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1. WSTĘP
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na
lata 2014-2020. Projekt TIME FOR YOUTH 2015 – tools for suport of youth professional
competences (T4Y 2015-18), którego liderem jest Stowarzyszenie MORENA, realizuje tzw.
Akcję 2, czyli Współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W ramach akcji
powstają transnarodowe partnerstwa strategiczne mające na celu opracowywanie inicjatyw
odnoszących się do jednej lub kilku dziedzin kształcenia, szkolenia i młodzieży oraz
promowanie innowacji, wymiany doświadczeń i know-how między różnymi rodzajami
organizacji zajmujących się kształceniem, szkoleniem i młodzieżą.

Partnerstwo projektu „T4Y 2015-18” realizuje działania prowadzące do:
przygotowania,
wypracowania,
przetestowania i
wdrożenia innowacyjnego modelu wsparcia dostosowania działań szkoleniowych
i kształcenia zawodowego w ramach edukacji formalnej i nieformalnej do potrzeb
rynku pracy.

Zgodnie z założeniami wypracowany w projekcie model stanowić będzie m.in. unikalny
w Europie zestaw innowacyjnych narzędzi służących identyfikacji kompetencji uczniów szkół
zawodowych trafiających po raz pierwszy na rynek pracy.
Założono iż wypracowane, przetestowane i wdrożone innowacyjne narzędzia zmotywują
uczniów szkół zawodowych do rozwoju, umożliwią także monitorowanie rezultatów szkoleń
zawodowych oraz formalnego i nieformalnego kształcenia zawodowego. W przypadku szkół,
pracodawców, organizacji, samorządu narzędzia posłużą lepszej identyfikacji umiejętności
uczniów i szybszemu odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy.
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Na zestaw narzędzi składać się będą:
1. program KARTA KOMPETENCJI - motywowanie uczniów szkół zawodowych do kształcenia
zawodowego i zdobywania umiejętności (praktycznych),
2. platforma e-learningowa do nauki stosowania karty przez pracodawców, szkoły i urzędy,
3. PROGRAM CERTYFIKACYJNY - uznawalność umiejętności zawodowych uzyskanych
w drodze edukacji formalnej i nieformalnej,
4. SYSTEM CERTYFIKACJI - opis i schematy na podstawie Krajowych i Europejskich Ram
Kwalifikacji (KRK, ERK).

Powstający w projekcie T4Y 2015-18 model realizuje ideę rozwijania umiejętności, które są
istotne dla rynku pracy. Inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020 „Program na rzecz
nowych umiejętności i zatrudnienia” zakłada opracowanie europejskiej klasyfikacji
umiejętności, kompetencji i zawodów European Skills, Competences and Occupations
Classification (ESCO), której celem jest zbliżenie środowisk pracy, kształcenia i szkolenia
(Communication from the Commission 2010). Model może skutecznie wesprzeć to zbliżanie
środowisk.

2. BADANIA
Realizacja badań została zaplanowana w projekcie T4Y 2015-18 jako pośredni produkt pracy
intelektualnej. Produkt ów służy de facto kolejnym, stanowi bowiem punkt wyjścia na
początku i na końcu projektu (w fazie przygotowań oraz tuż po testowaniu, a przed walidacją
narzędzi). Służyć ma m.in. weryfikacji rezultatów pracy intelektualnej, ich adekwatności do
potrzeb grup odbiorców.
Dzięki wykonanym na początku badaniom powstał materiał wyjściowy do wykonania
narzędzi, a dzięki badaniom prowadzonym w trakcie (narzędzia monitoringu) i na koniec
(ewaluacja końcowa) jasny obraz skutków wprowadzenia do praktyki wypracowanych
narzędzi i ocena ich jakości.
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2.1. Cel badań
Badania prowadzone na początku realizacji projektu stanowią punkt wyjścia dla
przygotowania poszczególnych elementów modelu powstającego w ramach projektu T4Y
2015-18: mają zaktualizować i uszczegółowić problemy dot. planowanego modelu i narzędzi.
Wnioski z badań powinny odnosić się do tez przyjętych podczas tworzenia projektu:
1. istnieją słabe lub bardzo słabe powiązania edukacji formalnej (szkoły zawodowe)
z rynkiem pracy (przedsiębiorcy),
2. nie istnieją międzysektorowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji zawodowych
(równolegle stosowanych w ramach edukacji formalnej, nieformalnej oraz przez
pracodawców),
3. nie ma obecnie możliwości weryfikowania (dostępnego, ustawicznego i motywującego)
przygotowania kompetencyjnego (zawodowego) uczniów szkół zawodowych poza systemem
ocen w szkole,
4. współpraca między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, samorządem
i pracodawcami jest bardzo mała lub niewystarczająca,
5. kompetencje społeczne uczniów szkół zawodowych są bardzo niskie, jest to skutek
braku/niewystarczającej współpracy między sektorem formalnym i nieformalnym.

2.2. Kluczowe pytania badawcze
W oparciu o przyjęte w projekcie założenia opracowano kluczowe pytania/obszary badawcze
odnoszące się do:
- sytuacji uczniów szkół zawodowych, którzy rozpoczną niebawem karierę zawodową;
należało zdiagnozować przygotowanie uczniów do rynku pracy (zarówno w obszarze
umiejętności zawodowych – twardych, jak i umiejętności tzw. miękkich – dotyczących cech
psychofizycznych oraz umiejętności społecznych) – zarówno w opinii samych uczniów
(samoocena), jak i w opinii nauczycieli i pracodawców;
- oczekiwań pracodawców; należało określić aktualne wymagania pracodawców stawiane
kandydatom

na

pracowników,

wskazać

kompetencje

pożądane

przez

nich

od

nowozatrudnianych osób;
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- opinii nauczycieli szkół zawodowych nt. przygotowywania uczniów do wyjścia
i funkcjonowania na rynku pracy, szczególnie w kontekście kształcenia przez szkołę
kompetencji miękkich.

2.3. Harmonogram badań i metodologia badawcza
Badania będące podstawą niniejszego raportu stanowią 1. etap badań zaplanowanych
w projekcie T4Y 2015-18. Szczegółowy harmonogram i zakres działań zestawiono w tabeli
poniżej.

2.3.1. Harmonogram badań
l.p.
1

termin
X - XI 2015

2
3

XII 2015 - I 2016
XII 2015 - VI 2016

4
5
6

II - VI 2016
V - VI 2016
VII 2016

działanie
ustalanie przedmiotu badań, dookreślanie osób i grup
objętych badaniem, określenie wymagań dot. raportu
z badań
opracowanie narzędzi badawczych, konsultacja i akceptacja
gromadzenie danych i przeprowadzenie analizy desk
research
prowadzenie badań terenowych: CAWI, CATI, IDI, FG
opracowywanie zgromadzonego materiału
opracowanie raportu z badań

2.3.2. Metodologia badawcza
Dla zapewnienia wysokiej jakości badań w procesie zastosowano triangulację metod
badawczych, tj. połączenie metod jakościowych i ilościowych (pozyskanie i analiza danych
pierwotnych) oraz metody desk research (zgromadzenie i analiza danych wtórnych).
W ramach badań ilościowych w okresie luty-kwiecień 2016 r. przeprowadzono ankietę
internetową (CAWI - Computer Assisted Web Interviews)1 skierowaną do:
- uczniów szkół zawodowych,
- nauczycieli szkół zawodowych,

1

Badanie prowadzone metodą CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza ankiety
drogą internetową oraz wypełnienie go on-line.
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- pracodawców (w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii
społecznej).
W internetowym badaniu kwestionariuszowym udział wzięło 647 osób, przy czym 439
wypełniło całe kwestionariusze, a 208 – w części. Ze względu na fakt, iż materiał nie stanowi
socjologicznego materiału naukowego, a ma jedynie oddawać pewne tendencje i kierunki,
w opracowywaniu wyników brano pod uwagę wszystkie odpowiedzi udzielone na
poszczególne pytania/zagadnienia. W związku z czym w różnych częściach raportu pojawiają
się wykresy powstałe w oparciu o różniące się wyjściowe dane liczbowe.
Zestawienie liczby wypełnionych ankiet zawarto w tabeli poniżej.

uczniowie

liczba rozpoczętych ankiet liczba wypełnionych ankiet
(częściowo wypełnionych)
(% wszystkich ankiet)
552
380 (68,84%)

nauczyciele

59

43 (72,88%)

pracodawcy

36

16 (44,44%)

W ramach badań jakościowych przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
oraz zogniskowane wywiady grupowe (badania fokusowe, FGI). Oba rodzaje wywiadów
przeprowadzano w okresie kwiecień – czerwiec 2016 r. Łącznie przeprowadzono 13
wywiadów: 7 indywidualnych pogłębionych i 6 wywiadów grupowych (3 z uczniami szkół
zawodowych i 3 z nauczycielami tych samych szkół).2 Łącznie w wywiadach grupowych
uczestniczyły 32 osoby (18 uczniów i 14 nauczycieli).
Ze względu na bardzo małą dyspozycyjność pracodawców (trudność w umówieniu na
wywiad grupowy, trudność w umówieniu się na przeprowadzenie wywiadu w kontakcie
bezpośrednim) wywiady indywidualne IDI przeprowadzono z wykorzystaniem telefonu.
Pogłębione wywiady indywidualne przeprowadzono z 18 pracodawcami, w tym
7 przedstawicielami sektora ekonomii społecznej.
Badanie przedstawicieli organizacji pozarządowych przeprowadzono z wykorzystaniem
metody CATI (Computer-Assisted Telephone Interview). Udział w badaniu wzięło 27 osób.

2

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku, Zespół Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.
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Analizę desk research prowadzono w okresie grudzień 2015 – czerwiec 2016. Dane wtórne
poddane analizie pochodziły z materiałów dostępnych badaczce: naukowych publikacji
książkowych,

wydawnictw

naukowych,

materiałów

publikowanych

na

stronach

internetowych, opracowań specjalistycznych m.in. dotyczących sytuacji młodych osób na
rynku pracy, edukacji zawodowej, oczekiwań pracodawców, systemu pozyskiwania
i rozwijania kompetencji. Materiał wyjściowy stanowiły także bazy danych i dane
statystyczne (GUS, Eurostat, Bilans Kapitału Ludzkiego), raporty z realizacji projektów
skierowanych do osób młodych, pracodawców (m.in. raporty WUP, PARP, IPiSS, MPiPS).
W części dotyczącej sytuacji młodych osób na rynku pracy wykorzystano także dane
z roboczej wersji części raportu opracowywanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej
w ramach projektu badawczego pn. „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności
oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy”.3

3. WNIOSKI Z BADAŃ
Sytuacja młodych osób na rynku pracy, w tym absolwentów zawodowych szkół
ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim
1. Sytuacja osób młodych na rynku pracy jest trudna, najczęściej wiązana bywa
z brakiem doświadczenia zawodowego, słabo rozwiniętego kapitału społecznego
zawodowego oraz niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.
2. W roku szkolnym 2013/2014 r. w województwie pomorskim 68,3% absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych zawodowych przystąpiło do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe. Niespełna połowa absolwentów (48,9%) kończąc szkołę
posiadała kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem. W 2013 r. co trzeci
ankietowany uczeń twierdził, że jego szkoła nie dawała dużych szans na atrakcyjne
zatrudnienie po jej ukończeniu.

3

A. Skowrońska, Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy – potrzeby, możliwości i instytucje
wsparcia, materiał wewnętrzny CAG, Gdańsk 2015. Materiał posłużył do opracowania publikacji Pomorskie
rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, WUP, Gdańsk 2016.
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3. W Gdańsku bezrobocie rejestrowane osób do 25 r.ż. systematycznie maleje.
Podobnie jak liczba absolwentów, którzy nie podjęli zatrudnienia w okresie do 12 mcy po zakończeniu nauki (ponad 6% spośród absolwentów ze zdanym egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe).
4. W ostatnich latach wzrastała liczba młodych określanych skrótem NEET (ang. not in
employment, education or training) – „młodzież bezczynna”.
Oczekiwania pracodawców a formalna edukacja zawodowa, praktyki zawodowe
1. W ostatnich latach co trzeci pracodawca deklarował trudności ze znalezieniem
odpowiednich pracowników. 62% pracodawców twierdziło, że poza umiejętnościami
zawodowymi pracownik musi mieć także rozwinięte umiejętności miękkie.
2. Młodym pracownikom brakuje określonych kompetencji. Oprócz najczęściej
wskazywanych kompetencji społecznych czy też miękkich (utrzymywanie kontaktów
z klientami, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność autoprezentacji), cech
gwarantujących odpowiednią jakość wykonanej pracy (tj. odpowiedzialność,
dyscyplina,

uczciwość,

wiarygodność,

pracowitość,

staranność,

dokładność)

pracodawcy zwracają uwagę na luki w przygotowaniu zawodowym wielu
z kandydatów do pracy, co może świadczyć albo o źle przygotowanych programach
kształcenia, albo o niskiej skuteczności pracy części szkół i uczelni.
3. Jedną z przyczyn trudności młodych na rynku pracy jest słaba jakość instytucji
edukacyjnych i problem niedopasowania kompetencyjnego młodych do oczekiwań
pracodawców. Badania prowadzone w ramach projektu T4Y 2015-18 potwierdziły, iż
w opinii pracodawców uczestniczących w badaniu, szkoły nie przygotowują
odpowiednio uczniów do zatrudnienia: 75 % twierdziło, że szkoły ponadgimnazjalne
w stopniu niewystarczającym uczą/ kształcą u uczniów kompetencje zawodowe
praktyczne, a w odniesieniu do kompetencji zawodowych teoretycznych – tak
twierdziło 44 % ankietowanych pracodawców.
4. W szkołach zawodowych zbyt mało czasu przeznacza się na praktyki zawodowe.
Nierzadko zdarza się, że praktyki realizowane są wg tradycyjnych metod nauczania,
na sprzęcie przestarzałym i już nie stosowanym przez pracodawców. Niektórzy
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uczniowie chętnie korzystają z możliwości uzyskania dodatkowych uprawnień (m.in.
poprzez kursy organizowane przez szkołę w ramach projektów unijnych).
5. Najlepiej przez nauczycieli i uczniów oceniane były praktyki w dużych, nowoczesnych
zakładach pracy i praktyki zagraniczne.
6. Współpraca między szkołami zawodowymi i pracodawcami jest bardzo mała lub
niewystarczająca. Istnieje duży rozdźwięk między opiniami nauczycieli i pracodawców
co do kształcenia kompetencji (w tym miękkich) przez szkoły ponadgimnazjalne.
7. Uczniowie posiadają dobre rozeznanie co do oczekiwań pracodawców. Mają także
pełną świadomość, że szkoły (gł. system nauczania) nie stwarzają warunków do
wszechstronnego rozwoju kompetencji.
8. Nie istnieje systemowy monitoring rynku pracy prowadzony przez szkoły. Kontakt
szkół z pracodawcami jest sporadyczny i okazjonalny. Wyjątek stanowią tzw. klasy
patronackie, które realizują nowatorski model współpracy firm i szkół zawodowych
i stanowią dobrą płaszczyznę współpracy międzysektorowej.

