że się może jakiś budżet skończyć, bo jeżeli się jakieś trendy utrzymają, 

to będziemy mieli pieniędzy tyle samo, nie bezie różnicy, nie bezie tąpnięcia. 

–  Już niektóre kierunki w szkołach są pod patronatem pracodawców. I to pracodawca pomaga 

wyposażyć pracownię w szkole. 

– Nie są to duże pieniądze. Taki model samochodu, czy silnika kosztował  duże pieniądze, a dzisiaj 

drukarka 3D, wiecie ile kosztuje taka drukarka 3D, która takie plastikowe rzeczy drukuje? Ja znam producenta, 

który po 3000 sprzedaje, genialne drukarki. na poczekaniu zrobi mi tam parę rzeczy, jakieś listki, breloczki, 

samochodziki, domki. taka sama drukarka, gorsza bym powiedział, w szkołach, w których miałem szkolenia, no 

tam od 6 do 10 tys. złotych. Więc to kwestie te biznesowe. Więc taki model  silnika kosztował dwie pensje 

pracownicze, tyle co drukarka 3D. Więc w zakresie tym się nic nie zmieniło. Może nie mamy już modeli 

silników,  bo może nie koniecznie chcemy takich uczniów mieć. Ale do drukarek... to są te same pieniądze. Więc 

w  strukturze się nic nie zmieniło. 

– Szkoły muszą współpracować z lokalnym rynkiem. 

 

Problem jaki może wpłynąć negatywnie na skutki wprowadzenia reformy może  

dotyczyć kwestii odpowiedniego przygotowania pracodawców i ich podejścia do zatrudniania 

uczniów. 



 

– 48 – 

– Pytanie, ile lat doświadczenia ma mieć osoba, która ma przyjmować takich uczniów? Kto może 

przyjmować takich uczniów, tu nie ma chyba takiego prawa, które mówi, czy określa…. Przyznam szukałam w 

ustawie i tak się zastanawiałam, czy to jest jakoś uregulowana. Bo to nie jest żadna sztuka iść od zakładu do 

zakładu. 

– Najwięcej będzie się rozgrywać na poziomie jaki pracodawca i jaki nauczyciel zawodu. Ja bym się 

najmniej obawiała tutaj o system szkolny. Są internaty, są busy, są możliwości noclegowe. Tutaj w zasadzie 

każdy organ prowadzący jest tym zainteresowany, bo chce tych uczniów zatrzymać u siebie, więc trzeba dać 

prace tym nauczycielom, trzeba te dzieci zostawić, bo w przeciwnym razie największy pracodawca, jakim jest 

duża szkoła, czy zespół szkół,  traci rację bytu. Ja bym się obawiała najmniej w sensie organizacja, baza to 

tamto… 

– Zawsze funkcjonowało też takie coś jak nauczyciel nauki zawodu i on musiał być specjalistą w swojej 

dziedzinie i on musiał mieć jakieś przygotowanie pedagogiczne, to nie jest żadne problem trzy miesiące kurs 

chyba…  

– Trzy miesiące przygotowanie pedagogiczne. 

 – Żeby nie byli traktowani jako tania siła robocza. 

– Ale też przygotowanie pracodawców, żeby nie traktowali tego jako taniej siły roboczej,  

czy niewolników, których dostali na chwilę...  

 

Problematyczna może być także kwestia lojalności osób szkolonych. Pojawia się 

pytanie, czy fakt uzyskania określonych kwalifikacji uprawnia do tego, aby zobowiązywać 

kogoś kto takie wykształcenie uzyskał, aby pracował w miejscu jego zdobycia np. za mniejsze 

wynagrodzenie, niż gdyby taką samą pracę wykonywał gdzieś za granicą.  

– Zobowiązania takie jak są w firmach, że przez kilka lat będzie pracował w Polsce i nie będzie 

wyjeżdżał. Bo jeśli chodzi o na bieżąco, wykładanie środków finansowych przez rodziców, to raczej nie, bo ten 

człowiek się nie wykształci, nie każdy ma takie środki. 

– Jest tu możliwość wykorzystania tego, że musi pracować i dać mu najniższą płacę z tego powodu,  

bo musi. I mogą się pojawić tutaj takie zagrożenia. 

 

Zdaniem uczestników badań, kłopotliwa może być także kontrola praktyk, tak aby nie 

była ona uciążliwa dla pracodawców oraz żeby nie była przez nich traktowana jako forma 

represji. Pracodawcy choć mogą zyskiwać na efektach reformy w szczególnie w jej 

początkowym okresie świadczą swoistą przysługę systemowi edukacji. Na nich to bowiem 

opiera się cała idea reformy. Jednocześnie muszą oni podjąć szereg działań mających na celu 

dostosowanie stanowisk pracy do celów szkoleniowych, zaangażowanie części pracowników 

w kształcenie uczniów co wiąże się z kosztami, a ponadto spełnienie określonych wymogów 

formalnych i poświęcenie czasu na związaną z tym biurokracją. Przy tej okazji, podkreślana 

jest także różnica między podejściem przedsiębiorców do zatrudniania uczniów szkół 

branżowych w porównaniu z instytucjami, przy czym jak wskazywano wytwarzanie 

wymiernego dochodu przez przyuczanego pracownika, co sprzyja chęci jego szkolenia.  

– Musi być opiekun, ktoś kto będzie uczył, monitorował, wprowadzał poszczególne osoby w dany zawód. 

Też jest kwestia tego, że pracodawca będzie musiał przystosować stanowiska pod naukę.  

– Pracodawcy, któremu zależy na tym i brakuje rąk do pracy, będzie ich kształcił nawet za darmo. 

