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Streszczenie 

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe 

możliwości zawodowe”. Jego celem było uzyskanie informacji dotyczących bieżącego stanu 

realizacji grantów pod kątem osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników, zgodności 

realizowanych grantów z celami projektu oraz konieczności wprowadzenia ewentualnych 

zmian. 

W ramach przeprowadzanego badania oraz w celu sporządzenia niniejszego raportu 

przeprowadzono szereg badań: 

 Badanie ankietowe PAPI/CAPI z przedstawicielami Grantobiorców oraz ich 

partnerami; 

 Badanie ankietowe PAPI/CAPI z przedstawicielami kadry zarządzającej szkołami 

zawodowym, które zostały objęte wsparciem w ramach grantów; 

 Badanie ankietowe PAPI/CAPI z nauczycielami, odpowiedzialnymi za organizację 

kształcenia praktycznego i współpracę z pracodawcami w ramach grantów; 

 Badanie ankietowe PAPI/CAPI z przedstawicielami kadry zarządzającej lub 

wyznaczonymi przez pracodawcę osobami odpowiedzialnymi za organizację 

kształcenia praktycznego w ramach grantów (opiekunami praktyk); 

 Badanie ankietowe PAPI/CAPI z uczniami techników biorącymi udział w grantach; 

 Badanie metodą FGI; 

 Panel ekspertów; 

 Studia przypadków oraz przeprowadzone na ich potrzeby badania IDI 

z przedstawicielami kadry zarządzającej oraz nauczycielami ze szkół , które zostały 

objęte wsparciem w ramach grantów; 

 Analiza desk research. 

Dzięki wielości zrealizowanych badań oraz różnorodności metod badawczych możliwe było 

poznanie wielu perspektyw oraz zastosowanie triangulacji, pozwalającej na 

zobiektywizowanie osądów i wyciągnięcie trafnych wniosków. 

Analiza przeprowadzona na potrzeby badania pokazała, że wartości wskaźników, zarówno 

na poziomie Grantobiorców, jak też na poziomie całego projektu, są zrealizowane 
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na zadowalającym poziomie. Tym samym uznać należy, że granty są wdrażane sprawnie, 

zaś dokumentacja stanowiąca podstawę do ich realizacji została sporządzona w oparciu 

o realistyczne prognozy oraz trafną diagnozę sytuacji i potrzeb szkolnictwa zawodowego 

w regionie. Działania Grantobiorców są również zbieżne ze złożoną specyfikacją. 

W ramach badania zidentyfikowano też obszary, w których możliwe jest podjęcie działań 

korygujących. Konieczność podjęcia takich działań nie wynika jednak z braku 

funkcjonalności wdrażanego modelu. Zmiany są niezbędne, by korzyści z grantów można 

było zoptymalizować. Zidentyfikowano ponadto trudności o charakterze systemowym, które 

oddziałują na szkolnictwo zawodowe. 

W dalszej części raportu wskazano wypracowane w ramach grantów dobre praktyki, które 

powodują, że prowadzone działania są skuteczniejsze  i cechują się większą efektywnością. 

Zostały one wskazane zarówno w oparciu o analizę desk research, jak też w wyniku analizy 

i interpretacji  wyników badań ilościowych (PAPI/CAPI) oraz jakościowych (FGI, IDI). 

Na podstawie przeprowadzonych badań wypracowano wstępną propozycję wniosków 

i rekomendacji. Zostały one następnie skonsultowane z ekspertami podczas 

przeprowadzonego panelu ekspertów oraz zmodyfikowane zgodnie z uzyskaną opinią 

ekspercką. Dało to podstawy do wypracowania wniosków i rekomendacji zawartych 

w niniejszym raporcie – ich wdrożenie umożliwi usprawnienie modelu kształcenia 

praktycznego w miejscu pracy.  
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1. Wprowadzenie 

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

od 01.08.2017 r. realizuje projekt grantowy, którego głównym celem jest podniesienie jakości 

szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu zestawu co najmniej 5 modeli implementacji 

kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowanie modelu wdrożenia kształcenia 

w miejscu pracy w Polsce. 

W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do zwiększenia skali kształcenia w miejscu 

pracy. Zostanie to osiągnięte poprzez zorganizowanie dla uczniów szkół zawodowych – 

techników, co najmniej 40% godzin zajęć praktycznych u pracodawców, które obecnie są 

realizowane w szkołach. 

Lider projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w drodze konkursu 

wyłonił 7 Grantobiorców (w tym przedstawicieli organów prowadzących, organizacji 

otoczenia biznesu, szkół ponadpodstawowych i instytucji oświatowych), którzy z pomocą 

swoich partnerów oraz we współpracy ze szkołami i pracodawcami zajmują się realizacją 

założonych celów projektu na terenie 9 powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego. 

1.1. Cele badania 

Śródokresowe badanie ewaluacyjne zrealizowane w ramach projektu „Innowacyjna edukacja 

– nowe możliwości zawodowe”, objęło okres od początku realizacji projektu (01.08.2017 r.) 

do końca lutego 2019 r. Badanie miało na celu uzyskanie informacji dotyczących bieżącego 

stanu realizacji projektu pod kątem osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników, zgodności 

realizowanych grantów z celami projektu oraz konieczności wprowadzenia ewentualnych 

zmian. Wdrożenie rekomendacji z badania umożliwi usprawnienie modelu kształcenia 

praktycznego w miejscu pracy. 

Do celów szczegółowych badania zaliczyć można: 

 diagnozę stanu realizacji założonych w projekcie wskaźników rezultatu i produktu; 

 analizę zgodności podejmowanych przez Grantobiorców działań z planowanymi 

w specyfikacjach innowacyjnymi modelami kształcenia praktycznego; 

 identyfikację obszarów, w których Grantobiorcy mogą podjąć inicjatywy lub działania 

korygujące; 
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 identyfikację „dobrych praktyk” oraz rekomendacji w zakresie współpracy szkół 

z pracodawcami przy realizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy. 

1.2. Zakres przedmiotowy badania 

Badaniu zostały poddane następujące grupy podmiotów: 

 Grantobiorcy i partnerzy odpowiedzialni za realizację grantów; 

 Przedstawiciele szkół zawodowych z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym: 

o Kadra zarządzająca szkół; 

o Nauczyciele odpowiedzialni za organizacje kształcenia praktycznego 

i współpracę z pracodawcami; 

o Uczniowie uczestniczący w grantach, ze wszystkich szkół uczestniczących 

w projekcie; 

 Przedstawiciele pracodawców – przedsiębiorstw i instytucji, w których odbywa się 

kształcenie praktyczne uczniów uczestniczących w grantach, w tym: 

o Kadra zarządzająca lub 

o Opiekunowie praktyk wyznaczeni przez kadrę zarządzającą. 

1.3. Schemat realizacji badania 

Realizacja badania ewaluacyjnego nastąpiła w trzech etapach, przedstawionych na poniższym 

schemacie. 

 

1.3.1. Przygotowanie raportu metodologicznego (Zadanie 1) 

W ramach powyższego zadania Wykonawca przygotował Raport Metodologiczny, 

przedstawiający: 

 cel badania; 

 opis działań przewidzianych do wykonania w ramach badania wraz 

z przyporządkowaniem do pytań badawczych; 

ZADANIE 1: 
Przygotowanie 

raportu 
metodologicznego

ZADANIE 2: 
Przeprowadzenie 
badania i zebranie 
danych do analizy

ZADANIE 3: 
Analiza danych oraz 

opracowanie wniosków 
i przekazanie raportu
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 szczegółowy harmonogram realizacji badania wraz z przyporządkowaniem osób 

odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań; 

 projekt narzędzi badawczych ze szczegółowym zestawem pytań i scenariuszy. 

1.3.2. Przeprowadzenie badania i zebranie danych do analizy (Zadanie 2) 

W ramach zadania 2. Wykonawca przeprowadził badania ankietowe wśród przedstawicieli 

wszystkich grup objętych badaniem z wykorzystaniem narzędzi badawczych, zamieszczonych 

w Raporcie Metodologicznym. Ponadto, w ramach tego etapu przeprowadzono badania 

w formie wywiadów pogłębionych oraz zogniskowany wywiad grupowy. 

1.3.3. Analiza danych oraz opracowanie wniosków i przekazanie raportu (Zadanie 3) 

Pogłębiona analiza zebranych danych pod kątem przygotowania raportu, dotyczącego 

dalszego wdrażania innowacyjnego modelu kształcenia praktycznego w miejscu pracy 

stanowiła ostatni element realizacji badania ewaluacyjnego. 

W ramach realizacji Zadania 3. Wykonawca dokonał pogłębionej diagnozy oraz analizy 

zagadnień objętych badaniem. Prace badawcze zostały również ukierunkowane na analizę 

zebranych informacji z punktu widzenia przygotowania użytecznych wniosków 

i rekomendacji. Wnioski i rekomendacje zostały następnie skonsultowane z ekspertami 

z zakresu innowacyjnej edukacji zawodowej w ramach przeprowadzonego panelu ekspertów. 

Efektem realizacji zadania 3 jest niniejszy raport końcowy z badania. 

2. Opis metodologii badania 

2.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

Analiza danych zastanych stanowi metodę badań społecznych, która zakłada szczegółową 

analizę już istniejących i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalanie, przetworzenie 

i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. 

Analiza desk research wolna jest od większości obciążeń charakterystycznych dla badań 

reaktywnych, takich jak efekt ankieterski – pozwala tym samym na uzyskanie wysoce 

obiektywnych informacji. Stanowi ponadto doskonały wstęp do dalszych badań, bowiem 

wyniki uzyskane w jej trakcie mogą posłużyć do realizacji dalszych etapów badania, przede 

wszystkim nakierowując Zespół Badawczy na pewne konkretne problemy, które można było 

pogłębić i wyjaśnić w wyniku realizacji badań reaktywnych. 
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Analizie poddane zostały dokumenty związane z realizacją projektu, dostarczone przez Lidera 

projektu: 

 Lista założonych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu; 

 Specyfikacje innowacyjnych modeli kształcenia praktycznego przygotowane przez 

Grantobiorców; 

 Raporty cząstkowe z realizacji grantów składane przez Grantobiorców; 

 Raport/raporty Partnera ponadnarodowego projektu – BFI Austria1. 

 

2.2. Badanie ankietowe (CAPI/PAPI) 

Badanie bezpośrednie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety (PAPI) jest najbardziej 

popularną techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu 

informacji przy pomocy ustandaryzowanego kwestionariusza ankiety. Pytania zawarte 

w kwestionariuszu są opracowane na podstawie problemów badawczych. 

Badanie CAPI to technika służąca do realizacji bezpośrednich badań ankietowych. Polega ona 

na przeprowadzeniu osobistego wywiadu z respondentem i zapisywania odpowiedzi 

za pomocą specjalnie przygotowanego programu komputerowego. 

Badanie ankietowe przeprowadzane metodą CAPI lub PAPI charakteryzuje się dużym 

wskaźnikiem responsu, bowiem ankieter kontaktuje się z respondentem osobiście, dzięki 

czemu łatwiej jest mu uzyskać zgodę na udzielenie wywiadu, niskimi kosztami 

przeprowadzenia i dużą szybkością analizowania danych.  

W przypadku badania przeprowadzanego metodą CAPI odpowiedzi z kwestionariuszy są 

kodowane w programie na bieżąco i pozwalają na prezentację dotychczas zdobytych danych 

w każdej chwili. Z uwagi na terenowy charakter, badanie metodą PAPI lub CAPI jest bardzo 

skuteczne w przypadku badań kategorii osób trudnodostępnych - ankieter ma możliwość 

poszukiwania interesujących go respondentów poprzez wizytacje w kilku miejscach, 

na przykład w miejscu pracy. 

 

 

                                                      

1 Berufsförderungsinstitut Burgenland; https://www.bfi-burgenland.at/. 
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W ramach badania przeprowadzono wywiady ankietowe z następującymi grupami: 

Badana populacja 
Wielkość 

próby 

Przedstawiciele Grantobiorców i ich partnerów - osoby zaangażowane w realizację 

grantów 

10 osób 

Przedstawiciele kadry zarządzającej szkołami zawodowym, które zostały objęte 

wsparciem w ramach grantów 

19 osób 

Nauczyciele wyznaczeni przez dyrekcję spośród osób odpowiedzialnych za 

organizację kształcenia praktycznego i współpracę z pracodawcami w ramach grantów 

20 osób2 

Przedstawiciele kadry zarządzającej lub wyznaczone przez pracodawcę osoby 

odpowiedzialne za organizację kształcenia praktycznego w ramach grantów 

(opiekunowie praktyk) 

46 osób 

Uczniowie techników biorących udział w grantach 380 osób 

Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2.3. Badanie fokusowe (FGI) 

FGI to ustrukturalizowana i moderowana dyskusja kilku osób, zogniskowana na wybranym 

zagadnieniu. Prowadzona jest według scenariusza, który określa konkretny cel rozmowy 

i wytyczne dla moderatora o tym jak prowadzić dyskusję. 

Zaletą FGI jest łączenie elementów zwykłego wywiadu z metodami warsztatowymi 

o charakterze konsultacyjnym. Pozwala to na uzyskanie bardzo dużej ilości informacji 

w krótkim czasie, poprzez wykorzystanie dynamiki dyskusji grupowej. Konstruktywna 

dyskusja i samoaktywizacja rozmówców pozwalają poznać wiele punktów widzenia na dany 

problem oraz uzyskać syntetyczne wnioski. Funkcją badania FGI, podobnie jak wywiadu 

pogłębionego, jest uzyskanie pogłębionych informacji od osób, których wiedza i opinie są 

cenne z punktu widzenia celów badania. 

W badaniu metodą FGI wzięli udział przedstawiciele Lidera projektu, Grantobiorców i ich 

partnerów, szkół i pracodawców zaangażowanych w realizację grantów. Badanie było 

zorientowane na omówienie proponowanych ewentualnych zmian oraz kluczowych 

czynników sukcesu, niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu. 

 

                                                      

2 W przypadku nauczycieli przekroczono wielkość próby wskazaną w SOPZ (19 osób). 
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2.4. Panel ekspertów 

Panel ekspertów to technika podobna do grup fokusowych, czyli ustrukturalizowanych 

i moderowanych dyskusji zogniskowanych na konkretnym zagadnieniu. Uczestniczą w nim 

eksperci, czyli osoby, które posiadają cenną wiedzę w danej dziedzinie. W ramach panelu 

ekspertów: 

 Eksperci zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat poszczególnych problemów 

badawczych; 

 Zostały omówione wyniki zrealizowanych badań; 

 Zostały omówione i dopracowane wstępne wnioski wypracowane przez Zespół 

Badawczy. 

Zastosowanie panelu ekspertów pozwoliło na pozyskanie informacji od osób posiadających 

specjalistyczną wiedzę w zakresie innowacyjnej edukacji zawodowej. Uwzględnienie 

w ewaluacji tej techniki, zgodne jest z zasadą podejścia eksperckiego, oznaczającego, 

iż w trakcie ewaluacji wykorzystywana jest wiedza nie tylko członków Zespołu Badawczego 

(ekspertów wewnętrznych), lecz także ekspertów zewnętrznych. Wiedza ekspertów była 

szczególnie użyteczna przy identyfikowaniu obszarów, w których Grantobiorcy mogą podjąć 

inicjatywy lub działania korygujące oraz przy identyfikowaniu „dobrych praktyk” oraz 

rekomendacji w zakresie współpracy szkół z pracodawcami przy realizacji kształcenia 

praktycznego w miejscu pracy. Dodatkowo, przeprowadzenie panelu ekspertów umożliwiło 

optymalne wykorzystanie zebranych informacji, gdyż opinie ekspertów pozwoliły 

na uzupełnienie i weryfikację wniosków i rekomendacji otrzymanych przez Zespół Badawczy 

w wyniku realizacji badania. 

2.5.Studium przypadku (case study) 

Studium przypadku to metoda o charakterze empirycznym, ponieważ analizuje i ocenia 

zjawiska zachodzące w rzeczywistości. Studium przypadku jest stosowane zwłaszcza dla 

tematów badawczych o charakterystyce opisowej – daje wówczas odpowiedzi na pytania 

„co, kiedy, gdzie i w jaki sposób się wydarzyło”. Na podstawie zgromadzonych informacji 

studium przypadku umożliwia dokonanie pogłębionej analizy badanego problemu 

i zaprezentowanie jego specyfiki. 

Przeprowadzone case study dotyczą przypadków współpracy szkół z pracodawcami przy 

realizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy. 
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Przeprowadzenie studiów przypadku pozwoliło na pozyskanie szczegółowych informacji 

dotyczących „dobrych praktyk” w zakresie współpracy szkół z pracodawcami przy realizacji 

kształcenia praktycznego w miejscu pracy. 

W badaniu wzięli udział przedstawiciele szkół zawodowych: kadra zarządzająca szkół oraz 

osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia praktycznego i współpracę z pracodawcami. 

W ramach case study pozyskane zostały dane o charakterze jakościowym, które pozwoliły na 

dużo lepsze zapoznanie się z przebiegiem współpracy szkół z pracodawcami, niż dane 

ilościowe, zgromadzone dzięki badaniu metodą PAPI/CAPI. 

3. Opis wyników badania 

Biorąc pod uwagę zakres tematyczny badania oraz występujące pomiędzy celami 

współzależności, postanowiono podzielić opis wyników badania na części merytoryczne, 

dotyczące następujących aspektów realizacji projektu: 

 Ocena udzielonego wsparcia przez Grantobiorców i ich partnerów; 

 Stan realizacji realizacji założonych w projekcie wskaźników rezultatu i produktu; 

 Dostosowanie grantów do potrzeb uczniów; 

 Dostosowanie grantów do potrzeb pracodawców i rynku pracy; 

 Jakość współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami; 

 Napotkane bariery oraz trudności oraz sposoby ich pokonywania; 

 Innowacyjność grantów; 

 Case study oraz przykłady dobrych praktyk; 

 Wnioski oraz rekomendacje. 

3.1.Ocena udzielonego wsparcia przez Grantobiorców i ich partnerów 

Badani Grantobiorcy oraz ich partnerzy zostali poproszeni o ocenę wysokości otrzymanego 

dofinansowania. Zdecydowana większość respondentów pozytywnie oceniła ten aspekt (90%, 

suma ocen 4 i 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). Jedynie 

10% badanych uznało, że wysokość dofinansowania była niewystarczająca. Średnia ocen 

przyznawanych przez Grantobiorców i ich partnerów w odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wysokości otrzymanego dofinansowania wyniosła 4,3. Pozytywna ocena wysokości 

dofinansowania świadczy o stworzeniu przez Grantobiorców zasadnej, możliwej do 
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zrealizowania Specyfikacji. Wszystkie działania, które zaplanowano, udało się bez trudu 

zrealizować w zaplanowanym budżecie. 

Wykres 1 Czy Państwa zdaniem wysokość dofinansowania na realizację grantu była wystarczająca? Proszę 

o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Badani przedstawiciele Grantobiorców zostali również zapytani o to, czy spełnienie kryteriów 

formalnych i merytorycznych do udziału w grancie sprawiło im trudności. Jedynie dla 20% 

badanych Grnatobiorców spełnienie warunków formalnych było trudne; spełnienie wymogów 

merytorycznych stanowiło zaś trudność dla 10% badanych. Pozostali badani nie zgłosili 

trudności w tym zakresie. Uzyskane odpowiedzi pokazują, że na poziomie Lidera projektu – 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, nastąpiła rzetelna, 

odpowiadająca rzeczywistym potrzebom diagnoza potrzeb szkolnictwa zawodowego, dzięki 

której kryteria były dobrane w sposób nie sprawiający trudności, adekwatny do specyfiki 

szkolnictwa zawodowego w regionie. 

Wykres 2 Czy spełnienie warunków formalnych do udziału w grancie stanowiło dla Państwa trudność?  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 
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Wykres 3 Czy spełnienie warunków merytorycznych do udziału w grancie stanowiło dla Państwa trudność? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

3.2. Stan realizacji założonych w projekcie wskaźników rezultatu i produktu 

Biorąc pod uwagę odpowiedzi Grantobiorców oraz wyniki analizy dokumentacji projektowej, 

należy wskazać, że konstrukcja projektu oraz zgłoszone i wybrane do realizacji modele 

kształcenia pozwalały, z dużym prawdopodobieństwem, na realizację założonych 

wskaźników. Potwierdzają to dane dotyczące stopnia osiągnięcia wskaźników, uzyskane 

od Grantobiorców oraz przedstawiona w niniejszym podrozdziale analiza desk research. 

Należy zwrócić uwagę, że w specyfikacjach dostarczanych przez Grantobiorców 

poszczególne wskaźniki były traktowane w zróżnicowany sposób – w części przypadków ten 

sam wskaźnik był określony jako wskaźnik produktu, zaś w części – jako wskaźnik rezultatu, 

co utrudniało agregację danych na poziom całego projektu. Z tego względu eksperci 

uczestniczący w panelu rekomendowali, by wprowadzić modyfikację w zakresie zawartości 

raportów częściowych merytoryczno-finansowych, polegającą na dodaniu do raportów tabel, 

w których Grantobiorcy uzupełnialiby osiągnięty poziom wskaźników – w bieżącym okresie 

rozliczeniowym oraz narastająco, od początku realizacji grantu. 

Tabela 1 Wartości wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Lidera projektu – zestawienie łączne 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika – łącznie 

K M Ogółem K M Ogółem 

WSKAŹNIK REZULTATU 

Liczba przetestowanych innowacji 

społecznych w skali mikro 
sztuki - - 5 - - 0 

Liczba osób, które podwyższyły 

swoje kompetencje poprzez udział w 

kursach pedagogicznych dla 

przedsiębiorców 

osoby 18 30 48 22 33 55 

10,00%

90,00%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika – łącznie 

K M Ogółem K M Ogółem 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Liczba innowacji przyjętych do 

dofinansowania w skali mikro 
sztuki - - 5 - - 7 

Liczba osób z wykształceniem 

podstawowym lub gimnazjalnym 

objętych wsparciem w programie 

osoby 215 285 500 141 239 380 

Liczba instytucji, które podjęły 

współpracę z partnerem 

zagranicznym w programie 

sztuki - - 1 - - 1 

Liczba przeprowadzonych spotkań 

grantowych 
sztuki - - 19 - - 19 

Liczba osób biorących udział w 

kursach zawodowych dla 

przedsiębiorców 

osoby 18 30 48 22 33 55 

Liczba opracowanych raportów sztuki - - 8 - - 0 

Liczba osób biorących udział w 

wizycie studyjnej w kraju partnera 

zagranicznego w ramach 

współpracy ponadnarodowej 

osoby - - 10 - - 10 

Liczba osób objętych 

szkoleniami/doradztwem w zakresie 

doradztwa zawodowego dla uczniów 

osoby 215 285 500 141 239 380 

Liczba dostosowanych programów 

kształcenia z partnerem 

ponadnarodowym 

sztuki - - 5 - - 7 

Liczba wizyt w zakresie 

partnerskiej wymiany wiedzy i 

doświadczeń w zakresie podejścia 

do kształcenia zawodowego 

sztuki - - 5 - - 7 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu. 

Odnosząc się do wartości wskaźników osiągniętych przez poszczególnych Grantobiorców 

należy wskazać, że w raportach cząstkowych merytoryczno-finansowych z realizacji grantów 

realizowane działania są przywołane w sposób opisowy. Utrudniało to przyporządkowanie 

poszczególnych działań do wskaźników zadeklarowanych przez każdego z Grantobiorców. 