Kompetencje uczniów w świetle prowadzonych badań. Wolontariat i aktywność
pozalekcyjna a rozwój kompetencji
1. Większość

kompetencji

kluczowych

jest

słabo

rozwinięta

u

uczniów

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. Najlepiej z nich rozwinięte są dwie spośród
kompetencji społecznych: praca w grupie i komunikacja, ale rozumiana jako
porozumiewanie się w języku ojczystym, a nie jako kontakt z drugim człowiekiem.
Kompetencje te są niejako „wytrenowane” przez system szkolny. Świadomie
pozostałe kompetencje kluczowe i miękkie rozwijają nieliczni nauczyciele, którzy
zazwyczaj działają niestandardowo.
2. Polscy uczniowie mają problemy z zadaniami, w których trzeba wykazać się
samodzielnością myślenia, formułowaniem własnych wniosków i szukaniem nowych
rozwiązań. Rozwój tych kompetencji u uczniów wymaga największych wysiłków.
3. Dla wykształcenia samodzielnych, kreatywnych i odpowiedzialnych pracowników
należy położyć duży nacisk na emancypacyjną funkcję szkoły ponadgimnazjalnej.
4. Aktywność wolontariacka i pozalekcyjna (m.in. hobbystyczna) jest podejmowana
przez ok. 30% polskiej młodzieży i ok. 17% młodzieży objętej badaniem w projekcie
11
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T4Y 2015-18. Dużą popularnością cieszą się wśród uczniów akcje pomocowe. Młodzi
nie podejmujący aktywności wolontariackiej najczęściej uzasadniali ten fakt brakiem
czasu.
5. W wielu badaniach dot. wolontariatu wykazywano szereg korzyści wypływających
z tej nieodpłatnej działalności. W kontekście badań w projekcie T4Y 2015-18 należy
zauważyć, iż wolontariat jest jednym z lepszych sposobów na zdobycie lub/i
rozwinięcie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania określonych zadań czy pracy.
Jest też doskonałą okazją do pozyskiwania i rozwijania kompetencji miękkich.
6. „Ze względu na […] korzyści płynące z tej formy aktywności warto podejmować
wysiłki, które sprzyjałyby poszerzeniu społecznej rozpoznawalności wolontariatu,
także na rynku pracy. Służyć temu może wprowadzenie systemowych rozwiązań,
opartych na uznaniu edukacyjnych aspektów różnego rodzaju wolontariatu.”4

4. WYNIKI BADAŃ
Badania prowadzone w ramach projektu T4Y 2015-18 dotyczyły szeroko pojętej tematyki
osób młodych:
- sytuacji młodych na rynku pracy, w tym absolwentów szkół zawodowych,
- relacji pomiędzy kształceniem zawodowym a oczekiwaniami pracodawców,
- kompetencji miękkich, jakie młodzież pozyskuje w trakcie formalnej edukacji zawodowej,
- działalności wolontariackiej i aktywności pozalekcyjnej, które mogą wspierać rozwój
kompetencji zawodowych i kluczowych na drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
Materiał przedstawiony poniżej prezentuje wyniki badań w poszczególnych obszarach.

4.1. Sytuacja młodych osób na rynku pracy

Sytuacja młodych osób na rynku pracy, w tym absolwentów szkół (zarówno zawodowych, jak
i wyższych) pozostaje od kilku lat bardzo trudna. Zjawisko bezrobocia młodych, ich bierności

44

Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, red.
E. Bacia, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 46.
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zawodowej i bycia tzw. „NEET”5 w różnym nasileniu jest problemem, z którym borykają się
państwa świata, kraje europejskie, w tym Polska.
Wg danych Komisji Europejskiej za rok 2015 r. w Europie liczba młodych bezrobotnych

6

sięgała 5 mln osób. Komisja Europejska wskazała, iż „wysokie bezrobocie młodzieży
współistnieje ze zwiększonymi trudnościami w obsadzaniu wolnych stanowisk. To z kolei
wprost wskazuje na istnienie niedopasowania na rynku pracy z powodu braku odpowiednich
kwalifikacji, ograniczonej mobilności geograficznej lub nieodpowiednich warunków
płacowych.”7
Wg danych MPiPS8 sytuacja na rynku pracy młodzieży, choć systematycznie się poprawia, to
wciąż pozostaje trudna, co przejawia się niskim wskaźnikiem aktywności zawodowej oraz
wysoką stopą bezrobocia. Wg danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia młodzieży
w grudniu 2015 r. wyniosła w Polsce 20,5% (w UE 19,7%), czyli była blisko 3-krotnie wyższa
niż zharmonizowana stopa bezrobocia ogółem w kraju (7,1%). Wprawdzie na przestrzeni
ostatnich kilku lat sytuacja znacząco się poprawiła, o czym świadczy spadek udziału młodych
w liczbie zarejestrowanych z przeszło 30% w latach 1993-95 do niewiele ponad 15% w końcu
2015 r., ale wciąż napotykają oni problemy w płynnym wejściu na rynek pracy. Wysokie
bezrobocie młodych stanowi poważny problem społeczny, gdyż wywołuje skutki społeczne,
ekonomiczne i polityczne. Trudna sytuacja na rynku pracy osób młodych najczęściej wiązana
bywa z brakiem doświadczenia zawodowego oraz niedopasowaniem kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy. Niedopasowanie, czyli rozdźwięk między oczekiwaniami pracodawców
a kwalifikacjami, kompetencjami młodych osób wchodzących na rynek pracy czy
podejmujących próbę (często nieskuteczną) wejścia nań. „Odpowiednie kwalifikacje” należy
tu rozumieć nie tylko jako kwalifikacje zawodowe, ale także (lub może nawet przede
wszystkim) jako kompetencje kluczowe.9 Te zaś w pewnej mierze powinny być kształcone

5

Skrót od ang. „not in employment, education or training” – określenie młodzieży pozostającej bez
zatrudnienia, nie uczącej się i nie przygotowującej się do zawodu.
6
W wieku 15-24 lata.
7
Podaję za: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036, data dostępu: 12/12/2016.
8
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracyosob-mlodych/rok-2015/ s. 9-10, data dostępu: 08/05/2016.
9
We wspólnym słowniku Unii Europejskiej (Europejskie Ramy Odniesienia) kompetencje zostały zdefiniowane
jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe zaś stanowią
zestaw kompetencji „uniwersalnych”, możliwych do wykorzystania m.in. w każdym zawodzie.
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i rozwijane w procesie edukacji formalnej. Dodatkowo możliwość pozyskania lub/i rozwoju
tychże kompetencji stwarza edukacja nieformalna i pozaformalna.10

Sytuacja młodych w Polsce, mimo że statystyki dotyczące bezrobocia młodych plasują nasz
kraj w połowie rankingu państw europejskich, niestety nie jest dobra. „Ogólną sytuację
rynkową osób młodych, mierzoną odsetkiem bezrobotnych, ocenić należy jako relatywnie
gorszą niż sytuacja osób po trzydziestce. Prawie co piąta osoba do 30. r.ż. deklaruje
problemy ze znalezieniem zatrudnienia, podczas gdy po przekroczeniu trzydziestki szansa na
bycie bezrobotnym maleje o połowę. Podkreślić zatem należy, że okres do 30. r.ż. jest
momentem zawodowym najtrudniejszym z kilku powodów, w tym przede wszystkim
w związku z brakiem doświadczenia oraz zazwyczaj słabo rozwiniętym kapitałem społecznym
zawodowym. Przez kapitał społeczny zawodowy rozumiemy tutaj sieć powiązań
zawodowych, znajomości, rekomendacji, które potencjalnie mogą zwiększyć szansę na
uzyskanie przez osobę młodą zatrudnienia.”11
Warto w kontekście prowadzonych badań zwrócić uwagę na 2 elementy wyżej
wspomnianego kapitału społecznego, w tym zawodowego: na znajomości i rekomendacje.
Swoistą sieć znajomości stanowić bowiem mogą dla osób młodych kontakty nawiązywane
np. w ramach uprawiania hobby, czy działalności wolontarystycznej w organizacjach
pozarządowych (np. harcerskich lub dobroczynnych). Działalność tego rodzaju realizowana
przez dłuższy czas (min. 6 m-cy) stanowić może jednocześnie podstawę do otrzymania
rekomendacji, zarówno w formie pisemnej, jak i przekazywanych ustnie, w sposób
nieformalny.

Ogólna sytuacja na rynku pracy w województwie pomorskim jest dobra. Wskaźnik
zatrudnienia w pierwszym kwartale 2016 r. wyniósł 54,2% (średnia dla Polski 52%). Stopa
bezrobocia należała do jednej z niższych w kraju i wyniosła 6,4% (średnia dla Polski 7%).12
10

Edukacja pozaformalna to uczenie się zorganizowane instytucjonalnie, ale poza programami kształcenia
i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej (certyfikowanej), edukacja nieformalna
(„nauka poprzez praktykę”) – trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności
i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu otoczenia.
11
M. Jelonek, K. Kasparek, M. Magierowski, Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni,
PARP, Warszawa 2015, s. 16.
12
wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.
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Natomiast w odniesieniu do osób młodych (15-24
(15
lata) wynosiła odpowiednio: rok 2013 –
26,5%, 2014 – 21,6%, 2015 – 18,6%.
18,6%
W Gdańsku bezrobocie rejestrowane młodych osób do 25 r. ż. na przestrzeni lat 2014 – 2016
systematycznie spadało ilościowo. Podobnie,
Podobnie jak liczba osób, które pozostawały
bezrobotnymi w okresie do 12 m-cy
m po zakończeniu nauki. Szczegółowe zestawienie danych
za lata 2014 - 2016 zilustrowano na wykresie poniżej.

Gdańsk - wybrane kategorie bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP
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Rysunek 1. Gdańsk, wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, oprac.
prac. własne.
własne

13

Należy jednak pamiętać, iż bezrobocie rejestrowane ukazuje jedynie pewien fragment
rzeczywistości. Ukazuje bowiem tylko tę część społeczeństwa, która
któr „dała się zarejestrować”.
Coraz większą grupę osób młodych charakteryzuje określenie NEET, co oznacza iż są to osoby
nieaktywne zawodowe, nie uczące się i nie przygotowujące się do zatrudnienia – „pokolenie
ani-ani”, „młodzież bezczynna”,
bezczynna” która nie czuje potrzeby
eby kształcenia i z góry odrzuca wszelkie
obowiązki, jakie mogą ją ograniczać. Ponieważ osoby te nie rejestrują się w urzędach pracy –
trudno jednoznacznie wskazać ich liczbę. Można posiłkować się pewnymi danymi instytucji
i organizacji, do których młodzi NEET trafiają: ośrodki i kluby, placówki pieczy zastępczej,

13

na podst. https://www.pup.gdansk.pl/urzad_pracy.html,
up.gdansk.pl/urzad_pracy.html, data dostępu: 15/07/2016.
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ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy sądowi. Według Eurostatu w 2013 r. w Polsce wśród
osób w wieku 25-29 lat było 22,7 proc. NEET-sów, w Grecji aż 42,1 proc. Dane statystyczne
potwierdzają, że grupa ta systematycznie się powiększa i staje się problemem na skalę
globalną. Wg danych Komisji Europejskiej za rok 2015 r. w Europie 7,5 mln osób młodych
stanowiło grupę NEETs.

WNIOSEK
Sytuacja młodych osób na rynku pracy jest trudna i wynika m.in. z braku doświadczenia oraz
słabo rozwiniętego kapitału społecznego zawodowego. W Gdańsku bezrobocie rejestrowane
osób do 25 r.ż. systematycznie maleje. Podobnie jak liczba absolwentów, którzy nie podjęli
zatrudnienia w okresie do 12 m-cy po zakończeniu nauki. W ostatnich latach wzrastała liczba
młodych określanych skrótem NEET – „młodzież bezczynna”.

4.1.1. Absolwenci zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim
W woj. pomorskim w roku szkolnym 2013/2014 działalność edukacyjną dla młodzieży
i dorosłych prowadziło 648 szkół ponadgimnazjalnych.14 Około 40% szkół zlokalizowanych
było w Trójmieście.
Szczegółowy rozkład szkół ponadgimnazjalnych w woj. pomorskim przedstawiony został na
rysunku poniżej.

14

Dane w podrozdziale pochodzą z opracowania Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
w województwie pomorskim. Stan na 31 maja 2015 r., WUP Gdańsk, Gdańsk 2015.
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Rysunek 2.. Szkoły ponadgimnazjalnej wg typów szkół i powiatów w woj. pomorskim w 2014 r., oprac. Bezrobotni
15
absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Zdecydowaną większość – 60% - stanowiły szkoły zawodowe (zasadnicze szkoły zawodowe,
technika, szkoły policealne). Szkoły te we wskazanym roku szkolnym ukończyło 14 616
absolwentów (co drugi absolwent szkoły ponadgimnazjalnej ukończył szkołę zawodową).
Biorąc pod uwagę typ szkoły,, absolwenci szkół
szkół ponadgimnazjalnych zawodowych ukończyli:
- 48% - technika,
- 33,4% - szkoły policealne,
- 18,5% - zasadnicze szkoły zawodowe.
W roku szkolnym 2013/2014 r. w województwie pomorskim 68,3% absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych zawodowych przystąpiło do egzaminu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe. Niespełna połowa absolwentów (48,9%) kończąc szkołę posiadała kwalifikacje
zawodowe

potwierdzone

egzaminem.