Będzie brał udział w tym kształceniu, bo będzie wyłapywał ludzi. Ale to jest tylko część pracodawców. Nawet  

u nas w Jarosławiu są klasy patronackie, militarne, gazownicze. I tu są finansowane stypendia, warsztaty, 

ubrania. I to jest czynnik motywacyjny. Ale to bogaci przedsiębiorcy, którzy wiedzą, że inwestując w to zyska 

najlepszych ludzi. I ludzi, których już może sobie przygotowywać. I tak się dzieje u nas w Jarosławiu. Weźcie 

sobie tego wędliniarza. W zeszłym roku Leszek mi mówił, że nie musiał tych dzieciaków zatrudniać, bo  nie miał 

potrzeby, ale zatrudnił wszystkich.  Idą pracodawcy w tym kierunku, bo im na tym zależy. I będą szli w tym 
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kierunku, ale do pewnego czasu. Dopóki się nie nasyci ten rynek w jakiś sposób. A w takim urzędzie jak mój,  

to ja nie mam w tym interesu i pracownik się zbuntuje, bo jak nie będzie miał nagrody finansowej z tego tytułu, 

to nie będzie swojego czasu, który ma normalnie poświecić pracy, będzie chciał poświecić jeszcze komuś.   

–  Jak taki pracodawca nie ma pracownika i traci tego pracownika, i nie może zwiększyć produkcji,    

to niech mi pan uwierzy, że będzie. Jeżeli on się musi zwrócić do firmy rekrutacyjnej i zapłacić za  każdego 

pracownika, za znalezienie go na rynku ileś tam, to jemu się będzie opłacało.  

–  Ale to nie będzie wyważanie otwartych drzwi, wystarczy sięgnąć po te rozwiązania istniejące 40 lat 

temu. To było i to działało. Zobaczyć jak to wtedy w szkole było. 

 

Aby reforma się powiodła konieczne jest odpowiednie jej finansowanie. Budżet musi 

liczyć się z obciążeniem, tj. trzeba przewidzieć określone środki, zapewne duże, tak aby 

wszystko mogło funkcjonować zgodnie z założeniami i oczekiwaniami. Bez odpowiedniego 

wkładu finansowego w system edukacji, trudno będzie osiągnąć jego wysoką efektywność. 

Do rozważenia pozostałaby także sprawa wynagrodzenia uczniów za faktycznie wykonaną 

pracę, przy czym koszt takiego zatrudnienia w opinii badanych powinien pokrywać 

pracodawca.  

– To jest duże obciążenie, ale jakby ten uczeń szedł bezmyślnie całą drogę edukacji i potem by pracował 

w tym zawodzie… a jakby zasilił szereg osób bezrobotnych, to by dopiero były koszty. 

–  Albo jakby wyemigrował. 

– Ja przeszukałem Internet, i nie znalazłam żadnych korzyści jakie miałby bezpośrednio dla 

pracodawca i dla młodzieży z kształcenia dualnego. To znaczy, jakie korzyści będzie miał pracodawca z tego,  

że będzie chciał podpisywać umowę o to kształcenie dualne takie na prawdę konkretne korzyści, nie że on 

przychodził na praktyki i zamiatał. Z drugiej strony na ile ta młodzież byłaby zainteresowana tego typu 

kształceniem, nie na zasadzie żeby to jakoś odbębnić, ale na zasadzie żeby się czegoś nauczyć, ale na zasadzie  

że będzie za to jakoś gratyfikowane.  

– Ja nie znalazłam. Mówimy o tym założeniu. Ale będą takie firmy które od razu zainteresowane, jak np. 

w Rzeszowie, które wchłaniają absolwentów techników, bo są zainteresowane wciągnąć im tam jak najwięcej. 

Oni są zainteresowani. Ale czy przysłowiowy hydraulik będzie tym zainteresowany? 

– Wyobraźmy sobie taki zakład pracy jak mój, UP że trzeba ze szkoły ekonomicznej na praktyczną część 

nauki wziąć uczniów. W takim urzędzie jak mój. I ta młodzież, nie wiem ile takich miejsc by miało być. I jak by to 

miało wyglądać. I przychodzi taki dyrektor, i prosi, weź tych kilka osób, bo musze ich gdzieś rozlokować. Weź 

ode mnie 3 osoby. I ja osobie takiej muszę poświęcić jakiś czas, mój pracownik musi to zrobić, a poza tym 

wykonać swoją pracę. I nie dość. Że poświęcić czas, żeby ją nauczyć to wykonać. Nie wiem jak tutaj jest 

rozwiązana kwestia wynagrodzenia. 

– Często było tak, że praktykanci w bankowości po liceum ekonomicznym i zdarzały się takie firmy,  

do których się szło na te praktyki, na przykład i otrzymywało się pieniądze... 

– Wtedy pracodawcy docenią tego praktykanta, nie posadzą go tam, żeby robił kawę, tylko mu dadzą 

konkretne zajęcie, bo jednak  będą musieli ponieść jakieś koszty finansowe, może nie takie jak normalnego 

pracownika, ale ja określam koszty finansowe poniosą. Dwa, jeżeli będzie miał takiego pracownika, to powie 

potem, zostajesz u mnie i pracujesz. I tak na prawdę uważam to za dobry pomysł.   

 

Ponieważ reforma dotyczy bardzo skomplikowanej materii jaką jest system 

edukacyjny, aby przyniosła oczekiwane efekty zadaniem respondentów musi ona być 

perfekcyjne zorganizowana. Ważne jest też, aby maksymalnie wykorzystać istniejące już 

zasoby, w tym np. budynki jakie pozostały niezagospodarowane po zlikwidowanych 

gimnazjach w ramach omawianych przekształceń systemu szkolnictwa. Istotne jest też 

dokładne określenie oczekiwanych efektów wprowadzanych zmian, tak aby na bieżąco 

poprzez ewaluację podejmowanych działań można było wnosić odpowiednie poprawki. 
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– Przyjeżdżają uczniowie do Rzeszowa na trzy dni na praktyki,  przynajmniej za moich czasów tak było. 