Z tego względu Wykonawca przyjął formułę polegającą na opisie działań podjętych 

dotychczas w ramach każdego z grantów oraz na wyciagnięciu wniosków w zakresie 

wpisywania się tych działań we wskaźniki zadeklarowane w specyfikacjach. 

Poniżej zaprezentowano zestawienie Grantobiorców oraz szkół uczestniczących w grantach. 

Ponadto, w realizację grantów byli zaangażowani pracodawcy, u których uczniowie odbywali 

zajęcia praktyczne. 
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Tabela 2 Zestawienie Grantobiorców, i szkół uczestniczących w grantach 

Grantobiorca Szkoły uczestniczące w grantach 

Centrum Kształcenia 

Praktycznego 

w Starachowicach 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach 

Świętokrzyski Związek 

Pracodawców Prywatnych 

„Lewiatan” 

 Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju 

 Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. KEN 

w Sandomierzu 

 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach 

 Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił 

Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach 

 Prywatne technikum AWANS w Kielcach 

Zespół Szkół w Ożarowie 

im. Marii Skłodowskiej-

Curie 

 Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie  

 Zespół Szkół nr 1 w Opatowie 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Końskich 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 

Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach 

 Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 Niepubliczne Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie 

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił 

Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Kielcach 

Powiat Kielecki 

 Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie 

 Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

 Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

Stowarzyszenie Forum 

Pracodawców w Kielcach 

 Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. 

E. Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach 

 Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu. 

Poniżej opisano przebieg dotychczasowej realizacji grantów. W opisie uwzględniono 

osiągnięte u każdego Grantobiorcy wartości wskaźników produktu oraz rezultatu. 

3.2.1. Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach 

W przypadku Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach do momentu rozpoczęcia 

badania ewaluacyjnego udało się przeprowadzić następujące działania: 

 Rekrutacja 29 uczniów do udziału we wsparciu; 

 Przygotowanie harmonogramu realizacji innowacyjnego modelu kształcenia oraz 

planów realizacji praktyk u pracodawców dla 29 uczniów; 

 Podpisanie dwustronnych umów dot. zajęć praktycznych z 4 pracodawcami; 
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 Wykonanie badań lekarskich uprawniających do pracy na wysokościach dla 

14 uczniów; 

 Zorganizowanie konferencji inaugurującej realizację projektu; 

 Rozpoczęcie zajęć praktycznych u 4 pracodawców, u których łącznie odbyło zajęcia 

praktyczne 29 uczniów; 

 Zorganizowanie spotkania informacyjnego („pogadanki”) z przedstawicielem projektu 

dla uczniów i rodziców; 

 Wyposażenie co najmniej 5 stanowisk pracy dla uczniów odbywających zajęcia 

praktyczne u pracodawców, z których łącznie korzystać będzie 29 uczniów; 

 Zakup odzieży roboczej dla 29 uczniów; 

 Wyjazd 14 uczniów na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA do Poznania; 

 Organizacja cyklu specjalistycznych warsztatów kulinarnych o różnej tematyce: kursu 

kelnerskiego I stopnia oraz kursu baristy I stopnia dla uczniów w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych (dla 15 uczniów – 14 dziewcząt i 1 chłopca). 

Opisane w ramach raportów cząstkowych działania pokazują, że wsparciem, zgodnie 

z zamierzeniami, objęto 29 uczniów, 2 szkoły oraz 4 pracodawców. 

Z uwagi na fakt, że granty w dalszym ciągu są realizowane, trudno odnieść się do części 

wskaźników, m.in. do wskaźnika dotyczącego zdawalności części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – ta wartość będzie możliwa do wskazania po 

zakończeniu realizacji granu. Poprzez podjęte działania udało się natomiast osiągnąć efekty 

zamierzone w ramach pozostałych wskaźników, co prezentują zamieszczone poniżej tabele.  

Tabela 3 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Starachowicach 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Wartość osiągnięta 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Zdawalność części 

praktycznej egzaminu 

potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 

szt. 12 17 29 0 0 0 

Realizacja efektów 

kształcenia zawartych w 

podstawach 

programowych 

szt. 12 17 29 12 17 29 

Realizacja efektów 

kształcenia pracownika 
szt. 12 17 29 12 17 29 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Wartość osiągnięta 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

wszechstronnego i 

mobilnego na rynku 

pracy - nie 

"stanowiskowego" 

Liczba godzin 

kształcenia praktycznego 

w przedsiębiorstwie 

h  -  - 147  -  - 120 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

Tabela 4 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Starachowicach 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Wartość osiągnięta 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba osób, które 

podwyższyły kompetencje 

poprzez udział w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców 

szt. 2 0 2 2 0 2 

Liczba osób z 

wykształceniem 

gimnazjalnym objętych 

wsparciem 

szt. 12 17 29 12 17 29 

Liczba szkół, które 

zostały objęte wsparciem 
szt.  0  0 2  0  0 2 

Liczba przedsiębiorstw, 

które zostały objęte 

wsparciem 

szt.  0  0 4  0  0 4 

Liczba wprowadzonych 

innowacji 
szt.  0  0 4  0  0 4 

Liczba osób, które 

podniosą kompetencje 

zawodowe poprzez udział 

w kursach zawodowych* 

szt. 12 17 29  0  0 0  

Liczba uczniów i 

uczennic, którzy podniosą 

swoje kompetencje 

zawodowe w wyniku 

praktycznego kształcenia 

w przedsiębiorstwie 

szt. 12 17 29 12 17 29 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu.  
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3.2.2. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”  

Kolejnym Grantobiorcą jest Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 

w Kielcach. W ramach grantu dotychczas zrealizowano następujące działania: 

 Przygotowano umowy z przedsiębiorstwami, opracowano dokumentację rekrutacyjną 

dla szkół, przygotowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług i wyposażenia 

w ramach grantu oraz umowy-zlecenia dla szkolnych animatorów; 

 Zorganizowano spotkanie Korpusu Fachowców z przedstawicielami szkół, szkolnych 

animatorów współpracy oraz partnerów grantu; 

 Zrekrutowano 68 uczniów do udziału w grancie (względem specyfikacji zmieniono 

proporcje płci – w grancie wzięło udział 51 dziewcząt oraz 17 chłopców); 

 Opracowano 8 nowych programów zajęć praktycznych, które zakładały przeniesienie 

50% zajęć praktycznych (368 godzin zajęć) do przedsiębiorstw; 

 Podpisano 7 umów z przedsiębiorcami; 

 Opracowano dokumentację na potrzeby zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach 

(dzienniki zajęć, harmonogramy praktyk, listy obecności itp.); 

 Przeprowadzono badania lekarskie oraz szkolenie BHP dla 68 uczniów; 

 Skierowano na zajęcia praktyczne do 4 przedsiębiorstw 68 uczniów; 

 Podpisano umowy z 7 animatorami; 

 Wyposażono 68 uczniów w odzież profesjonalną (strój branżowy), 34 uczniów 

wyposażono w tablety, kolejnych 34 uczniów – w torby kucharskie z wyposażeniem 

7-elementowym oraz mandoliny do szatkowania warzyw; 

 Ubezpieczono 68 uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania 

grantu; 

 Stworzono i wyposażono 4 stanowiska pracy w przedsiębiorstwach; 

 Zakupiono i przekazano 12 laptopów do przedsiębiorstw; 

 Skierowano 68 uczniów na zajęcia praktyczne; 

 Zaangażowano przedstawicieli ŚCITT, Fundacji oraz Grantobiorcy do Korpusu 

Fachowców jako animatorów biznesowych, przedstawiciela ŚCITT wyznaczono 

do pełnienia funkcji biznesowego animatora współpracy; 

 Zorganizowano warsztaty z udziałem partnera austriackiego oraz ekspertów 

branżowych. 
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Analiza sprawozdań z realizacji grantu pozwala na stwierdzenie, że planowane cele zostały 

osiągnięte. Wartości wskaźników przedstawiono w poniższych tabelach. 

Tabela 5 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Świętokrzyski Związek 

Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Kielcach 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba nowopowstałych 

stanowisk pracy dla uczniów 

w przedsiębiorstwach na 

potrzeby Innowacyjnego 

Modelu Kształcenia 

Praktycznego 

szt. - - 4 - - 4 

Liczba nowopowstałych 

stanowisk pracy dla uczniów 

w przedsiębiorstwach do 

nauki kompetencji IT 

szt. - - 12 - - 12 

Liczba uczniów, którzy 

otrzymali wsparcie w zakresie 

podniesienia kompetencji TI - 

nauka branżowych 

programów komputerowych 

podczas praktycznej nauki 

zawodu w przedsiębiorstwach 

os. 48 20 68 51 17 68 

Liczba uczniów, którzy zostali 

objęci wsparciem 

szkoleniowym - 

specjalistyczne szkolenia 

certyfikowane* 

os. 48 20 68 0 0 0 

Liczba szkolnych programów 

zajęć praktycznych w 

technikach dostosowanych do 

oczekiwań branży na potrzeby 

Innowacyjnego Modelu 

Kształcenia Praktycznego 

szt. - - 5 - - 6 

Liczba powstałych Korpusów 

Fachowców na potrzeby 

wdrażania Innowacyjnego 

Modelu Kształcenia 

Praktycznego w branży 

gastronomiczno-hotelowej 

szt. - - 1 - - 1 

Liczba uczniów, którzy 

odbywają 50% kształcenia 

praktycznego w 

przedsiębiorstwach 

os. 48 20 68 51 17 68 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Specjalistyczne szkolenia certyfikowane odbędą się na przełomie 2019 i 2020 roku. Docelowa wartość 

wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 
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Tabela 6 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Świętokrzyski Związek 

Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” w Kielcach 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba osób, które 

podwyższyły kompetencje 

poprzez udział w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców 

os. 7 3 10 9 2 11 

Liczba osób z wykształceniem 

gimnazjalnym objętych 

wsparciem 

os. 48 20 68 51 17 68 

Liczba szkół, które zostały 

objęte wsparciem 
szt. - - 5 - - 5 

Liczba przedsiębiorstw 

przyjmujących uczniów na 

kształcenie praktyczne 

szt. - - 4 - - 4 

Liczba uczniów, którzy 

podnieśli swoją wiedzę, 

kwalifikacje (tzn. dostosowali 

swoją wiedzę do wymogów 

rynku) dzięki odbywaniu 

min. 50% zajęć praktycznych 

w cyklu nauczania u 

pracodawców w 

przedsiębiorstwach z branży 

zgodnych z ich kierunkiem 

nauczania 

os. 48 20 68 51 17 68 

Liczba uczniów, którzy 

podnieśli swoje kwalifikacje 

IT poprzez udział w 

Innowacyjnym Modelu 

Kształcenia Praktycznego 

os. 48 20 68 51 17 68 

Liczba szkolnych animatorów 

współpracy, którzy podnieśli 

swoje kwalifikacje, 

uaktualnili wiedzę o 

najnowsze trendy w branży 

os. - - 7 - - 7 

Liczba uczniów, którzy 

ukończyli specjalistyczne 

szkolenia certyfikowane 

os. 48 20 68 0 0 0 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Specjalistyczne szkolenia certyfikowane odbędą się na przełomie 2019 i 2020 roku. Docelowa wartość 

wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 
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3.2.3. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie w ramach przyznanego grantu 

zrealizował następujące działania: 

 Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz rekrutacyjnych, 

stworzenie strony internetowej projektu, opracowanie dzienników praktyk, planów 

dydaktycznych i list obecności; 

 Opracowanie i podpisanie porozumienia trójstronnego pomiędzy Liderem projektu, 

Partnerem i siedmioma pracodawcami; 

 Utworzenie biura projektu w siedzibie Grantobiorcy, ogłoszenie naboru na stanowisko 

specjalisty ds. dualnego kształcenia; 

 Opracowanie regulaminu organizacyjnego projektu; 

 Zorganizowanie spotkanie z organem prowadzącym szkołę w celu organizacji zajęć 

dydaktycznych oraz realizacji części z nich w siedzibie pracodawcy; zatwierdzono 

arkusze organizacyjne przez organ prowadzący; 

 Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do grantu – wyłoniono 10 uczniów; 

 Organizacja spotkań rekrutacyjnych dla uczniów z pracodawcami i opiekunami, 

realizacja szkoleń BHP dla uczniów, badań lekarskich, wykupienie dodatkowego 

ubezpieczenia NNW dla uczniów; 

 Zrealizowanie zakup sprzętu w ramach grantu. 

Tabela 7 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Zespół Szkół w Ożarowie 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba wydanych 

zaświadczeń o ukończeniu 

kursu dla uczniów* 

szt. 10 20 30 0 0 0 

Liczba wydanych 

zaświadczeń o ukończeniu 

kursu dla nauczycieli* 

szt. 2 0 2 0 0 0 

Liczba godzin kształcenia 

praktycznego 

implementowanego u 

pracodawców 

h - - 15 040 - - 840 

Liczba osób z 

wykształceniem 

gimnazjalnym objętych 

wsparciem 

os. 10 30 40 14 26 40 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba szkół, które zostały 

objęte wsparciem 
szt. - - 2 - - 2 

Liczba wdrożonych 

innowacyjnych Modeli 

Kształcenia Zawodowego 

szt. - - 1 - - 1 

Liczba uczniów i uczennic 

szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczących w 

zawodowym 

innowacyjnym kształceniu 

dualnym 

os. 10 30 40 14 26 40 

Liczba godzin szkoleń z 

kompetencji kluczowych 

dla uczniów i uczennic 

szkół ponadgimnazjalnych 

h - - 120 - - 20 

Liczba wydanych 

zaświadczeń ukończenia 

szkolenia z zakresu 

kwalifikacji kluczowych 

szt. - - 40 - - 40 

Liczba wypracowanych w 

ramach modelu 

programów kształcenia 

praktycznego w 

przedsiębiorstwie 

szt. - - 7 - - 11 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

Tabela 8 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Zespół Szkół w Ożarowie 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba osób, które 

podwyższyły kompetencje 

poprzez udział w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców* 

os. 0 2 2 0 0 0 

Liczba przedsiębiorstw 

przyjmujących uczniów na 

szkolenie praktyczne 

szt.  -  - 6  -  -  7 

Liczba nauczycieli 

kształcenia zawodowego, 

którzy podwyższyli 

kompetencje zawodowe 

poprzez udział w 

specjalistycznych kursach 

zawodowych* 

os. 2 0 2 0 0 0 

Liczba uczniów objętych 

wsparciem, którzy 
os. 10 30 40  -  - 40 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

podwyższyli kompetencje 

zawodowe poprzez udział 

w specjalistycznych 

kursach zawodowych 

Liczba uczniów i uczennic, 

którzy nabyli wiedzę i 

umiejętności zawodowe 

poprzez udział w 

kształceniu praktycznym 

w przedsiębiorstwie 

os. 10 30 40  -  - 40 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

3.2.4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 

Kolejny z Grantobiorców – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich zrealizował 

następujące działania: 

 Przygotowano formularze zgłoszeniowe oraz deklaracje przystąpienia do grantu oraz 

przeprowadzono rekrutację uczestników – zrekrutowano 28 uczniów; 

 Podjęto starania w celu stworzenia we współpracy z pracodawcami planu zajęć – 

stworzono 2 programy zajęć; 

 Wykonano badania lekarskie i przeprowadzono szkolenie BHP dla 28 uczniów; 

 Wyposażono uczniów w odzież ochronną; 

 Zrealizowano po 189 godzin zajęć praktycznych u pracodawcy w zawodzie technik 

elektryk oraz w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; 

 Wyposażono stanowiska pracy u przedsiębiorców przyjmujących uczniów na zajęcia 

praktyczne; 

 Wyposażono uczniów w narzędzia pracy. 

Jak wynika z raportów częściowych merytoryczno-finansowych Grantobiorcy, w trakcie 

realizacji grantu wystąpiły przesunięcia terminowe w realizacji szkoleń dla nauczycieli 

i zakupu części doposażenia stanowisk i uczniów w narzędzia. Nie wpłynęły one jednak 

na prawidłową realizację grantu oraz zaplanowanych wartości wskaźników. Wartość 

osiągniętych wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu prezentują poniższe tabele. 

Warto przy tym zaznaczyć, że realizację działań zmierzających do osiągnięcia zakładanych 

wartości części spośród wskaźników zaplanowano na okres po 1 kwietnia 2019 roku. Dotyczy 

to następujących wskaźników: 
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 Liczba uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących 

w specjalistycznych szkoleniach zawodowych; 

 Liczba uczniów i uczennic, którzy nabyli wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez  

udział w specjalistycznych szkoleniach zawodowych; 

 Liczba zorganizowanych branżowych wizyt studyjnych dla uczniów i uczennic. 

Tabela 9 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba godzin zajęć 

kształcenia praktycznego 

uczniów i uczennic w 

przedsiębiorstwie 

h  -  - 297  - -  189  

Liczba uczniów i uczennic 

uczestniczących w zajęciach 

kształcenia praktycznego w 

przedsiębiorstwie 

os. 3 23 26  3 25 28  

Liczba osób z 

wykształceniem 

gimnazjalnym objętych 

wsparciem 

os. 3 23 26  3 25 28  

liczba szkół, które zostały 

objęte wsparciem 
szt.  -  - 1  -  - 1 

Liczba uczniów i uczennic 

szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczących w 

specjalistycznych 

szkoleniach zawodowych* 

os. 3 7 10  0 0 0  

Liczba nauczycieli 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w 

specjalistycznych 

szkoleniach zawodowych* 

os. 0 2 2  0 0 0  

Liczba uczniów i uczennic 

szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczących w 

doradztwie zawodowym* 

os. 3 23 26  0 0 0  

Liczba godzin doradztwa 

zawodowego dla uczniów i 

uczennic szkół 

ponadgimnazjalnych* 

h -  -  20 -  -  0  

Liczba wypracowanych w 

ramach modelu programów 

kształcenia praktycznego w 

przedsiębiorstwie 

szt.  -  - 2  -  - 2 

Liczba zorganizowanych 

branżowych wizyt 
szt.  -  - 2  -  - 0  
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

studyjnych dla uczniów i 

uczennic* 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

Tabela 10 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba uczniów i uczennic, 

którzy nabyli wiedzę i 

umiejętności zawodowe 

poprzez udział w kształceniu 

praktycznym w 

przedsiębiorstwie 

os. 3 23 26  3 25 28  

Liczba uczniów i uczennic, 

którzy nabyli wiedzę i 

umiejętności zawodowe 

poprzez udział w 

specjalistycznych 

szkoleniach zawodowych* 

os. 3 7 10 0 0 0 

Liczba nauczycieli 

kształcenia zawodowego, 

którzy podwyższyli 

kompetencje zawodowe 

poprzez udział w 

specjalistycznych 

szkoleniach zawodowych 

os.  0 2 2  0 2 2 

Liczba wdrożonych 

innowacyjnych modeli 

kształcenia praktycznego 

szt.  -  - 1  -  - 1 

Liczba przedsiębiorstw 

przyjmujących uczniów na 

kształcenie praktyczne 

szt.  -  - 4  -  - 4 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

 

3.2.5. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

W ramach podjętych przez Grantobiorcę działań: 

 Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu; 

 Podpisano umowy o współpracy z 12 przedsiębiorstwami reprezentującymi 

inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego; 

 Zatrudniono osobę na stanowisko job coacha; 
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 Przeprowadzono rozpoznanie cenowe materiałów zaplanowanych do zakupu 

w ramach grantu; 

 Doposażono w sprzęt stanowiska pracy u przedsiębiorców. 

W ramach grantu napotkano na problemy związane ze zmniejszeniem liczby uczestników, 

ponieważ z przyczyn losowych dwóch uczniów przestało pobierać naukę w szkole. 

W związku z tym, że model zakłada uczestnictwo w grancie uczniów konkretnej klasy, 

niemożliwe jest zwiększenie liczby uczestników poprzez przeprowadzenie dodatkowej 

rekrutacji. Wartości wskaźników produktu i rezultatu prezentują poniższe tabele. 

Tabela 11 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba zatwierdzonych 

formularzy 

zgłoszeniowych podczas 

procesu rekrutacyjnego 

szt. 10 58 68 10 56 66 

Liczba przyjętych 

deklaracji uczestnictwa 

uczniów/uczennic 

szt. 10 58 68 10 58 68 

Liczba podpisanych 

umów o współpracy z 

pracodawcami 

szt. - - 12 - - 12 

Liczba osób z 

wykształceniem 

gimnazjalnym objętych 

wsparciem 

os. 10 58 68 10 58 68 

Liczba szkół, które 

zostały objęte wsparciem 
szt. - - 3 - - 3 

Liczba przedsiębiorstw, 

które zostały objęte 

wsparciem 

szt. - - 12 - - 12 

Liczba pracodawców 

biorących udział w 

projekcie 

szt. - - 12 - - 12 

Liczba uczniów biorących 

udział w Innowacyjnym 

Modelu Kształcenia 

Praktycznego JPD u 

pracodawcy 

os. 10 58 68 10 58 68 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 
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Tabela 12 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Kielcach 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba osób, które 

podwyższyły 

kompetencje poprzez 

udział w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców* 

os. 3 9 12 0   0 0  

Liczba wydanych 

zaświadczeń o udziale w 

realizowanym modelu 

JPD dla pracodawców* 

szt.  -  - 12  -  -  0. 

Liczba wydanych 

zaświadczeń o udziale w 

realizowanym modelu 

JPD dla 

uczniów/uczennic* 

szt. 10 58 68 0   0 0  

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

 

3.2.6. Powiat kielecki 

 Grantobiorca – Powiat Kielecki – dotychczas przeprowadził następujące działania: 

 Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie – zrekrutowano 90 uczniów; 

 Przygotowanie umów, deklaracji uczestników, modyfikacja ramowych programów 

nauczania oraz wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego szkoły i akceptacja 

przez organ prowadzący szkołę, przygotowanie treści umowy trójstronnej pomiędzy 

Liderem projektu, partnerem oraz pracodawcami; 

 Przeprowadzenie procedur przetargowych; 

 Organizacja miejsc pracy w przedsiębiorstwach – doposażenie stanowisk pracy; 

 Przygotowanie do przeprowadzenia warsztatów kompetencji kluczowych; 

 Podpisanie umów z przedsiębiorcami; 

 Zawarcie umów na dostawę odzieży roboczej dla uczniów, wykonanie badań 

profilaktycznych, przeprowadzenie szkolenia BHP, transport uczniów, wykupienie 

ubezpieczenia NNW dla uczniów; 

 Wypłata stypendiów dla uczniów; 
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 Wyłonienie wykonawców i zawarcie umów na przeprowadzenie kursów dla uczniów 

(kurs prawa jazdy kategorii B, kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców 

z elementami carvingu). 

W trakcie realizacji grantu napotkano na następujące problemy: 

 Brak wpływu, w wyniku procedur przetargowych (przedmiotem przetargu było 

wyposażenie stanowisk pracy w siedzibie pracodawców), ofert, co spowodowało 

konieczność ponownego rozpisania przetargu, wpływ ofert przekraczających założony 

budżet lub zawierających błędy; 

 W trakcie realizacji działań rozwiązano umowę z jedną z uczennic; rozwiązanie 

umowy z kolejnymi 3 uczniami (z uwagi na nieotrzymanie przez nie promocji 

do kolejnej klasy) jest w trakcie. 

Tabela 13 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Powiat kielecki 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba uczniów objętych 

projektem 
os. 29 60 89  29 60  89 

Liczba pracowników 

objętych kursem 

pedagogicznym 

os. 3 15 18 3 15 18 

Liczba uczniów biorących 

udział w specjalistycznych 

kursach doszkalających 

os. 29 60 89 28 2 30 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

Tabela 14 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Powiat kielecki 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba uczniów, która 

ukończyła naukę 

opierającą się na 

Innowacyjnym Modelu 

Kształcenia* 

os. 29 60 89 n.d. n.d. n.d. 