Rozkład

liczbowy

uczniów
uczniów/absolwentów

przystępujących i zdających egzaminy w poszczególnych typach szkół zestawiono
ze
w tabeli
poniżej.
Typ szkoły

Zasadnicza szkoła
zawodowa

15

Procent absolwentów, którzy
przystąpili do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje

33,7%

Procent absolwentów,
którzy zdali egzamin
potwierdzający kwalifikacje

25,4%

Ibidem, s. 11.
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Technikum
Szkoła policealna

78,5 %
73,0 %

55,9%
52,0%

Według danych z dnia 31 maja 2015 r. z powiatowych urzędów pracy województwa
pomorskiego 435 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ze zdanym egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (6,1% wszystkich absolwentów ze zdanym
egzaminem)

nie odnalazła się na pomorskim rynku pracy i nie znalazła zatrudnienia

w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły. Rozkład procentowy dla poszczególnych
typów szkół kształtował się następująco: 0,6% dla absolwentów techników, 5,4% dla
absolwentów szkół policealnych oraz prawie 40% dla absolwentów zasadniczych szkół
zawodowych.
W jednej z części raportu pn. „Młodzież 2013”16 dotyczącej obszaru „młodzież a szkoła”
przedstawiono opinie uczniów nt. dwóch funkcji szkoły: edukacyjnej (przygotowującej do
dalszej nauki i studiów) i prorynkowej (przygotowującej do wejścia na rynek pracy ukończenie szkoły daje duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy). Wypełnianie przez szkoły
tej pierwszej roli zawsze oceniane było lepiej. W czterech ostatnich pomiarach (2003, 2008,
2010 i 2013) dwie trzecie uczniów pozytywnie oceniało edukacyjną atrakcyjność swojej
szkoły. Większą zmienność w ocenie odnotowano w kontekście prorynkowej funkcji szkoły.
W roku 2008 po raz pierwszy opinie pozytywne przeważały nad negatywnymi – ponad
połowa uczniów (52%) uważała, że ukończenie szkoły, do której chodzą, daje im duże szanse
na rynku pracy, a w roku 2010 ten trend się jeszcze umocnił. W roku 2013 natomiast
odnotowano zmianę: nastąpił spadek liczby uczniów dobrze oceniających swoje szkoły pod
tym względem (z 54% w 2010 r. i 48% w 2013 r.). Wzrosła także liczba uczniów wyrażających
opinie krytyczne – co trzeci z nich (33%) sądził, że jego szkoła nie dawała dużych szans na
16

J. Kalka, M. Feliksiak, Młodzież a szkoła. Ocena edukacyjnej funkcji szkoły [w:] Młodzież 2013,
http://www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746, s. 22-23, data dostępu: 12/04/2016.
Badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2013” – zrealizowane
przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 2013 roku –
sfinansowało Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej losowej
próbie 65 szkół (jedna klasa w szkole) – liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W badaniu
uczestniczyła młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dziennych, bez szkół specjalnych: łącznie 1360
uczniów.
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zdobycie atrakcyjnej pracy po jej ukończeniu (w stosunku do roku 2010 liczba sceptyków
wzrosła o 4 pp). Zauważyć należy, iż opinie uczniów były wyraźnie zróżnicowane i zależne od
typu szkoły. Najlepiej swoje szanse na rynku pracy po ukończeniu szkoły oceniali uczniowie
techników i zasadniczych szkół zawodowych. Zdecydowana większość z nich uważała, że
ukończenie ich szkoły generowało duże szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.
Podobne przekonanie wyrażała część uczniów szkół uczestniczących w badaniu T4Y 2015-18.
Ale i tu pojawiała się opinia: „To raczej nauczyciele przekonują nas, że to jest w miarę
funkcjonalny zawód i można łatwo znaleźć pracę.”

WNIOSEK
Mniej niż połowa absolwentów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych z woj. pomorskiego
kończąc szkołę posiadała kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem. Ponad 6%
spośród absolwentów ze zdanym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe nie
znalazła zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły. W 2013 r. co trzeci
ankietowany uczeń twierdził,

że jego szkoła nie dawała dużych szans na atrakcyjne

zatrudnienie po jej ukończeniu.

4.2. Oczekiwania pracodawców a formalna edukacja zawodowa
Jak wynika z badań Bilans Kapitału Ludzkiego17 w ostatnich kilku latach co trzeci pracodawca
deklarował trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników.18 W opinii respondentów
problem ten nie wynikał z małej podaży na rynku pracy osób o określonych kwalifikacjach,
ale związany był przede wszystkim z brakiem odpowiednich kompetencji u osób szukających
zatrudnienia. Wg danych z Bilansu za 2014 r. największe deficyty potencjalnych pracowników
ujawniały się w obszarze kompetencji zawodowych – wskazywał je co drugi pracodawca. Na
drugim miejscu pracodawcy wskazywali braki w kompetencjach biurowych, proceduralnych

17

Projekt badawczy „Bilans Kapitału Ludzkiego” prowadzony był przez 7 lat przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości. Stanowił monitoring polskiego rynku pracy.
18
Dotyczy pracowników w ogóle. Dane dotyczą całej populacji, brak jest danych tego typu odnoszących się
tylko do osób młodych.
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(ponad 23%), kolejne to deficyty w kompetencjach indywidualnych, psychologicznych (ponad
20%). Szczegółowy rozkład wskazań respondentów przedstawiono w tabeli poniżej.

kompetencje

2014

zawodowe

50,29% (4183)

biurowe, proceduralne

23,20% (1930)

indywidualne, psychologiczne

20,69% (1721)

interpersonalne

20,15% (1676)

techniczne

9,16% (762)

komputerowe

8,79% (731)

kierownicze

6,29% (523)

znajomość języków obcych

4,62% (384)

wykształcenie, uprawnienia

4,28% (356)

kognitywne

3,19% (265)

inne

2,63% (219)

kulturalne

0,67% (56)

fizyczne

0,60% (50)

matematyczne

0,29% (24)

dyspozycyjne

0,25% (21)

razem

100% (8318)

Rysunek 3. Kompetencje, jakich brakuje zatrudnianym pracownikom. Stan w roku 2014.
Dane z badań Bilans Kapitału Ludzkiego.

Wcześniej, bo w roku 2011 badania prowadzone w ramach tegoż samego Bilansu Kapitału
Ludzkiego potwierdziły, że „pracodawcy wymagają od kandydatów konkretnych kompetencji
ale aż 62% z nich twierdziło, że pracownik musi mieć rozwinięte także umiejętności miękkie,
czyli np. zdolność do samoorganizacji, umiejętności interpersonalne, komunikacyjne. Luka
między najbardziej oczekiwanymi a posiadanymi kompetencjami jest w większości
przypadków bardzo znacząca i niekorzystna dla absolwentów. Największe rozbieżności
dotyczą: umiejętności określania i uzasadniania priorytetów, umiejętności organizacji pracy
i zarządzania czasem oraz efektywnej komunikacji. Dlatego też poza zdobywaniem
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doświadczenia i konkretnych umiejętności konieczne jest kształtowanie wśród osób młodych
tzw. kompetencji miękkich.”19

M. Jelonek bazując na kilkuletnich badaniach prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału
Ludzkiego zauważyła pewne tendencje dotyczące osób młodych. Jedna z tych tendencji
określa, że „pomimo ogólnie wyższego wykształcenia w grupie młodych można
zidentyfikować istotne luki kompetencyjne i kwalifikacyjne. Luki te można zauważyć zarówno
na poziomie kwalifikacji zawodowych, jak i wyższych. […] Wielokrotnie podkreśla się, że
młodym

pracownikom

brakuje

też

określonych

kompetencji.

Oprócz

najczęściej

wskazywanych kompetencji społecznych czy też miękkich (utrzymywanie kontaktów
z klientami, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność autoprezentacji), cech
gwarantujących odpowiednią jakość wykonanej pracy (tj. odpowiedzialność, dyscyplina,
uczciwość, wiarygodność, pracowitość, staranność, dokładność) pracodawcy zwracają uwagę
na luki w przygotowaniu zawodowym wielu z kandydatów do pracy, co może świadczyć albo
o źle przygotowanych programach kształcenia, albo o niskiej skuteczności pracy części szkół
i uczelni.”20
Podobnie A. Skowrońska21 podaje, iż jedną z wymienianych w literaturze przyczyn trudności
młodych na rynku pracy jest słaba (niedostosowana do potrzeb) jakość instytucji
edukacyjnych i

problem niedopasowania kompetencyjnego młodych do oczekiwań

pracodawców. Wg Skowrońskiej młodzież pozbawiona jest praktycznych umiejętności,
wymaganych przez pracodawców na rynku pracy. Tożsame wnioski zaprezentowane zostały
w „Raporcie 2014. Młodzi na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP”. W raporcie
czytamy m.in. „Na pytanie, co mogłoby skłonić przedsiębiorców do zatrudniania młodych
ludzi, […] na drugim miejscu wymienili lepszą edukację, bardziej dopasowaną do potrzeb
firmy. […] Dlatego też – zgodnie z postulatami przedsiębiorców – trzeba wzmocnić

19

PO WER 2014-2020. Wersja 4.0 WERSJA Z DNIA: 2013-10-25. MRR 2013, s. 18.
M. Jelonek, Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji
zawodowej osób młodych [w red.:] J. Górniak, Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie
badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015, PARP, Warszawa 2015, s. 43.
21
A. Skowrońska, Osoby młode w trudnej sytuacji na pomorskim rynku pracy…, op. cit, s. 25.
20
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praktyczne umiejętności młodzieży. Szkołom
Szkoł
i

uczelniom należy stawiać wyższe

wymagania.”22
Wg opinii ponad 25% pracodawców badanych w ramach badania „Młodzi pod lupą” dużą
trudnością w obszarze związanym z funkcjonowaniem młodych pracowników jest
niedopasowanie edukacji do potrzeb pracodawców. I z pewnością istnieje wiele przyczyn
tego niedopasowania. Jedną z nich, jak wykazały badania prowadzone w ramach projektu
T4Y 2015-18,
18, może być rozbieżna ocena pracodawców i nauczycieli poszczególnych
elementów nauki w zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych.
ponadgimnazjalnyc
I tak, np. nauka języków obcych w opinii nauczycieli (N) jest realizowana w wystarczającym
stopniu (58,14% wskazań przy 25% pracodawców), a w opinii pracodawców (P)
w niewystarczającym (75% wskazań przy 4,65% nauczycieli). Kompetencje matematyczne
i podstawowe naukowo-techniczne:
techniczne: wystarczający stopień N: 46,51%, P: 37,5%;
niewystarczający stopień: P: %, N: %. Inicjatywność i przedsiębiorczość: wystarczający
stopień N: 41,86%, P: 12,5%; niewystarczający stopień: P: 56,25 %, N: 16,28%. Zilustrowane
dane zamieszczono na wykresach poniżej.

22

Młodzi na rynku pracy, Pod lupą.
lupą. Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy
przedsiębiorstw MŚP, PARP, s. 14-15.
15.
W badaniu „Młodzi pod lupą” wzięło udział 800 firm w całym kraju. Badanie wykonano metodą ilościową,
techniką CATI wśród mikro-,, małych i średnich firm (zatrudniających
atrudniających do 250 osób). Próba losowo-kwotowa
losowo
uwzględniała zróżnicowanie ze względu na rozmiar zatrudnienia, typ działalności i województwo. Ankietę
przeprowadzono między 5 sierpnia a 12 września 2014 r.
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Rysunek 4.. Zestawienie opinii nauczycieli i pracodawców nt. wybranych kompetencji kształconych przez szkołę. Oprac.
własne.

Poza niedopasowaniem edukacji do potrzeb pracodawców w badaniu „Młodzi pod lupą”
wskazano inne słabe strony młodych, w tym wiodącą: brak praktyki zawodowej.
Poszczególne „słabości” wraz z % wskazań przedstawiono na wykresie poniżej.
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Rysunek 5. Negatywne
egatywne strony młodych pracowników, źródło: Młodzi na rynku pracy .

Wg autorów opracowania projektu Rządowego Programu Na Rzecz Młodzieży „Aktywna
młodzież” niedopasowanie podaży do popytu na kompetencje jest stałą cechą polskiego
rynku pracy. W związku z tym zarekomendowano, by
by polityki publiczne w obszarze młodych
i dotyczące obszaru edukacji formalnej, pozaformalnej oraz nieformalnej, były nakierowane
przede wszystkim na kształcenie kompetencji cenionych wysoko przez pracodawców.
23

Młodzi na rynku pracy, Pod lupą, op. cit., s. 40.
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Badania terenowe prowadzone w ramach projektu T4Y 2015-18
18 potwierdziły wyżej
przytoczone treści. Na pytanie skierowane do pracodawców „Proszę wskazać, w jakim
stopniu wg Pani/Pana, szkoły ponadgimnazjalne uczą/ kształcą u uczniów kompetencje
zawodowe?” najwięcej wskazań padło na odpowiedź „w niewystarczającym”,
rczającym”, przy czym w
przypadku kompetencji zawodowych praktycznych

takiej odpowiedzi udzieliło 75 %

ankietowanych, a w odniesieniu do kompetencji zawodowych teoretycznych – 44 %
ankietowanych. Inne odpowiedzi i skalę wskazań przedstawiono na wykresie poniżej.
p

W jakim stopniu szkoła kształci kompetencje zawodowe?
12
10
najwyższym

8

wystarczającym
6

niewystarczającym

4

wcale nie kształci

2

trudno powiedzieć

0
wiedza teoretyczna

umiejętności praktyczne

Rysunek 6.. Opinie pracodawców nt. kształcenia przez szkoły kompetencji zawodowych. Oprac. własne.
własne

Na to samo pytanie,, ale dotyczące kompetencji miękkich pracodawcy odpowiedzieli
wskazując iż jedynym obszarem, gdzie „w stopniu wystarczającym” przewyższyło „w stopniu
niewystarczającym” jest obszar kompetencji dot. porozumiewania się w języku ojczystym
(62,5% badanych). Na drugim krańcu ocen znalazło się „porozumiewanie się w językach
obcych”, które jako kształcone w stopniu niewystarczającym wskazało 75% badanych.
Z pewnością warto zwrócić uwagę, iż w 6 obszarach (na 8 możliwych) pracodawcy wskazali,
iż szkoła kształci młodzież
dzież w stopniu niewystarczającym! Szczegółowy rozkład ocen
przedstawiono na wykresie poniżej.
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W jakim stopniu szkoła kształci kompetencje miękkie ?
12
10
8
6
4

w najwyższym stopniu
w wystarczającym stopniu

2
0

w stopniu
niewystarczającym
wcale nie kształci
trudno powiedzieć

Rysunek 7. Opinie pracodawców nt. kształcenia przez szkoły kompetencji miękkich.. Oprac. własne

Owo
o odczucie pracodawców dot. „niewystarczającego stopnia” kompetencji miękkich
potwierdziła wypowiedź jednego z uczniów uczestniczącego w wywiadzie FGI: „Bardzo,
bardzo wiele szkół w Polsce nadal idzie starym systemem, tak go nazwę PRL-owskim,
PRL
czyli
nauczyciel musi nauczyć ucznia,
ucznia wyegzekwować, nie ma miejsca na umiejętności miękkie, nie
ma miejsca na dialogi, nie ma miejsca na dyskusje. Niestety, w naszej szkole tylko paru
nauczycieli tak naprawdę potrafi podejść do ucznia jak do człowieka, poprowadzić z nim
dialog, porozmawiać z nim, większość nauczycieli nadal uczy i egzekwuje. Nie wchodząc
w żadną interakcję. Czyli tak jakby nie ma gdzie się nauczyć tych umiejętności miękkich.”
Warto w tym miejscu przytoczyć także inną
inn wypowiedź ucznia uczestniczącego w badaniach
jakościowych: „a
a propos tego rozmawiania z pracodawcą, można powiedzieć, że może być
pracownik bardzo utalentowany, pod względem technicznym, ale jeśli nie ma jakichkolwiek
kompetencji miękkich, może nie osiągnąć awansu w przeciwieństwie do kogoś, kto ma. Nie
kompetencje
je techniczne, a bardzo dobrze umie oczarować pracodawcę sobą, tym jak mówi
i tym, jak się zachowuje wobec niego. Moim zdaniem, jednak do tego, żeby się wdrapać na
kolejne szczeble ścieżki kariery trzeba by było jednak posiadać te umiejętności miękkie. To
sobie pracodawcy cenią i chcą, żeby pracownicy jednak takie coś posiadali.”