Przyjeżdżają do Rzeszowa, uczą się rzeczy ogólnych, a potem na dwa dni jada do zakładu. A w trzeciej i czwartej 

klasie, jadą sobie środa, czwartek, piątek jada sobie do zakładu tam mogą mieć zakwaterowanie.  

– Czyli odpadają nam jakieś koszty budowania nowych szkół. 

– Dokładnie. 

– Trzeba wziąć pod uwagę ile teraz budynków może być, te gimnazja wszystkie...  Nauczycieli 

przedmiotów ogólnych. Część osób zostanie w mieście, bo dużych przedsiębiorstw  nie ma w mieście, WSK jest 

wyjątkiem, reszta jest poza. Ale łatwo zrobić tam taką szkołę. Każdy potrzebuje swoich specjalistów, można  

z tego zrobić mini szkołę, która będzie funkcjonowała. 

– Ja bym zwróciła uwagę, że młodzież, właśnie potrzebuje psychologa, żeby  równocześnie z tymi 

umiejętnościami praktycznymi, rozwijać umiejętności i kompetencje miękkie.  Bo osoba która przyjdzie do pracy 

i będzie musiała za jakiś czas zmienić stanowisko, czy miejsce pracy, albo też technikę, żeby była przygotowana 

psychicznie na tę zmianę. na to, że trzeba  w razie czego zmienić pracę, otoczenie, douczyć się, nabyć nowych 

umiejętności. 

– Trzeba tu zdefiniować, że wcale nie oczekujemy tu kogoś po pierwszym stopniu szkoły zawodowej, 

będzie mistrzem świata. Że mamy jakiegoś tam super informatyka, czy mechatronika, czy kogokolwiek. On może 

być wystarczająco dobrym pracownikiem, albo współpracownikiem tego głównego jakiegoś tam pracownika. 

 

Przeszkodą dla osiągnięcia sukcesu w przypadku omawianej reformy mogą być także 

kwestie natury demograficznej, tj. permanentnie zmniejszająca się liczba ludności w Polsce,  

a w tym szczególnie młodych osób.  

–  Popatrzcie jak już są przesunięte granice, my mamy z tym do czynienia jako UP. Tego nie widać, jak 

ktoś pracuje z boku, z pana perspektywy. O tym się mówi gdzieś tam w telewizji, że cudzoziemcy do nas 

przyjeżdżają, w dużej mierze Ukraińcy, to są imigranci zarobkowi. Tak jak my jakiś czas temu jeździliśmy to 

Niemiec czy Anglii. Tak dzisiaj w tych różnorakich, bo nie tylko w najprostszych, inżynierowie też przyjeżdżają 

do pracy. I też są tacy ściągani. Bo odejście od tego uzawodowienia i przejście w kierunki przedmiotów 

humanistycznych spowodowało u nas braki technologiczne. Nie mamy technologów. Świat zaczął się wąsko 

specjalizować, a my zamiast pójść za tym tropem, tworzyć ludzi tak jak świat, tylko specjalizować, odeszliśmy na 

wolny rynek więc wykształciliśmy masę humanistów. Błąd tu jest naszego systemu. Takie jest moje zdanie.  

Za dużo przedmiotów humanistycznych jest w szkole podstawowej. Nie będę tutaj mówił, czy to historia, czy co 

innego, bo to nie ma znaczenia. Inaczej, są cztery grupy osób. Są humaniści, osoby niesprecyzowane, technicy  

i artyści. I to chyba było na zasadzie trójkąta, i w środku jest rzesza ludzi niezdecydowanych, którzy mają trochę 

z tego, trochę z czegoś innego. I tu u nas ciężar przesunął się w kierunku humanistyczny, to moim zdaniem, nie 

ma tu teorii naukowej, może było by się warto nad tym pochylić, do habilitacji. TO kółeczko, ciężar przesunął się 

w kierunku humanistycznym, ogólnokształcącym, że mamy masę ludzi po administracji, po turystyce. Ja mówię 

tutaj o lokalnym rynku, może nie do końca w Rzeszowie to tak wygląda. Bo to nie jest rzeszowski rynek, tylko 

nasz jarosławski, specyficzny. Też po socjologii jest dużo ludzi. Socjologia była w Rzeszowie, Przemyślu, 

Tyczynie, Stalowej Woli, Lublinie i nie wiem gdzie jeszcze. I natworzyło się… Jak ja skończyłem socjologię,  

to jak wróciłem do siebie na wieś, to lat temu dwadzieścia ludzie nie wiedzieli co to jest. Jak kończyłem wojsko  

w Jeleniej Górze, to byłem zdziwiony, bo mi proponowali prace jako socjolog. Konkretnie w zawodzie socjologa. 

Myślę sobie, we Wrocławiu wiedzą elegancko co to socjolog, a u nas nie mają pojęcia. Ale to moje myślenie, 

Polska B… 

 

Ważną barierą w kontekście wprowadzenia szkół branżowych, może być ich 

negatywny wizerunek nawiązujący do dawniejszych szkół zawodowych. Bez odpowiedniej 

promocji tego rodzaju kształcenia może okazać się, że zabraknie młodych osób chętnych do 

podjęcia kształcenia w tego typu szkołach.  

– Nie można budować etosu pracownika  fabryki, czy tam niebieskiego kołnierzyka, jak to się kiedyś 

mówiło, w kontrze do białego kołnierzyka. Nie, ludzie są potrzebni, w ogóle chodzi o etos pracy, że fajnie jest 

pracować, fajnie jest być pracownikiem który gdzieś  tam jest w Zelmerze, czy w WSK i tak dalej... jak i być  

w marketingu, czy gdzieś. Oni wszyscy są potrzebni i fajni.  