Liczba osób, które 

podwyższyły kompetencje 

poprzez udział w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców 

os. 3 15 18 3 15 18 

Liczba szkół, które zostały 

objęte wsparciem 
szt.  -  - 3  -  - 3 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba przedsiębiorstw 

przyjmujących uczniów na 

szkolenie praktyczne 

szt.  -  - 11  -  - 11 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

3.2.7. Stowarzyszenie Forum Pracodawców 

W ramach grantu Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorców podjęło następujące czynności: 

 Powołanie Zespołu Grantowego na realizację zadań Konsultanta ds. wdrażania IMKP, 

Konsultanta ds. kształcenia praktycznego, Konsultanta ds. realizacji form wsparcia; 

 Rekrutacja uczestników do projektu (60 osób, jedna osoba zrezygnowała po rekrutacji, 

w wyniku tego przeprowadzono rekrutację uzupełniającą); 

 Spotkania z przedstawicielami szkół i nauczycieli, z przedstawicielami 

przedsiębiorstw; 

 Przygotowanie i podpisanie 5 umów realizacji grantu pomiędzy SFP, ŚCITT, szkoła 

i przedsiębiorcy; 

 Przygotowanie i podpisanie 7 umów z animatorami; 

 Wytypowano 10 opiekunów po stronie przedsiębiorstw, którzy powinni przejść 

przygotowanie pedagogiczne; 

 Rozpoczęcie prac nad budowaniem Rady Wspierającej IMKP – utworzenie Rady 

na przełomie stycznia i lutego 2019 r.; 

 Ubezpieczanie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, przeprowadzenie 

szkolenia BHP, przeprowadzenie badań lekarskich dla 5 uczniów; 

 Wyposażenie stanowisk pracy w 7 firmach; 

 Zrefundowano dodatki do wynagrodzenia opiekunów w przedsiębiorstwach, wypłata 

wynagrodzenia dla szkolnych animatorów współpracy IMKP; 

 Wypłata stypendiów dla uczniów. 

Z uwagi na fakt, że na etapie tworzenia specyfikacji nie przedsiębiorcy nie znali jeszcze 

szczegółowo programów kształcenia, wnioskowali o zmianę specyfikacji w zakresie 

doposażenia i przygotowania stanowisk. 
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Tabela 15 Wartość docelowa wskaźników produktu założona przez Grantobiorcę – Stowarzyszenie Forum 

Pracodawców 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba wdrożonych 

Innowacyjnych Modeli 

Kształcenia Praktycznego 

szt.  -  - 1  -  - 1 

Liczba szkół 

zaangażowanych we 

wdrożenie Innowacyjnego 

Modelu Kształcenia 

Praktycznego* 

szt. -  -  3 -  -  0  

Liczba przedsiębiorstw 

zaangażowanych we 

wdrożenie Innowacyjnego 

Modeli Kształcenia 

Praktycznego 

szt.  -  - 7  -  - 7 

Liczba uczniów/uczennic 

szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczących w 

kształceniu praktycznym 

w przedsiębiorstwach 

os. 25 36 61 25 36 61 

Liczba uczniów/uczennic 

biorących udział w 

specjalistycznych kursach 

zawodowych 

os. 19 27 46 25 36 61 

Liczba uczniów/uczennic 

szkół ponadgimnazjalnych 

uczestniczących w 

doradztwie zawodowym 

os. 25 36 61 25 36 61 

Liczba uczniów/uczennic 

biorących udział w 

dodatkowych szkoleniach 

podnoszących 

kompetencje 

interpersonalne 

os. 25 36 61 25 36 61 

Liczba zorganizowanych 

wizyt studyjnych dla 

uczniów/uczennic* 

szt. -  -  6 -  -  0  

Liczba szkolnych 

animatorów współpracy 
szt. -  -  6 -  -   7 

Liczba opracowanych 

wysokiej jakości 

programów stażowych* 

szt. -  -  6 -  -  0  

Liczba pracowników 

uczestniczących w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców 

os. 1 6 7 -  -   10 

Liczba wyposażonych 

stanowisk pracy w 

przedsiębiorstwach dla 

ucznia kształcenia 

szt.  -  - 7  -  - 7 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

praktycznego 

Liczba zawiązanych 

partnerstw na rzecz 

rozwoju kształcenia 

zawodowego* 

szt. -  -  1 -  -  0  

Liczba uczniów/uczennic, 

którzy wzięli udział we 

wsparciu związanym z 

inteligentnymi 

specjalizacjami 

województwa 

świętokrzyskiego 

os. 25 36 61 25 36 61 

Liczba uczniów/uczennic, 

którzy nabyli kluczowe 

kompetencje i dodatkowe 

usprawnienia zwiększające 

ich szanse na rynku pracy 

w ramach regionalnych 

inteligentnych specjalizacji 

os. 25 36 61 25 36 61 

Liczba godzin kształcenia 

praktycznego u 

pracodawców* 

h -  -  2640 -  -  0  

Liczba grup wsparcia 

powołanych w ramach 

projektu: Rada Wsparcia 

Kształcenia Praktycznego 

szt.  -  - 1  -  - 1 

Liczba godzin doradztwa 

edukacyjnego dla 

Grantobiorców* 

h -  -  45 -  -  0  

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

Tabela 16 Wartość docelowa wskaźników rezultatu założona przez Grantobiorcę – Stowarzyszenie Forum 

Pracodawców 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

Liczba osób, które 

podwyższyły kompetencje 

poprzez udział w kursach 

pedagogicznych dla 

przedsiębiorców 

os. 1 6 7 0 0  10  

Liczba osób z 

wykształceniem 

gimnazjalnym objętych 

wsparciem 

os. 25 36 61 25 36 61 

Liczba szkół, które zostały 

objęte wsparciem 
szt.  -  - 3  -  - 3 

Liczba przedsiębiorstw szt.  -  - 7  -  - 7 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 

Wartość docelowa 

wskaźnika 

Osiągnięta wartość 

wskaźnika 

K M Ogółem K M Ogółem 

przyjmujących uczniów 

na kształcenie praktyczne 

Liczba uczniów i uczennic, 

którzy podwyższyli 

kompetencje zawodowe 

poprzez udział w kursach 

zawodowych* 

os. 19 27 46 0 0 0 

Liczba uczniów i uczennic, 

którzy podwyższyli 

kompetencje 

interpersonalne poprzez 

udział w szkoleniach 

interpersonalnych* 

os. 25 36 61 0 0 0 

Liczba uczniów i uczennic, 

którzy nabyli wiedzę i 

umiejętności zawodowe 

poprzez udział w 

kształceniu praktycznym 

os. 25 36 61 25 36 61 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów przekazanych przez Lidera projektu oraz Grantobiorcę. 

* Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na koniec realizacji grantu. 

Należy zatem wskazać, że uzyskane wartości wskaźników są zadowalające. Wszystkie 

wskaźniki wymagane przez Lidera projektu oraz zadeklarowane przez Grantobiorców 

są realizowane. Zdanie to zostało potwierdzone również przez ekspertów uczestniczących 

w panelu ekspertów, przeprowadzonym na potrzeby badania. Wartość wskaźników 

uzyskanych dotychczas przez wszystkich Grantobiorców pozwala, zdaniem ekspertów 

uczestniczących w panelu ekspertów, osiągnąć zamierzone wartości docelowe. Ponadto, 

biorąc pod uwagę osiągnięte dotychczas wskaźniki oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

eksperci ocenili, że możliwe byłoby założenie wyższych wartości docelowych wskaźników, 

które zostałyby bez problemu osiągnięte. Eksperci wskazali również, że przebieg realizacji 

grantów zaprezentowany w raporcie świadczy o tym, że realizowane działania nie zostały 

przygotowane jedynie w celu uzyskania dofinansowania, a zostały gruntownie 

zaprojektowane – w wyniku realizacji grantów widoczne są wymierne efekty wsparcia 

uczniów. 

W ramach badania z Grantobiorcami oraz ich partnerami poruszono kwestie związane z oceną 

wysokości otrzymanego dofinansowania, oceną stopnia realizacji celów oraz trudności ich 

osiągnięcia. Zdaniem 80% Grantobiorców oraz ich partnerów w wyniku realizacji grantu 
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udało się osiągnąć założone cele. Jedynie 20% spośród nich nie było przekonanych co do 

tego, jednak żaden z badanych nie wskazał odpowiedzi „nie”. 

Wykres 4 Czy udało się Państwu zrealizować założone w projekcie cele? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Grantobiorcy oraz ich partnerzy zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu udało im się 

osiągnąć cele grantu. 60% spośród badanych wskazało, że stopień realizacji celów ocenia 

zdecydowanie dobrze, zaś 30% - że raczej dobrze. Jedynie 10% respondentów wskazało, 

że ocenia ten stopień przeciętnie. 

Wykres 5 Jak oceniają Państwo stopień, w jakim dotychczas udało się Państwu zrealizować cel/cele założony/e 

w ramach grantu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 
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Badani Grantobiorcy oraz ich partnerzy wskazali na elementy rzutujące na stopień realizacji 

celów, wpływające na ich ocenę: 

 Sytuacje losowe (zmiana miejsca zamieszkania lub choroba ucznia itp.); 

 Niewystarczające przygotowanie kadrowe przedsiębiorców do przyjęcia uczniów 

na zajęcia praktyczne; 

 Niewystarczające wyposażenie stanowisk pracy dla uczniów w przedsiębiorstwach. 

Pomimo sygnalizowania ww. trudności przez Grantobiorców, zaznaczyć należy, że granty są 

realizowane sprawnie, a występujące problemy nie wpływają na jego tempo, zakres realizacji 

oraz osiągane wskaźniki. 

Badani Grantobiorcy oraz ich partnerzy ocenili również stopień trudności realizacji celów: 

60% z nich oceniło, że realizacja celów była łatwa (suma odpowiedzi „zdecydowanie łatwe” 

i „raczej łatwe”); 40% respondentów oceniło, że stopień trudności realizacji celów był 

przeciętny. Żaden spośród badanych nie wskazał, że realizacja celów była trudna. 

Grantobiorcy oraz ich partnerzy wskazywali przy tym, że w dalszym ciągu granty są 

realizowane, tym samym  nie można powiedzieć, że cel został już osiągnięty – wciąż trwają 

działania zmierzające do jego osiągniecia i dopiero po zakończeniu realizacji grantu okaże 

się, jak rzeczywiście można określić stopień trudności w realizacji założonych celów. 

Wykres 6 Czy osiągnięcie celów w ramach Państwa grantu było: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

3.3. Dostosowanie grantu do potrzeb uczniów 

W ramach badania dokonano oceny stopnia zaspokojenia potrzeb uczniów w zakresie 
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realizowane przez nich granty odpowiadają na potrzeby uczestników w znacznym stopniu. 

Średnia ocen wyniosła 4,0. Należy zauważyć, że 80% Grantobiorców wybrało odpowiedź 

w górnych przedziałach (oceny 4 i 5 w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę 

najwyższą). 

Wykres 7 W jakim stopniu Państwa grant odpowiada na potrzeby uczestników? Proszę o ocenę w skali od 1 do 

5, gdzie 1 oznacza „w żadnym”, a 5 „wpływa w bardzo dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Osoby, które wybrały ocenę inną niż 5, w większości przypadków nie były w stanie 

sprecyzować, które potrzeby uczestników nie zostały zaspokojone. Tylko w jednym 

przypadku wskazano, że należy lepiej dopasować program zajęć praktycznych 

w przedsiębiorstwie oraz samych praktyk zawodowych do wymogów egzaminu zawodowego 

w jego części praktycznej. 

Kwestię tę ocenili również dyrektorzy szkół biorących udział w grantach. Badani 

przedstawiciele kadry zarządzającej szkół zawodowych wskazali, że granty odpowiadają na 

potrzeby uczniów. Stwierdziło tak 94,12% badanych przedstawicieli (suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Jedynie 5,88% przedstawicieli kadry zarządzającej było 

przeciwnego zdania. 

O tym, że granty odpowiadają na potrzeby uczniów, świadczy: 

 Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego; 

 Możliwość nabycia uprawnień zawodowych; 

 Poprawa sytuacji finansowej (dzięki otrzymywanemu stypendium); 
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 Możliwość poznania pracodawcy oraz jego wymagań; 

 Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnej formie kształcenia, w warunkach 

pozaszkolnych. 

Wykres 8 Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby uczniów uczestniczących w grantach? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

Zdaniem 94,12% przedstawicieli kadry zarządzającej szkół zawodowych uczestnictwo 

w grantach pozwala zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia zawodowego (suma 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Respondenci, którzy potwierdzili pozytywny 

wpływ grantu na zaspokajanie potrzeb uczniów argumentowali, że uczestnictwo w zajęciach 

praktycznych u pracodawcy poprawia pozycję ucznia na rynku pracy – nabywa on bowiem 

doświadczenia zawodowego, poznaje specyfikę pracy, ma szansę pracować na sprzęcie, 

którego nie posiada szkoła. Dodatkowo wskazywano na stypendium jako czynnik 

motywujący uczniów. 

Jedynie 5,88% badanych przedstawicieli kadry zarządzającej uważa, że potrzeby te nie są 

zaspokajane. Respondenci ci wskazywali przy tym, że praca uczniów u pracodawców 

nie koresponduje z podstawą programową kształcenia zawodowego. 
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Wykres 9 Czy uczestnictwo w grancie pozwala zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia 

zawodowego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

Zdaniem wszystkich badanych nauczycieli granty odpowiadają na potrzeby uczniów w nim 

uczestniczących. Nauczyciele wskazywali, że czynnikami motywującymi uczniów 

do uczestnictwa w zajęciach w ramach grantów są: 

 Możliwość otrzymania stypendium; 

 Możliwość zdobycia wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności; 

 Sprawdzenie „w praktyce” zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej; 

 Możliwość pracy na sprzęcie i urządzeniach, do których zazwyczaj uczniowie nie 

mają dostępu. 

Wykres 10 Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby uczniów uczestniczących w grantach? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 
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Zdaniem nauczycieli biorących udział w badaniu, uczestnictwo w projekcie pozwala 

zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia zawodowego – twierdziło tak 90% 

badanych nauczycieli (suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Co dziesiąty badany 

nauczyciel stwierdził, że uczestnictwo w projekcie raczej nie zaspokaja potrzeb uczniów 

w zakresie szkolnictwa zawodowego.  

Wykres 11 Czy uczestnictwo w projekcie pozwala zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia 

zawodowego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Większość pracodawców wskazała, że sposób realizacji grantów i podejmowane w ich 

ramach działania są dostosowane do potrzeb uczniów (84,85%, suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Pozostali badani nie potrafili odpowiedzieć na zadane 

pytanie. 

Pracodawcy wskazali również, w jaki sposób działania i sposób realizacji przedsięwzięć 

w ramach grantów były dostosowane do potrzeb uczniów. Wskazywane przez 

przedsiębiorców odpowiedzi wskazywały na: 

 Zapewnienie dni wolnych od zajęć w szkole w czasie odbywania zajęć praktycznych 

w przedsiębiorstwie; 

 Wyznaczenie w przedsiębiorstwie pracowników, mających opiekować się uczniami; 

 Zapewnienie programu zajęć praktycznych spójnego z podstawą programową; 

 Zapewnienie sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy dla uczniów w taki sposób, 

by mogli oni poszerzać posiadane umiejętności. 
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Wykres 12 Czy sposób realizacji grantów i podejmowane w ich ramach działania są/były dostosowane do 

potrzeb uczniów? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Uzyskane wyniki badań należy skonfrontować z danymi uzyskanymi w ramach badania FGI. 

Program zajęć praktycznych u pracodawców był spójny z podstawą programową, jednak 

sama podstawa programowa, zdaniem badanych w ramach badania FGI respondentów, 

wymaga zmian. Uczestniczące w FGI podmioty wskazywały na rozbieżności pomiędzy 

treściami podstawy programowej, a potrzebami pracodawców. Wskazywano przy tym 

np. na fakt, że uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa uczą się w dalszym ciągu, 

jak nadawać faks w celu potwierdzenia rejestracji gościa hotelowego, podczas gdy 

w rzeczywistości czynności związane z tym wykonywane są automatycznie, przez 

komputery. Podano również przykład, kierunku technik fryzjer, gdzie zbyt duży nacisk 

kładzie się na wiedzę teoretyczną, dotyczącą techniki układania fryzur, w mniejszym stopniu 

zwraca się zaś uwagę na estetykę wykonania fryzury. Kolejne przykłady niedopasowania 

treści nauczania do zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy, przytoczone przez 

uczestników badania fokusowego, to nauka uczniów na kierunku technik informatyk obsługi 

programów komputerowych, które od dawna nie są wykorzystywane przez pracodawców. 

Istotnym problemem, wskazanym przez uczestników badania fokusowego jest również 

sposób prowadzenia zajęć z języka obcego, który nie koncentruje się na nauczaniu języka 

branżowego. Powoduje to, że uczniowie potrafią posługiwać się ogólnie językiem obcym, 

ale nie umieją np. przyjąć od zagranicznego klienta w restauracji zamówienia – nie znają 

bowiem zwrotów, które mogą być użyteczne w ich pracy. W trakcie badania przedstawiciel 

jednej ze szkół wdrażających innowacyjny model kształcenia wskazał, że koncentracja 

w trakcie nauki języka obcego na słownictwie branżowym przynosi pozytywne rezultaty, 
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co odzwierciedlają wyniki egzaminów, uzyskane przez uczniów tej szkoły. Uzyskane 

informacje pozwalają na stwierdzenie, że należy dokonać modyfikacji podstawy 

programowej. W proces ten należy zaangażować pracodawców – są to bowiem osoby, które 

posiadają największą wiedzę na temat potrzeb branży, którą reprezentują.  

O zaspokojenie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego zapytano również samych 

uczniów. Zdaniem blisko 90% uczniów (88,92%, suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” 

i „raczej tak”) uczestnictwo w grantach zaspokaja ich potrzeby w zakresie kształcenia 

zawodowego. Przeciwne zdanie wyraziło 5,04% badanych uczniów, zaś 6,04% uczniów 

nie potrafiło udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie. 

Wykres 13 Czy uczestnictwo w grancie pozwoliło zaspokoić Pana/Pani potrzeby w zakresie kształcenia 

zawodowego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że uczniowie nieco niżej oceniali wpływ grantów na 

zaspokojenie swoich potrzeb w zakresie kształcenia, niż nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. 

Ich ocena była jednak nieznacznie wyższa od tej dokonanej przez pracodawców 

przyjmujących ich na zajęcia praktyczne oraz Grantobiorców i ich partnerów. Pojawiające się 

rozbieżności spowodowały konieczność pogłębienia uzyskanych wyników badań. W tym celu 

kadrze zarządzającej, nauczycielom i uczniom zadano dodatkowe pytania, dotyczące tego, 

które potrzeby w wyniku udziału w grancie są spełnione w największym, a które 

w najmniejszym stopniu. Zestawienie uzyskanych odpowiedzi przedstawiają poniższe tabele. 
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Tabela 17 Potrzeby uczniów zaspokojone w najmniejszym oraz w największym stopniu. 

Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone 

w największym stopniu? 

Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone 

w najmniejszym stopniu? 

 Możliwość uzyskania dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych (np. prawa jazdy). 

 Możliwość zdobycia doświadczenia 

zawodowego. 

 Uzyskanie stypendium – niezależność 

finansowa. 

 Potrzeba bezpieczeństwa, związana ze 

zwiększeniem szans na rynku pracy. 

 Możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie 

i wyposażeniu, dostęp do nowoczesnej 

technologii. 

 Ograniczona możliwość nabywania 

umiejętności zawodowych wymagających 

bardziej złożonych zadań, wymagających 

czasu i instrukcji. 

 Ograniczona liczba godzin zajęć praktycznych 

u przedsiębiorcy. 

 Niewielki poziom indywidualizacji pracy 

z uczniem u pracodawcy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

O opinię w zakresie tego, w jaki sposób uczestnictwo w grancie przyczynia się 

do zaspokojenia bądź niezaspokojenia potrzeb uczniów w zakresie kształcenia zawodoweg 

poproszono nauczycieli. Przedstawia ją poniższa tabela. 

Tabela 18 W jaki sposób uczestnictwo w grancie przyczynia się do zaspokojenia bądź niezaspokojenia potrzeb 

uczniów w zakresie kształcenia zawodowego? 

+ - 
 Poznanie specyfiki przyszłego środowiska 

pracy. 

 Możliwość poszerzenia wiedzy i 

umiejętności. 

 Dostęp do zaawansowanych technologii 

związanych z zawodem. 

 Duża liczba zajęć praktycznych. 

 Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką. 

 Niewielki udział zajęć praktycznych w 

przygotowaniu uczniów do praktycznej nauki 

zawodu. 

 Niedopuszczanie uczniów do 

odpowiedzialnych zadań, przez co mają oni 

ograniczone możliwości poznania specyfiki 

pracodawcy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Zdaniem nauczycieli w największym stopniu zostały zapewnione potrzeby związane 

z poznaniem specyfiki przedsiębiorstwa, możliwością wykorzystania zdobytej w szkole 

wiedzy na stanowisku pracy, podniesienie kwalifikacji, nabycie nowych umiejętności oraz 

nauka odpowiedzialności za powierzone zadania. Według nauczycieli biorących udział 

w badaniu niewiele było potrzeb, które zostały zaspokojone w małym stopniu. W większości 

przypadków wskazywano, że nie było takich potrzeb. Pojedyncze odpowiedzi, które się 

pojawiały w badaniu w odniesieniu do tej kwestii wskazują, że za aspekt, który został 

zaspokojony w nikłym stopniu, można uznać możliwość nabywania kompetencji 
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i umiejętności o wysokim stopniu złożoności. Ma to przyczynę w tym, że nabycie takich 

umiejętności bądź kompetencji wiąże się z koniecznością poświęcenia długiego czasu, 

a poświęcenie odpowiedniej ilości czasu było niemożliwe podczas zajęć w przedsiębiorstwie 

(tempo prac było związane z koniecznością realizacji podstawy programowej). Z drugiej 

strony przedsiębiorcy obawiają się dopuszczenia uczniów do skomplikowanych, kosztownych 

maszyn, na których możliwa byłaby nauka pewnych kompetencji. Wskazywano również, 

co jest pochodną konieczności realizacji podstawy programowej, na niewielki stopień 

indywidualizacji pracy z danym uczniem. Niemniej jednak, aspekty pozytywne przeważały 

w wypowiedziach badanych nauczycieli. 

Tabela 19 Potrzeby uczniów zaspokojone w najmniejszym oraz w największym stopniu. 

Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone 

w największym stopniu? 

Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone 

w najmniejszym stopniu? 

 Możliwość odbywania zajęć praktycznych 

w warunkach rzeczywistych. 

 Zapoznanie się ze sprzętem i wyposażeniem, 

które występują w zakładach pracy, z tym 

z najnowszymi technologiami w danych 

branżach. 

 Możliwość uczestnictwa w szkoleniach 

podnoszących kwalifikacje. 

 Możliwość samorealizacji. 

 Możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej 

z praktyką, możliwość wykorzystania 

zdobytej w szkole wiedzy. 

 Motywowanie do nauki za pomocą 

stypendiów. 

 Nauka odpowiedzialności za powierzone 

zadania. 

 Możliwość nabywania skomplikowanych, 

złożonych umiejętności, z uwagi na niechęć 

pracodawców do dopuszczania uczniów np. 

do obsługi drogiego sprzętu oraz ze względu 

na długotrwałość procesu ich nauki. 