25

TIME 4 YOUTH 2015
Wypowiedź ta pokazała, iż orientacja uczniów, co do oczekiwań pracodawców w stosunku do
nich samych jest dobra. Poniżej przytoczono jeszcze kilka wypowiedzi świadczących
o wysokiej świadomości uczniów o oczekiwaniach pracodawców.
„Myślę, że [pracodawcy] stawiają zdecydowanie na punktualność i taką rzetelność, jeśli
chodzi o wykonywany zawód i fach. Bo uczeń źle jest traktowany, jeśli nie jest w stanie zrobić
tego porządnie.”
„Oczekują, żebyśmy mieli praktykę, żebyśmy już to [czynności zawodowe] umieli”
„Oczekują, żebyśmy potrafili posługiwać się innymi językami jeszcze.”
Jeden z uczniów pracował dorywczo, miał więc już doświadczenie „prawdziwej pracy”.
Zapytany o to, czego oczekuje od niego pracodawca odpowiedział, że „pracy” co następnie
wyjaśnił: „znaczy ogólnie to jest tak, że jak czegoś nie wiem, to po prostu mi pomaga
i tłumaczy wszystko. I po prostu wymaga ode mnie czasu, żebym przyszedł, no i pracował.”
Jako kolejny pożądany przez pracodawców przymiot pracownika uczniowie wskazali
„zaangażowanie” rozumiane przez przykładową sytuację „że jeśli coś nam nie wychodzi, to
i tak to robimy, żeby się tego nauczyć i ćwiczymy.” Wskazano także odpowiedzialność za
zadania „żebyśmy się nauczyli robić to porządnie, a nie, że coś zrobimy byle jak i powiem, że
jest zrobione i tyle.”
W odniesieniu do hotelarstwa podniesiono także wymóg/oczekiwanie posiadania wysokiej
kultury osobistej. „Przynajmniej odpowiedniej postawy, ważne jest dla nich jak się
zachowujemy. Czy jesteśmy zadbani, czy potrafimy dobrze się wysłowić. Bo to praca
z klientem - trzeba właśnie umieć pokazać szacunek dla gościa, żeby on poczuł, że jest ważny
dla nas, bo dzięki temu zarabiamy.”
A szczególnie w odniesieniu do sektora usług gastronomicznych stwierdzono, iż pracodawcy
oczekują elastyczności w odniesienia do czasu pracy „czasem jest tak, że dłużej muszę
pracować, a czasem że nawet mogę szybciej wyjść.”

WNIOSEK
W ostatnich latach co trzeci pracodawca deklarował trudności ze znalezieniem odpowiednich
pracowników. 62% pracodawców twierdziło, że poza umiejętnościami zawodowymi
pracownik musi mieć także rozwinięte umiejętności miękkie. Jedną z przyczyn trudności
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młodych na rynku pracy jest słaba jakość instytucji edukacyjnych i problem niedopasowania
kompetencyjnego młodych do oczekiwań pracodawców. Istnieje duży rozdźwięk między
opiniami nauczycieli i pracodawców co do kształcenia kompetencji miękkich przez szkoły
ponadgimnazjalne. Uczniowie posiadają dobre rozeznanie co do oczekiwań pracodawców.
Mają także pełną świadomość, że szkoły (gł. system nauczania) nie stwarzają warunków do
wszechstronnego rozwoju kompetencji.

4.2.1. Praktyki zawodowe
Elementem każdego kształcenia zawodowego są praktyki, czyli zajęcia podczas których
uczniowie nabywają umiejętności związane z wykonywaniem przyszłego zawodu. Praktyki
zawodowe mogą być realizowane w tzw. warsztatach przyszkolnych, u pracodawców na
otwartym rynku pracy. Mogą być realizowane w kraju, jak i za granicą.
Przedmiotem prowadzonych badań jakościowych były także aspekty związane ze
adekwatnością organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych w kontekście ich
późniejszej przydatności na rynku pracy.
Ogólna opinia dotycząca praktyk brzmi następująco: „ZA MAŁO!” Stanowczo za mało godzin
w szkołach zawodowych przeznaczonych jest na praktyki zawodowe. W niższych klasach
praktyki zawierają się w 2-godzinnych blokach przypadających 1 raz w tygodniu, dopiero
w ostatnich klasach praktyki realizowane są np. przez 1 m-c. W opinii uczniów: ”Ja bym dał
więcej praktycznych, dziś zajęcia praktyczne mamy raz w tygodniu tylko, 3 godziny”,
„dodalibyśmy więcej godzin praktyki zawodowej, bo mamy aktualnie miesiąc. A myślę, że
byłoby fajnie, gdybyśmy mieli dodatkowy jeszcze miesiąc. Bo jednak z praktyk zawodowych
najwięcej się wynosi, bo widzimy, jak to jest w rzeczywistości i na co nasza wiedza jest
wykorzystywana i gdzie znajdzie zastosowanie.”
Poza ilością godzin praktyk zainteresowaniem badaczki była także jakość praktyk. Wyniki
badań wskazały pewną prawidłowość: im praktyki „prawdziwsze” – tym lepsze! Przy czym
owa „prawdziwość” jednakowo dotyczyła środowiska pracy, jak i narzędzi:
„My jako hotelarze mamy gorzej, ponieważ tutaj [w szkole] nie mamy styczności
z prawdziwymi gośćmi, klientami. Nie będziemy mogli się tutaj nauczyć znaleźć w danej
sytuacji, ponieważ widzimy tych ludzi [innych uczniów, nauczycieli] na co dzień, wiemy jak
27
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oni się zachowują, w hotelu tak nie jest.[…] wszystko jest przedstawiane tak teoretycznie,
tylko możemy przypuścić jak dana osoba się zachowa, a potem, jak będziemy mieli styczność
w hotelu, to pytanie co mamy robić, w momencie jeśli mamy to przedstawiane tylko
teoretycznie.”, „W salach mamy lady, ale my właściwie za ladami nie stoimy. Tylko stoimy na
środku klasy i przedstawiamy coś a la prezentację.”24
Sami nauczyciele także wskazywali pewną słabość praktycznej nauki zawodu, mianowicie
fakt, iż „większość lekcji jest lekcjami teoretycznymi. A tak naprawdę najwięcej można zyskać
jak tym dzieciakom się pokaże miejsca pracy, żeby ich zaprowadzić do zakładu, a jeszcze jak
się wpuści jakiegoś charyzmatycznego przedsiębiorcę. To łykają…” Dobrze odbyta praktyka
zawodowa częstokroć przekładała się na propozycję zatrudnienia: „zdarzało się, że do naszej
szkoły przychodzili pracodawcy, ci do których przychodzili uczniowie na praktyki, i byli tak
zadowoleni, że oferowali pracę.”
W odniesieniu do narzędzi, sprzętu wykorzystywanego podczas praktyk pojawił się
uczniowski dwugłos: „jest standardowe gotowanie i używamy nie zawsze takich nowych
sprzętów, tak jak teraz się używa w restauracjach czy zakładach”, ale i „nie mogę powiedzieć
złego słowa, jeśli chodzi o zaplecze techniczne, o to jak organizowana jest nasza szkoła
i praca”. Zazwyczaj uczniowie bardzo dobrze oceniali zaplecze w przypadku tzw.
patronatów25.

Uczniowie z klas patronackich mieli bowiem okazję praktykować

w warunkach bardzo zbliżonych do warunków rzeczywistych lub praktykowali w warunkach
rzeczywistych: „to teraz zaczęło bardzo dobrze funkcjonować i mamy takie spotkania raz
w tygodniu z panami z LOTOS-u, oni do nas przyjeżdżają i kształcą nas raz w tygodniu. Ja
bardzo dobrze oceniam, mi to się podoba. Po pierwszej klasie mieliśmy też możliwość pójścia
na praktyki, takie praktyki odbyłem, także jestem bardzo zadowolony. I panowie po tych
praktykach nas w bardzo dobry sposób ocenili i zapraszali nas na kolejne”
Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, klasy patronackie, tworzone w szkołach zawodowych
przy współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami, są coraz popularniejsze. „Dzięki takim
24

Wypowiedź dotyczy hotelarzy i sytuacji zachowania się za ladą recepcji.
„Patronaty” – klasy patronackie, to wyznaczone klasy, które realizują specjalny program kształcenia
zawodowego: pracodawca/przedsiębiorca wspiera klasę np. poprzez delegowanie swoich pracowników do
prowadzenia wybranych zajęć w szkole, przyjęcie uczniów na praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni
szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe szkolenia, ufundowanie stypendiów dla
najzdolniejszych. Ponadto patron uczestniczy w opracowaniu programu nauczania, dopasowanego do profilu
i zapotrzebowania jego firmy. Najlepsi absolwenci mają zapewnione zatrudnienie.
25
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klasom szkoły nie narzekają na niż demograficzny, firmy na kompetencje młodych
pracowników, a absolwenci na brak pracy.”26.

Zarówno w opinii uczniów, jak i nauczycieli praktyki zawodowe odbywane u pracodawców
oceniane były dwojako:
- praktyki odbywane w istniejących zakładach (małych i średnich, najczęściej rzemieślniczych)
zazwyczaj oceniane były nisko i bardzo nisko, choć jednoznacznie wskazywano na
indywidualne podejście pracodawcy „To też zależy od pracodawcy. Nie wszędzie jest tak, że
karzą iść do polerowania albo na zmywak, jak się zdarza, tylko po prostu niektórzy
pracodawcy dają robić te rzeczy, a niektórzy po prostu odczytują to jako… taką pomoc
chwilową, która wypoleruje, wyczyści…”
- praktyki odbywane w dużych zakładach, z którymi podejmowana jest także współpraca
w ciągu roku szkolnego (stała współpraca) i praktyki zagraniczne – oceniane były wysoko
i bardzo wysoko: „w Hiszpanii, byliśmy na praktykach i tam też się uczyliśmy, więcej się
nauczyliśmy niż osoby, które były w Polsce. Od nas byli na praktykach tutaj, większość albo
polerowała albo zajmowała się małymi rzeczami, a Hiszpan po prostu daje wszystko to, co
oni robią. Znaczy np. po trzech dniach praktyk w Hiszpanii już obsługiwałem gości przy
weselu, które było na 120 osób.”
Dla uczniów, nawet gdy wykonywali czynności proste, podstawowe to cenna w wielu
przypadkach była sama możliwość obserwacji innych „widzimy, jak ludzie wkoło robią coś, co
my chcemy robić w przyszłości, to fajne, bo też np. widzimy, że ktoś robi to inaczej niż nas
uczono w szkole i mówi, że tak jest lepiej ze względu na czas wykonania, czy jest bardziej
oszczędnie.” Obserwacje prowadzone przez uczniów zazwyczaj dotyczyły samego zawodu,
nieliczni respondenci twierdzili, iż „podglądali funkcjonowanie firm” rozumiane jako
poznawanie organizacji i zarządzanie firmą.

Opinie pracodawców uczestniczących w badaniu a dotyczące uczniów odbywających praktyki
były podzielone. Część pracodawców doceniała wysiłki, z wyrozumiałością podchodziła do
pewnej nieporadności uczniów, inna część pracodawców wydawała się być sceptyczna
26

http://www.rp.pl/artykul/1187525-Klasy-patronackie-w-szkolach-zawodowych-coraz-popularniejsze.html,
data dostępu: 12/12/2015.
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i zachowująca rezerwę. W przypadku ucznia zaangażowanego i dobrze przygotowanego
opinia na temat przez niego praktyk była bardzo dobra: „takiemu to nie jest strach powierzyć
jakąś większą robotę, czy drogi materiał, sprzęt” – taka ocena jednak dotyczyła mniejszej
grupy uczniów, w odniesieniu do większej grupy oceny były słabsze: „a co ja mu mogę dać do
roboty, zamiata, sprząta, niewiele umie, nic innego mu nie dam”, „ryzyko zmarnotrawienia
materiału jest duże, to drogi materiał, więc jeśli nie mam pewności, że zrobi dobrze, to nie
pozwalam, robi proste prace, pomocnicze”.

Chcąc doskonalić swoje umiejętności niektórzy uczniowie gotowi byli podejmować
dodatkowe szkolenia czy kursy. „Wiem, że do końca jeszcze nie wszystko umiemy super, ale
to nas mobilizuje do tego, żeby robić coś więcej, chcemy poprawiać swoje umiejętności.
Chcemy się doszkalać.” W jednej ze szkół, w ramach realizacji unijnego projektu uczniowie
wybranych klas mogli pozyskiwać dodatkowe kwalifikacje zwieńczone uzyskaniem
świadectwa lub uprawnień. Były to np. kursy elektrotechniczne, kursy z robotyki. Po
zakończeniu projektu nie było już, niestety, takiej możliwości. Uczniowie klas, którzy nie mieli
„szczęścia” skorzystać z takich kursów z pewną nutą żalu stwierdzili: „Fajnie by było, jak
byśmy tu mieli dostęp np. do kursów sepowskich (SEP), bo to się na pewno przyda każdemu,
szczególnie podczas szukania pracy. Jeśli ktoś ma jakieś kursy elektroniczne albo
elektroniczne przede wszystkim, to w większości firm, która zajmuje się elektroniką, warto je
w cv wpisać. To jest ważne i potrzebne.”

Współpraca z pracodawcami - monitorowanie potrzeb rynku pracy przez szkoły.
Edukacja formalna ze względu na swą istotę (tempo wprowadzania zmian w programach
nauczania) z założenia będzie zawsze „o krok za” potrzebami rynku pracy. Jednakże
w rzeczywistości możliwe jest, by odległość między nimi była minimalizowana. Podstawą
jest bliski kontakt dla wymiany informacji, współpraca i wzajemna otwartość.
W opinii pracodawców szkoły współpracują z pracodawcami w stopniu niewystarczającym.
„Szkoła powinna bardziej współpracować z pracodawcą zatrudniających uczniów. Powinny
być organizowane warsztaty, aby lepiej wyłonić predyspozycje przyszłych pracowników.” To
oczekiwanie pracodawców jest powszechnie znane. Nauczyciele usprawiedliwiając zbyt mały
stopień współpracy podawali, że muszą realizować program nauczania (co jest zrozumiałe,
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bo powinni przygotować uczniów do zdania egzaminów). Jednakże faktem jest, iż często
nauczyciele byli tak dalece zaangażowani w realizację programu, że rzeczywistość
pozaszkolna dotycząca przedsiębiorców – potencjalnych pracodawców ich uczniów – często
była im nieznana (wyjątek stanowili nauczyciele zawodu, którzy miewali kontakt
z pracodawcami m.in. w ramach ustalania praktyk).
Jedną z form śledzenia potrzeb rynku pracy jest śledzenie losów absolwentów. Nauczyciele
zapytani o to w kontekście zatrudnialności absolwentów po ukończeniu szkoły odpowiadali,
że jedynym źródłem informacji byli sami absolwenci, „jeżeli wracają do nas i chwalą się.”
Zapytani o konfrontowanie informacji z pracodawcami, diagnozowanie potrzeb rynku pracy,
oczekiwań wobec absolwentów najczęściej odpowiadali „dla mnie taki pracodawca jest obcy,
ja nie mam z nim kontaktu” czy „to trzeba się dyrekcji zapytać…”. Powyższe informacje
wskazują, iż w większości nauczyciele zawodowych szkół ponadgimnazjalnych nie szukali
powiązań między wiedzą i umiejętnościami, które kształcili u uczniów, a potrzebami
pracodawców i rynku pracy.
Nieco inaczej było w przypadku, gdy „pracodawcy są znajomymi naszych nauczycieli
zawodowych. Często to takie szczególne grono, spotykają się na kursach, szkoleniach,
w różnych miejscach dochodzi do tych spotkań,

więc w związku z tym większość

pracodawców naszych uczniów, czyli tych osób, które uczą praktycznej nauki zawodu
w zakładach pracy, stale wymieniają informacje na bieżąco.” Tak więc pozyskiwanie, czy
wymiana informacji odbywały się w sposób naturalny, spontaniczny. Nauczyciele zawodu
mieli także okazję dowiadywać się o zapotrzebowaniu/braku zapotrzebowania na
poszczególne zawody odwiedzając miejsca pracy: „ja jak wchodzę do stoczni, to na tablicy
ogłoszeń, 150 ogłoszeń o tym, że potrzebują pracowników i wiem.”
Wszystkie wyżej przytoczone przykłady jednoznacznie pokazują, iż nie istnieje nic, co można
nazwać „szkolnym monitoringiem rynku pracy”. Działania w tym obszarze podejmowali
doraźnie dyrektorzy szkół, pojedynczy nauczyciele zawodu. Jednak w rozumieniu
systemowym – narzędzie nie istnieje. Szkoły nie wiedzą, jakie zmiany na rynku pracy
zachodzą i jaki mogą mieć wpływ na kariery zawodowe ich absolwentów.