– Ten zawód musi być dla młodzieży atrakcyjny, trzeba to tak przedstawić, tak ubrać w takie piórka, 

kolorowo, że to jest coś co ty chcesz robić faktycznie dziecko. jak masz predyspozycje, żeby być krawcem albo 

krawcową, to nie że będziesz siedzieć w tej fabryce faktycznie  na tych maszynach, jechać 12 godzin i z głodu 

umierać. Musi być tak, że ty skończysz tą szkołę, pracując na zakładzie, zdobędziesz doświadczenie, potem 
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założysz własną firmę, są środki unijne. Możesz otworzyć, możesz być kimś. i Ty za 10 lat będziesz jeździć 

mercedesem. 

– Jeżeli rodzic powie nastolatkowi, dziecko idź do tej szkoły bo faktycznie będziesz, jakaś  przyszłość 

jest, będziesz miał pracę, będziesz tutaj, będziesz bezpieczny, będziesz jakoś czuł się bezpiecznie, to on pójdzie do  

tej szkoły, bo to jest nastolatek 

– Ale też koledzy robią swoje. 

–  Też koledzy. 

– Dokładnie, koleżanki, rówieśnicy, koledzy, ale jednak ten rodzic ma.... trochę ma... 

– Warto  wybierać te szkoły branżowe, bo mimo wszystko fach w ręce w tym momencie i specjalista,  

to jest coś co jest na chwile obecną bardzo poszukiwane i bardzo dobrze płatne.  Nie ważne, że ktoś jest tam 

takim...  śmiali się kiedyś kierunek zarządzanie i marketing to statystyczny  bezrobotny. 

 

Reforma może także napotkać na problemy wynikające z ogólnej sytuacji 

ekonomicznej i politycznej nie tylko krajowej, w tym sygnalizowanego braku spójnej polityki 

gospodarczej, ale też ogólnoświatowej. To także problem zmieniających się warunków na 

rynku krajowym i światowym, co może nawet oznaczać upadek pojedynczych firm,  

ale w skrajnych przypadkach także całych branż.  

– Polska nie ma swojej doktryny państwowej, ale to daje kierunek.... pytanie wtedy,  wszystkie inne 

odpowiedzi na to pytanie stawiane gdzieś tam, czy tezy stawiane, potem się realizują na rynku. Bo jesteśmy 

pewnym rynkiem. Co państwo chce od siebie. A gdzie mogą być problemy? Tu już omówiliśmy tą sferę szkolną. 

Sfera biznesowa jest ciekawa, bo to jest jak rynek będzie się rozwijał. Czy będziemy zwykłą montownią, czy 

mówimy nie dziękujemy, tylko firmy jakieś tam i bierzemy miliardy nie na autostrady i chodniki z kostki 

brukowanej, tylko na budowę laboratoriów, szkół... to jest skutek tej doktryny i tego rynku geograficznego na 

jakim jesteśmy. Tylko pytanie, czy my wiemy czego chcemy w przyszłości, jako szkoła, jako samorząd, jako 

państwo. ja tu nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo uważam, że  nie wiemy czego chcemy. Jest trochę tak jak  

w latach 90-tych, że zobaczymy co się bezie działo. Oczywiście katastrofa, bo jak nie zadbasz o swoje sprawy... 

– Ja mówiłam tu nie w tym kontekście, jakby nie o tym myślałam. Bo tak, wymaga to takiej stabilizacji 

ekonomicznej i sytuacji politycznej też, tego rynku pracy, i rzeczywiście może tak się zdarzyć, szczególnie 

mniejsze firmy, i te niemające takiego kapitału, które mogą zostać przeniesione. Że, jak, że ci uczniowie,  

czy ci absolwenci zostaną z niczym... 

– Ale może się tak chyba zdarzyć, że jak firma upadnie, to chyba rozumiem o to chodzi... że my 

wykształcimy setkę tych informatyków, setkę tych co będą pracować w tej strefie lotniczej, i nagle będzie 

wielkie  boom, i przestanie firma istnieć. A oni są w tej chwili bezrobotni.  Czyli trzeba tak nauczyć młodych 

ludzi myśleć, że to nie jest koniec świata, że idziemy, zmieniamy,  dokształcamy się, nie ta firma to inna. Jeśli nie 

to stanowisko, to inne.  

– My daliśmy sobie zmówić, że to był zły system kiedyś... 

– Że nie wolno zmieniać pracy 

– Czyli ogólnie szkolimy 

– Ja pamiętam, za moich czasów, jak ja kończyłam studia, to osoba która pracowała tu, czy tu, to ktoś 

taki niepewny, dlaczego on tak tę prace zmienia.... takie było przekonanie w niektórych kręgach... czego on tak 

zmienia, albo jest niedobrym pracownikiem i go tak zwalniają i nie może się odnaleźć, albo po prostu poszukuje, 

uczy się, szuka nowych doświadczeń... 

– Wydaje mi się, że trzeba tym młodym tłumaczyć, że to nie jest koniec świata. Że na przykład nie ta 

firma to inna, nie to stanowisko, to inne, dokształcamy się, uczyć się trzeba całe życie. 
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3.12 Prawdopodobieństwo osiągnięcia celów stawianych przed 

reformą edukacji w opinii uczestników badań 

Respondenci zostali zapytani także o to: Jakie według nich jest prawdopodobieństwo 

osiągnięcia celów, które są stawiane przed systemem kształcenia dualnego?, W jakiej 

perspektywie czasowej cele te mogą zostać osiągnięte? oraz Jakie muszą zostać spełnione 

warunki, aby tak się stało? 