 Indywidualizacja zadań kierowanych 

do konkretnych uczniów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Uczniowie zostali poproszeni również o to, by wskazać, które ich potrzeby w zakresie 

kształcenia zawodowego zostały zaspokojone w największym, a które w najmniejszym 

stopniu. Zestawienie odpowiedzi uczniów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 20 Potrzeby uczniów zaspokojone w najmniejszym oraz w największym stopniu. 

Jakie Pana/Pani potrzeby w zakresie 

kształcenia zawodowego zostały zaspokojone 

w największym stopniu? 

Jakie Pana/Pani potrzeby w zakresie 

kształcenia zawodowego nie zostały 

zaspokojone? 

 Możliwość nabycia dodatkowych  Brak przerw w pracy bądź niewystarczająca 
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Jakie Pana/Pani potrzeby w zakresie 

kształcenia zawodowego zostały zaspokojone 

w największym stopniu? 

Jakie Pana/Pani potrzeby w zakresie 

kształcenia zawodowego nie zostały 

zaspokojone? 

umiejętności. 

 Możliwość pracy zespołowej. 

 Możliwość zdobycia doświadczenia 

zawodowego, zdobycie wiedzy o zawodzie. 

 Kontakt z osobami na co dzień wykonującymi 

prace, których uczniowie chcieli się nauczyć. 

 Poznanie nowych technik, nowoczesnego 

sprzętu, do którego w szkole nie ma dostępu. 

 Nabycie niezależności finansowej (dzięki 

otrzymywaniu stypendium). 

 Możliwość wykorzystania wiedzy 

teoretycznej, nauczanej w szkole, w praktyce. 

 Poznanie pracodawcy, możliwość 

zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy. 

 Samorealizacja. 

ich długość. 

 Niewystarczająca liczba godzin zajęć 

praktycznych – uniemożliwiało to zapoznanie 

się ze wszystkimi tajnikami pracy u 

przedsiębiorcy. 

 Wykonywanie jedynie prostych czynności, 

brak zaangażowania uczniów w bardziej 

skomplikowane procesy związane z pracą 

przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Uczniów zapytano również o to, jakich działań oczekują, by ich potrzeby zostały zaspokojone 

w większym stopniu. Odpowiedzi uczniów dotyczyły m.in.: 

 Wydłużenia czasu trwania zajęć praktycznych – kontynuacja uczestnictwa 

w zajęciach; 

 Zapewnienia miłej, partnerskiej atmosfery u pracodawcy; 

 Pracy w mniejszych grupach, co pozwoliłoby pracodawcy na lepszym 

skoncentrowaniu się na potrzebach poszczególnych uczniów; 

 Zwiększenia skali trudności wykonywanych zadań oraz ich zróżnicowanie, 

co pozwoliłoby na większą efektywność odbywanych zajęć praktycznych; 

 Lepsze dopasowanie zagadnień poruszanych na zajęciach praktycznych 

w przedsiębiorstwach do zakresu wiedzy sprawdzanej podczas egzaminów 

zawodowych. 

Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wszystkie badane grupy wskazują podobne 

potrzeby, które zostały zaspokojone oraz nie zostały zaspokojone wśród uczniów w wyniku 

ich uczestnictwa w grantach. Tym samym, różnice w ocenie przydatności projektu mogą 

wynikać ze stricte subiektywnych odczuć, jakimi, udzielając odpowiedzi na pytanie, 

kierowali się respondenci. Niezaprzeczalnie jednak granty w dużym stopniu odpowiadały na 

potrzeby uczestników. 
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Prócz kwestii tego, które potrzeby zostały zaspokojone w ramach projektu, respondentów 

zapytano o przydatność udziału w grantach dla uczniów. W celu zbadania przydatności 

grantów dla uczniów, przeprowadzono badania z Grantobiorcami i ich partnerami, z kadrą 

zarządzającą szkół, z nauczycielami, z przedsiębiorcami oraz z samymi uczniami. 

Przeprowadzone badania z Grantobiorcami oraz ich partnerami pokazały, że oceniają oni 

udział w grantach dobrze bądź bardzo dobrze. Wskazali przy tym, że ich ocena jest 

determinowana tym, że współpraca układa się pomyślnie, a uczniowie mają dobry kontakt 

z pracodawcami oraz uzyskali dodatkową wiedzę i umiejętności w miejscu pracy, pracując 

na sprzęcie i wyposażeniu oraz w warunkach, których w innej sytuacji (nie realizując grantu) 

nie udałoby się osiągnąć. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na motywację uczniów jest 

otrzymywane przez nich stypendium. Ponadto, o ocenie Grantobiorców oraz ich partnerów 

zadecydowało to, że projekt realizowany jest sprawnie i nie występują żadne istotne problemy 

w związku z jego realizacją. 

Wykres 14 Jak oceniają Państwo udział w projekcie „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości 

zawodowe”? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Zdaniem wszystkich badanych pracodawców odbyte przez uczniów zajęcia praktyczne 

w przedsiębiorstwie przyczyniły się w dużym bądź bardzo dużym stopniu do podniesienia 

jakości ich edukacji (suma ocen 4 i 5). Średnia ocen przyznawanych przez nauczycieli dla 

tego aspektu wyniosła 4,68 (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę 

najwyższą). 
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Wykres 15 W jakim stopniu odbyte przez uczniów zajęcia praktyczne przyczyniają się do podniesienia jakości 

ich edukacji zawodowej? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, 

a 5 „wpływa w bardzo dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Pracodawcy zostali również poproszeni o ocenę rozwiązań, które zostały wprowadzone przez 

innowacyjny model kształcenia, realizowany w ramach powierzonych im grantów. 94,59% 

badanych pracodawców oceniło tę przydatność jako dużą bądź bardzo dużą. Średnia ocen 

przyznawanych przez przedsiębiorców dla tego aspektu wyniosła 4,65 (w skali 1-5, gdzie 

1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). 

Wykres 16 Jak oceniają Państwo przydatność tych rozwiązań [wprowadzonych przez innowacyjny model 

kształcenia]? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo mała”, a 5 „bardzo duża”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Nauczycieli zapytano nie tylko o przydatność grantu dla uczniów, ale również o przydatność 

zajęć praktycznych u pracodawców. Zdecydowana większość badanych nauczycieli (95% - 

suma ocen 4 i 5) stwierdziła, że zajęcia praktyczne u pracodawców są przydatne dla uczniów. 

Średnia ocen przyznawanych przez nauczycieli wyniosła 4,55 (w skali od 1 do 5). 
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Wykres 17 Jak Pan/Pani ocenia przydatność dla uczniów zajęć praktycznych u pracodawcy w ramach 

projektu? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Odnosząc się do oceny realizowanego wsparcia należy wskazać, że zostało ono zrealizowane 

z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu: część podmiotów biorących udział 

w grantach, wybierając przedsiębiorstwa, w których uczniowie odbywali zajęcia praktyczne, 

pod uwagę brała te, których działalność wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu. 

Pracodawcy również zostali zaangażowani na etapie planowania zakresu zadań w ramach 

grantu, do tego, by wskazać, w jaki sposób zapewnić innowacyjność zajęć praktycznych. Tym 

samym innowacyjny był nie tylko model kształcenia realizowany w ramach grantu. 

Wpływało to na atrakcyjność zajęć praktycznych, jak i całego przedsięwzięcia, co znajduje 

wyraz w ocenach grup uczestniczących w grancie. 

Uczniowie zostali również zapytani o to, jakie działania należałoby podjąć, by zajęcia 

u pracodawców były bardziej atrakcyjne i przydatne. Uczniowie wskazywali: 

 Zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych odbywanych w przedsiębiorstwie; 

 Zaangażowanie uczniów do wykonywania bardziej skomplikowanych prac, niż 

dotychczas; 

 Zróżnicowanie zajęć wykonywanych podczas zajęć u pracodawcy, praca na różnych 

stanowiskach; 

 Poświecenie uczniom większej uwagi ze strony opiekuna w przedsiębiorstwie; 

 Realizację zadań, które będą przydatne podczas przygotowywania się do egzaminu 

zawodowego. 
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Uczniowie zostali zapytani również o to, czy zajęcia praktyczne u pracodawcy pozwoliły im 

na zdobycie nowych umiejętności, kompetencji lub wiedzy. 75,91% uczniów odpowiedziało 

na to pytanie pozytywnie (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Uczniów 

zapytano również, jakie to były umiejętności, kompetencje bądź kwalifikacje. Uczniowie 

wskazywali przede wszystkim na umiejętność obsługi maszyn i urządzeń, które są 

wykorzystane w zawodzie, którego się uczą oraz poznanie organizacji pracy. Często 

pojawiała się również odpowiedź wskazująca na nabycie przez uczniów kompetencji 

społecznych, np. umiejętności obsługi gości/klientów/konsumentów, poznanie zasad pracy 

w grupie, umiejętności negocjacji i prowadzenia rozmowy, rozwiązywania konfliktów, 

ponoszenie odpowiedzialności za powierzone do realizacji zadania, punktualność itp. 

Wykres 18 Czy zajęcia praktyczne u przedsiębiorcy pozwoliły Panu/Pani na zdobycie nowej wiedzy/ 

umiejętności/ kompetencji? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Zdaniem uczniów wiedza, umiejętności i kompetencje, które nabyli podczas zajęć 

praktycznych u pracodawców będą przydatne podczas przygotowania się do egzaminu 

zawodowego. Stwierdziło tak 81,21% badanych uczniów (suma odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” i „raczej tak”). Przeciwnego zdania było 14,19% badanych uczniów (suma odpowiedzi 

„zdecydowanie nie” i „raczej nie”). Pozostali uczniowie (7,59%) nie byli w stanie 

odpowiedzieć jednoznacznie na zadane pytanie. 
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Wykres 19 Czy Pana/Pani zdaniem zdobyte podczas zajęć praktycznych u pracodawcy wiedza/ umiejętności/ 

kompetencje będą przydatne podczas przygotowania do egzaminu zawodowego? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Uczniowie zostali poproszeni o ocenę pomocy ze strony szkoły w trakcie odbywania zajęć 

praktycznych u pracodawcy. 82,51% uczniów oceniło pomoc szkoły na ocenę 4 lub 5 (w skali 

1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 – ocenę najwyższą). Jako niską (suma ocen 1 i 2) 

pomoc ze strony szkoły oceniło jedynie 3,3% badanych uczniów. 

Wykres 20 Jak ocenia Pan/Pani pomoc ze strony szkoły w trakcie zajęć praktycznych u pracodawcy? Proszę o 

ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Uczniowie ocenili również poziom opieki ze strony pracodawcy w trakcie zajęć 

praktycznych. Aż 86,47% badanych uczniów oceniło, że poziom ten był wysoki bądź bardzo 

wysoki (suma ocen 4 i 5). Jedynie 2,31% badanych uczniów oceniło, że poziom opieki 

ze strony pracodawcy był niski bądź bardzo niski (suma ocen 1 i 2). 
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Wykres 21 Jak Pan/Pani ocenia poziom opieki ze strony pracodawcy podczas zajęć praktycznych? Proszę 

o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Zdaniem przeważającej większości badanych uczniów stanowisko pracy, na którym 

pracowali podczas zajęć praktycznych u pracodawcy, było dobrze wyposażone (94,72%, 

suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Przeciwnego zdania było jedynie 1,65% 

badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”). 3,63% badanych 

nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie. 

Wykres 22 Czy stanowisko w miejscu, gdzie odbywał/a Pan/Pani zajęcia praktyczne było dobrze wyposażone? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Uczniów zapytano również o problemy, na które napotkali w trakcie odbywania zajęć 

praktycznych u pracodawcy. Najwięcej wskazań dotyczyło tego, że w siedzibie pracodawcy 

brakowało miejsca do prowadzenia zajęć teoretycznych, zaś środki finansowe w ramach 
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stypendium były przekazywane uczniom z opóźnieniem (pozycja „inne”, 40,59% wskazań 

odpowiedzi „tak”). Nieco ponad 28% badanych uczniów wskazało, że w trakcie zajęć 

praktycznych wykonywali jedynie najprostsze czynności, przez co nie poszerzyli swojej 

wiedzy i umiejętności w takim zakresie, w jakim oczekiwali. Co dziesiąty uczeń wskazał, 

że problemem było niedopasowanie dni i godzin zajęć u pracodawcy do jego potrzeb 

i oczekiwań. Mniejszy odsetek osób wskazywał na zły kontakt z pracodawcą, duży zakres 

formalności oraz zbyt dużo obowiązków przeznaczonych do wykonania. 

Wykres 23 Czy w trakcie uczestnictwa w zajęciach praktycznych u pracodawcy wystąpiły któreś 

z wymienionych problemów? Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Wszyscy badani respondenci wysoko ocenili przydatność grantów, jego dostosowanie 

do potrzeb uczniów, jak również sam udział w projekcie. Na uwagę zasługują wysokie oceny 

przyznane przez uczniów, będących odbiorcami działań w ramach grantów. Wyrazili oni 

zadowolenie z udziału w grantach. Wysokie noty przyznane przez nich takim aspektom, jak 

pomoc ze strony szkoły i pracodawcy w czasie odbywania zajęć praktycznych, wyposażenie 

miejsca pracy itp., świadczą o wyjątkowo dobrej organizacji realizowanych grantów. 
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3.4. Dostosowanie grantów do potrzeb pracodawców i rynku pracy 

Przedstawiciele kadry zarządzającej szkół zawodowych zostali również poproszeni 

o wskazanie, czy realizowany przez nich grant odpowiada potrzebom pracodawców 

zatrudniających absolwentów szkół zawodowych. Potwierdziło to 94,12% badanych 

przedstawicieli kadry zarządzającej. Pozostali badani nie mieli zdania w badanej kwestii. 

Kadra zarządzająca wskazała, że dzięki przyjmowaniu uczniów na zajęcia praktyczne 

pracodawcy mogli skorzystać z ich pomocy w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

lepiej poznać przyszłego pracownika oraz doposażyć stanowiska pracy w swojej firmie. 

Ten program nauczania informatyki jest w opinii pracodawców trochę przestarzały. On był 

modyfikowany na potrzeby pracodawców. Te 50 tys. PLN otwierało nam też drzwi do niektórych 

pracodawców. (…) W ramach działania 8.5 [RPO WŚ – przyp. red.] nie ma takiej możliwości 

doposażenia stanowiska pracy. Wręcz przeciwnie: projekty odpadają, bądź niektóre szkoły muszą 

zwracać na dzień dzisiejszy pieniądze, to nie są koszty kwalifikowane. Natomiast tu grant pozwolił 

doposażyć tych pracodawców, z którymi pracujemy od lat, a z niektórymi nawiązaliśmy nowe 

kontakty.  

Źródło: badanie FGI. 

Zdaniem większości badanych nauczycieli (85%, suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” 

i „raczej tak”) realizowany grant odpowiada na potrzeby pracodawców zatrudniających 

absolwentów szkół zawodowych.  

Badani wskazywali, że pracodawcy dzięki przyjmowaniu uczniów na zajęcia praktyczne 

nawiązują kontakt z przyszłymi pracownikami, poprzez to zarówno uczniowie, jak 

i pracodawcy, mają szanse wzajemnie się poznać. Jedynie w opinii 5% badanych (1 osoby) 

grant nie odpowiada na potrzeby pracodawców, a świadczy o tym niechęć do przyjmowania 

przez nich uczniów na zajęcia praktyczne. Badani nauczyciele zostali również poproszeni o 

to, by wskazać, na jakie potrzeby pracodawców odpowiada grant. Wskazywali głównie na 

kwestie związane z możliwością poznania przyszłych pracowników, wyposażenia ich w 

konkretne umiejętności. Wskazywano również na deficyt pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach, który może być zaspokajany poprzez przyjmowanie uczniów na zajęcia 

praktyczne – takie rozwiązane przynosi obopólne korzyści, bowiem uczniowie uzyskują 

doświadczenie, zaś pracodawcy mogą zaspokoić przynajmniej częściowo swoje 

zapotrzebowanie na pracowników. 
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Zestawienie odpowiedzi udzielonych przez kadrę zarządzającą szkół zawodowych oraz 

nauczycieli przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 24 Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby pracodawców zatrudniających absolwentów 

szkół zawodowych? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19) 

oraz z nauczycielami (n=20). 

Pracodawców zapytano, czy dzięki udziałowi w grancie ich przedsiębiorstwo osiągnęło 

korzyści. Aż 94,59% respondentów odpowiedziało, że tak (suma odpowiedzi „zdecydowanie 

tak” i „raczej tak”). Jedynie 2,7% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że raczej 

nie osiągnięto korzyści, taki sam odsetek respondentów nie potrafił odpowiedzieć na to 

pytanie. Zapytani o to, jakiego rodzaju korzyści odniosło ich przedsiębiorstwo, przedsiębiorcy 

wskazywali: 

 Możliwość poznania przyszłych kadr; 

 Doposażenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie; 

 Możliwość pozyskania dodatkowych pracowników – uczniów. 
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Wykres 25 Czy uczestnictwo w grancie przyniosło korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Zdaniem 83,78% pracodawców (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”) 

działania w ramach grantów są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, które respondenci 

reprezentowali. Przeciwnego zdania było 5,41% badanych pracodawców, zaś co dziesiąty 

pracodawca nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Respondenci, którzy wyrazili negatywną 

opinię w odniesieniu do dopasowania działań w grantach zostali poproszeni o wskazanie, 

jakie są przyczyny ich opinii. Wskazywali oni na zbyt małą ilość sprzętu, przez co nie mogli 

wyposażyć stanowisk w taki sposób, który byłby dla nich satysfakcjonujący. Osoby 

pozytywnie odnoszące się do dopasowania grantów do potrzeb przedsiębiorstwa wskazywały 

na właściwy dobór uczniów do stanowisk pracy, dobry kontakt z przedstawicielami szkół, 

wpływ przedsiębiorstwa na program zajęć praktycznych i proces rekrutacji uczestników. 

Wykres 26 Czy działania w ramach grantu były/są dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 
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Badani ocenili w zróżnicowany sposób wpływ grantów na zwiększenie się liczby osób 

biorących udział w kursach zawodowych (pedagogicznych) dla przedsiębiorców. Średnia 

ocen Grantobiorców i ich partnerów wyniosła 3,4. 

Wykres 27 Czy w wyniku Państwa działań w grancie zwiększyła się liczba osób biorących udział w kursach 

zawodowych (pedagogicznych) dla przedsiębiorców? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

„zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Pracodawców zapytano, w jaki sposób granty wpływają na dostosowanie kształcenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy i pracodawców. 94,59% badanych pracodawców 

oceniło ten wpływ jako duży bądź bardzo duży. Średnia ocen przyznawanych przez 

nauczycieli dla tego aspektu wyniosła 4,65 (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, 

a 5 ocenę najwyższą). 

Wykres 28 W jakim stopniu realizowany grant wpływa na aktywne kształtowanie profilu szkolnictwa 

zawodowego i dostosowanie go do potrzeb pracodawców? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

„w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w bardzo dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 
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 Grantobiorców i ich partnerów spytano również, czy ich zdaniem model kształcenia 

praktycznego wprowadzony w ramach realizowanych przez nich grantów przyniesie korzyści 

uczestnikom w ich sytuacji na rynku pracy. Wszyscy badani byli przekonani, że korzyści 

te będą zauważalne. Wśród korzyści, jakie odniosą uczniowie, wskazywano m.in.: 

 przyswojenie zasad współpracy z pracodawcą, nabycie wiedzy i doświadczenia; 

 nawiązanie bliższej współpracy z pracodawcami, co zachęca pracodawców 

do zatrudniania poznanych podczas zajęć praktycznych uczniów np. na staże albo 

w okresie wakacyjnym. 

Wykres 29 Czy, Państwa zdaniem, wdrażany przez Państwa model kształcenia praktycznego przyniesie 

korzyści uczestnikom w ich sytuacji na rynku pracy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Wszyscy badani przedstawiciele kadry zarządzającej szkół zawodowych stwierdzili, że ich 

uczestnictwo w ramach grantów przyczynia się do zwiększenia szans uczniów szkół 

zawodowych na rynku pracy. Wpływa na to: 

 Obycie ucznia ze specyfiką przedsiębiorstwa oraz ze stanowiskiem pracy; 

 Możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, zaprezentowania się mu; 

 Możliwość zdobycia doświadczenia oraz nowych umiejętności. 

Również zdaniem wszystkich badanych nauczycieli uczestnictwo szkół w grantach przyczyni 

się do zwiększenia szans uczniów na rynku pracy. 40% nauczycieli stwierdziło, 

że uczestnictwo zdecydowanie się przyczyni do tego, zaś 60% - że raczej się przyczyni. 

70,00%

30,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć



 

 

St
ro

n
a 
5

8
 

Wykres 30 Czy Państwa zdaniem realizacja grantu przyczynia się do zwiększenia szans uczniów kształcenia 

zawodowego na rynku pracy? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19) 

oraz z nauczycielami (n=20). 

Badani nauczyciele i przedstawiciele kadry zarządzającej szkołami zawodowymi wskazali, 

że odbycie zajęć praktycznych pozwoliło też uczniom odkryć swoje talenty i predyspozycje. 

W sytuacji, gdyby nie uczestniczyli oni w zajęciach praktycznych w ramach grantów, 

nie byłoby to możliwe. 

Tutaj jeszcze jest taki aspekt, że uczniowie, którzy obierają pewien kierunek… Nie do końca zawsze 

idzie to z ich zainteresowaniem. I ten grant pokazał szerszą perspektywę. W momencie kiedy mieli 

możliwość zapoznania się z wachlarzem pracodawców, to tak naprawdę większość z tych uczniów 

nabrała chęci do pracy. [U pewnego pracodawcy – przyp. red.] zatrudniono 3 osoby i jeden chłopak 

okazało się, że ma niesamowite predyspozycje, jeśli chodzi o pracę, że pracodawca chce go na 

przyszłość już zatrudnić, doszkolić, a to był największy łobuz w szkole. Na tym kształceniu dualnym 

okazało się, że jest tak sumienny, że nie chciał wychodzić. Chciał zastosować po godzinach. 

Przyjeżdżał w soboty, w niedziele. Wzbudziło to u niego zainteresowanie. 

Źródło: badanie FGI. 

Badani nauczyciele pozytywnie wypowiedzieli się w temacie wpływu grantu na dostosowanie 

kształcenia w reprezentowanej przez siebie placówce do potrzeb rynku pracy. Średnia ocen 

udzielanych przez nauczycieli wynosiła 4,4 (w skali 1-5). Należy przy tym zaznaczyć, 

że jedynie 10% badanych nauczycieli oceniło, że grant pozwolił dostosować kształcenie 

zawodowe do potrzeb rynku pracy w przeciętnym stopniu (ocena 3), pozostali badani 

wskazali, że było to duży bądź bardzo duży stopień (90%, suma ocen 4 i 5). 
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Wykres 31 W jakim stopniu grant pozwolił na lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego w Państwa 

placówce do potrzeb rynku pracy? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, 

a 5 „wpływa w bardzo dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Pracodawcy potwierdzili, że dzięki grantom uczniowie biorący udział w zajęciach 

praktycznych są lepiej przygotowani do wkroczenia na rynek pracy (94,59%, suma 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Żaden pracodawca nie zaprzeczył temu 

stwierdzeniu. 5,41% badanych pracodawców nie potrafiło odpowiedzieć na zadane pytanie. 