Z pewnością winą za niedoskonałą współpracę szkół i pracodawców nie należy obarczać
jedynie pedagogów, nauczycieli i wychowawców. Przytoczone wyżej wypowiedzi
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potwierdziły, iż współpraca między szkołami zawodowymi organizującymi praktyki
a pracodawcami powinna mieć charakter ciągły, stały i powinna być bardzo bliska. Z takich
relacji między sektorem edukacji a przedsiębiorstwami z pewnością wyniknie duża korzyść
dla uczniów – przyszłych pracowników. Dobrą propozycją, dobrą praktyką w obszarze
praktyk zawodowych są tzw. „klasy patronackie”, które w literaturze przedmiotu określane
są nawet mianem „przyszłości edukacji zawodowej”.

WNIOSEK
W szkołach zawodowych zbyt mało czasu przeznacza się na praktyki zawodowe. Najlepiej
oceniane były praktyki w dużych, nowoczesnych zakładach pracy i praktyki zagraniczne.
Nierzadko zdarza się, że praktyki realizowane są wg tradycyjnych metod nauczania, na
sprzęcie przestarzałym i już nie stosowanym przez pracodawców. Niektórzy uczniowie
chętnie korzystają z możliwości uzyskania dodatkowych uprawnień (m.in. poprzez kursy
organizowane przez szkołę w ramach projektów unijnych).
Nie istnieje systemowy monitoring rynku pracy prowadzony przez szkoły. Kontakt szkół
z pracodawcami jest sporadyczny i okazjonalny. Wyjątek stanowią tzw. klasy patronackie,
które realizują nowatorski model współpracy firm i szkół zawodowych i stanowią dobrą
płaszczyznę współpracy międzysektorowej.

4.3. Kompetencje uczniów w świetle prowadzonych badań
Kompetencje to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw. W tradycyjnym podziale kompetencje
uporządkowane są w 2 grupach cech:
- kompetencje twarde, czyli te, które są konkretnymi cechami, niezbędnymi do wykonywania
określonego zawodu czy pracy; posiadanie/pozyskanie tych kompetencji zazwyczaj
potwierdzają dyplomy, świadectwa czy certyfikaty,
- kompetencje miękkie dotyczą m.in. cech psychofizycznych, umiejętności społecznych,
zarządzania

sobą, umiejętności

interpersonalnych

itp.; zazwyczaj przejawiają

się

w przyjmowanych postawach, sposobie bycia; raczej trudno potwierdzić je dokumentami
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typu świadectwa czy certyfikaty, można je potwierdzać na podstawie doświadczenia lub/i
obserwacji prowadzonej przez pewien dłuższy czas.
W rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 czerwca 2002 r. w sprawie uczenia się przez całe
życie27 określono „nowe umiejętności podstawowe” o priorytetowym znaczeniu.
Umiejętności te to zestaw 8 kompetencji kluczowych, czyli takich kompetencji, które
potrzebne są każdemu do samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywności obywatelskiej,
integracji społecznej i zatrudnienia.
Katalog kompetencji kluczowych obejmuje:
1) porozumiewanie się w języku ojczystym,
2) porozumiewanie się w językach obcych,
3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
4) kompetencje informatyczne,
5) umiejętność uczenia się,
6) kompetencje społeczne i obywatelskie,
7) inicjatywność i przedsiębiorczość,
8) świadomość i ekspresja kulturalna.
Kompetencje kluczowe są równoważne, co oznacza, iż każda z nich może przyczynić się do
wzrostu poziomu jakości życia w społeczeństwie wiedzy. Zakresy kompetencji są powiązane
i częściowo mogą się pokrywać, uzupełniać i wzmacniać. Istnieją pewne „cechy wspólne”
istotne we wszystkich kompetencjach kluczowych, są to m.in. krytyczne myślenie,
kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji
i konstruktywne kierowanie emocjami.

Kompetencje miękkie, w tym społeczne rozwijają się od najwcześniejszego dzieciństwa. Jak
podają za Ericksonem autorzy opracowania dot. kształtowania kompetencji społecznych
i obywatelskich, „umiejętność współpracy, otwartość na innych i zaufanie społeczne
kształtują się w relacjach społecznych na przestrzeni całego życia, ale decydujące znaczenie
mają relacje dziecka z opiekunami w pierwszych trzech latach życia.”28 Jeden
z respondentów badań jakościowych T4Y 2015-18 stwierdził „dużo rzeczy [m.in.
27
28

Dz.U. C 163 z 9.7.2002, str. 1.
Kształtowanie kompetencji…, op.cit., s. 14.
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kompetencji] z domu się wynosi […] Przede wszystkim z takimi umiejętnościami wychodzi się
z domu moim zdaniem, że jeśli rodzice uczą dzieci umiejętności miękkich, to te dzieci nawet
przez tą szkołę potrafią się przebić. Może będzie to bolesne doświadczenie, próbując się tutaj
przebić z dyskusją w szkole, ale to się może udać.”

Podczas badań prowadzonych w ramach projektu T4Y 2015-18 uczniom zadano pytanie
„skąd/dzięki komu/czemu nich mają/posiadają poszczególne kompetencje”. Najwięcej
wskazań w kategorii „mam to po rodzicach”, co należy odczytywać jako pozyskane właśnie
w najmłodszych latach życia, „wyniesione z domu” uzyskały:
- „biorę odpowiedzialność za to, co robię” (48,95%),
- „jestem samodzielna/y, w wielu sprawach radzę sobie sama/sam” (45,53%),
- „jestem wierna/y swoim ideałom, działam fair”(40,00%).

Jak w dalszej części podają autorzy opracowania „Kształtowanie kompetencji…” w toku
rozwoju dziecka coraz większy wpływ na kształtowanie kompetencji społecznych zaczynają
wywierać rówieśnicy, szkoła i tzw. otoczenie. „Dla kształtowania tożsamości w fazie
dorastania wielkie znaczenie ma szkoła. Stanowi ona istotny kontekst rozwoju i obszar
eksploracji dla jednostki. Szkoła instytucjonalnie z założenia pełni dwie funkcje: socjalizacyjną
i emancypacyjną. […] Ważne jest, by te dwie funkcje były realizowane równocześnie
i z zachowaniem odpowiednich proporcji. Dzięki funkcji adaptacyjnej szkoła uczy
kompetencji adaptacyjnych, przydatnych do życia w społeczeństwie i podejmowania
przypisywanych nam społecznie ról. Emancypacja wyzwala potencjał jednostki, jej krytyczne
myślenie i pcha w kierunku poszukiwania nowych rozwiązań. Zbytni nacisk położony na
jedną z tych funkcji hamuje rozwój jednostki i utrudnia rozwój społeczny. […] właściwa
proporcja między zadaniami szkół zmienia się wraz z etapem edukacji. O ile w pierwszym
etapie może dominować funkcja socjalizacyjna, o tyle z czasem głównym zadaniem szkoły
powinno być kształtowanie samorozwijającej się jednostki.”29 Zgodnie z tą wykładnią czas
realizacji obowiązku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych to czas realizacji przede

29

Kształtowanie kompetencji…, op.cit., s. 16.
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wszystkim emancypacyjnej roli szkoły, a więc kształtowanie i rozwój takich kompetencji jak
samodzielność, krytyczne myślenie, poszukiwanie nowych rozwiązań.
W odpowiedziach uczniów dot. ich opinii nt. pochodzenia /źródła danej kompetencji, którą
posiadają „jestem samodzielna/y, w wielu sprawach radzę sobie sama/sam” z 10,00 %
wskazań znalazło się na 18. pozycji (z 24 w ogóle), „jestem pomysłowa/y, myślę twórczo” na
20. (9,74%), a „potrafię znajdować różne drogi dotarcia do obranego celu” na 9. (16,32%).
Najmniejsze liczby wskazań osiagnęły:
- „mam „nosa” do biznesu” (6,05%),
- „daję sobie radę w trudnych sytuacjach – zachowuję zimną krew” (7,37%),
- „jestem wytrwała/y w dążeniu do celu, łatwo się nie poddaję” (8,95%).
Na pierwszych pozycjach uplasowały się kompetencje wykształcone i rozwijane w ramach
socjalizacyjnej funkcji szkoły.
- „umiem pracować w grupie” (35,26%).
- „umiem organizować pracę grupy/zespołu” (23,95%).

Dla wykształcenia samodzielnych, kreatywnych i odpowiedzialnych pracowników należy
położyć duży nacisk na emancypacyjną funkcję szkoły ponadgimnazjalnej.
Szczegółowy rozkład wskazań uczniów na poszczególne źródła posiadania kompetencji
miękkich lub ich rozwoju zestawione zostały na wykresie poniżej.
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Rysunek 8. Zestawienie wskazań uczniów dot. źródeł pochodzenia cech/kompetencji, które posiadają. Oprac. własne.

Wchodząc głębiej w obszar kompetencji miękkich podczas badań skupiono się także na
poszczególnych typach tych kompetencji.
W prowadzonych ramach badań ankietach i wywiadach uczniowie wskazali te kompetencje,
które wg nich kształtuje szkoła („daje/rozwija szkoła”). Wśród 5 najwyżej ocenionych znalazły
się:

kompetencja

% wskazań

praca w grupie

78,05

mówienie, pisanie w sposób zrozumiały dla innych, słuchanie ze
zrozumieniem
branie odpowiedzialności za to, co się robi

76,01
67,27

dzielenie zadań pomiędzy innych

66,16

dzielenie się wiedzą/pomaganie w nauce innym

66,16

Uczniowie wskazali również te kompetencje, których szkoła nie kształtuje („nie daje/nie
rozwija”), a powinna. Ranking rozpoczynają następujące kompetencje:

kompetencja

% wskazań

radzenie sobie w trudnych sytuacjach – zachowywanie zimnej krwi

67,45

wierność ideałom, działanie fair

65,88

wytrwałość w dążeniu do celu

65,59

nastawienie na potrzeby innych

64,94

nastawienie biznesowe

64,51

Szczegółowy rozkład wskazań na poszczególne kompetencje przedstawiono poniżej.

Uczniowie: które kompetencje daje i rozwija szkoła?
A których nie daje/rozwija a powinna rozwijać?
300

daje/rozwija szkoła
powinna dawać/rozwijać szkoła

250
200
150
100
50
0

Rysunek 9. Wskazania uczniów dot. kompetencji kształconych w szkole oraz tych, które w szkole kształcone być powinny. Oprac. własne.