Respondenci wskazywali na problem z tego rodzaju przewidywaniami wynikający  

z tego, że współcześnie uwarunkowania społeczno-polityczno-ekonomiczne cechuje duża 

dynamika zmiany. Podkreślano także, że reforma dotyczy systemu edukacji, który 

charakteryzuje się swoistą cyklicznością wynikającą z faktu koniczności realizacji programów 

kształcenia projektowanych na kilka lat. Przejawem tego jest właśnie system kształcenia 

branżowego przewidujący dwustopniowość edukacji, a w tym 3-letnia szkoła pierwszego 

stopnia oraz 2-letnia szkoła drugiego stopnia.  

Osoby biorące udział w badaniach różniły się co do oceny prawdopodobieństwa 

osiągnięcia celów reformy. Opinie jakie były wyrażane z jednej strony wskazywały,  

że reforma powiedzie się ponieważ odpowiada na rzeczywiste oczekiwania pracodawców  

i pracobiorców czyli, że jest ona odpowiedzią na wymogi współczesnego rynku pracy.  

– Szkoły branżowe zawsze będą miały rację bytu. Zmienia się cały system. Wszystko to jest… rację bytu 

mają, zawody te rzemieślnicze. Jeśli nie będzie tych szkół to te zawody zaginą, albo nie zaginą, tylko nie będą ich 

wykonywać dobrzy fachowcy. Będą te zawody źle wykonywane. 

– Ja tak myślę, są prace na które zawsze jest popyt, na przykład dobra fryzjerka. 

 

Na drugim biegunie pojawiały się wypowiedzi wskazujące, że reforma w obecnym 

kształcie nie ma racji bytu.  

– Ale moim zdaniem społeczeństwo polskie i kwestia finansowa, są tak daleko w tyle, że trzeba dużo 

zmienić, przede wszystkim mentalność. Trzeba pokazać rodzicom, żeby pchnęli dzieci w te stronę. A potem się 

brać dopiero za te dzieciaki … juz nie mówiąc o tej kwestii finansowej.  Bo uważam ze państwa polskiego po 

prostu na to obecnie nie stać. 

Moderator: Więc Pani nie przewiduje sukcesu… 

– Nie przywiduję. 

Moderator: Bez względu jaki to byłby to okres? 

– Dokładnie 

– Ja też uważam, że na dzisiaj państwo polskie nie jest przygotowane. Bo to jest rozmawialiśmy, jest to 

problem wieloaspektowy. Trzeba się zająć różnymi rzeczami i je razem dograć. I to wymaga czasu i jak to moja 

przedmówczyni powiedziała tak od razu, tak jak ze zlikwidowaniem gimnazjum, to nie uda się. 

 

Opinie odnośnie przewidywanego terminu uzyskania takich efektów reformy, które 

mogłyby podlegać ocenie obejmowały okres od kilku do kilkunastu lat.  

– Pewnie na górze decyduje, podpisze i się będzie realizować, taka jest moja opinia. Ile założą na to 

lat? Trudno powiedzieć… trzy lata? Chociaż patrząc na reformę teraz gimnazjów to zmiany zaszły bardzo 

szybko. 

– Kilka lat… 

– Na pewno pierwsza tura uczniów 
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– To takie sprawdzenie w boju co się będzie działo… 

– To musi się stać... 

– Myślę, że od 10 do 15 lat. 

 

Pojawiały się także wypowiedzi wskazujące na brak możliwości dokonywania 

jakichkolwiek prognoz. 

– Nie podejmuje się, nie jestem wróżką.  

– Nie podjęłabym się ocenie, naprawdę.  

– Sytuacja się zmieni, zapotrzebowanie na te same zawody, umiejętności, zapotrzebowanie na te same 

zawody za chwilę może być zupełnie inne. 

 

Istotnym warunkiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu przez reformę jest 

profesjonalne zdiagnozowanie potrzeby rynku pracy.  

– Kierunki powinny być otwierane na podstawie planowanych inwestycji. Za kilka lat, jakichś 

długofalowych, a skoro nie ma inwestycji, ich nie będzie… 

– Bo tak generalnie jest u nas w kraju, że robimy coś szybko, bez głębszej analizy. To jest taki trend, 

ktoś obrał. I to potem nie współgra z rzeczywistością. Nie ma takich możliwości, żeby to osiągnąć.  Tak też mi się 

wydaje, ze to jest za wcześnie, żeby taką reformę wprowadzać. To musi być dużo aspektów takich połączonych ze 

sobą. Nie tylko, że jest taka ustawa, że ktoś ma taką wizję, tylko to wymaga czasu. I finanse przede wszystkim.  

I każda zmiana też wiąże się z kosztami. I czy nas stać na to… 

– Należałoby zacząć od badań, i badać tą strukturę społeczeństwa przez minimum 5 lat. I zebrać grono 

dobrych specjalistów, żeby wręcz doskonale opracowali to. Nie tylko pedagogów, tylko dział informatyczny, 

finansowy i szerokie grono ludzi, którzy mogliby to opracować. I myślę, że jeśli próbowano by zrobić tego 

ustawę, to byłoby tak wiele negacji, to myślę, ze nawet jakby to było dopięte na ostatni guzik, to zawsze by się 

pojawił ktoś kto chciałby wcisnąć tam swoje 5 groszy i wykreślić jakąś istotną rzecz. Także myślę, ze to nie ma 

szans…. 

– I znowu taka sytuacja może być. I ja nie wiem czy były takie badania robione, jakie rzeczywiście 

zawody na danym rynku pracy potrzebne. Znowu będzie taki, że fajnie, mamy nauczycieli fryzjerstwa  

i krawiectwa, tworzymy klasy fryzjerskie i krawieckie. Czy ktoś chce, czy nie. I potem te dzieciaki idą i co 

zrobić.... Przez wiele lat dzieciaki uczyły się krawiectwa w szkołę na terenie Rzeszowa, nawet na poziomie 

technikum, a ze świeca było szukać tego, który potem zaczął pracę.. 