Wykres 32 Czy dzięki grantowi uczniowie biorący udział w zajęciach praktycznych w przedsiębiorstwie są 

lepiej przygotowani do wkroczenia na rynek pracy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Pracodawcy zostali również zapytani o to, w jaki sposób granty przyczyniają się 

do przygotowania uczniów do wkroczenia na rynek pracy. Pojawiające się odpowiedzi 

wskazywały na: 
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 Nabycie nowych umiejętności; 

 Zdobycie doświadczenia zawodowego; 

 Poznanie przyszłego pracodawcy i rynku pracy; 

 Poznanie specyfiki pracy w przedsiębiorstwie. 

Pracodawcy biorący udział w badaniu FGI wskazali również, że z ich punktu widzenia 

przyjmowanie uczniów na zajęcia praktyczne jest istotne. Dzięki temu młode osoby poznają 

specyfikę rynku pracy, zauważają związki pomiędzy teorią, której uczą się w szkole, 

a praktyką; mają ponadto szansę wykorzystać posiadaną wiedzę przy realizacji konkretnych 

zadań. Zajęcia praktyczne często stanowią pierwszy kontakt ucznia z pracodawcą 

i rzeczywistą pracą w zawodzie, którego się uczą. Uczniowie mają zatem szansę poznać 

specyfikę wybranego zawodu i podjąć decyzję o tym, czy chcą dalej kształcić się 

w wybranym zawodzie, czy też wolą realizować się w innej dziedzinie. 

Młodzież może zobaczyć co ją czeka kiedy skończy szkołę… i to jest zderzenie dwóch światów. Teoria 

– teorią. Jak przychodzi się do pracodawcy, to ta teoria zderza się z rzeczywistością. (…) te 

urządzenia, które były kilka lat temu, kilkadziesiąt lat temu, jest teraz diametralny postęp. Młodzież 

może się zapoznać, usiąść za rzeczywistym stanowiskiem pracy i sama wykonywać to, nie narażając 

firmy na wypadki, wydarzenia, ponieważ mamy symulatory. Za 2 lata ja mam nadzieję, że wszyscy 

przyjdą do nas do pracy – ale będzie sytuacja, że przychodząc do nas do pracy ten młody człowiek 

będzie widział: „to firma może mi zaoferować, takie warunki, na takich urządzeniach”.  

Źródło: badanie FGI. 

Ja akurat reprezentuję hotelarstwo i gastronomię. (…)W przypadku tych dwóch zawodów uczniowie 

powinni właśnie przyjeżdżać do obiektów. Zobaczą jak ciężka jest ta praca, bo niestety w przypadku 

hotelarstwa i gastronomi ciężka jest to praca: pracujemy 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, 

zdarzają się różne rzeczy o każdej porze dnia i nocy. 

Źródło: badanie FGI. 

Zdaniem 67,98% badanych uczniów uczestnictwo w grancie przyczyni się do zwiększenia ich 

szans na lokalnym rynku pracy (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 

Niespełna 5% uczniów było przeciwnego zdania (4,95%, suma odpowiedzi „zdecydowanie 

nie” i „raczej nie”). Uczniowie wskazywali, że uczestnictwo w grantach przyczyni się 

do poprawy ich sytuacji na rynku pracy poprzez to, że otrzymali oni możliwość zdobycia 

doświadczenia zawodowego, poznania pracodawcy i zaprezentowania się przed nim, 

co przełożyło się na zwiększenie ich szans na uzyskanie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. 

Wskazywano również, że dzięki uczestnictwu w grantach można było zdobyć certyfikaty 

potwierdzające umiejętności, co również przełoży się na zwiększenie szans na rynku pracy. 
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Uczniowie wskazywali również, że dzięki nabytemu doświadczeniu bezpośrednio 

po ukończeniu szkoły będą lepiej postrzegani przez potencjalnych pracodawców – jako 

osoby, które posiadają dużą wiedzę praktyczną, pomimo młodego wieku. Uczniowie 

wskazali, że dzięki odbytym zajęciom praktycznym czują się pewniej na stanowisku pracy, 

co się przekłada na ich poczucie wartości. 

Wykres 33 Czy Pana/Pani zdaniem uczestnictwo w grancie przyczyni się do zwiększenia Pana/Pani szans na 

lokalnym rynku pracy? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 

Ponadto należy wskazać, że uczniowie w wyniku uczestnictwa w zajęciach w ramach grantu 

uzyskali nowe umiejętności, wykraczające poza program nauczania w standardowej formie. 

Dzięki temu udało się wyposażyć uczniów w umiejętności oczekiwane przez pracodawców, 

a nieprzewidziane podstawą programową. 

Uczniowie mieli dodatkowe kursy z pozycjonowania stron internetowych, więc mają odpowiednie 

certyfikaty. I w danym momencie ten program nauczania został dostosowany do rynku pracy – bo ten 

program, który obowiązuje w szkole, jest niezmieniany od wielu lat, czyli nie jest dostosowany 

do rynku pracy. Informatyka się zmienia z dnia na dzień: te programy, o których uczniowie uczą się 

w szkole, w większości u pracodawców nie obowiązują, są inne. I my to dostosowaliśmy.  

Źródło: badanie FGI. 

W opinii przedstawicieli kadry zarządzającej szkół realizowane granty pozwoliły w dużym 

bądź w bardzo dużym stopniu na lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego w ich 

placówce do potrzeb rynku pracy (94,12%, suma ocen 4 i 5). Jedynie 5,88% przedstawicieli 

kadry zarządzającej oceniło ten stopień jako przeciętny (ocena 3). Średnia ocen tego aspektu 

wyniosła 4,35 (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). 
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Wykres 34 W jakim stopniu grant pozwolił na lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego w Państwa 

placówce do potrzeb rynku pracy? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 

ocenę najwyższą. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

Biorąc pod uwagę potrzeby zarówno uczniów, jak również pracodawców i rynku pracy należy 

zastanowić się nad wprowadzeniem nowej formuły współpracy pomiędzy szkołami 

a przedsiębiorstwami. Zwiększenie liczby godzin kształcenia praktycznego odbywanego 

w przedsiębiorstwie oraz wyrażone przez uczniów oczekiwanie zróżnicowania obowiązków 

wykonywanych podczas zajęć praktycznych powoduje, że konieczne jest nawiązanie 

współpracy z większym gronem pracodawców oraz oferowanie im nowych formuł 

współpracy; mogą one polegać na dalszym dofinansowaniu tworzenia miejsc kształcenia 

praktycznego, oferowaniu pracodawcom kursów pedagogicznych, nawiązaniu długofalowej 

współpracy, polegającej np. na prowadzeniu przez pracowników przedsiębiorstwa zajęć 

praktycznych w szkole itp. 

 

3.5. Wpływ grantu na jakość szkolnictwa zawodowego 

Badane podmioty zapytano również, czy ich zdaniem uczniowie chętnie uczestniczą 

w zajęciach w ramach realizowanych grantów. W opinii Grantobiorców i ich partnerów 

uczniowie chętnie angażują się w uczestnictwo – twierdziło tak 60% Grantobiorców i ich 

partnerów; pozostali nie posiadali wiedzy na ten temat. 
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Wykres 35 Czy uczniowie chętnie angażują się w uczestnictwo w grancie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Przedstawiciele kadry zarządzającej szkołami zawodowymi ocenili, że uczniowie chętnie 

uczestniczą w zajęciach (81,25%, suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). 

Pozostali badani przedstawiciele kadry zarządzającej nie byli w stanie jednoznacznie 

odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 36 Czy uczniowie chętnie angażują się w uczestnictwo w grancie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

85% nauczycieli wyraziło zdanie, że uczniowie chętnie bądź bardzo chętnie angażują się 

w działania w ramach grantów. 15% badanych nauczycieli nie potrafiło udzielić 

jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Należy również zwrócić uwagę, że żaden spośród 

30,00% 30,00%

0,00% 0,00%

40,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

31,25%

50,00%

0,00% 0,00%

18,75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć



 

 

St
ro

n
a 
6

4
 

respondentów nie stwierdził, że uczniowie niechętnie angażują się w działania w ramach 

grantów. 

Wykres 37 Czy uczniowie chętnie angażują się w uczestnictwo w grancie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Zestawienie udzielonych odpowiedzi pokazuje, że badane osoby były przekonane o wysokim 

zaangażowaniu uczniów w uczestnictwo w zajęciach w ramach grantów. Najniższy wskaźnik 

pozytywnych ocen dotyczy Grantobiorców i ich partnerów (60%, suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”), najwyższy zaś – nauczycieli (85%). Niewiele niższy 

odsetek pozytywnych odpowiedzi dotyczy kadry zarządzającej szkół zawodowych (81,25%). 

Wykres 38 Czy uczniowie chętnie angażują się w uczestnictwo w grancie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10), kadrą 

zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19)oraz nauczycielami (n=20). 
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Kwestia motywacji uczniów była zbadana także w trakcie badania fokusowego. W ramach 

badania pracodawcy stwierdzili, że zauważają dużą motywację uczniów do uczestnictwa 

w zajęciach. Zauważalne jest to zarówno we frekwencji, jak również w zaangażowaniu 

uczniów w uczestnictwo w zajęciach i w wykonywanie powierzonych im zadań. 

[W przeszłości – przyp. red.] ja jako pracodawca jeździłam do szkoły i tam miałam pewne zajęcia 

z uczniami. I dość ciężko jest przeprowadzić takie zajęcia, bo nie będę ukrywała, 90% dzieciaków 

wchodziło na zajęcia i mi mówiło, że za 15 minut musi iść ma busa [odwożącego do domu – przyp. 

red.]. I przeprowadzenie tych zajęć było niemożliwe. Dzisiaj uczestniczymy w projekcie, kiedy 

to uczniowie do nas przychodzą, przyjeżdżają. (…) Frekwencja jest konkretna. 

Źródło: badanie FGI. 

Pracodawców zapytano, czy uczniowie wyrażali zadowolenie z odbywanych u nich zajęć 

praktycznych, aż 93,55% badanych przedsiębiorców uznało, że tak (suma odpowiedzi 

„zdecydowanie tak” i „raczej tak”). Pozostali badani uznali, że nie posiadali wiedzy w tym 

zakresie. 

Wykres 39 Czy uczniowie wyrażali zadowolenie z zajęć praktycznych, które odbywali w Państwa 

przedsiębiorstwie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Pracodawców zapytano również o to, z czego uczniowie wyrażali największe zadowolenie. 

Pracodawcy wskazywali, że było to: 

 Zdobywanie nowych umiejętności, nabywanie nowej wiedzy praktycznej; 

 Możliwość pracy pod opieką specjalistów-praktyków; 

 Możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie, poznania nowych technologii. 
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W celu zbadania motywacji uczniów do udziału w projekcie poproszono ich o ocenę zajęć 

pod kątem różnych aspektów. Zestawienie odpowiedzi uczniów przedstawia poniższy 

wykres. Zarówno w przypadku zajęć w szkole, jak również zajęć praktycznych 

u pracodawców, najwyżej oceniona została przez uczniów wiedza nauczycieli oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu. W przypadku zajęć w szkole aspekt ten uzyskał 

86,47% wskazań pozytywnych (suma ocen 4 i 5). Jeśli chodzi o zajęcia u pracodawcy, 

najwyżej została oceniona wiedza nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 

(83,17% wskazań 4 i 5). Średnia ocen dla tego aspektu wyniosła 4,41 (w skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). Najwięcej ocen negatywnych 

uczniowie przyznali aspektowi dotyczącemu ciekawości zajęć – dotyczy to zarówno zajęć 

w szkole, jak również zajęć u pracodawcy. W przypadku zajęć w szkole odnotowano 9,06% 

ocen negatywnych (suma ocen 1 i 2) dla tego aspektu, zaś w przypadku zajęć u pracodawcy – 

9,57% ocen negatywnych (suma ocen 1 i 2) dla tego aspektu. 

Wykres 40 Które stwierdzenia wyróżniają zajęcia praktyczne w szkole, a które u pracodawcy? Zajęcia w szkole 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z uczniami (n=380). 
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 Grantobiorcy oraz ich partnerzy ocenili, że realizowane przez nich granty w dużym stopniu 

wpływają na podniesienie jakości kształcenia zawodowego (90%, suma ocen 4 i 5 , w skali  

1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). Średnia ocen dla tego aspektu 

wyniosła 4,1. Badani, którzy ocenili wpływ realizowanych przez siebie grantów przeciętnie 

wskazali, że nie do końca dobrze dostosowano program nauczania do możliwości 

technicznych przedsiębiorstw, zaś działania są ograniczone podstawą programową. Pozostałe 

badane osoby wskazywały, że o dużym wpływie grantów na poprawę jakości szkolnictwa 

zawodowego świadczą: 

 Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych; 

 Nabywanie przez uczniów umiejętności podczas pracy w warunkach rzeczywistych; 

 Możliwość przygotowania przez pracodawców do pracy potencjalnych, przyszłych 

pracowników na bardzo wczesnym etapie, kiedy jeszcze uczą się oni w szkole; 

 Poprawa konkurencyjności szkół zawodowych, które dotychczas były traktowane jako 

szkoły mniej wartościowe. 

Wykres 41 W jakim stopniu realizowany przez Państwa grant wpływa na podniesienie jakości szkolnictwa 

zawodowego? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w bardzo 

dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Przedstawiciele kadry zarządzającej szkół zawodowych zostali również poproszeni o ocenę 

wpływu grantów na jakość kształcenia zawodowego w ich placówce. Znaczna większość 

badanych przedstawicieli kadry zarządzającej szkół zawodowych (94,12%, suma ocen 4 i 5) 

oceniła ten wpływ jako duży bądź bardzo duży. Jedynie 5,88% badanych oceniło, że wpływ 

0,00% 0,00%

10,00%

70,00%

20,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5



 

 

St
ro

n
a 
6

8
 

ten jest przeciętny. Średnia ocen tego aspektu wyniosła 4,59 (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza 

ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). 

Zdaniem nauczycieli biorących udział w badaniu realizowany grant wpływa na podniesienie 

jakości kształcenia w reprezentowanych przez nich szkołach w dużym stopniu (80%, suma 

ocen 4 i 5). Jedynie 20% badanych nauczycieli wskazało, że realizowany przez nich grant 

wpływa na jakość nauczania w szkole w przeciętnym stopniu (ocena 3). Średnia przyznanych 

ocen wyniosła 4,25 (w skali 1-5). 

Wykres 42 W jakim stopniu realizowany grant wpływa/wpłynął na podniesienie jakości kształcenia w Państwa 

placówce? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w bardzo 

dużym stopniu”. 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19) 

oraz z nauczycielami (n=20). 

Kadra zarządzająca szkół zawodowych oraz nauczyciele zostali również zapytani o to, 

w jakim stopniu grant, w którym uczestniczyła reprezentowana przez nich placówka, wpłynął 

na zwiększenie skali i jakości kształcenia praktycznego w miejscu pracy. 85% badanych 

nauczycieli określiło ten wpływ jako „duży” bądź „bardzo duży” (suma odpowiedzi 4 i 5). 

Średnia ocen udzielonych przez nauczycieli w odpowiedzi na to pytanie wyniosła 4,2 (w skali 

1-5). Znaczna większość badanych przedstawicieli kadry zarządzającej szkół zawodowych 

(94,12%, suma ocen 4 i 5) oceniła ten wpływ jako duży bądź bardzo duży. Jedynie 5,88% 

badanych oceniło, że wpływ ten jest niewielki (ocena 2). Średnia ocen tego aspektu wyniosła 

4,41 (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). 
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Pracodawcy zostali również poproszeni o wskazanie, w jaki sposób grant, w którym brali 

udział, przyczynił się do poprawy jakości kształcenia praktycznego oferowanego 

w reprezentowanym przez nich podmiocie. Znaczna większość (97,3%, suma ocen 4 i 5) 

wskazała, że realizowane granty przyczyniły się do tego w dużym bądź bardzo dużym 

stopniu. Pozostałe 2,7% przedstawicieli pracodawców wskazało, że był to przeciętny stopień. 

Średnia ocen przyznawanych przez nauczycieli dla tego aspektu wyniosła zaś 4,68 (w skali  

1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą). 

Wykres 43 W jakim stopniu realizowany grant wpływa/wpłynął na zwiększenie skali i jakości kształcenia 

praktycznego w miejscu pracy? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, 

a 5 „wpływa w bardzo dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

Wykres 44 W jakim stopniu realizowany grant wpływa na zwiększenie skali i jakości kształcenia praktycznego 

w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego? Proszę o ocenę w skali od 

1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w bardzo dużym stopniu”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 
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W opinii uczestników panelu ekspertów granty w bardzo dużym stopniu są dostosowane 

do potrzeb pracodawców i rynku pracy. Eksperci wskazali, że reforma szkolnictwa 

zawodowego, które następowały w przeszłości, nie zapewniały odpowiednio dużych źródeł 

finansowania, by sprostać kosztochłonności wprowadzanych modeli. Zdaniem ekspertów, 

podejmowane w ocenianych grantach działania  mające na celu powiązanie pracodawców, 

szkół zawodowych i uczniów i stworzenie dopełniającej się między nimi reakcji jest próbą 

stworzenia nowej jakości szkolnictwa zawodowego. Realizowane granty stanowią zatem 

uzupełnienie funkcjonującego modelu szkolnictwa zawodowego i pozytywnie wpływają na 

jego jakość. 

3.5.Jakość współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami 

Wszyscy badani w ramach PAPI pracodawcy pozytywnie ocenili jakość współpracy 

ze szkołami. 

Wykres 45 Jak oceniają Państwo współpracę ze szkołami w ramach grantu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Pracodawcy potwierdzali swoją pozytywną opinię na temat współpracy ze szkołami 

w ramach badania FGI. Wskazywali, że uczestnictwo w grantach pozwoliło im na 

zacieśnienie i rozwinięcie współpracy, która wcześniej, z różnych względów (np. z uwagi na 

brak stanowisk pracy w przedsiębiorstwach) nie mogła być realizowana. Również bieżący 

kontakt z przedstawicielami szkół, w zakresie rozwiązywania pojawiających się trudności, 

został oceniony jako wzorcowy. 
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Na pytanie, czy w ramach grantu są realizowane jakieś nowe, niewykorzystywane do tej pory 

sposoby zapewnienia współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami, 16,22% badanych 

pracodawców odpowiedziało twierdząco. Wskazywano przy tym na: 

 Stworzenie spotu zachęcającego pracodawców do współpracy ze szkołami 

zawodowymi; 

 Obecność nauczycieli podczas zajęć praktycznych uczniów w przedsiębiorstwie; 

 Zaproszenie pracodawcy do udziału w konferencji zorganizowanej w szkole na temat 

kształcenia zdalnego w zawodzie; 

 Merytoryczne spotkania dyrektora szkoły z pracodawcą. 

Wykres 46 Czy w ramach grantu były realizowane jakieś nowe, niewykorzystywane do tej pory sposoby 

zapewnienia współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Badani przedsiębiorcy zostali również zapytani o to, co ich zdaniem mogłoby wpłynąć 

na skuteczniejszą współpracę pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy 

wskazywali na: 

 Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy, zwłaszcza 

w zawodach niszowych; 

 Zorganizowanie stałych długoterminowych praktyk uczniowskich w zakładzie pracy 

w ramach kształcenia dualnego zwłaszcza w technikach; 

 Zapewnienie pracodawcy środków finansowych za zorganizowanie zajęć 

praktycznych w przedsiębiorstwie; 

 Wypracowanie modelu komunikacji pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami; 

 Udział nauczycieli w zajęciach praktycznych w przedsiębiorstwie. 
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Kadra zarządzająca szkół zawodowych również oceniła współpracę z przedsiębiorcami. 

Uzyskane odpowiedzi wskazują na duży stopień zadowolenia z tego, jak układają się 

wzajemne relacje pomiędzy przedsiębiorcami a szkołą. Również przez nauczycieli 

współpraca z przedsiębiorcami została oceniona pozytywnie. 75% badanych nauczycieli 

oceniło ją zdecydowanie dobrze, zaś 25% - raczej dobrze. W obu grupach nie odnotowano 

odpowiedzi negatywnie oceniających współpracę z przedsiębiorcami. 

By zapewnić jeszcze lepszą współpracę, zaproponowano, by: 

 Pracodawcy współpracowali ściślej z nauczycielami przedmiotów zawodowych; 

 Pracodawcy pomagali w doposażaniu stanowisk na warsztatach oraz w tworzeniu 

programu nauczania; 

 Pracodawcy ufundowali stypendium dla uzdolnionych uczniów; 

 Wprowadzić tzw. klasy patronackie; 

 Zwiększyć liczbę przedsiębiorców posiadających przygotowanie pedagogiczne. 

Wykres 47 Jak oceniają Państwo współpracę z pracodawcami w ramach grantu? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19) 

oraz z nauczycielami (n=20). 

Należy wskazać, że na jakość współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami wpływał m.in. 

brak fizycznej obecności nauczyciela w zakładzie pracy. Uczniowie czuli się dzięki temu 

swobodniej, mieli poczucie większej odpowiedzialności i poznawali rzeczywiste warunki 

pracy pod opieką pracowników pracodawcy. Nauczyciel wizytował przedsiębiorstwo, dzięki 

czemu i uczniowie, i pracodawcy mieli poczucie, że szkoła i jej przedstawiciele troszczą się 
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o wzajemne relacje i realizowane zajęcia praktyczne, jednak obecność nauczycieli nie była 

stała. 

Jak nauczyciel jest to uczniowie bardziej się stresują. My wychodzimy z założenia, że nauczyciel może być 

obecny, ale żeby raczej odwiedzał to przedsiębiorstwo, żeby pokazać, że jest, że pilnuje - ale żeby uczniowie 

mieli możliwość pracy pod okiem opiekunów, ekspertów. 

Źródło: badanie FGI. 

Nauczyciele zostali jednak poproszeni o wskazanie, co należałoby zrobić, by współpraca 

z pracodawcami przebiegała bardziej efektywnie. Wskazywali, że konieczne jest realizowanie 

jak największej liczby wspólnych przedsięwzięć – w wyniku tego pomiędzy szkołami 

a pracodawcami kształtuje się swoista kultura współpracy. Pojawiły się także opinie 

dotyczące konieczności wsparcia finansowego pracodawców, którzy przyjmują uczniów 

na zajęcia praktyczne – ponoszą oni bowiem również koszty (wyposażenie stanowiska pracy, 

amortyzacja sprzętu, konieczność zapewnienia opiekuna po stronie przedsiębiorcy). 

Zapewnienie takiego wsparcia mogłoby spowodować, że również poza grantem pracodawcy 

chętniej by przyjmowali uczniów na zajęcia praktyczne. Podobny efekt może przynieść 

tworzenie tzw. klas patronackich oraz zapewnienie przygotowania pedagogicznego dla 

większej liczby pracowników przedsiębiorstw. 

Wykres 48 Czy wypracowali Państwo jakieś „dobre praktyki”, tj. skuteczne, rozwiązania, wyróżniające 

Państwa na tle innych podmiotów realizujących granty, ułatwiające realizację grantu lub zachęcające 

uczestników do udziału w grancie? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Wśród dobrych praktyk, które udało się zaobserwować w ramach realizacji grantów, 

Grantobiorcy oraz ich partnerzy wskazali na podpisywanie z uczniami umów na staże 

20,00%

40,00%

40,00%
Tak

Nie

Trudno powiedzieć



 

 

St
ro

n
a 
7

4
 

wakacyjne oraz nawiązanie dłuższej współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami – 

również wykraczającej poza grant. 

3.6. Napotkane bariery oraz trudności oraz sposoby ich pokonywania 

40% badanych Grantobiorców i ich partnerów wskazało, że identyfikują bariery dotyczące 

kształcenia zawodowego i rynku pracy, którym udało się przeciwdziałać poprzez wdrożenie 

grantu. Są to: 

 Brak doświadczenia zawodowego uczniów w pracy w realnej firmie; 

 Niewielki stopień współpracy szkół z przedsiębiorcami; 

 Niedostosowanie programów nauczania do konkretnych pracodawców; 

 Brak kompetencji społecznych uczniów. 