Wskazania uczniów w części „szkoła daje/rozwija” są spójne z opiniami nauczycieli. Najwięcej
wskazań pozytywnych otrzymała „praca w grupie”. Jeden z uczniów stwierdził: „Myślę, że
wszystkie pracownie opierają się właśnie na pracy w grupie. Bo zawsze to jest prowadzone
przynajmniej w dwie osoby, czasami w cztery i zadanie jest na tyle wymagające, żeby właśnie
dwie osoby dały radę, czy cztery.” I nauczyciel: „jeżeli dużo zajęć jest prowadzonych właśnie
w pracy w grupie, powoduje, że uczą się relacji między sobą”.
Kompetencja „Porozumiewanie się w języku ojczystym” przez uczniów została wskazana jako
„oczywista”, kształcona w szkole, swoiste „samo przez się”. Nauczyciele także raczej
pozytywnie ocenili wpływ szkoły na pozyskanie lub/i rozwój tej kompetencji. Przy czym o ile
mówienie, pisanie w sposób zrozumiały dla innych ocenili raczej dobrze, o tyle czytanie ze
zrozumieniem – nie, szczególnie, czytanie „techniczne”. „Z polonistycznego punktu widzenia,
to na pewno jakby więcej czasu, godzin, na czytanie ze zrozumieniem. Umiejętność czytania
ze zrozumieniem, która przekłada się również na egzaminy praktyczne. I z tej perspektywy to
czytanie, tak, czyli pod kątem użyteczności zawodowej. Bo czytanie tekstów technicznych jest
troszkę inne niż czytanie tekstów literackich. I tu bym np. dołożyła sporo godzin, żeby w tej
kwestii się rozwijali.”
W obszarze porozumiewania się, ale w kontekście komunikacji, szczególnie bezpośredniej
w opinii nauczycieli należy zrobić bardzo dużo. Uważali oni bowiem, że młodzież świetnie
radzi sobie z obsługą komunikatorów, doskonale porusza się w mediach społecznościowych,
natomiast jest jakby bezradna w kontakcie bezpośrednim: „ja to też zauważyłam podczas
wyjazdu na praktyki do Hiszpanii; przez miesiąc czasu mieszkamy z naszymi uczniami
i niepokojąca rzecz, którą ja zauważyłam to to, że uczniowie potrafią porozumiewać się przez
„fejsa”, natomiast nie potrafią ze sobą rozmawiać. A to ma dalsze konsekwencje - mają
mnóstwo przyjaciół, bo non stop siedzą przy komputerze, natomiast nie potrafią w ogóle
rozmawiać. Nie potrafi, nie ma przyjaciół w ogóle w rzeczywistości.”
Inną przyczynę niskiego poziomu komunikacji młodych i nauczyciele i uczniowie dostrzegali
także w systemie edukacji: „cały system edukacyjny jednak jest sprawdzany w formie
pisemnej”, ”sprawdzalność w formie pisemnej powoduje, że różnie bywa z tą
komunikatywnością. Wiadomo, introwertycy nie chcą mówić. Są osoby, których wypowiedzi
są ładne, płynne, ale ileż jest takich spotkań i ile jest takich możliwości… generalnie większość
czasu w szkole to jednak słuchają, a żeby oni chcieli dyskutować, rozmawiać, umieć się
komunikować.” Uczniowie dopełniając, czy też potwierdzając spostrzeżenia nauczycieli
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mówili: „Do interakcji z drugim człowiekiem nie jesteśmy przygotowani. Jesteśmy
przygotowani do tego systemu, my słuchamy, nie mamy informacji zwrotnej z siebie
wyrzucać, tylko słuchać. W momencie, w którym człowiek całe życie uczony jest na słuchacza,
później, kiedy przychodzi czas, aby zacząć mówić, to może być z tym bardzo ciężko.”
Pełna zgodność nauczycieli i uczniów wybrzmiała także w obszarze kształcenia, czy raczej
niekształcenia przez szkołę także innych kompetencji. Wypowiedź nauczyciela: „Bo
i z myśleniem twórczym nie jest najlepiej. A wiązanie faktów… nie warto komentować, ale to
wszystko jest wynikiem systemu, w jakim jesteśmy. Bo gdzie umiejętność wiązania faktów,
jeżeli od początku podręczniki są układane tak, że wystarczy włożyć krzyżyk w dobre miejsce
i tam nie ma miejsca ani na myślenie twórcze specjalnie, ani na wiązanie faktów. Bo to jest
takie suche rozwiązywanie zadań.” I pełna szczerości, osobista wypowiedź ucznia:
„Chciałbym być własnym szefem i działać twórczo. Nie potrafię powiedzieć tego, co myślę,
gdy chodzi o życiowe przemyślenia i głębsze rozmowy- bardzo zależy mi na tym, aby znaleźć
cos/kogoś kto pomoże mi się otworzyć. Szkoła nie daje mi tego w żadnym stopniu, gdyż
wszystko sprowadza się tam do podania poprawnej - tj. takiej, która jest typowa- odpowiedzi
na konkretne pytanie. Szkoła działa "zero-jedynkowo"- pytanie- konkretna odpowiedz - co nie
ma nic wspólnego z wykształcaniem kreatywnego myślenia, a wręcz odwrotnie - obecny
model szkoły uczy myślenia schematami, przez co czasem tak trudno znaleźć rozwiązanie
jakiegoś problemu, które czasem jest na wyciągnięcie ręki, pod warunkiem, że spojrzymy na
problem z innej perspektywy.”
Obecny system edukacji, który opiera się na „przeładowanych” programach może jednak
mieć specyficznie rozumiany, ale ostatecznie pozytywny wpływ na kształtowanie m.in.
umiejętności dokonywania wyborów. Jeden z uczniów stwierdził: „Zdobywamy też nie tylko
taką wiedzę typową, w sensie programu, to co obejmuje materiał, ale szkoła też uczy
pewnego myślenia, jak się nauczyć postępować. Bilans zysków i strat, co mi się bardziej
opłaca. Często trzeba wybrać z dwóch rzeczy na raz, co się bardziej opłaci, co jest dla nas
bardziej interesujące. Bo jednak jest tak, że mamy szeroki program nauczania, wymagań
i jednak nie sposób wszystkiego na 100% się nauczyć. Trzeba to podzielić, trzeba priorytety
sobie wyznaczać i to uczy takiego myślenia też jak to zrobić, żeby się nie narobić, ale też żeby
osiągnąć jak najwięcej, osiągnąć cele i wyciągnąć z tego jak najwięcej.”
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Nauczyciele w czasie badań jakościowych wielokrotnie dawali wyraz temu, iż zdają sobie
sprawę ze słabości funkcjonującego systemu nauczania, wskazywali, jakie próby podejmują,
by ucząc działać z korzyścią dla uczniów.30 Często sposobem na rozwój danych kompetencji
była organizacja zajęć w takim kształcie, który w naturalny sposób stymulował rozwój
uczniów: „My próbujemy, organizujemy jakieś debaty, jak jest praca w grupach, ja np. na
przedsiębiorczości. Uczniowie robiąc jakiś projekt muszą go przedstawiać. Oni zostaną
ocenieni w zależności od tego, jaki jest podział ról, czyli każdy musi coś przedstawić. Mniej
przedstawię, no to wiadomo, to jest zaraz zobligowane oceną. A więc próbujemy rozwijać tę
komunikatywność…”
„My kształtujemy takie umiejętności, które nie są związane też może bezpośrednio
z zawodem. Ale przez program profilaktyczny, wychowawczy, to jest i asertywność,
odmawianie, dokonywanie wyborów, czyli coś co tak naprawdę się uczy, czego się uczy dzieci
już od lat, od podstawówki, więc staramy się to nadal rozwijać, kontynuować.”
„Na pewno w szkole pojawia się samodzielność. W szkole średniej. Tego wymagamy. Nie
prowadzimy za rączkę, tylko uczniowie mają działać sami.”
„Znajdowanie różnych dróg dotarcia do obranego celu. Też nie dostają tutaj gotowych
przepisów, co, gdzie, jak. Tutaj muszą sami wykazać się troszeczkę działaniem. Ale
w rzeczywistości różnie to bywa… W pierwszej klasie słabo, ale myślę, że im dalej, tym lepiej.”
W jednej ze szkół biorących udział w badaniu funkcjonuje „przedsiębiorstwo treningowe”,
w którym uczniowie mogą w warunkach zbliżonych do rzeczywistych rozwijać m.in.
przedsiębiorczość. „Uczniowie funkcjonują jako takie stowarzyszenie, firma, mają swojego
prezesa wybranego spośród siebie, całą hierarchię organizacji - stanowiska. I planują
wszystkie działania związane np. z przygotowanie prelekcji z ciekawymi ludźmi. Przede
wszystkim oni chcą rozwijać kompetencje miękkie. Zapraszają ludzi, dowiadują się właśnie
o komunikacji, dowiadują się w jaki sposób dostać się na rynek, jak tworzyć więzi biznesowe.
30

Uwaga badaczki: nauczyciele uczestniczący w badaniach jakościowych mówiąc o kompetencjach częściej
wskazywali kompetencje, które mogą być rozwijane w szkole, bardziej wskazywali na potencjał, niż na
rzeczywiste funkcjonowanie systemu rozwoju. Ponadto określając jakąś kompetencję raczej odnosili do
pojedynczych uczniów, indywidualizowali podając przykład uzasadniający istnienie tej kompetencji
w przestrzeni szkolnej. Niestety, nie dotyczyło to raczej większych grup uczniów. Stąd czytając przytoczone
cytaty należy traktować je w kategoriach „case study” a nie charakterystyki populacji.
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Zapraszają ludzi ze świata biznesu i nie tylko. I raz w tygodniu mają takiego gościa, prelekcje,
on im opowiada, potem są pytania, panel dyskusyjny, a na koniec zawsze raz w roku robią
wielkie podsumowanie, które za każdym razem jest profesjonalnie przygotowane. Nie
powstydziłyby się tego dorosłe organizacje.” Problemem niestety jest małe zainteresowanie
uczniów taką formą rozwoju. Kiedy przedsiębiorstwo powstało, z 700 uczniów szkoły
przystąpiło do niego ok. 20. Tylko. Mimo to „naprawdę prężnie działali, prezes odszedł bo
skończył szkołę, teraz też odeszło dwóch prezesów, ale z pierwszych i drugich klas troszeczkę
się zaangażowało. Teraz jest ich ok. 10. Młodzież… ona jeszcze nie jest świadoma, a jest
leniwa. Będąc w tej grupie trzeba rzeczywiście wziąć sprawy w swoje ręce. Tam nie można
być biernym obserwatorem, jeżeli jestem skarbnikiem, to organizuję wszystko wokół mojej
fuchy. Jeżeli jestem za kontakt z mediami odpowiedzialna, to oczywiście staję przed tą
kamerą czy siedzę na tym facebooku i działam. Tam wszyscy są z wszystkiego rozliczani. Więc
trudno tam tak po prostu sobie przychodzić i być biernym obserwatorem.” Z powyższej
wypowiedzi wynika, iż szkoła umożliwiła uczniom pozyskanie i rozwój kompetencji w sposób
bardzo ciekawy i nowatorski. Niestety, z tej formy korzysta obecnie niespełna 1,5% uczniów.
W innej szkole od kilku lat istnieje możliwość dodatkowego dokształcania się dzięki
wspomnianemu już w raporcie „patronatowi”: „W ramach patronatu nawiązaliśmy kontakt
z firmą LOTOS i jedna klasa, od pierwszego roku nauki była pod patronatem firmy. W związku
z tym przez cały drugi rok ich edukacji mieli plan tak ułożony, żeby środa była tylko na LOTOS
przeznaczona – każda grupa po 3 h. Przyjeżdżali panowie z LOTOS-u, którzy prowadzili z nimi
zajęcia. Specjalnie na dole sala była do tego przystosowana tak, że można było urządzenia
LOTOS-u z łatwością też sprowadzać. Optymizm ogromny był wśród uczniów, bo wiedzieli, że
po tym roku, z całej 30 zostanie wybrana połowa, która kolejny rok, czyli całą trzecią klasę
będzie już jeździła do firmy LOTOS. Ale ten hura optymizm trwał około miesiąca, kiedy doszło
do pracy… Wszystko jest fajnie, jeżeli jest na etapie planu i wyobrażeniu, że będzie super. Ale
jeżeli coś już trzeba od siebie zacząć dawać, to entuzjazm spada. Panowie ich traktowali nie
jak nauczyciele z naszej szkoły prosząc bez przerwy o działania, ale jak pracowników: nie
jesteś zainteresowany - dziękujemy bardzo. Z tej wielkiej grupy nam się zrobiła grupa 15 osób
od razu, a więc właściwie panowie nie musieli wybierać. Przyszedł trzeci rok ich edukacji,
zaczęli jeździć do LOTOS-u. Znowu entuzjazm, bo mogą wejść do firmy, w kombinezonach,
cuda, okulary. Mogli wejść, wszystkiego dotknąć. Istniała też możliwość zatrudnienia później.
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Bo panowie prowadzący zajęcia byli jednocześnie rekruterami. Firma otwierała dużą
automatykę, a więc ci chłopcy mogą być przyjęci do pracy za bardzo dobre pieniądze, takie
o których mogą tylko śnić właściwie po szkole. Możliwość dopłat do studiów zaocznych.
A więc oferta LOTOS-u bardzo atrakcyjna. Cóż z tego, kiedy z tej 15 regularnie jeździ może 7,
reszta odpadła na etapie dawania od siebie, np. punktualność, która była dla nich od
początku bardzo ważna. Nie jesteś punktualny, to ciebie w naszej firmie nie ma, bo dla nas
jest to bardzo ważne. Zaangażowanie. Nie rozumiesz, dopytujesz. Wnikliwość jakaś taka. No
tego nie ma, tego im brakuje.” Powyższe przykłady pokazały, iż część młodzieży niezbyt
chętnie angażuje się w przedsięwzięcia wymagające od niej wysiłku. Opinię tę potwierdziła
także wypowiedź jednego z uczniów biorących udział w wywiadzie grupowym nt. swoich
kolegów: „Problemem jest podejście do życia. Jak patrzę na swoją klasę, na kilka osób z mojej
klasy, nie widzę ich jak w takim dorosłym życiu, jak oni stąd wyjdą i nie pójdą na studia,
a będą musieli zacząć pracę. Kompletny brak odpowiedzialności, złe wyznaczanie
priorytetów, takie lenistwo też. To są takie elementy, które ich dyskwalifikują na każdym
polu. Jak oni zetkną się z taką twardą rzeczywistością typu praca, że trzeba iść, nie ma, że się
ucieknie z lekcji, że trzeba pójść na godzinę, tak, że trzeba zrobić rzetelnie swoją pracę, bo za
to nam płacą i tego od nas wymagają, to mogą się sparzyć.”
Opisane w wypowiedzi osoby prawdopodobnie nie dostrzegały związku między postawą
wobec nauki a postawą reprezentowaną w odniesieniu do pracodawcy. Mogły także nie mieć
rozeznania, co do celowości działań. Wg nauczycieli kompetencja dot. stawiania sobie celów,
jest jedną ze słabiej rozwiniętych kompetencji wśród uczniów. „Z tymi celami jest różnie,
przeprowadzałam z nimi diagnozę, kiedyś za pomocą klocków mieli zbudować swoje cele
życiowe. To co mnie przeraziło, to nie wiedzieli… Jedna grupa bardzo ładnie przedstawiła
sobie cele, ale wokół same bariery, żeby osiągnąć ten cel. Jakiś telewizor, jakiś mur, który
wynikał z… był symbolem jakiejś psychiki. Jak robiłam diagnozę na dwadzieścia osób, to tylko
dwie osoby miały wyznaczone cele i wiedziały, po co przyszły do szkoły i co chcą dalej robić…”

Druga grupa uczniów jest aktywna „oczywiście są grupy, które zrobią wszystko. Są świadome
co jest im potrzebne. Łącznie z kursami na wózek widłowy. Robią wszystko. Dosłownie
wszystko, co jest w szkole możliwe do zrobienia. Są dzieciaki, które robią z uśmiechem na
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twarzy.” Niestety, wg szacunków nauczycieli „ci chętni” stanowią ok. 1/3 uczniów.
„Większość jednak nie jest zainteresowana”.
Nauczyciele w wywiadach pogłębionych mówili o tym, że na przestrzeni lat bardzo zmieniło
się (niestety na gorsze) zaangażowanie młodzieży. „Jak rynek pracy był trudniejszy to
młodzież chyba bardziej chciała.” W opinii nauczycieli „oni sobie wyobrażają, że ten rynek
pracy ich tak łatwo przyjmie i znajdą się, że nie muszą tak bardzo się starać.” A jeden
z pracodawców biorących udział w badaniu stwierdził, iż „oczekiwania absolwentów są
ogromne i mimo początkowej fascynacji związanej z zatrudnieniem, pracodawca często nie
spełnia nie rynkowych oczekiwań takiego pracownika.” Obraz absolwenta szkoły – młodego
kandydata na pracownika wyłaniający się z powyższych opinii nie napawa optymizmem… Jak
wskazywali nauczyciele przyczyną takiej postawy młodzieży może być „wyuczona bezradność
jakaś taka, że mi się na pewno nie uda…”
W opinii nauczycieli nie bez znaczenia jest też pewna „równoległość światów”: wirtualnego
i rzeczywistego. Świat wirtualny wydaje się być atrakcyjniejszy, wiec uczniowie wolą w nim
przebywać. A rzeczywistość… „jak się potem z nią zderzają, to po prostu jest już za późno. Po
prostu nie korzystają z tej oferty, jest za późno.” Ta diagnoza jednak nie kończy procesu
dywagacji na ten temat. Bowiem kontynuując należy zauważyć, że skoro uczniowie wybierają
quasi-rzeczywistość, jeśli za wszelką cenę realizują swoje potrzeby w świecie wirtualnym, to
może oznaczać, że realia są dla bardzo trudne do przyjęcia, być może nie umieją ich przyjąć.
„Różnica między młodzieżą tam sprzed 10 lat a obecnie jest taka, że w tej chwili uczniowie
bardzo otwarcie artykułują czego chcą, jak chcą, czego nie chcą. Pod tym względem to
młodzież była zupełnie inna. Natomiast branie odpowiedzialności na siebie - poszło w drugą
stronę - jest raczej słabo…”