– Myśmy potrzebowali 250 szwaczek doszycia pokrowców  i różnych elementów samochodowych  

z materiałowych i nie było skąd tych ludzi ściągnąć… 

 

Ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie reformy jest także kwestia 

odpowiedniej polityki informacyjnej dotyczącej bezpośrednio samej zmiany systemu 

kształcenia, ale też dotyczącej zapotrzebowania na rynku pracy na określone kwalifikacje 

oraz odnoszącej się do gratyfikacji wynikających z posiadania oczekiwanych umiejętności. 

Bez odpowiedniej kampanii promocyjnej reformy może powstać problem braku osób 

chętnych do kształcenia w nowych typach szkół.  

– Ja chciałam powiedzieć, że reforma weszła w życie i nikt o tym nie wie. Nie ma porozumienia  

z pracodawcami, z izbą rzemiosła. Bo jeśli nie z tymi wielkimi zakładami pracy, to, chociaż z rzemieślnikami, 

którzy by przyjmowali uczniów na praktykę. To wszystko jest w jakiejś rozsypcie, a za chwile ci ludzie pójdą do 

szkoły. 

– Rzemieślnicy są zupełnie niepoinformowani czy to stolarz, czy kowal, czy ktoś inny. On nie ma 

zielonego pojęcia  na temat zmiany i tego jak może z tego skorzystać. On może chętnie by wziął takiego 

praktykanta go uczył do zawodu, żeby mieć takiego pomocnika. Ale on zupełnie nie ma o tym pojęcia. Ale jeśli 

nie będzie edukacji w tym zakresie, to tąpnie to tak samo, jak tąpnęły gimnazja. 

– Te warunki to przede wszystkim informacja. Bo jak były gimnazja to było bardzo nagłośnione. A teraz 

jakoś to niknie w ogromie innych informacji, które są różnych stron  świata, tak jakby nikła... 

– Ja myślę, że istotne jest tu takie streszczenie, wyartykułowanie istotnych rzeczy, Bo pracodawca nie 

będzie czytał ustawy, w nią się zagłębiał. Nie będzie płacił prawnikowi, kadrowej czy komukolwiek, żeby on się w 
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nią zagłębił, żeby wiedział jak to działa, więc krótkie informacje, mogą w mediach w Internecie krążyć, mogą 

być podawane w mediach, w radiu, w telewizji, blok pod tytułem , co się zmienia w nowej ustawie.... Co tydzień 

jest informacja, że zmiana się to, to i to.  Jeśli to będzie kogoś interesować to to sobie doczyta. 

–Bo nie zapytaliśmy, nie dowiedzieliśmy się, czego oczekuje rynek, czego oczekują pracodawcy. Czego 

oczekują pracownicy. 

–My musimy edukować ludzi, żeby byli mądrzy i wyspecjalizowani, doświadczeni, przygotowani. Żeby, 

jeżeli nie w pracy gdzieś tam, to żeby umieli sobie ani pracować. Jeżeli system nie będzie dobrze przygotowany, 

nie będą poinformowani wszyscy, to ten system dualny się zawali tak jak gimnazjum. 

– Na Śląsku są firmy, które pracą spawaczom za godzinę pracy 100 zł. Jak on umie spawać, to dostaje 

100 zł za godzinę. Więc proszę sobie teraz wyobrazić pracę 170 godzin na etacie, to jest 17 000 PLN. Kto tyle 

zarabia? Nikt po studiach wyższych ani po żadnych innych. Jeśli zrobi kurs i umie robić to, co czego się nauczył, 

to po prostu ma 17 000 w kieszeni. I nie trzeba wyjeżdżać za granicę, nie trzeba... 

– W tamtym roku mieliśmy firmę, która płaciła 45 zł za godzinę. No to może to nie jest 17, tylko przez 

pół, 8000, więc na takie warunki rzeszowskie też się bardzo dobra pensja. Płacili? Płacili. Można było robić? 

Można było robić. 

– A im się to jeszcze opłacało.... 

– Ale proszę państwa nie oszukujmy się. Nie wypalą szkoły branżowe, jeżeli nie będzie uczniów do tej 

szkoły. Więc zacznijmy od uczniów. Oni muszą chcieć do tych szkół pójść. Nikt ich do tych szkół nie musi. Ani 

my, ani pedagog, ani rodzice... 

 

Reforma edukacji nie może się udać bez zapewnienia szkoleń skierowanych  

do  nauczycieli, ale także do pozostałych uczestników rynku pracy, a w tym szczególnie  

do pracodawców.  

– Pytanie jeszcze o tę kadrę do tych szkół branżowych. Żeby kształcili, te szkoły były likwidowane, nie 

ma nauczycieli zawodu.  

– Trzeba też dobrze edukować tych przedsiębiorców, pracodawców, trzeba do nich trafić. Nie wiem ilu 

dzisiaj wie, że taka reforma wchodzi. I jaka będzie ich rola w tej reformie. Może duże firmy o tym wiedzą, ale 

małe? Taki mały przedsiębiorca może byłby nawet świetny m partnerem, ale ilu z nich wie o takiej reformie, jaka 

będzie ich rola?  

– Być może szkoły powinny sprawdzić, czy to co one kształcą, nie można by było załatwić jakimś 

kursami. I czy te klasy nie są robione, tylko dlatego ze są nauczyciele, jacy tego mogą uczyć. 

– Pojawi się taki, no nie wiem mechanik obróbki ze skrawaniem. Kiedyś nauczyciel uczył tego zawodu. 

Teraz się nagle okazuje, że się uczy na stal nierdzewną. I  teraz kto będzie miał te dzieci teraz nauczyć, skoro jest 

nauczyciel zawodu, który  nie pracuje, nie ma zakładu swojego, nie zna tej technologii i jak my go mamy nauczyć 

uczyć dzieci czegoś nowego.  