Wykres 49 Czy identyfikują Państwo bariery dotyczące kształcenia zawodowego i rynku pracy, którym 

Państwa grant przeciwdziała? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Pracodawcy zostali też zapytani o bariery i trudności, na jakie napotkali w związku 

z realizacją grantu. Z barierami spotkało się jedynie 5,41% badanych respondentów. Wskazali 

oni, że problemy, na które napotykali, dotyczyły: 

 Etapu rozliczania grantu; 

 Problemów w komunikacji ze szkołą; 

 Proces wyboru wykonawcy w ramach zamówień publicznych; 
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 Niewłaściwego zaplanowania grantu (dot. podziału budżetu) i niewystarczających 

środków finansowych na doposażenie stanowisk pracy. 

Wykres 50 Czy realizując grant napotkali Państwo na jakieś trudności bądź bariery? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

W dalszej kolejności nauczycieli zapytano o to, czy podczas realizacji grantu napotkali 

na jakieś trudności bądź bariery. Większość badanych nauczycieli (55%) wskazała, 

że nie wystąpiły żadne trudności ani bariery. Ich występowanie potwierdziło jedynie 25% 

badanych nauczycieli. Wskazywali przy tym na konieczność realizacji zaakceptowanego 

planu oraz opóźnienia w zakupie sprzętu, w który zaopatrzeni mieli zostać pracodawcy 

(w wyniku spóźnionych dostaw, trudności spowodowanych procedurami przetargowymi itp.). 

Wskazywano, że uczniowie w trakcie zajęć praktycznych pracują na jednym stanowisku, 

nie ma zróżnicowania prac, które wykonują; wprowadzenie takiego zróżnicowania mogłoby 

wpłynąć na atrakcyjność zajęć praktycznych. Ponadto część uczniów z jednej ze szkół 

uczestniczących w grancie pochodzi z Ukrainy, co powoduje, że pomiędzy przedsiębiorcami 

a uczniami tej szkoły obserwowalna jest pewna bariera językowa. Prócz tego nie wskazywano 

na inne trudności, wynikające np. z niechęci uczniów do uczestnictwa w zajęciach. 
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Wykres 51 Czy realizując grant napotkali Państwo na jakieś trudności bądź bariery? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 

Przedstawiciele kadry zarządzającej szkół zawodowych zostali również poproszeni 

o odpowiedź na pytanie, czy realizując granty napotkali na jakieś trudności bądź bariery. 

Twierdząco odpowiedziało 5,88% respondentów. Wskazali oni, że problematyczne było 

uregulowanie kwestii opieki nad uczniem w trakcie kilkudniowych wyjazdów na zajęcia 

praktyczne. 

Wykres 52 Czy realizując grant napotkali Państwo na jakieś trudności bądź bariery? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

40% badanych Grantobiorców oraz ich partnerów wskazała, że w ramach realizowanych 

grantów znajdują elementy, które sprawiają trudność w realizacji. Wśród elementów 

problematycznych na etapie realizacji wskazywali: 
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 Wybór przedsiębiorstw o określonych cechach jako realizatorów zajęć praktycznych; 

 Zakup wyposażenia dla przedsiębiorców; 

 Trudności w rozliczaniu niektórych elementów grantu (np. kosztów dojazdu); 

 Sytuacje losowe (np. choroba ucznia), które powodują konieczność przeprowadzenia 

dodatkowej rekrutacji do udziału w grancie. 

Trudności w realizacji tych elementów wynikają z konieczności uwzględniania różnych 

ograniczeń wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie zamówień publicznych). 

Również wybór przedsiębiorców o określonym profilu działalności sprawia trudność, 

konieczne jest bowiem nie tylko zapewnienie zbieżności tematycznej działalności 

przedsiębiorstwa z poszukiwanym profilem, ale również chęć do podjęcia współpracy 

w ramach grantu. Wycena kosztów dojazdu uczniów na miejsce realizacji zajęć praktycznych 

również sprawia trudność z uwagi na to, że uczniowie często korzystają z biletów 

miesięcznych. 

Wykres 53 Czy w Państwa grancie są elementy, które trudno Państwu realizować? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

 Grantobiorców i ich partnerów zapytano również o to, czy istnieją jakieś działania, które 

mogłyby ułatwić im realizację grantów. Działania takie dostrzega 20% badanych 

Grantobiorców oraz ich partnerów. Wskazywali oni, że: 

 Przedsiębiorcy powinni otrzymać dotację na zakup sprzętu i mieć możliwość 

samodzielnego zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach doposażenia/stworzenia 

stanowiska pracy dla uczniów. To przedsiębiorcy posiadają największą wiedzę 

nt. tego, jak powinno być wyposażone stanowisko pracy w ich firmie; 
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 Należy zapewnić możliwość sfinansowania kosztów zarządzania grantami oraz 

bieżące zaliczkowanie III transzy finansowania w tamach grantu. 

Wykres 54 Czy istnieją jakieś działania, które mogły by usprawnić realizację grantu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Badani nauczyciele nie potrafili stwierdzić, czy można było podjąć jakieś dodatkowe 

działania, by lepiej zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia praktycznego. Jedynie 

5% (1 osoba) odpowiedziało, że nie można było podjąć żadnych dodatkowych działań prócz 

już podjętych, zaś 20% nauczycieli było zdania, że działania takie można było podjąć. 

Wskazywali przy tym na możliwość zorganizowania większej liczby kursów nadających 

uprawnienia oraz większej liczby godzin zajęć praktycznych.  

Wykres 55 Czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach projektu, by 

lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół zawodowych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z nauczycielami (n=20). 
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Przedstawiciele kadry zarządzającej zostali również zapytani o to, czy można podjąć jakieś 

dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach grantów, by lepiej zaspokoić 

potrzeby uczniów szkół zawodowych. Możliwość taką widziało 18,75% badanych 

przedstawicieli. Wskazali oni, że można przenieść realizację egzaminów zawodowych 

do pracodawców, wprowadzić kursy i szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu oraz 

zapewnić wyposażenie stanowisk pracy w większym zakresie, niż dotychczas to uczyniono. 

Wykres 56 Czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach grantu, by 

lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół zawodowych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19). 

Przedsiębiorców również zapytano o to, czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz 

tych realizowanych w ramach grantów, by lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół 

zawodowych w zakresie zajęć praktycznych oraz potrzeby reprezentowanego przez nich 

przedsiębiorstwa. 35% badanych wskazało, że istnieją takie działania; wskazali przy tym: 

 Zapewnienie większej liczby godzin/dni zajęć praktycznych dla uczniów; 

 Rozłożenie zajęć praktycznych na dłuższy czas; 

 Zwiększenie intensywności kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami – 

również w ramach kolejnych projektów; 

 Zapewnienie pracodawcy ze strony szkoły pomocy dopełnianiu formalności 

związanych przyjmowaniem uczniów na zajęcia praktyczne. 
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Wykres 57 Czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach grantu, by 

lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół zawodowych w zakresie zajęć praktycznych oraz potrzeby Państwa 

przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z przedsiębiorcami (n=46). 

Zdaniem 20% badanych realizowany przez nich grant przyniósł nie tylko takie efekty, jakie 

były zakładane w specyfikacji, ale również inne, dodatkowe. Związane one były 

z doposażeniem przedsiębiorców w stanowiska dydaktyczne i szkolenia pedagogiczne oraz 

ze zwiększeniem efektywności zatrudnieniowej uczniów i absolwentów szkół zawodowych. 

Wykres 58 Czy realizowany przez Państwa grant wpisuje/wpisywał się w jakieś inne cele niż wskazane 

powyżej? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

30% badanych Grantobiorców i ich partnerów jest zdania, że w celu osiągnięcia lepszych 

efektów można było podjąć dodatkowe działania. Dodatkowe, zaproponowane przez 

Grantobiorców i ich partnerów działania dotyczyły: zwiększenia liczby godzin zajęć 

praktycznych u pracodawcy oraz liczby organizowanych kursów/szkoleń zawodowych i wizyt 
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studyjnych, a także lepsze dostosowanie programów nauczania do potrzeb lokalnego rynku 

pracy. 

Wykres 59 Czy w celu osiągnięcia lepszych efektów można było podjąć jakieś dodatkowe działania? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

Grantobiorcy oraz ich partnerzy zostali ponadto poproszeni o wskazanie, czy istnieją 

działania, dzięki którym możliwe byłoby skuteczniejsze reagowanie na potrzeby uczestników. 

30% badanych potwierdziło, wskazując przy tym, że należy wprowadzić więcej godzin zajęć 

praktycznych, większą liczbę kursów i szkoleń zawodowych oraz wizyt studyjnych oraz 

bezpośrednie spotkania z pracodawcami przed podjęciem zajęć praktycznych 

w przedsiębiorstwie, mające na celu wzajemne zapoznanie się uczniów i pracodawców. 

Wykres 60 Czy istnieją dodatkowe działania, które można by podjąć w celu skuteczniejszego odpowiadania na 

potrzeby uczestników? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 
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3.7. Innowacyjność grantu 

Połowa spośród badanych Grantobiorców identyfikuje w ramach swojego grantu 

innowacyjne, skuteczne rozwiązania dotyczące reagowania na wyzwania związane 

z kształceniem zawodowym oraz zatrudnieniem. Rozwiązania te dotyczą: 

 Wprowadzenia systemu kształcenia dualnego; 

 Organizacji szeregu kursów, szkoleń i warsztatów dla uczniów, dzięki czemu mają oni 

szansę zwiększyć swoje umiejętności i kwalifikacje. 

Wykres 61 Czy Państwa grant zakłada innowacyjne, skuteczne rozwiązania dotyczące reagowania 

na wyzwania związane z kształceniem zawodowym oraz zatrudnieniem? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami (n=10). 

 

W opinii przedstawicieli kadry zarządzającej realizowane granty przyczyniają się 

do przetestowania i wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań w kontekście wyzwań 

związanych z kształceniem zawodowym oraz zatrudnieniem. Twierdzi tak 94,12% badanych 

przedstawicieli kadry zarządzającej szkół zawodowych (suma ocen 4 i 5). Jedynie 5,88% 

przedstawicieli kadry zarządzającej oceniło ten stopień jako przeciętny (ocena 3). Średnia 

ocen tego aspektu wyniosła 4,29 (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę 

najwyższą). 

Opinie nauczycieli na temat tego, w jakim stopniu realizowany przez ich placówkę grant 

przyczynia się do przetestowania i wypracowania nowych, skutecznych rozwiązań 

w kontekście wyzwań związanych z kształceniem zawodowym oraz zatrudnieniem były 

podzielone. 5% badanych wskazało, że realizowany przez nich grant przyczynia się do tego 
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w małym stopniu, 15% - że w przeciętnym stopniu, zaś 80% wskazało, że stopień ten jest 

duży bądź bardzo duży (suma odpowiedzi 4 i 5). 

Wykres 62 W jakim stopniu realizowany grant przyczynia się do przetestowania i wypracowania nowych, 

skutecznych rozwiązań w kontekście wyzwań związanych z kształceniem zawodowym oraz zatrudnieniem? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynia”, a 5 „wpływa w bardzo dużym 

stopniu”. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania PAPI z kadrą zarządzającą szkołami zawodowymi (n=19) 

oraz z nauczycielami (n=20). 

 

4. Case study 

Case study 1 – Zespół Szkół nr 1 w Starachowicach 

Zespół Szkół nr 1 w Starachowicach uczestniczy w grancie pn. „Kształcenie w środowisku 

pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”, realizowanym przez Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Starachowicach. 

Zespół Szkół nr 1 w Starachowicach dysponuje pracownią gastronomiczną, wyposażoną 

ze środków unijnych. Prócz tego, prowadzi stołówkę szkolną i świadczy usługi cateringowe, 

dzięki czemu uczniowie kształcący się w zawodach gastronomicznych mają szansę zdobywać 

umiejętności praktyczne. 

W realizację modelu, zaangażowane jest Centrum Kształcenia Praktycznego we współpracy 

z Zespołem Szkół nr 1 w Starachowicach oraz Zespołem Szkół nr 2 w Starachowicach. 

W ramach grantu podjęto współrpacę z pracodawcami; uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
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uczestniczyli w zajęciach praktycznych u następujących pracodawców: Hotel Senator, Hotel 

Europa. 

W ramach grantu przyjęto następującą strukturę odbywających się zajęć: 

 50% - zajęcia teoretyczne w szkole; 

 40% - zajęcia praktyczne u przedsiębiorców; 

 10% - zajęcia praktyczne w pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkole. 

Powody przystąpienia do grantu 

Placówka zdecydowała się na udział w grancie, gdyż umożliwiał on wdrożenie w życie 

atrakcyjnego, z punktu widzenia placówki, modelu kształcenia. Placówka jeszcze przed 

rozpoczęciem realizacji grantu rozważała realizację przedsięwzięcia polegającego na 

wdrożeniu w życie kształcenia dualnego. Jednocześnie, innowacyjność pomysłu 

wprowadzonego przez placówkę polega na tym, że zajęcia nie odbywają się tylko na jednym 

stanowisku, u jednego pracodawcy. Różnorodność stanowisk, na których zajęcia odbywają 

uczniowie, sprzyja wszechstronnemu zapoznaniu się z uczonym zawodem. Prócz tego, 

uczniowie mają szansę uczestniczyć w kursach i szkoleniach, dzięki którym nabywają 

umiejętności i kompetencji cenionych w branży. 

Zakres uczestnictwa 

W ramach grantu ze wsparcia skorzystało 15 uczniów (14 dziewcząt, 1 chłopiec) w zawodzie 

technik żywienia i usług gastronomicznych. Zajęcia w ramach grantu odbywają się przez 

3 semestry. 

W ramach grantu, prócz zajęć praktycznych uczniów u pracodawców, zaplanowano: 

 Kurs zawodowy specjalistyczny dla uczniów, warsztaty kulinarne o zróżnicowanej 

tematyce, udział w targach branżowych; 

 Kurs kucharza I stopnia w Szkole Restauratorów. 

Szkoła w ramach grantu jest odpowiedzialna za następujące działania: 

 Opracowanie dokumentów związanych z realizacją podstawy programowej wraz 

z efektami kształcenia oraz siatką godzin; 

 Nadzór formalny i merytoryczny nad realizacją zajęć praktycznych u pracodawców; 
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 Ścisła współpraca z Grantobiorcą na każdym etapie realizacji powierzonego grantu. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, zdając sobie sprawę z tego, że udział w zajęciach 

praktycznych u pracodawcy przełoży się na ich późniejszą sytuację na rynku pracy. 

Przedstawiciele szkoły potwierdzili, że grant przynosi pozytywne efekty oraz entuzjastycznie 

jest przyjmowany przez uczestników. W związku z tym, z chęcią podjęto by się realizacji 

podobnych przedsięwzięć, obejmujących większą niż obecnie liczbę uczniów. 

Efekty uczestnictwa w grancie 

Zajęcia w szkole służą zarówno przygotowaniu do wykonywania pracy na stanowisku, jak 

również podsumowaniu tego, z czym uczniowie zetknęli się u pracodawcy. Przyjęte 

rozwiązanie powoduje, że zajęcia stanowią nie tylko jeden z elementów programu nauczania, 

ale również pozwalają w dużym stopniu wykorzystać zdobytą u pracodawców wiedzę w celu 

przygotowania się do praktycznej części egzaminu zawodowego. 

Dzięki uczestnictwu w grancie uczniowie mieli szansę wziąć udział w kursach i szkoleniach 

mających na celu podwyższenie kwalifikacji. W przeciwnym przypadku uczniowie 

nie mieliby szansy tego uczynić – jest to możliwe tylko dzięki udziałowi szkoły w grancie 

i refundacji kosztów uczestnictwa w kursach i szkoleniach oraz kosztów uzyskania 

certyfikatu. Dodatkowo, uczniowie do uczestnictwa w działaniach podejmowanych w ramach 

grantu są motywowani poprzez przyznane im stypendia. Ponadto, przedstawiciele szkoły 

stwierdzili, że dobrą praktyką byłoby uzależnienie stypendium od frekwencji i wyników 

ucznia – wzrosłaby wówczas motywacja uczestników grantu, a sam grant realizowany byłby 

jeszcze bardziej efektywnie. 

Dzięki udziałowi w grancie zarówno szkoła, jak również jej uczniowie, odnoszą korzyści. 

Uczniowie nabywają doświadczenia zawodowego, jednak dzięki kontaktowi z pracodawcą 

i odbytym zajęciom udaje się osiągnąć również inne, niemierzalne efekty wsparcia: 

 Uczniowie zapoznają się z pracodawcą, mogą zaprezentować się przyszłemu 

pracodawcy, co wpływa na ich późniejszą sytuację zawodową na rynku pracy; 

 Dzięki zróżnicowanym obowiązkom podczas zajęć praktycznych w przedsiębiorstwie 

uczniowie poznają kulturę całego zakładu pracy, poznają też specyfikę uczonego 

zawodu; 
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 Uczniowie nabywają kompetencje miękkie, dot. m. in. pracy zespołowej, uczą się 

odpowiedzialności, sposobów reagowania w specyficznych dla zawodu sytuacjach 

(np. w kontaktach z wymagającym przełożonym, z tzw. „trudnym klientem” itp.). 

Dla placówki istotne zaś było napisanie wniosku o dofinansowanie. Nabyte w tym zakresie 

doświadczenie jest o tyle istotne, że w przypadku realizacji kolejnych przedsięwzięć 

finansowanych w ramach projektów grantowych, osoby uczestniczące w tworzeniu wniosków 

będą posiadały wiedzę np. o wymogach, jakie powinien spełniać wniosek o dofinansowanie 

oraz o jego elementach. Może to przynieść korzyści w postaci skutecznego ubiegania się 

o możliwość realizacji kolejnych przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych. 

Ponadto, dzięki realizacji przedsięwzięcia, wzrośnie konkurencyjność placówki. Potencjalni 

uczniowie, widząc, że placówka realizuje innowacyjny model kształcenia, mogą chętniej 

decydować się na wybór tej szkoły, niż innej placówki, która nie oferuje takich możliwości. 

Problemy w realizacji grantu 

W trakcie realizacji grantu nie napotkano większych problemów. Pojawiające się trudności 

i bariery były związane ze specyfiką funkcjonowania zakładów pracy i polegały 

np. na zmianach opiekunów w trakcie zajęć praktycznych (wynikało to z rotacji pracowników 

w przedsiębiorstwie). Nie odnotowano trudności wynikających ze wzajemnego 

niezrozumienia na linii szkoła-pracodawca ani pracodawca-uczniowie. 

Dobre praktyki 

Można uznać, że brak występowania problemów w grancie jest wynikiem jego bardzo 

precyzyjnego zaprojektowania. Dzięki temu, że wszystkie procesy zostały szczegółowo 

zaplanowane, nie było potrzeby podejmowania rozwiązań „niepisanych”. Szczegółowe 

zaplanowanie grantu na etapie tworzenia specyfikacji spowodowało, że w trakcie realizacji 

nie napotkano problemów w dążeniu do osiągania zamierzonych celów. 

Grant zdecydowanie spełnił oczekiwania uczniów i szkoły. Uczniowie są bardzo zadowoleni 

z udziału w zajęciach, co potwierdziły przeprowadzone badania. Pracownicy szkoły 

podkreślali również wysoką skuteczność przedsięwzięcia w zakresie pozytywnej zmiany 

jakości kształcenia w placówce oraz zmiany sytuacji uczniów na rynku pracy – jeszcze na 
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poziomie kształcenia możliwe było wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności 

przydatne na rynku pracy. 

Należy uznać, że dobrą praktyką jest zapoznawanie uczniów ze specyfiką pracy 

w przedsiębiorstwach. Dzięki temu niektórzy uczniowie przekonują się, że taka praca jest dla 

nich i są zmotywowani do dalszego doskonalenia w zawodzie – również poza projektem, zaś 

inni – przekonują się, że nie tak wyobrażali sobie pracę, zatem jeszcze w trakcie nauki mają 

szansę poszukać innej drogi rozwoju w zawodzie, który będzie im bardziej odpowiadał. 

Kolejną dobrą praktyką jest bieżące ocenianie ucznia – po każdych zajęciach praktycznych 

w siedzibie pracodawcy opiekun z ramienia przedsiębiorstwa ocenia uczniów w zakresie 

poczynionych przez nich postępów. Wymiana e-mailowa, prowadzona rozmowa, czynienie 

notatek w dzienniku zajęć pozwala uczniowi uzyskać informację zwrotną na temat tego, jakie 

umiejętności opanował, a nad jakimi należy jeszcze popracować. Nad umiejętnościami 

sprawiającymi trudność dany uczeń może popracować w pracowni praktycznej nauki zawodu 

w szkole. 

Case study 2 – Niepubliczne Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie 

Niepubliczne Technikum w Opatowie uczestniczy w grancie pn. „Innowacyjny model 

kształcenia praktycznego JPD dla kierunku technik informatyk”. Grant jest realizowany przez 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaś Niepubliczne Technikum im. gen. 

W. Andersa w Opatowie, Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach są 

uczestnikami grantu. 

Powody przystąpienia do grantu 

Szkoła zdecydowała się na uczestnictwo w grancie z uwagi na to, że podejmowane działania 

stanowią, w opinii jej przedstawicieli, dobrą okazję do tego, by uczniowie, jeszcze na etapie 

kształcenia zapoznali się ze specyfiką rynku pracy. Dzięki temu mogą również nabyć 

doświadczenia zawodowego oraz umiejętności. 

W specyfikacji grantu wskazywano, że dotychczas kształcenie praktyczne odbywało się 

wyłącznie w pracowniach praktycznej nauki zawodu w szkołach, zaś jedyny kontakt ucznia 

z pracodawcą następował na etapie praktyk zawodowych. Był to kontakt dość ograniczony, 
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który nie pozwolił uczniom na na zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy. Ponadto, 

pracodawcy nie mieli wpływu m.in. na programy praktyk oraz zajęć praktycznych, 

co powodowało niedostosowanie praktyk zawodowych oraz kształcenia praktycznego 

do rynku pracy. Uczestnictwo szkoły w grancie przyczyniło się do zmiany tej sytuacji. 

Zakres uczestnictwa 

W grancie uczestniczy 20 uczniów z II klasy technikum, kształcących się w zawodzie technik 

informatyk. 

Prócz zajęć praktycznych u pracodawców w ramach grantu zaplanowano: 

 Doradztwo edukacyjne dla Grantobiorców, przeprowadzane przez eksperta; 

 Kursy pedagogiczne dla przedsiębiorców; 

 Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe; 

 Doradztwo jobcoacha; 

 Wizyty studyjne; 

 Udział uczniów w targach branżowych. 

Łącznie 41% zajęć praktycznych przewidzianych w programie nauczania ma się odbywać 

u pracodawcy. 

Efekty uczestnictwa w grancie 

W ramach grantu uczniowie II klasy technikum przez 2 miesiące uczestniczyli w kształceniu 

indywidualnym u pracodawców. W ramach kształcenia realizowali oni podstawę programową 

oraz wykonywali specyficzne dla specyfiki danego stanowiska zadania. Dzięki temu mieli 

szansę wcielić się w rolę przyszłego pracownika. Zdaniem uczniów, pracodawcy mieli w ten 

sposób szansę na to, by mieć swojego „wychowanka”, który, po skończeniu szkoły, jeżeli 

dobrze zaprezentuje się w trakcie zajęć praktycznych, zostanie zatrudniony 

w przedsiębiorstwie bądź przyjęty na staż. 