Jak wynika z literatury przedmiotu i przeprowadzonych badań polscy uczniowie mają
problemy z

zadaniami, w których trzeba się wykazać samodzielnością myślenia,

formułowaniem własnych wniosków i szukaniem nowych rozwiązań.
W rozwoju tych kompetencji mogą wesprzeć ich nauczyciele, pod warunkiem jednak, że sami
będą do tego odpowiednio przygotowani i chętni. Jedna z nauczycielek stwierdziła, że „My
też potrzebujemy wsparcia w tym zakresie, bo ja myślę, że gdyby każdy nauczyciel odbył kurs
z porozumienia bez przemocy i nauczył się stosować ten rodzaj komunikacji, ten rodzaj
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patrzenia na świat, to też lepiej by nam się pracowało. I można by było przemycać te
umiejętności miękkie, o których mówimy, czy na matematyce czy na innych przedmiotach
takich konkretnych w sposób naturalny.” Trafna diagnozę podał jeden z uczniów: „Problem
wywodzi się z obu stron. Uczeń nie został nauczony umiejętności miękkich, nauczyciel nie jest
przyzwyczajony do tego, żeby rozmawiać z uczniem tylko żeby od niego egzekwować.
Szkolenie można zorganizować dla nas, bo to nawet by nie było trudne. Problem jest ze
zorganizowaniem takiego samego szkolenia dla nauczycieli. Żeby oni nauczyli się z nami
rozmawiać. Część nauczycieli nie chce. Słyszałem od pewnego nauczyciela od nas ze szkoły,
gdy pojawiła się taka, może możliwość, luźna sugestia, żeby takie szkolenie zorganizować to
usłyszałem, że to niepotrzebne, że przecież umiemy uczyć, nie będą nas uczyć jak uczyć.
A chodzi mi o jakąś otwartość nauczycieli chociaż na wysłuchanie uczniów, bo często jest tak,
że nauczyciel nie dopuszcza do głosu. Zdarza się jednak, że uczniowie na lekcjach mają często
inne pomysły na rozwiązanie problemu, albo na przedmiotach zawodowych zdarza się, że
naprawdę uczeń ma szeroką wiedzę na jakiś temat, a nauczyciel nie pozwala mu się
wypowiedzieć, bo on jest nauczycielem i to on musi przekazać wiedzę, a uczeń nie może
czegoś dodać od siebie.” Dla równowagi wypowiedź uczennicy o innym nauczycielu:
„zwłaszcza ci młodsi, oni się starają otworzyć do ludzi, podchodzą do nas, do uczniów np.
mam takich na pracowniach właśnie, zwłaszcza jest taka jedna pani, młoda nauczycielka,
wszędzie jej pełno, fajnie wykłada wiedzę, umie z nami rozmawiać przede wszystkim. Ja
zauważyłam, bo mam z nią zajęcia, że da się na każdy temat porozmawiać, można
powiedzieć, zapytać i ona nie skarci nas za to, że się, że tak powiem, przed nią otworzymy
pytając o coś.”
Niektórzy nauczyciele mieli okazję doświadczyć czy choć obserwować zajęcia prowadzone wg
tzw. kreatywnej pedagogiki.31 „Była Kreatywna pedagogika tutaj u nas, cuda, które
nauczycielki robiły, o których my po prostu zazwyczaj nie wiemy. To jest inna metodyka
nauczania. Coś, co uczniów otwiera. Ja wiem, bo widzę różnicę. Jak mam zajęcia z klasą,
która jest prowadzona przez kreatywnych nauczycieli to efekt widać. Jak mają pracę
w grupach, do tej klasy się wchodzi, rzuca się tematem, rzuca się jakieś zagadnienia i oni to
robią, potrafią. Nawet jak się dzieli losowo, ta grupa zupełnie inaczej pracuje. Takie zajęcia
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bardzo dużo umiejętności miękkich uczą i rozwijają. Tak naprawdę tylko poprzez takie
działania możemy ten efekt uzyskać. Komunikacja, słuchanie siebie nawzajem, szacunek,
praca w grupie - wszystko jest.” Z wypowiedzi łatwo wyczytać entuzjazm dla tego typu
metodyki prowadzenia zajęć. Zaproponowana przez Kreatywną pedagogikę formuła zajęć
jest atrakcyjna dla uczniów, dla nauczycieli, dla obu grup także bardzo rozwijająca. Warto
więc podejmować wysiłki dla coraz szerszego zastosowania aktywnych metod kształcenia
zarówno w edukacji formalnej, ale równocześnie korzystać z istniejących/tworzących się
dzisiaj propozycji edukacji pozaformalnej.

WNIOSEK
Większość kompetencji kluczowych jest słabo rozwinięta u uczniów ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych. Najlepiej z nich rozwinięte są dwie spośród kompetencji społecznych:
praca w grupie i komunikacja, ale rozumiana jako porozumiewanie się w języku ojczystym,
a nie jako kontakt z drugim człowiekiem. Kompetencje te są niejako „wytrenowane” przez
system szkolny. Świadomie pozostałe kompetencje kluczowe i miękkie rozwijają nieliczni
nauczyciele, którzy zazwyczaj działają niestandardowo. Polscy uczniowie mają problemy
z zadaniami, w których trzeba wykazać się samodzielnością myślenia, formułowaniem
własnych wniosków i szukaniem nowych rozwiązań. Rozwój tych kompetencji u uczniów
wymaga największych wysiłków.

4.3.1. Wolontariat i aktywność pozalekcyjna a rozwój kompetencji

W literaturze przedmiotu dotyczącej wolontariatu czytamy iż, „zaangażowanie w wolontariat
wspiera rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich między innymi przez poszerzenie
wiedzy oraz wzbogacenie i rozszerzenie relacji społecznych wolontariusza. Wolontariat daje
również doświadczenie zawodowe oraz przyczynia się do rozbudowy kapitału społecznego.
Jest używany jako instrument zapobiegania wykluczeniu i różnym formom marginalizacji
społecznej.”32 Wolontariat jest bezpłatnym, dobrowolnym i świadomym działaniem na rzecz
społeczeństwa. Działalność m.in. w organizacjach pozarządowych, oprócz pomocy innym,
32

Kształtowanie kompetencji…, op.cit., s. 45.
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przynosi wiele korzyści dla osób, które ją podejmują. Wolontariat jest jednym z lepszych
sposobów na zdobycie lub/i rozwinięcie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania
określonych zadań czy pracy. Bycie wolontariuszem to także możliwość uczestnictwa
w ambitnych i wymagających odpowiedzialności projektach, to nabywanie i rozwijanie
umiejętności pracy w grupie (od członka grupy po lidera), to praktyka w zarządzaniu innymi
oraz nawiązywanie znajomości. Ale to przed wszystkim możliwość docenienia samego siebie,
podniesienia poczucia własnej wartości. Działalność wolontaryjna umożliwia wszechstronny
rozwój kompetencji, pozwala także zagospodarować czas wolny.
Jak podaje Adamiak33 w 2013 roku w wolontariat „formalny” (rozumiany jako działalność na
rzecz organizacji lub grup społecznych) zaangażowanych było 18% Polaków i Polek. Tylko!
27% badanych zadeklarowała, że udzielała się na rzecz swojego otoczenia lub osób spoza
kręgu rodziny i znajomych (przy czym nie nazywali tej aktywności wolontariatem –
„wolontariat nieformalny”). 9% respondentów działała na rzecz kościoła lub związku
wyznaniowego. Autor oszacował, iż wg zsumowanych danych w 2013 roku aktywnych
społecznie było 34% Polaków i Polek. Podobny wskaźnik procentowy za rok 2013 r. wykazały
badania dotyczące młodzieży a przeprowadzone przez Krajowe Biuro Do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)34, w których przynależność do grupy nieformalnej,
stowarzyszenia, organizacji, klubu, grupy sympatyków lub ruchu religijnego deklarowała
jedna trzecia respondentów (32%). W latach 1998-2013 liczba młodych respondentów
deklarujących przynależność do rozmaitych grup była zbliżona i zawierała się w przedziale
25-37%. Zestawienie danych za lata 1999-2013 przedstawiono na rysunku poniżej.

33

P. Adamiak, Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji
pozarządowych raport z badania 2013, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2014,
http://fakty.ngo.pl/files/wiadomosci.ngo.pl/public/civicpedia/publikacje_okladki_LAST/20140407_RAPORT_fin
al.pdf, s. 41, data dostępu: 10/04/2015.
Badaniem objęto Polaków i Polki powyżej 15 r. ż. Brak danych nt. dokładnego podziału respondentów ze
względu na wiek.
34
podaję za: R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość,
grupy odniesienia [w:] Młodzież 2013, op.cit., s. 121-122, data dostępu: 12/04/2016. Badanie zrealizowano na
ogólnopolskiej losowej próbie 65 szkół (jedna klasa w szkole) – liceów, techników i zasadniczych szkół
zawodowych. W badaniu uczestniczyła młodzież ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dziennych. W każdej
klasie badaniem objęto wszystkich obecnych w dniu realizacji sondażu: łącznie 1360 uczniów.
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Rysunek 10. Młodzież: przynależność do grup wg deklaracji

35

Wg autorów opracowania „Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia”,
najwięcej młodych osób należało do klubów, związków oraz stowarzyszeń sportowych
i kibicowskich (15%). Następne w kolejności były organizacje i stowarzyszenia związane ze
służbą społeczną (7%) oraz kluby kulturalne i hobbystyczne (6%). W porównaniu do 2010
roku zmniejszyła się skala członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach religijnych, które
w 2013 r. deklarowało 4% badanych (w 2010 roku 8%). Przynależność do harcerstwa oraz do
organizacji o charakterze politycznym utrzymywała się na poziomie roku 2010 (2%-1%).

Rysunek 11. Młodzież: przynależność do grup wg rodzajów

36

Spośród 380 uczniów, którzy wypełnili ankietę internetową w ramach projektu T4Y 2015-18
jedynie 65 osób (17,11%) potwierdziło, że działa w „jakiejś” organizacji. Przy czym analiza
zapisów pokazała, iż przez „jakąś organizację” ankietowana młodzież rozumiała organizacje
pozarządowe – dobroczynne, hobbystyczne oraz aktywność pozalekcyjną.
I tak działalność na rzecz innych rozumiana jako dobroczynność czy służba wskazało jedynie
29 osób. Wśród nich najwięcej osób (13) wskazało harcerstwo, po 5 osób wskazało

35
36

Źródło: R. Boguszewski, M. Feliksiak, M. Gwiazda, J. Kalka, Młodzież o sobie…, op.cit., s. 121.
Źródło: ibidem, s. 122.
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Ochotniczą Staż Pożarną (w tym grupę młodzieżową) oraz bliżej nie określony
określony „wolontariat”,
4 wskazały – Caritas.

działalność wolontarystyczna
harcerstwo
Caritas

17%
3%

TPŚ Mrowisko

45%

17%

OSP

4%
14%

hospicjum
wolontariat

Rysunek 12.. Działalność wolontarystyczna
wolontarystyczna młodzieży objętej badaniem, oprac. własne.

Działalność związaną ze spędzaniem wolnego czasu w różnego rodzaju formacjach wskazało
30 osób:
- religia – należy rozumieć jako działalność w gronie ministrantów, oazę czy grupy
modlitewne,
- piłkaa nożna i inne sporty (zazwyczaj jako regularne treningi, np. pięściarstwo, grupa
cheerleaderska),
- w kategorii „inne” zazwyczaj 1 wskazanie danej aktywności (np. grupy rekonstrukcyjne,
radio, e-sport,
sport, kółko artystyczne, stowarzyszenie kibiców piłki nożnej).

rodzaj zajęć

13%
religia

57%

30%

piłka nożna i inne sporty
inne

Rysunek 13.. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych wskazywane przez młodzież objętą badaniem. Oprac. własne.
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Uczniowie „działający” wskazali, jakie kompetencje pozyskali lub/i rozwinęli dzięki
działalności w organizacjach:

Kompetencja

% wskazań

umiem stworzyć grupę/zespół i dbać o dobrą atmosferę w nim

78

umiem się poświęcić dla sprawy, idei, które są dla mnie ważne

66

umiem organizować pracę grupy/zespołu

64

dbam o to, by wszystko co robię było na maxa

63

umiem namówić kolegów do większego wysiłku we wspólnej sprawie

61

potrafię „być szefem” – umiem dzielić zadania pomiędzy innych

61

daję sobie radę w trudnych sytuacjach – zachowuję zimną krew

60

umiem pracować w grupie

60

Rysunek 14. Kompetencje pozyskane/rozwinięte dzięki działalności wolontariackiej/pozalekcyjnej. Oprac. własne.

Wskazane wyżej kompetencje w dużej mierze odpowiadają oczekiwaniom pracodawców
wobec młodych (i nie tylko pracowników): praca, ale i tworzenie oraz kierowanie
grupą/zespołem,

motywowanie

innych,

radzenie

sobie

w

trudnych

sytuacjach,

odpowiedzialność/maksymalne wykonanie powierzonego zadania.

Jeśli chodzi o czas, jaki młodzież poświęcała na wskazaną działalność, to 24 osoby wskazały,
iż działalność ta zajmuje im 1-2 h tygodniowo, 21 osób – 3-5 h, a 20 – powyżej 5h. Tak więc
liczba osób malała wraz ze wzrostem liczby godzin poświęcanych na dane zajęcie.
Badania jakościowe ukazały, iż uczniowie chętnie włączali się lub sami inicjowali akcje
pomocowe, charytatywne na terenie szkół. „Są jakby dwa nurty. Jeden jest taki, że jest
szkolne koło wolontariatu i nadzoruje to nasza koleżanka, która pewne akcje wprowadza do
szkoły, ale jest bardzo dużo akcji oddolnych, uczniowie wymyślają, że mogliby takiego
zrobić.” Jednymi z ciekawszych przykładów akcji oddolnych były inicjatywy, które pojawiły się
jako wyraz rezygnacji z własnych przyjemności na rzecz pomocy potrzebującym. W jednej ze
szkół „dziewczyny zbierały dla domu dziecka maskotki. Był taki pomysł, żeby zamiast na
50
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święta robić sobie wzajemnie prezenty w klasach - kupić prezenty dla dzieci z domu dziecka.”
I podobny pomysł w innej szkole – także rezygnacja z prezentów na mikołajki, ale na rzecz
prezentów dla dzieci, „którym rodzic choruje na raka albo zmarł na raka, bo te dzieci nie
mają takich prawdziwych świąt.” Inicjatywa była o tyle trudniejsza od tej podanej
w pierwszym przykładzie, że prezenty miały odpowiadać na pragnienia dzieci. W efekcie
wizyty w hospicjum powstała „lista wymarzonych prezentów”, na podstawie której
przygotowano niespodzianki. Moment przekazania prezentów (po klasowej wigilii)

był

bardzo cenny, „dlatego że spotkanie w hospicjum i z tymi paniami, które tłumaczyły ideę
opieki hospicyjnej, kiedy uczniowie zobaczyli chorych, filmy o hospicjum, to to ich tak
uwrażliwiło na kolejne lata, że ja już żadnej inicjatywy nie musiałam forsować. Sami działali.
W kolejnym roku ufundowali dziewczynce okulary o wartości ponad 500 zł. Sprzedawali
upieczone przez siebie ciastka, żeby móc jej pomóc.” Innym przykładem była pomoc dla
pogorzelców. „Uczennica chodziła na lekcji i poszukiwała chętnych do pomocy w zbiórce
potrzebnych dla tej rodziny rzeczy.”
Uczestnictwo w krótkotrwałych akcjach cieszyło się popularnością wśród młodzieży, znacznie
mniejszą - dłuższe zaangażowanie w jakieś przedsięwzięcie, podjęcie długotrwałego lub
stałego zobowiązania. Osoby podejmujące taki rodzaj aktywności „to są jednostki”.
Wyjątkiem byli harcerze. „Mamy trochę harcerzy w szkole.”
W szkołach nie obowiązuje już punktacja za wolontariat. Jednak niektórzy nauczyciele
oceniając zachowanie uczniów uwzględniali aktywność uczniów w przedsięwzięciach tego
rodzaju.