Moderator: Czyli wniosek jest taki, że na początku powinni na praktyki pójść nauczyciele? 

–  Chodziło już o to, że zarówno nauczyciele nie znając tego zawodu z punktu widzenia praktycznego, 

uczą zawodu dzieciaki. więc jak oni mają przekonać dzieci, jak nie mówią z przekonaniem? Uczą się na 

książkach, idą cały czas systemem starym,  

– Tak jak ci doradcy zawodowi, teoretycznie wiedzą, praktycznie nie. 

–I problemem jest to, z czym my się zmagamy u nas od dwóch lat. My stoimy na stanowisku, że łatwiej 

jest przekształcić dwóch, czy trzech nauczycieli, i tak to powinno wyglądać, żeby oni się tam przekształcili  

i czegoś tam potrzebnego na rynku nauczali. Weźmy taki zawód sprzedawcy, najprostszy zawód na świecie, 

sprzedawca. U nas w Jarosławiu dość popularny, miasto handlowe. Sprzedawcy są u nas potrzebni, więc jest 

non stop rotacja. I teraz w trzech czy czterech szkłach, jest technik handlowy, sprzedawca, magazynier… one nie 

są tożsame dokładnie te zawody, ale zbieżne ze sobą. I jak ktoś kończy taką szkołę, i chciałby pracować  

w zawodzie, to trafia do sklepu, nie ważne czy market czy sklepik osiedlowy. I rynek się zmienia naprawdę 

rewolucyjnie nie ewolucyjnie. Przyjeżdża pracodawca i jego interesuje iluś tam ludzi do konkretnej pracy. 

Przychodzi do nas i mówi, że potrzebują…. Rynek się też specjalizuje. Nigdy nie pamiętam zlecenia na zecera, 

dużo powiedziane, na drukarza, a teraz potrzebuje drukarza, i nawet mówi daj mi człowieka, jak go przez dwa 

lata będę uczył… Tylko on tu jest taka specyfika, bo tu się trzeba znać i na maszynach i na komputerowych i na 

kołach zębatych i tak dalej i tak dalej… 

 

Badani – jako warunek sukcesu reformy – wskazywali także konieczność współpracy 

pomiędzy wszystkimi podmiotami rynku pracy, przy czym rynku na tyle szeroko 
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rozumianego, że obejmującego także systemu kształcenia, a w tym oczywiście także 

branżowego. 

– Według mnie potrzeba współpracy.  

– To jest ten warunek tak, przedsiębiorcy, szkoły, nauczyciele. Urząd pracy, rodzice… 

 

Bardzo ważnym elementem reformy powinien być także racjonalny system 

finansowania.  

– Istotne kto będzie dostawał te pieniądze. Czasami nauczyciele mówią, że ja tam będę uczył kogoś,  

a co ja z tego będę miał? No bo nie może być tak, że 100% idzie do firmy, a co z nauczycielami? Więc trzeba 

dbać o ten system, o szkoły. Więc trzeba powiedzieć gdzie te pieniądze i dlaczego. 

– Bo trzeba zachęcać tych rzemieślników, żeby brali tych uczniów, może zwracać jakąś składkę na 

ubezpieczenie. I nie uzależniać tego od tego czy uczeń skończy szkołę i zda egzamin. Bo ten człowiek wkłada 

pracę w wykształcenie tego ucznia. Ale uczeń może nie zdać tego egzaminu, ale nie, dlatego ze nie umie, tylko, 

bo wyjedzie. 

 

Niektórzy respondenci oczekiwaliby jakiegoś rodzaju programu pilotażowego, który 

w razie niepowodzenia reformy ograniczyłby jej negatywne konsekwencje.  

– Może jakoś stopniowo, bardziej jakieś próby, na przykład w jakimś mieście? Żeby nie na skalę całego 

kraju, bo to się może nie udać. 

 

Ponadto wyraźnie wyartykułowanym przez badanych oczekiwaniem wobec reformy 

jest standaryzacja poziomu wykształcenia, tak aby formalne jego przejawy (uzyskane stopnie, 

dyplomy i certyfikaty) dokładnie odpowiadały nabytym kwalifikacjom bez względu na to,  

w której szkole i w jakiej części kraju były one zdobywane.  

– Może to tez wynika z tego, że w naszym świecie nie ma czegoś takiego, jak szkoły, za którymi stoi 

jakaś renoma, że pracodawca wie, że jeśli ta osoba skończyła szkołę XYZ, to ona na pewno na jakimś poziomie 

jest przygotowana. Może to wynika z tego, ze nie było takiej reformy i do końca taka samowolka. Maturzysta  

z Gdańska a ze Szczecina, niekoniecznie będzie mieć ten sam poziom wiedzy i podobnie z pracownikami. Czy  

z tymi szkoleniami dodatkowymi, które gdzieś tam te młode osoby kończą, jest tego pełno ale tak naprawdę 

niewiele to zmienia. Może tu akurat taka reforma coś wprowadzi… 
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Aneks – narzędzie badawcze 

 

 

 

 

 

BADANIA W RAMACH PROJKETU 

„DUAL.  

PONADNARODOWA WSPÓŁPRACA  

W KIERUNKU KSZTAŁCENIA W PLACÓWKACH SZKOLENIA  

I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO”  

– SCENARIUSZ ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO  

Z  PRACOWNIKAMI INSTYTUCJI DORADZTWA I POŚREDNICTWA 

ZAWODOWEGO LUB PSYCHOLOGICZNEGO  
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Przedstawienie się moderatora i tematu spotkania 

Nazywam się […] Jestem współpracownikiem firmy BD Center i realizuję badania 

typu FGI (tj. zogniskowany wywiad grupowy), które dotyczą kształcenia dualnego. Celem 

naszej rozmowy jest poznanie Państwa opinii na ten temat. Zależy nam na Państwa szczerych 

odpowiedziach, gdyż tylko takie pozwolą na rzetelne opracowanie wyników badań. 