Pracodawcy byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w grancie. Uczniowie chętnie się 

angażowali w zajęcia, dzięki czemu wytworzona została pozytywna atmosfera pomiędzy 

szkołami a pracodawcami, sprzyjająca dalszym wspólnym działaniom – również na niwie 

poza projektowej. Zdaniem przedstawicieli placówki, uczniowie, gdyby nie grant, nie mieliby 

szansy uczestniczyć w zajęciach praktycznych w przedsiębiorstwach, jak miało to miejsce. 
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Tym samym, wsparcie było dostosowane do specyfiki szkoły, a także do potrzeb uczniów 

i przedsiębiorców. 

Dzięki uczestnictwu w grancie szkoła miała szansę na promocję w środowisku lokalnym. 

Potencjalni uczniowie mogli zostać zachęceni do wyboru placówki tym, że szkoła ta 

uczestniczy w ciekawym, innowacyjnym grancie. W wyniku realizacji grantu ma szansę 

wzrosnąć liczba uczniów na kierunkach deficytowych (technik informatyk oraz technik 

mechatronik). Potencjalni uczniowie chętniej będą bowiem wybierać szkoły oraz kierunki 

nauczania, w ramach których oferowane są im duże możliwości rozwojowe, niż takie, które 

nie mogą zaoferować im takich możliwości. Może to spowodować, że współpraca 

przedsiębiorstw z placówką przyjmie charakter ciągły. 

Zdaniem przedstawicieli szkół zawodowych porównanie grup (klas) uczniów uczestniczących 

w grancie i tych, którzy nie odbyli kształcenia w modelu wprowadzonym w ramach 

realizowanego grantu pozwoliło na stwierdzenie, że grant przynosi wymierne efekty 

dla uczniów w postaci wzrostu ich kompetencji praktycznych. 

Problemy w realizacji grantu 

W trakcie realizacji grantu nie napotkano na istotne problemy. 

Z ryzykiem wiązało się stworzenie siatki zajęć w taki sposób, by zrealizować całą podstawę 

programową, jednak na etapie realizacji grantu nie stanowiło to problemu – udało się 

wszystko zrealizować zgodnie z planem. 

Zaobserwowane trudności dotyczą wyłącznie kwestii losowych (np. niemożność uczestnictwa 

ucznia w zajęciach z uwagi na chorobę) i nie wpływają one znacząco na realizację grantu. 

Dobre praktyki 

Za dobrą praktykę należy uznać stały kontakt pomiędzy szkołą a uczniem w zakresie tego, jak 

odbywają się zajęcia praktyczne. Przedstawiciele szkoły, każdorazowo po zajęciach 

praktycznych rozmawiali z uczniami, chcąc uzyskać informację zwrotną. Dzięki temu 

nauczyciele mogli na bardzo wczesnym etapie uzyskać wiedzę na temat ewentualnych 

problemów bądź obaw uczniów oraz rozwiązać te problemy w porozumieniu 

z przedsiębiorstwem. Zaangażowanie nauczycieli w rozwiązywanie ewentualnych trudności 

jest o tyle istotne, że są to osoby znane przez uczniów, cenione zaufaniem – w związku z tym 
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o ewentualnych trudnościach bądź problemach uczniowie szybciej powiedzieliby 

nauczycielom, niż np. opiekunom w przedsiębiorstwie, których znają krócej. 

Dobrą praktyką jest również wprowadzenie trójstronnych konsultacji coacha w zakresie 

realizowanego grantu (uczeń-szkoła-przedsiębiorca). Dzięki temu strony były w stanie 

zaprezentować i poznać nawzajem swoje oczekiwania. Zajęcia z coachem pozwoliły ponadto 

na odkrycie przez uczniów swoich predyspozycji zawodowych – poprzez podjęte działanie 

udało się sprofilować ścieżkę zawodową, jaką może podążać uczeń, by spełniać się 

zawodowo. Dzięki temu uczniowie zostali tak przydzieleni do stanowisk pracy, że sprawiało 

im to satysfakcję i przynosiło wymierne efekty. Zajęcia z coachem były prowadzone innymi 

metodami, niż zajęcia z doradcą zawodowym, dlatego przyniosły nadzwyczaj wymierne 

efekty w postaci odkrywania talentów i predyspozycji uczniów. 

Za dobrą praktykę należy uznać oferowanie przez pracodawców dalszego zatrudnieniu 

(np. w postaci stażu wakacyjnego) uczniom, którzy wyjątkowo aktywnie będą uczestniczyli 

w kształceniu praktycznym. Dzięki temu motywacja uczniów do podejmowania wysiłku 

polegającego na nauce i nabywaniu nowych kompetencji jest większa. 

Case study 3 – Prywatne Technikum AWANS w Kielcach 

Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach jest uczestnikiem grantu pn. „Korpus 

Fachowców – współpraca ekspertów dla efektywnego kształcenia praktycznego w branży 

gastronomiczno-hotelarskiej”, realizowanego przez Świętokrzyski Związek Pracodawców 

Prywatnych „Lewiatan”. Prócz wspomnianej szkoły, uczestnikami grantu są: Zespół Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespół Szkół Gastronomicznych 

i Hotelarskich im. KEN w Sandomierzu, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, 

Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

Powody przystąpienia do grantu 

Powodem przystąpienia do uczestnictwa w grancie była chęć wsparcia uczniów 

we wkraczaniu na rynek pracy. Motywacją szkoły do przystąpienia do uczestnictwa w grancie 

było ponadto realizowanie go przez ŚZPP „Lewiatan”, który wśród swoich celów statutowych 

ma wsparcie przedsiębiorców. Dawało to szansę na podjęcie współpracy z przedsiębiorcami 

o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku pracy. 
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Zakres uczestnictwa 

W grancie bierze udział 16 uczniów, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. 

Prócz zajęć praktycznych u pracodawców w ramach grantu zaplanowano: 

 Doradztwo edukacyjne dla Grantobiorców, przeprowadzane przez eksperta; 

 Kursy pedagogiczne dla przedsiębiorców; 

 Doradztwo zawodowe dla uczniów. 

Efekty uczestnictwa w grancie 

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach praktycznych, jest to dla nich atrakcyjne 

i interesujące doświadczenie. Szkoła otrzymuje pozytywne sygnały od pracodawców, 

dotyczące tego, że uczniowie dobrze reprezentują szkołę i odpowiedzialnie wykonują swoje 

obowiązki. Dobra atmosfera w relacjach pomiędzy szkołami a pracodawcami daje szansę na 

nawiązanie długotrwałej współpracy. 

W efekcie uczestnictwa w grancie uczniowie zostali wyposażeni w sprzęt, który może 

przydać im się na stanowisku pracy (np. ubiór branżowy, torby kucharskie). Wręczone 

upominki stanowiły motywację dla uczniów do podjęcia wysiłku polegającego na nauce 

u przedsiębiorcy. Przedstawiciele szkoły wyrazili zdanie, że uczniowie uczestniczący 

w grancie są wyjątkowo zmotywowani, widoczna jest pozytywna zmiana w ich podejściu 

do kształcenia, przekłada się to również na naukę teorii w warunkach szkolnych. 

Grant przynosi efekty również dla placówki: 

 Miejsca pracy dla osób pracujących w grancie; 

 Promocja szkoły w środowisku lokalnym; 

 Zakup wyposażenia zarówno dla szkoły, jak też dla pracodawców. 

Problemy w realizacji grantu 

Głównym problemem jest brak komunikacji pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem. Ponadto, 

problemy dotyczą kwestii losowych (np. nieobecności uczniów z uwagi na chorobę). 

Występujące problemy są rozwiązywane ze wsparciem uzyskiwanym przez Lidera projektu – 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i nie wpływają w sposób negatywny 

na realizację działań. 
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Dobre praktyki 

Za dobrą praktykę należy uznać utworzenie funkcji szkolnego animatora współpracy. Osoba 

zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za kontakt pomiędzy pracodawcami a szkołą. 

Dzięki temu przepływ informacji jest szybszy, pojawiające się problemy są na bieżąco 

wyjaśniane, a współpraca układa się płynnie. 

5. Przykłady dobrych praktyk 

Przeprowadzone case studies oraz badania ilościowe pozwoliły na stwierdzenie, że w ramach 

realizowanych grantów stosowane są liczne dobre praktyki. Te o największym wpływie 

wskazano poniżej. 

Dobra praktyka 1 

Za dobrą praktykę należy uznać utworzenie funkcji szkolnego animatora współpracy. Jest 

to osoba, której zadaniem jest pośrednictwo pomiędzy pracodawcami a szkołą. Dzięki 

powołaniu takiej funkcji pracodawcy, mając problem bądź sugestię dotyczącą współpracy, 

wiedzą, do kogo się zwrócić; wszystkie informacje trafiają do jednej osoby, co ułatwia ich 

agregację i proponowanie rozwiązań problemów. Osoba zatrudniona na takim stanowisku 

zajmuje się ponadto wyłącznie współpracą na linii szkoła-pracodawcy, nie posiada, jak 

np. nauczyciel, innych obowiązków. Dzięki temu jest w stanie 100% czasu pracy poświęcić 

na kwestie związane z zarządzaniem współpracą. Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko, 

że pracodawcy zainteresowani współpracą ze szkołą (również poza grantami), którzy zgłoszą 

się do placówki, nie uzyskają odpowiednich informacji zwrotnej nt. zainteresowania 

potencjalną współpracą. 

Dobra praktyka 2 

Kolejną dobrą praktyką jest zaangażowanie pracodawców w proces modyfikowania 

podstawy programowej oraz współtworzenia innowacyjnego modelu kształcenia. Poza 

projektem pracodawcy nie maja wpływu na kształtowanie podstawy programowej. Powoduje 

to niedostosowanie podstawy do potrzeb pracodawców (przykładem może być nauka 

na programach komputerowych, które nie są już wykorzystywane przez pracodawców). 

Zaangażowanie pracodawców w proces tworzenia modelu kształcenia powoduje, że czują się 

oni częścią tworzonego rozwiązania. Pozwala to także poznać rzeczywiste potrzeby rynku 
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pracy. Poprzez zastosowanie takiego rozwiązania uczniowie są lepiej przygotowani 

do wkroczenia na rynek pracy. Rozwiązanie takie podnosi także konkurencyjność szkoły, 

bowiem potencjalni uczniowie oraz ich rodzice widzą, że szkoła współpracuje 

z pracodawcami oraz w sposób rzeczywisty przygotowuje swoich uczniów do podjęcia pracy 

w zawodzie. 

Dobra praktyka 3 

Kolejną dobrą praktyką jest bieżący kontakt na linii pracodawcy-uczniowie oraz szkoły-

uczniowie w zakresie odbywanych przez uczniów zajęć praktycznych. Nauczyciele 

na bieżąco starają się uzyskać informację zwrotną od uczniów odnośnie do realizowanych 

przez nich zajęć praktycznych w przedsiębiorstwie. Jako osoby znające uczniów, cieszące się 

ich zaufaniem i mające z nimi kontakt na co dzień są w stanie uzyskać informację zwrotną 

i wychwycić ewentualne problemy, na które napotykają uczniowie podczas zajęć 

praktycznych. Dzięki temu są w stanie szybko zareagować i pomóc rozwiązać 

problematyczne sytuacje. Uczniowie czują, że mają odpowiednią opiekę ze strony szkoły, zaś 

pracodawcy maja poczucie, że przedstawiciele szkoły interesują się tym, jak przebiegają 

zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwie oraz angażują się w proces organizacji zajęć. Jest to 

dobra podstawa do dalszej, długofalowej, również poza projektowej współpracy. 

Jednocześnie należy wskazać, że uczniowie, każdorazowo po odbytych zajęciach 

u przedsiębiorców dowiadują się od swoich opiekunów w przedsiębiorstwach, jak zostali 

ocenieni. Dzięki temu są w stanie uzyskać informację zwrotną dotyczącą tego, które 

umiejętności opanowali, a nad którymi powinni jeszcze popracować. Nad problematycznymi 

umiejętnościami mogą popracować, w zależności od potrzeb, w pracowniach praktycznej 

nauki zawodu w szkołach. 

Dobra praktyka 4 

Za dobrą praktykę należy uznać wprowadzenie funkcji jobcoacha, pomagającego uczniom 

sprofilować kierunek zawodowy, w którym będą realizować zajęcia praktyczne. Jobcoach 

korzysta z innych metod pracy, niż doradca zawodowy oraz z bardziej zaawansowanych 

narzędzi diagnostycznych. Umożliwienie uczniom zajęć z jobcoachem pozwala uświadomić 

uczniom ich predyspozycje, ograniczenia oraz zainteresowania. Uczniowie, wybierając 

kierunek kształcenia zawodowego nie zawsze są bowiem przekonani co do tego, czy będą 
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chcieli wykonywać dany zawód w przyszłości. Często wybór jest losowy. Zajęcia 

z jobcoachem pozwalają zaś na sprofilowanie ścieżki zawodowej w ramach danego zawodu 

(np. być może uczniowie nie interesują się gastronomią ogółem, ale zafascynuje ich 

cukiernictwo, bowiem może się okazać, że mają zdolności manualne). Dzięki odbytym 

zajęciom z jobcoachem uczniowie poznali swoje predyspozycje zawodowe i mogli zostać 

przypisani do takich stanowisk pracy, które pozwoliły im na optymalne wykorzystanie 

potencjałów i umiejętności. 

Dobra praktyka 5 

Za dobrą praktykę należy uznać ustalenie zasad obecności nauczyciela 

w przedsiębiorstwie. Należy przy tym zaznaczyć, że każda szkoła powinna uczynić 

to indywidualnie, nie istnieje bowiem tzw. złoty środek. Przedstawiciele badanych szkół 

wyrażali zróżnicowane zdanie w tym aspekcie: obecność nauczyciela w przedsiębiorstwie 

powodowała stres u uczniów, dlatego jego nieobecność spowodowała, że uczniowie czuli 

się swobodniej i zwiększała się ich efektywność pracy; inni przedstawiciele szkół 

wskazywali, że nauczyciel był obecny na praktykach oraz razem z nimi wykonywał zadania, 

więc zapoznawał się ze specyfiką przedsiębiorstwa oraz zdobywał tym samym szacunek 

ze strony uczniów, jeszcze inni wskazywali, że wizyty nauczyciela w przedsiębiorstwie 

sprzyjały zacieśnianiu współpracy na linii szkoła-pracodawca. Niemniej jednak, niezależnie 

od przyjętego rozwiązania, wypracowanie zasad obecności nauczyciela podczas zajęć 

praktycznych w przedsiębiorstwie należy uznać za dobrą praktykę. Jest to element nadający 

ramy współpracy; dzięki temu uczniowie, nauczyciele oraz pracodawcy mogą wiedzieć, 

czego nawzajem mogą od siebie oczekiwać. 

Dobra praktyka 6 

Za dobrą praktykę należy uznać oferowanie przez pracodawców dalszego zatrudnienia 

(np. w postaci stażu wakacyjnego) uczniom, którzy wyjątkowo aktywnie będą 

uczestniczyli w kształceniu praktycznym Dzięki temu motywacja uczniów 

do podejmowania wysiłku polegającego na nauce i nabywaniu nowych kompetencji jest 

większa. Przedsiębiorcy mają szansę zaobserwować pracę uczniów, wybrać tych, których 

będą przygotowywali do podjęcia dalszej pracy w przedsiębiorstwie, zaś uczniowie mają 

szansę zdobycia dodatkowego źródła zarobku (np. w okresie wakacji).  
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6. Wnioski 

Diagnoza stanu realizacji założonych w projekcie wskaźników rezultatu 

i produktu 

Założone wskaźniki charakteryzują się zaawansowanym stopniem wdrażania, często 

przekraczającym planowane wartości docelowe. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu 

na działania podobne do tych realizowanych w ramach grantów. Zgłoszone przez 

Grantobiorców oraz ich partnerów trudności w realizacji mają charakter operacyjny i nie 

wpływają w istotny sposób na realizację projektu oraz osiąganie jego celów. 

Analiza zgodności podejmowanych przez Grantobiorców działań 

z planowanymi w specyfikacjach innowacyjnymi modelami kształcenia 

praktycznego 

Podejmowane działania są zgodne z tymi planowanymi w specyfikacjach. Wyrazem tego jest 

zadowalający stopień realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu osiąganych w ramach 

realizowanych grantów. Ponadto, analiza desk research pokazała, że zapisy raportów 

cząstkowych z realizacji grantu są zgodne z zapisami specyfikacji złożonych przez 

Grantobiorców. Świadczy to po dobrym przygotowaniu specyfikacji oraz prawidłowej 

diagnozie potrzeb szkolnictwa zawodowego w regionie. 

Identyfikacja obszarów, w których Grantobiorcy mogą podjąć inicjatywy 

lub działania  korygujące  

Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że zarówno Grantobiorcy i ich partnerzy, jak również 

nauczyciele, kadra zarządzająca szkół, uczniowie i pracodawcy są zadowoleni z podjętych 

w ramach grantów działań. Istnieją jednak obszary, w których możliwe byłoby podjęcie 

działań korygujących. Działania te mogłyby dotyczyć: 

 Zapewnienia większej liczby godzin/dni zajęć praktycznych dla uczniów; 

 Rozłożenia zajęć praktycznych na dłuższy czas; 

 Zwiększenia intensywności kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami – 

również w ramach kolejnych projektów; 

 Zapewnienia pracodawcy ze strony szkoły pomocy dopełnianiu formalności 

związanych przyjmowaniem uczniów na praktyki. 
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Prócz tego, w celu zapewnienia sprawniejszej realizacji grantów należy zapewnić możliwość 

sfinansowania kosztów zarządzania grantem oraz bieżące zaliczkowanie III transzy 

finansowania dla poszczególnych Grantobiorców. 

Identyfikacja „dobrych praktyk” w zakresie współpracy szkół 

z pracodawcami przy realizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy 

W ramach realizowanych grantów zaobserwowano dobre praktyki, które którymi kierowano 

się w trakcie realizacji projektów. Dotyczyły one zróżnicowanych kwestii i zaobserwowane 

zostały na różnych etapach realizacji wsparcia (zarówno na etapie przygotowania 

specyfikacji, jak również na etapie świadczenia wsparcia uczniom). Do głównych dobrych 

praktyk należy: 

 Utworzenie funkcji szkolnego animatora współpracy; 

 Zaangażowanie pracodawców w proces modyfikowania podstawy programowej oraz 

współtworzenia innowacyjnego modelu kształcenia; 

 Bieżący kontakt na linii pracodawcy-uczniowie oraz szkoły-uczniowie; 

 Wprowadzenie funkcji jobcoacha; 

 Ustalenie zasad obecności nauczyciela w przedsiębiorstwie; 

 Oferowanie przez pracodawców dalszego zatrudnienia uczniom, którzy wyjątkowo 

aktywnie będą uczestniczyli w kształceniu praktycznym. 
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7. Rekomendacje 

Numer 

rekomendacji 

Treść rekomendacji 

(strona w raporcie) 

Treść wniosku 

(strona w raporcie) 
Adresaci rekomendacji Sposób wdrożenia 

 

1. 

Należy podjąć działania 

zmierzające do 

aktualizacji i 

modyfikacji podstawy 

programowej 

obowiązującej w 

szkołach zawodowych, 

przede wszystkim w 

zawodach technik 

hotelarstwa, technik 

żywienia i usług 

gastronomicznych  oraz 

technik informatyk, 

które stanowiły 

przedmiot niniejszego 

badania. 

(s. 40-41). 

Podstawa programowa w szkołach 

zawodowych nie jest dostosowana do 

potrzeb rynku pracy oraz pracodawców. 

Uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną, 

która nie jest wykorzystywana w praktyce, 

nie nabywają zaś umiejętności przydatnych 

w pracy zawodowej. Również sposób 

przeprowadzania egzaminu zawodowego 

wskazuje, że większą wagę przykłada się do 

wiedzy teoretycznej, aniżeli praktycznej (s. 

40-41, 60). 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

Wyniki w nauce osiągane przez uczniów 

uczestniczących w grancie oraz 

nieuczestniczących w grancie należy 

zestawić i porównać. Wnioski wynikające 

z porównania tych dwóch grup uczniów 

oraz, przede wszystkim, efekty 

realizowanego projektu, powinny stanowić 

podstawę do przeprowadzenia rozmów na 

szczeblu centralnym w zakresie zmiany 

podstawy programowej. 

 

2. 

Należy zwiększyć 

liczbę godzin zajęć 

kształcenia 

praktycznego u 

pracodawcy  w 

stosunku do zajęć 

teoretycznych 

realizowanych w 

Ilość godzin przeznaczonych na praktyczne 

kształcenie zawodowe w 

przedsiębiorstwach jest zbyt mała w 

stosunku do oczekiwań i zapotrzebowania. 

Sam okres realizacji zajęć praktycznych, a 

także praca w zbyt licznych grupach 

powoduje, że uczniowie mają ograniczone 

możliwości wykonywania 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  

 

Organy prowadzące szkoły 

zawodowe 

Należy rozważyć kontynuację wsparcia 
uczniów, również w ramach kolejnych 
grantów lub projektów realizowanych 
ze źródeł zewnętrznych. Konieczne jest 
poddanie analizie możliwości uzyskania 
wsparcia jeszcze w ramach bieżącej 
perspektywy finansowej UE (ze 
środków RPO WŚ lub POWER). Ponadto, 
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placówkach (s. 43,45 

oraz 48). 

 

skomplikowanych, wymagających dużej 

wiedzy i znacznego stopnia umiejętności 

zadań (s. 43, 45 oraz  48). 

sugerowane jest wprowadzenie  zmian 

wynikajacych z prawa oświatowego. 

 

 

 

3. Należy zapewnić 

uczniom zróżnicowanie 

obowiązków 

wykonywanych w 

trakcie odbywania zajęć 

praktycznych, w tym 

powierzanie im bardziej 

skomplikowanych i 

złożonych zadań niż 

dotychczas (s. 45-48). 

Uczniowie biorący udział w zajęciach 

praktycznych u przedsiębiorców często 

pracują na jednym stanowisku pracy, 

wykonują również proste czynności. 

Ponadto powinno się zwrócić szczególną 

uwagę na realizację zadań, które będą 

przydatne w trakcie przystąpienia do 

egzaminu zawodowego (s.45-48). 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Organy prowadzące szkoły 

zawodowe 

 

Pracodawcy 

 

Szkoły zawodowe  

 

Należy programowo zwiększyć zakres 

obowiązków realizowanych w trakcie 

obowiązkowych zajęć praktycznych w 

przedsiębiorstwach. Uczniowie powinni 

wykonywać zadania o bardziej złożonym 

charakterze, których realizacja będzie 

miała przełożenie na wynik egzaminu 

zawodowego. Powinno również 

przydzielać  takie zadania, które mają za 

zadanie kształtować kompetencje miękkie 

uczniów – w tym odpowiedzialności za 

powierzone obowiązki. 

 

4. 

Konieczne jest 

zapewnienie większej 

liczby osób 

posiadających 

przygotowanie 

pedagogiczne w 

przedsiębiorstwach (s. 

43-44). 

Osoby pełniące rolę opiekunów w 

przedsiębiorstwach powinny poświęcać 

więcej uwagi praktykantom (s. 45-48).  

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  

 

Organy prowadzące szkoły 

zawodowe 

W ramach wdrażanych działań należy 

położyć nacisk przede wszystkim na kursy 

pedagogiczne dla przedsiębiorców – 

zwiększenie liczby opiekunów w 

przedsiębiorstwach pozwoli na 

zapewnienie możliwości pracy w 

mniejszych grupach, a co za tym idzie – 

mniejsza liczba uczniów będzie 

znajdowała się pod opieką jednego 

opiekuna – umożliwi to poświęcenie 

większej uwagi uczniom. Ponadto warto 

byłoby zaoferować pracodawcom 

dofinansowania umożliwiające odbycie 
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stosownych kursów pedagogicznych. 