W badaniach ilościowych na pytanie „dlaczego nie działasz w żadnej organizacji?”
zdecydowana większość respondentów odpowiedziała wskazując brak czasu (54 wskazania),
przy czym w kilku przypadkach dodano także brak chęci („nie mam czasu i ochoty”).
W 1 przypadku pojawił się żal z powodu utraconej wartości „w gimnazjum byłam
przewodniczącą wolontariatu, teraz bardzo mi tego brakuje, jednak w technikum nie mam
zbyt dużo wolnego czasu”. Brak czasu na działalność i aktywność respondenci uzasadniali
także długim czasem dojazdu do i ze szkoły, znaczną liczbą czasu poświęconego na naukę.
W kilkunastu wypowiedziach pojawił się także wątek pracy zarobkowej wykonywanej
w wolnym czasie, jako sposób na pozyskanie środków na własne wydatki (np. na
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sfinansowanie zagranicznych praktyk zawodowych), ale i jako pomoc rodzinie poprzez
zasilenie domowego budżetu: „zawsze to dodatkowe pieniądze i pomoc rodzinie
w rachunkach i innych opłatach”. To wspieranie rodziny potwierdzili także nauczyciele „są
też uczniowie, którzy pomagają rodzicom w utrzymaniu domu przez to, że pracują. Nie wiem
jaka duża to jest skala, ale jest. W naszym gronie są osoby, do których uczniowie chętnie
przychodzą i mówią o swoim życiu. Więc to wiemy z pierwszej ręki. Są osoby, które wręcz
pracują, bo rodzic nie pracuje. Nawet do tego stopnia. Bo mama sama wychowuje trójkę
dzieci”.
Brak/deficyt czasu ze względu na wykonywanie własnych obowiązków, czy konieczność
zatroszczenia się o siebie lub/i rodzinę Adamiak37 określił jako czynniki egocentryczne i nadał
im najwyższą rangę wśród przyczyn braku zaangażowania w wolontariat.
Adamiak jako drugą z istotnych grup czynników wskazał niewiedzę i nieporadność (m.in. brak
znajomości ludzi lub organizacji, z którymi można działać, brak inwencji). Odpowiedzi
uczniów objętych badaniem w projekcie T4Y wypełniały także tę kategorię czynników:
”żadnego rodzaju organizacje, które spotkałem do tej pory nie wzbudziły mojego
zainteresowania, więc znalazłem inny sposób na realizację siebie i organizację własnego
czasu”, „nie ma żadnych, które by mnie specjalnie interesowały”, „ponieważ nie ma nic
ciekawego do zaoferowania”. W kontekście powyższego warto nieustannie popularyzować
i upowszechniać informacje nt. działalność organizacji pozarządowych i nieformalnych grup
zainteresowań.
Wśród odpowiedzi uczniów znalazły się także odpowiedzi wskazujące, iż w samoocenie
uczniowie uznali, że nie spełnią oczekiwań im postawionych: „nie jestem w tym dobry”,
„chyba się do tego nie nadaję”, „nie dałabym rady”. Tę grupę czynników Adamiak określił
jako idealizację wolontariatu powodującą liczne obawy związane z podjęciem takiej
aktywności.
Tak więc badana grupa uczniów odzwierciedliła ogólnopolskie trendy społeczne w obszarze
aktywności społecznej.
Podczas prowadzenia terenowych badań jakościowych w czasie jednego z wywiadów
grupowych okazało się, że w kilkuosobowej grupie uczniów – respondentów nie znalazł się

37

Por. P. Adamiak, Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków, op.cit., s. 8.
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żaden, który działał w jakiejś organizacji pozarządowej. Badaczka zapytała więc uczniów czy
któryś z ich kolegów z klasy, koleżanek, działa w jakichś organizacjach pozarządowych, jest
wolontariuszem. Odpowiedź respondenta brzmiała: „o tym się raczej tak nie rozmawia
między sobą, bo nikt się raczej tym nie chwali […] i może to nie tyle jest wstydliwe, ale to nie
jest taki temat, który poruszyłby więcej niż jedną osobę, a jak jesteśmy w grupie raczej
staramy się rozmawiać na tematy, które są w stanie zainteresować kogoś więcej niż tylko
mnie.” Autorzy opracowania dot. kształtowania kompetencji napisali, iż „Słabe rozpoznanie
szerszej gamy korzyści osiąganych dzięki wolontariatowi powoduje, że do dużej części
polskiego społeczeństwa nie dociera informacja na temat wielu pozytywnych rezultatów
wynikających z zaangażowania się w tę formę aktywności społecznej, dzięki której nabywa
się licznych kompetencji.”38 Być może, gdyby młodzi dostrzegali te korzyści, rozmowy na
temat wolontariatu i działalności wolontariackiej mogłyby ich interesować, może nawet
porywać… Bo też lista korzyści płynących z tej formy aktywności jest bardzo długa. W oparciu
o nie autorzy opracowania Kształcenie kompetencji… rekomendują, by „ze względu na […]
korzyści płynące z tej formy aktywności warto podejmować wysiłki, które sprzyjałyby
poszerzeniu społecznej rozpoznawalności wolontariatu, także na rynku pracy. Służyć temu
może wprowadzenie systemowych rozwiązań, opartych na uznaniu edukacyjnych aspektów
różnego rodzaju wolontariatu.”39
Respondenci, którzy podejmowali aktywność społeczną, charytatywną jednoznacznie
wskazywali na płynące z tego faktu korzyści. „Odczuwam satysfakcję. W przyszłości
chciałbym zostać strażakiem, więc pod tym kątem się udzielam w tej dziedzinie.” „Tu się
uczymy pomagać innym ludziom. Takiej wrażliwości. Mamy kontakt z drugim człowiekiem,
a to mi się wydaje, że w naszych zawodach jest akurat potrzebne, no bo też mamy kontakt
z ludźmi i jakby uczymy się z nimi obcować.”, „Ja chciałabym potrenować właśnie
zarządzanie, ogólnie w tą stronę zawodu mojego, że chciałabym być takim organizatorem.
Na wyższym stanowisku po prostu. I to, co robię jak prowadzę grupę bardzo może mi
pomóc.” Przykłady podane powyżej potwierdzają, iż młodzi dostrzegają wartość tej
szczególnej „praktyki zawodowej - próbki pracy”. Walor ten opisano w literaturze
przedmiotu: „doświadczenie związane z wolontariatem okazuje się przydatne też w trakcie
38
39

Kształtowanie kompetencji…, op.cit., s. 45.
Ibidem, s. 46.
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późniejszego poruszania się na rynku pracy: wolontariusze nabywają praktyki wykonywania
konkretnych czynności, które można często (w zależności od rodzaju i długości
zaangażowania w wolontariat) przyrównać do doświadczenia zdobytego podczas płatnej
pracy. Jak przyznają wolontariusze, w oczach potencjalnych pracodawców wyróżniają się oni
na tle innych kandydatów na dane stanowisko pracy. Stają się dla nich osobami ciekawszymi,
które wykazały się inwencją oraz zaradnością życiową. Ponadto wolontariusz może
przekonać się, jak wygląda praca w ramach wybranej przez niego profesji i zweryfikować,
w jakim stopniu mu ona odpowiada, czy się do niej rzeczywiście nadaje. Zdarzają się
przypadki, że w rezultacie tacy młodzi ludzie zmieniają zdanie, stwierdzając, że tak
naprawdę chcą robić w życiu coś zupełnie innego.”40

Uczestnikom badania deklarującym „nieprzynależność” do żadnej organizacji zadano pytanie
o chęć działania w jakiejś organizacji. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 89 osób, 221 –
negatywnej.
Respondenci, którzy udzielili odpowiedzi twierdzącej rozumianej jako zainteresowanie
rozpoczęciem aktywności w organizacji uzasadniały ją m.in. stwierdzeniami:
- dotyczącymi przyszłości zawodowej: „tak, ponieważ mam dużo wolnego czasu i spędzam go
głównie przed komputerem a mógłbym poświęcić go na coś co może pomóc mi potem
w pracy i w życiu”, „Ponieważ, chciałabym bardziej rozwijać swoje umiejętności
i zainteresowania. Mieć możliwość nauki nowych języków obcych przez wstąpienie np. do
koła językowego, podczas którego poznawałabym kulturę innych państw, co jest ważne
w moim zawodzie”,
- dotyczącymi realizacji potrzeby pomagania i poczucia bycia potrzebnym: „chciałabym brać
udział w akcjach charytatywnych, ponieważ chciałabym pomagać innym ludziom
i zwierzętom w potrzebie”, „tak ponieważ chciałabym się udzielać i np. pomagać innym”,
„ponieważ uważam, że to fajna sprawa i tam można poznać nowych ludzi, ale również można
pomagać”, „chciałabym działaś charytatywnie, w wolontariacie, ponieważ byłoby to i dla
mnie i dla innych radością”,

40

Kształtowanie kompetencji…, op.cit., s. 46.
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- dotyczącymi poznawania nowych osób, nawiązywania relacji i działalności w grupie: „ja
jestem osobą, która lubi kontakt z innymi ludźmi, a poza tym lubię pracować w grupie, „miło
jest pracować w grupie z innymi i poznawać znajomych”, „lubię działać w grupie”
W kontekście rozwoju poprzez wolontariat czy dodatkowe zajęcia młodzież wypowiadała się
rzadko . Pojedyncze wypowiedzi brzmiały następująco: „ponieważ to rozwijające”, „uważam,
że to ciekawe doświadczenie”, „z każdego takiego przedsięwzięcia można się czegoś nauczyć
:)” , „chciałbym nabyć nowe umiejętności”, „chciałbym robić coś ze swoim wolnym czasem,
żeby zrobić coś kreatywnego”, „bo pomoże mi to rozwinąć moje umiejętności organizacyjne”
czy „mogłoby to mnie wiele nauczyć”.
WNIOSEK
Aktywność wolontariacka i pozalekcyjna (m.in. hobbystyczna) jest podejmowana przez ok.
30% polskiej młodzieży i ok. 17% młodzieży objętej badaniem w projekcie T4Y 2015-18. Dużą
popularnością cieszą się wśród uczniów akcje pomocowe. Młodzi nie podejmujący
aktywności wolontariackiej najczęściej uzasadniali ten fakt brakiem czasu.
W wielu badaniach dot. wolontariatu wykazywano szereg korzyści wypływających z tej
nieodpłatnej działalności. W kontekście badań w projekcie T4Y 2015-18 należy zauważyć, iż
wolontariat jest jednym z lepszych sposobów na zdobycie lub/i rozwinięcie kwalifikacji
potrzebnych do wykonywania określonych zadań czy pracy. Jest też doskonała okazją do
pozyskiwania i rozwijania kompetencji miękkich.

ZAKOŃCZENIE
W projekcie T4Y 2015-18 założono, iż wypracowany model stanowić będzie m.in. unikalny
w Europie zestaw innowacyjnych narzędzi służących identyfikacji kompetencji uczniów szkół
zawodowych trafiających po raz pierwszy na rynek pracy, a w przypadku szkół,
pracodawców, organizacji, samorządu narzędzia posłużą lepszej identyfikacji umiejętności
uczniów i szybszemu odpowiadaniu na potrzeby rynku pracy. W świetle przeprowadzonych
badań należy stwierdzić, iż narzędzia takie są dziś niezbędne. Identyfikacja kompetencji
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młodzieży może pozytywnie wpłynąć na jej sytuację na rynku pracy pod warunkiem jednak,
że współpraca międzysektorowa ulegnie zacieśnieniu.
Założono iż wypracowane, przetestowane i wdrożone innowacyjne narzędzia zmotywują
uczniów szkół zawodowych do rozwoju, umożliwią także monitorowanie rezultatów szkoleń
zawodowych oraz formalnego i nieformalnego kształcenia zawodowego. Projektując
narzędzia należy wziąć pod uwagę, iż jedynie ok. 1/3 uczniów jest gotowa podejmować
dodatkowe działania związane z zawodowym rozwojem. Stąd też należy szczególnie
dokładnie opracować system motywacji.
„Potrzeba zmian w systemie edukacji zauważana jest nie tylko przez praktyków i osoby
zajmujące się tym obszarem, akcentowane są przez samych uczestników procesu.
Współpraca instytucji oferujących edukację formalną i nieformalną przyczyni się do znacznej
poprawy jakości wiedzy, umiejętności i kwalifikacji wszystkich uczestników systemu.
W większości przypadków edukacja w ramach formalnych skupia się na analizie i ocenie
danych historycznych, natomiast wymagania stawiane przez współczesny rynek bazują na
kreatywności, planowaniu i prognozowaniu działań. […] Pozaformalne uczenie się nie jest
obowiązkiem,

lecz przyjemnością.

Uczestnicy wspólnie realizują projekty, uczestniczą

aktywnie w różnego rodzaju warsztatach i pracach zespołowych. Uczenie się poza szkołą jest
efektywne ponieważ zaangażowanie uczestnika aktywuje jego proces poznawczy. W ten
sposób uczestnicy odkrywają swoje talenty, są zadowoleni z osiągniętych celów, budują więzi
społeczne, kształtują poglądy i aktywnie spędzają czas. Kształtowane są pożądane postawy
obywatelskie, takie jak odpowiedzialność społeczna, umiejętność porozumiewania się
w grupie, szacunek dla innych osób, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odwaga
i upór w dążeniu do realizacji swoich celów i najważniejsze: potrzeba wzbogacania wiedzy.”41

41

I. Stalończyk, Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 37 (1/2014), s. 327, 329.
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