Reguły działania grupy 

Zarejestrowany materiał dotyczący dzisiejszej rozmowy nie będzie upubliczniony. 

Posłuży jedynie do zebrania i opracowania Państwa opinii na temat kształcenia dualnego. 

Poglądy te będą przedstawione w raporcie końcowym w taki sposób, że przyporządkowanie 

ich do poszczególnych osób nie będzie możliwe. Ma to na celu zapewnienie Państwu 

możliwości swobodnego i szczerego wypowiadania własnych poglądów.  

Zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w dyskusji, przy jednoczesnym 

umożliwieniu swobodnego wyrażenia opinii wszystkich obecnych tu osób.  

Bardzo proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będzie to korzystne z punktu 

widzenia płynności przebiegu rozmowy, ale jest to ważne także ze względu na późniejsze 

etapy badań jakimi są transkrypcja i merytoryczne opracowanie uzyskanego materiału 

badawczego.  

W czasie rozmowy nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać 

przy własnych poglądach, przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna. 

W przypadku, gdyby chcieli się Państwo podzielić z nami jakąś opinią, której nie 

udało się Państwu wypowiedzieć albo też dotyczy ona kwestii zbyt drażliwych Państwa 

zdaniem do poruszania w obecności uczestników spotkania, proszę ją zanotować i przekazać 

mi na końcu spotkania lub pozostawić na stole. 

Przedstawienie uczestników 

Proszę, aby Państwo się przedstawili podając swoje imię.  

Proszę też powiedzieć kilka słów o sobie i o swoim doświadczeniu zawodowym. 

Problematyka badawcza  

Moderator: Zgodnie z założeniami MEN nowa struktura szkolnictwa zawodowego ma 

opierać się na II stopniowej szkole branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu 

z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do jednej. Uczeń będzie przygotowany już 

do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Na tym poziomie 

kształcenie zawodowe może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją kształcenia  

w I stopniu. Przy czym przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do dwóch.  

Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji 

absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Co najmniej 50% zajęć  

w branżowej szkole będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.
1
 

 

                                                 

1
 Źródło: opracowanie na podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html (dostęp: 

13.07.2016) por. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, dane z dnia 29 czerwca 2016, 

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf (dostęp: 13.07.2016) 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf
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Pyt. 1 Jak oceniacie Państwo poziom dostosowania dotychczasowego  

(tj. ukształtowanego po reformie z 1999 r.) systemu edukacji w naszym kraju (w tym 

kształcenia na poszczególnych jego poziomach) do wymogów współczesnego rynku pracy? 

Jakie w tym kontekście były zalety tego systemu, a jakie wady? 

 

Pyt. 2 W jakim stopniu kwestia kształcenia dualnego wchodzi w zakres Państwa 

zainteresowania? 

 

Pyt. 3 Czy są Państwu znane założenia reformy szkolnictwa wprowadzające zasadę 

kształcenia dualnego? Jeśli tak, to które z nich są szczególnie istotne dla podniesienia 

efektywności systemu edukacji w naszym kraju w kontekście dostosowania tego systemu  

do wymogów współczesnego rynku pracy?  

 

Pyt. 4 Jakie według Państwa są powody podjęcia reformy szkolnictwa 

wprowadzającej kształcenie dualne oraz cele przyświecają tym zmianom? 

 

Pyt. 5 Czy Państwa zdaniem kształcenie dualne odpowiada wymogom współczesnego 

rynku pracy? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego?  

 

Pyt. 6 Jakie są zalety wprowadzenia systemu kształcenia dualnego? Jakie są 

oczekiwane korzyści z jego wprowadzenia? Jakie kategorie społeczne mogą najbardziej 

skorzystać na jego wprowadzeniu? Jakie branże mogą szczególnie skorzystać na tego rodzaju 

rozwiązaniu?  

 

Pyt. 7 Jakie są ewentualne wady dualnego systemu kształcenia? Jakich elementów 

brakuje w przyjętych założeniach tego systemu? Jakie mogą być potencjalne negatywne 

konsekwencje jego wprowadzenia? 

 

Pyt. 8 Jakie Państwa zadaniem powinno być miejsce doradztwa zawodowego  

w procesie kształcenia? Czy założenia reformy odpowiadają Państwa oczekiwaniom w tym 

względzie? 

 

Pyt. 9 W jakim stopniu system kształcenia dualnego oraz wprowadzenie 

profesjonalnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego i psychologiczno-pedagogicznego na 

wszystkich poziomach edukacji i we wszystkich typach szkół może się przyczynić do 

rozwiązania problemu tzw. młodzieży NEET, tj. kwestii młodych osób, które nie uczą się, nie 

podnoszą swoich kwalifikacji i nie pracują? 

 

Pyt. 10 Jak Państwo oceniacie oczekiwania wobec przedsiębiorców jakie są związane  

z wprowadzeniem dualnego systemu kształcenia? 

 

Pyt. 11 Jakie bariery mogą stanąć na przeszkodzie osiągnięciu celów jakie są stawiane 

przed dualną formą kształcenia? I jakie mogą być podjęte środki, aby można było rozwiązać  

te problemy?  

 

Pyt. 12 Jakie jest w Państwa opinii prawdopodobieństwo osiągnięcia celów jakie są 

stawiane przed systemem kształcenia dualnego? W jakiej perspektywie czasowej cele te mogą 

zostać osiągnięte? Jakie muszą zostać spełnione warunki, aby tak się stało? 

 