 

5. 

W celu zwiększenia 

jakości kształcenia 

praktycznego zaleca się 

nawiązanie współpracy 

z szerokim gronem 

przedsiębiorców oraz 

wprowadzenie nowych 

formuł współpracy 

pomiędzy szkołą a 

pracodawcami (s. 61, 

79). 

Realizowane granty wywarły znaczny 

wpływ na jakość kształcenia zawodowego 

w szkołach oraz na jakość kształcenia 

praktycznego u przedsiębiorców. Należy 

zatem kontynuować podjęte działania, 

ponieważ przekładają się one na jakość 

nauczania oraz mają szansę wpłynąć na 

sytuację absolwentów szkół zawodowych 

na rynku pracy (s. 61, 79). 

 

Szkoły zawodowe  

 

Organy prowadzące szkoły 

zawodowe 

 

Przedsiębiorstwa 

 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

Nowe formuły współpracy pomiędzy 

szkołą a pracodawcami powinny objąć 

m.in.: 

 dalsze dofinansowanie tworzenia 

miejsc kształcenia praktycznego w 

przedsiębiorstwach, prowadzenie 

przez przedstawicieli 

przedsiębiorstwa zajęć 

praktycznych w szkole, 

 zapewnienie pracodawcom 

kompleksowej pomocy w zakresie 

dopełniania niezbędnych 

formalności związanych z 

przyjmowaniem uczniów na 

zajęcia praktyczne. 

 

6. 

Należy dążyć do 

zwiększenia liczby 

stanowisk 

praktycznej nauki 

zawodu w 

przedsiębiorstwach  

(s. 35, 54). 

Ograniczona współpraca pomiędzy 

szkołami a przedsiębiorstwami może 

wynikać z faktu, że przedsiębiorstwa nie 

mają odpowiedniej liczby 

wyposażonych stanowisk kształcenia 

praktycznego. Nie posiadają również 

odpowiedniego wyposażenia – w 

odpowiedniej ilości, by zaspokoić 

potrzeby uczniów szkół zawodowych w 

zakresie kształcenia praktycznego  

(s. 35, 54). 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  

 

Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej 

 

Ministerstwo Finansów 

 

Szkoły zawodowe  

 

Organy prowadzące 

Szkoły zawodowe 

W ramach kolejnych planowanych 

projektów należy położyć nacisk na 

zapewnienie odpowiedniego wyposażenia 

stanowisk pracy w przedsiębiorstwach 

przeznaczonych dla uczniów. Rozważyć 

należy konsultację z przedsiębiorstwami 

tego, jaki sprzęt jest najbardziej pożądany 

z ich punktu widzenia. Sugerowanym 

rozwiązaniem jest zakup odpowiedniego 

sprzętu przez przedsiębiorstwa oraz 

udostępnienie go uczniom w trakcie 

realizowanych zajęć praktycznych. 

Elementem zachęcającym pracodawców 
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do doposażania stanowisk pracy mogłyby 

być zmiany systemowe takiej jak ulgi 

podatkowe czy też zwolnienia z opłaty 

podatku VAT w przypadku zakupu 

wyposażenia stanowisk pracy do 

praktycznej nauki zawodu.  

 

7. 

Należy dążyć do 

wypracowania modelu 

komunikacji pomiędzy 

szkołami a 

pracodawcami, 

obejmującego zarówno 

działania zmierzające 

do zawiązania 

współpracy, jak 

również formy 

aktywności w ramach 

podjętej współpracy (s. 

70). 

Badanie wykazało, że szkoły zawodowe i 

przedsiębiorcy przyjmują zróżnicowane 

modele komunikacji, w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów, czynienia 

ustaleń itp. Sposoby komunikacji są 

kształtowane w wyniku tworzenia się tzw. 

„kultury współpracy”. W przypadku 

nowych partnerstw komunikacja ta może 

być jednak utrudniona  do czasu znalezienia 

optymalnego modelu komunikacji. Z tego 

względu zasadne jest wypracowanie 

standardu komunikacji (s. 70) 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Szkoły zawodowe  

 

Organy prowadzące szkoły 

zawodowe 

 

Przedsiębiorstwa 

Należy zorganizować spotkanie z 

przedstawicielami szkół uczestniczących 

w grantach – na spotkaniu tym 

przedstawiciele szkół będą mieli 

możliwość prezentacji wypracowanych 

modeli komunikacji z pracodawcami. 

Dyskusja na temat zalet i wad wybranych 

przez poszczególne podmioty rozwiązań 

oraz tego, czy w odniesieniu do 

wszystkich pracodawców wybrane metody 

komunikacji mają szansę się sprawdzić 

może stanowić punkt wyjścia do 

wypracowania standardu komunikacji, 

ułatwiającego współpracę. Standard ten 

będzie może rozpowszechnić w celu 

stosowania go również poza projektem, 

przez inne podmioty. 

 

8. 

Zaleca się 

uszczegółowienie 

formularza raportu 

cząstkowego 

merytoryczno-

finansowego o kwestie 

związane ze stopniem 

W raportach cząstkowych (merytoryczno-

finansowych) z realizacji grantu czasem 

brakuje istotnych informacji i nie jest 

możliwe wskazanie, w jakim stopniu 

zrealizowane zostały dotychczas wskaźniki 

rezultatu. Warto wprowadzić w tym 

zakresie zmiany eliminujące te wątpliwości. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

 

Grantobiorcy 

Do formularza raportu cząstkowego 

merytoryczno-finansowego należy dodać 

tabele ze stopniem osiągnięcia 

wskaźników w danym okresie oraz 

narastająco, od początku projektu. 
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osiągnięcia 

wskaźników (s. 16). 

W obecnej formie istnieje dowolność, jeśli 

chodzi o opis zrealizowanych działań, co 

powoduje trudności w zakresie agregacji 

danych dot. realizacji wskaźników produktu 

oraz rezultatu (s. 16). 

 

9. 

Należy zaangażować 

pracodawców w 

kształtowanie 

programów nauczania 

oraz programów zajęć 

praktycznych (s. 41, 

52). 

Badanie dowiodło, że istnieją rozbieżności 

pomiędzy oczekiwaniami pracodawców co 

do kształcenia praktycznego, a wiedzą 

przekazywaną uczniom w szkołach. Z 

uwagi na to, że pracodawcy są najbardziej 

zorientowani w zakresie zmian, jakie 

zachodzą w branży, którą reprezentują, 

konieczne jest zaangażowanie ich w 

kształtowanie programów nauczania oraz 

programów zajęć praktycznych (s. 41, 52). 

Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  

Szkoły zawodowe 

 

Organy prowadzące szkoły 

zawodowe 

W celu realizacji zalecenia należy 

zaangażować pracodawców jako 

ekspertów, np. do konsultowania 

podstawy programowej i programów zajęć 

praktycznych. Dzięki temu możliwe 

będzie dostosowanie kształcenia do 

potrzeb pracodawców i rynku pracy. 

Należy też stworzyć warunki do tego, by 

przedstawiciele przedsiębiorców, jako 

eksperci-praktycy, prowadzili zajęcia 

praktyczne w szkołach. 
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8. Aneks – wzory narzędzi badawczych 

8.1. Kwestionariusz badania CAPI/PAPI z Grantobiorcami i ich partnerami 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

W związku z tym, chciał(a)bym poprosić Pana/ią o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uprzejmie 

proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. 

1. Jak oceniają Państwo udział w projekcie „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe 

możliwości zawodowe”? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

1. Proszę uzasadnić swoją ocenę. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Czy udało się Państwu zrealizować założone w projekcie cele? 

a) Tak 

b) Nie (proszę przejść do pyt. 4) 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 4) 

3. Jak oceniają Państwo stopień, w jakim dotychczas udało się Państwu zrealizować cel/cele 

założony/e w ramach projektu? 

a) Zdecydowanie dobrze (dlaczego?) … 

b) Raczej dobrze (dlaczego?) … 

c) Przeciętnie (dlaczego?) … 

d) Raczej źle (dlaczego?) … 

e) Zdecydowanie źle (dlaczego?) … 

4. Czy osiągnięcie celów w ramach Państwa projektu było: 

a) Zdecydowanie łatwe (co o tym zadecydowało?) … 

b) Raczej łatwe (co o tym zadecydowało?) … 

c) Ani łatwe, ani trudne 

d) Raczej trudne (co o tym zadecydowało?) … 

e) Zdecydowanie trudne (co o tym zadecydowało?) … 

5. Czy w Państwa projekcie są elementy, które trudno Państwu realizować? 

a) Tak (które to elementy?) … 

b) Nie (proszę przejść do pyt. 7) 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 7) 

6. Z czego wynikają trudności w realizacji? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

7. Czy istnieją jakieś działania, które mogły by usprawnić realizację projektu? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

8. Czy Państwa zdaniem wysokość dofinansowania na realizację projektu była wystarczająca? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie 

tak”. 

1 2 3 4 5 
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9. Czy spełnienie warunków formalnych do udziału w projekcie stanowiło dla Państwa 

trudność?  

a) Tak (których warunków i dlaczego?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

10. Czy spełnienie warunków merytorycznych do udziału w projekcie stanowiło dla Państwa 

trudność? 

a) Tak (których warunków i dlaczego?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

11. Czy, Państwa zdaniem, wdrażany przez Państwa model kształcenia praktycznego przyniesie 

korzyści uczestnikom w ich sytuacji na rynku pracy? 

a) Zdecydowanie tak (jakie to mogą być korzyści?) … 

b) Raczej tak (jakie to mogą być korzyści?) … 

c) Raczej nie (dlaczego?) … 

d) Zdecydowanie nie (dlaczego?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

12. W jakim stopniu realizacja Państwa projektu wspiera osoby z wykształceniem podstawowym 

lub gimnazjalnym?  

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa 

w bardzo dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

13. Proszę uzasadnić odpowiedź: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

14. Czy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym chętnie angażują się 

w uczestnictwo w projekcie? 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

15. Czy instytucja, którą Państwo reprezentują, podjęła w ramach realizacji projektu współpracę 

z partnerem zagranicznym? 

a) Tak 

b) Nie (dlaczego?) … (proszę przejść do pyt. 18) 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 18) 

16. Jakie korzyści dały Państwu konsultacje projektu z partnerem zagranicznym? 

Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie przyniosły żadnych korzyści”, 

a 5 „przyniosły bardzo duże korzyści”. 

1 2 3 4 5 

     
 

17. Proszę uzasadnić odpowiedź: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

18. Czy w wyniku Państwa działań w projekcie zwiększyła się liczba osób biorących udział 

w kursach zawodowych (pedagogicznych) dla przedsiębiorców? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie 

tak”. 

 

1 2 3 4 5 
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19. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpływa na podniesienie jakości 

szkolnictwa zawodowego? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa 

w bardzo dużym stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

20. Dlaczego tak oceniają Państwo wpływ swojego projektu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

21. Czy w celu osiągnięcia lepszych efektów można było podjąć jakieś dodatkowe działania? 

a) Tak (jakie?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

22. Czy identyfikują Państwo bariery dotyczące kształcenia zawodowego i rynku pracy, którym 

Państwa projekt przeciwdziała? 

a) Tak (jakie to bariery?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

23. Czy Państwa projekt zakłada innowacyjne, skuteczne rozwiązania dotyczące reagowania na 

wyzwania związane z kształceniem zawodowym oraz zatrudnieniem? 

a) Tak (jakie to rozwiązania?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

24. Czy realizowany przez Państwa projekt wpisuje/wpisywał się w jakieś inne cele niż wskazane 

powyżej? 

a) Tak (proszę wskazać, jakie to cele?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

25. Czy wypracowali Państwo jakieś „dobre praktyki”, tj. skuteczne, rozwiązania, wyróżniające 

Państwa na tle innych podmiotów realizujących projekt, ułatwiające realizację projektu lub 

zachęcające uczestników do udziału w projekcie? 

a) Tak (jakie?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

26. W jakim stopniu Państwa projekt odpowiada na potrzeby uczestników? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w żadnym”, a 5 „wpływa w bardzo dużym 

stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

Pytanie przeznaczone dla osób, które w poprzednim pytaniu udzieliły odpowiedzi innej niż „5”. 

27. Jeśli posiadają Państwo wiedzę, które potrzeby uczestników projektu nie zostały zaspokojone, 

proszę je wskazać. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

28. Czy istnieją dodatkowe działania, które można by podjąć w celu skuteczniejszego 

odpowiadania na potrzeby uczestników? 

a) Tak (jakie?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

Metryka 
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29. Jaki podmiot Państwo reprezentują? 

a) Szkoła zawodowa – techniczna 

b) Centrum Kształcenia Praktycznego 

c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

d) Organizacja pozarządowa 

e) Organizacja pracodawców 

f) Agencja/centrum przedsiębiorców 

g) Instytucja otoczenia biznesu 

h) Jednostka samorządu terytorialnego 

i) Organ prowadzący szkołę inny niż jednostka samorządu terytorialnego 

j) Inny podmiot (jaki?) … 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.2. Kwestionariusz badania CAPI/PAPI z przedstawicielami kadry zarządzającej 

szkołami zawodowymi 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

W związku z tym, chciał(a)bym poprosić Pana/ią o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uprzejmie 

proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. 

1. Jak Pan/Pani ocenia przydatność projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości 

zawodowe” dla uczniów? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

2. Proszę uzasadnić swoją ocenę. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy uczestnictwo w projekcie pozwala zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia 

zawodowego? 

a) Zdecydowanie tak (w jaki sposób?) … 

b) Raczej tak (w jaki sposób?) … 

c) Raczej nie (dlaczego?) … 

d) Zdecydowanie nie (dlaczego?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

4. Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone w największym stopniu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone w najmniejszym stopniu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jak Pan/Pani ocenia przydatność dla uczniów zajęć praktycznych u pracodawcy w ramach 

projektu? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

 

1 2 3 4 5 
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7. W jakim stopniu realizowany projekt wpływa/wpłynął na podniesienie jakości kształcenia 

w Państwa placówce? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa 

w bardzo dużym stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

8. W jakim stopniu realizowany projekt wpływa/wpłynął na zwiększenie skali i jakości 

kształcenia praktycznego w miejscu pracy? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 

bardzo dużym stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

9. W jakim stopniu Państwa udział w projekcie zakłada wsparcie osób z wykształceniem 

podstawowym lub gimnazjalnym?  

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w bardzo małym stopniu”, a 5 „w bardzo 

dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

10. Proszę uzasadnić odpowiedź. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

11. Czy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym chętnie angażują się 

w uczestnictwo w projekcie? 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

12. W jakim stopniu projekt pozwolił na lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego w Państwa 

placówce do potrzeb rynku pracy? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

13. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się do przetestowania i wypracowania 

nowych, skutecznych rozwiązań w kontekście wyzwań związanych z kształceniem 

zawodowym oraz zatrudnieniem? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynia”, a 5 „wpływa 

w bardzo dużym stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

14. Czy Państwa zdaniem realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia szans uczniów 

kształcenia zawodowego na rynku pracy? 

a) Zdecydowanie tak(które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 



 

 

St
ro

n
a 
1

0
7

 

15. Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby uczniów uczestniczących w projekcie? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

16. Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby pracodawców zatrudniających 

absolwentów szkół zawodowych? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … (proszę przejść do pyt. 18) 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … (proszę przejść do pyt. 18) 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 18) 

17. Na jakie potrzeby pracodawców odpowiada projekt? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

18. Czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach projektu, 

by lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół zawodowych? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

19. Czy realizując projekt napotkali Państwo na jakieś trudności bądź bariery? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie (proszę przejść do pyt. 21) 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 21) 

20. Proszę wskazać, na czym polegały napotkane trudności lub bariery? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

21. Jak oceniają Państwo współpracę z pracodawcami w ramach projektu? 

a) Zdecydowanie dobrze 

b) Raczej dobrze 

c) Raczej źle (dlaczego?) … 

d) Zdecydowanie źle (dlaczego?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

22.  Co, Pana/Pani zdaniem, mogłoby wpłynąć na skuteczniejszą współpracę pomiędzy szkołami 

a pracodawcami? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.3. Kwestionariusz badania CAPI/ PAPI z nauczycielami 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

W związku z tym, chciał(a)bym poprosić Pana/ią o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uprzejmie 

proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. 
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1. Jak Pan/Pani ocenia przydatność dla uczniów projektu „Innowacyjna edukacja – nowe 

możliwości zawodowe”? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

2. Proszę uzasadnić swoją ocenę. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. Czy uczestnictwo w projekcie pozwala zaspokoić potrzeby uczniów w zakresie kształcenia 

zawodowego? 

a) Zdecydowanie tak (w jaki sposób?) … 

b) Raczej tak (w jaki sposób?) … 

c) Raczej nie (dlaczego?) … 

d) Zdecydowanie nie (dlaczego?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

4. Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone w największym stopniu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Jakie potrzeby uczniów zostały zaspokojone w najmniejszym stopniu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jak Pan/Pani ocenia przydatność dla uczniów zajęć praktycznych u pracodawcy w ramach 

projektu? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

7. W jakim stopniu realizowany projekt wpływa/wpłynął na podniesienie jakości kształcenia w 

Państwa placówce? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 

bardzo dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

8. W jakim stopniu realizowany projekt wpływa/wpłynął na zwiększenie skali i jakości 

kształcenia praktycznego w miejscu pracy? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 

bardzo dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

9. W jakim stopniu Państwa udział w projekcie zakłada wsparcie osób z wykształceniem 

podstawowym lub gimnazjalnym?  

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 

bardzo dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

10. Proszę uzasadnić odpowiedź. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

11. Czy osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym chętnie angażują się 

w uczestnictwo w projekcie? 

a) Zdecydowanie tak 
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b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

12. W jakim stopniu projekt pozwolił na lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego w Państwa 

placówce do potrzeb rynku pracy? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 

bardzo dużym stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

13. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się do przetestowania i wypracowania 

nowych, skutecznych rozwiązań w kontekście wyzwań związanych z kształceniem 

zawodowym oraz zatrudnieniem? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle się nie przyczynia”, a 5 „wpływa 

w bardzo dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

14. Czy Państwa zdaniem realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia szans uczniów 

kształcenia zawodowego na rynku pracy? 

a) Zdecydowanie tak(które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

15. Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby uczniów uczestniczących w projekcie? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

16. Czy Państwa zdaniem projekt odpowiada na potrzeby pracodawców zatrudniających 

absolwentów szkół zawodowych? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … (proszę przejść do pyt. 18) 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … (proszę przejść do pyt. 18) 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 18) 

17. Na jakie potrzeby pracodawców odpowiada projekt? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

18. Czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach projektu, 

by lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół zawodowych? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

19. Czy realizując projekt napotkali Państwo na jakieś trudności bądź bariery? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie (proszę przejść do pyt. 21) 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 21) 

20. Proszę wskazać, na czym polegały napotkane trudności lub bariery? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 
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21. Jak oceniają Państwo współpracę z pracodawcami w ramach projektu? 

a) Zdecydowanie dobrze 

b) Raczej dobrze 

c) Raczej źle (dlaczego?) … 

d) Zdecydowanie źle (dlaczego?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

22.  Co, Pana/Pani zdaniem, mogłoby wpłynąć na skuteczniejszą współpracę pomiędzy szkołami 

a pracodawcami? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.4. Kwestionariusz badania CAPI/ PAPI z uczniami 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

W związku z tym, chciał(a)bym poprosić Pana/ią o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uprzejmie 

proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. 

1. Jak Pan/Pani ocenia uczestnictwo w zajęciach praktycznych u pracodawcy, realizowanych w 

ramach projektu? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

2. Czy uczestnictwo w projekcie pozwoliło zaspokoić Pana/Pani potrzeby w zakresie kształcenia 

zawodowego?  

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie (proszę przejść do pyt. 4) 

d) Zdecydowanie nie (proszę przejść do pyt. 4) 

e) Trudno powiedzieć (proszę przejść do pyt. 5) 

3. Jakie Pana/Pani potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego zostały zaspokojone w 

największym stopniu? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jakie Pana/Pani potrzeby związane z kształceniem zawodowym nie zostały zaspokojone? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

5. Jakich działań Pan/Pani oczekuje, żeby Pana/Pani potrzeby związane z kształceniem 

zawodowym zostały zaspokojone? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. Jak ocenia Pan/Pani pomoc ze strony szkoły w trakcie zajęć praktycznych u pracodawcy? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 

1 2 3 4 5 

     
 

7. Jak Pan/Pani ocenia poziom opieki ze strony pracodawcy podczas zajęć praktycznych? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 najwyższą. 
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1 2 3 4 5 

     
 

8. Czy stanowisko w miejscu, gdzie odbywał/a Pan/Pani praktyki było dobrze wyposażone? 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie (jakiego wyposażenia brakowało?) … 

d) Zdecydowanie nie (jakiego wyposażenia brakowało?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

9. Czy w trakcie uczestnictwa w zajęciach praktycznych u pracodawcy wystąpiły któreś 

z wymienionych problemów? 

Możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi. 

a) Zły kontakt z pracodawcą 

b) Duża ilość formalności 

c) Niedopasowanie dni lub godzin zajęć u pracodawcy 

d) Zbyt dużo obowiązków nałożonych przez pracodawcę 

e) Brak nauki nowych umiejętności (wykonywanie jedynie najprostszych czynności) 

f) Inne problemy (jakie?) … 

10. Czy zajęcia praktyczne u przedsiębiorcy pozwoliły Panu/Pani na zdobycie nowej wiedzy/ 

umiejętności/ kompetencji? 

a) Zdecydowanie tak (jakich?) … 

b) Raczej tak (jakich?) … 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

11. Czy Pana/Pani zdaniem zdobyte podczas zajęć praktycznych u pracodawcy wiedza/ 

umiejętności/ kompetencje będą przydatne podczas przygotowania do egzaminu 

zawodowego? 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

12. Które stwierdzenia wyróżniają zajęcia praktyczne w szkole, a które u pracodawcy? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, 

a 5 „zdecydowanie się zgadzam”. 

a) Zajęcia w szkole 

 1 2 3 4 5 

Organizowane zajęcia praktyczne są ciekawe      

Stanowisko pracy jest dobrze wyposażone      

Nauczyciele i instruktorzy nauki posiadają dużą wiedzę      

Podczas zajęć zdobywam nowe umiejętności zawodowe      

 

b) Zajęcia u pracodawcy 

 1 2 3 4 5 

Organizowane zajęcia praktyczne są ciekawe      

Stanowisko pracy jest dobrze wyposażone      

Nauczyciele i instruktorzy nauki posiadają dużą wiedzę      

Podczas zajęć zdobywam nowe umiejętności zawodowe      
 

13. Czy Pana/Pani zdaniem uczestnictwo w projekcie przyczyni się do zwiększenia Pana/Pani 

szans na lokalnym rynku pracy? 
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a) Zdecydowanie tak(które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają/będą miały na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

14. Jakie działania należałoby podjąć, by zajęcia praktyczne u pracodawcy były bardziej 

atrakcyjne i przydatne? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.5. Kwestionariusz badania CAPI/ PAPI z przedstawicielami pracodawców 
Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

W związku z tym, chciał(a)bym poprosić Pana/ią o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Uprzejmie 

proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. 

1. Jak Pan/Pani ocenia przydatność projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości 

zawodowe” dla uczniów? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”. 

1 2 3 4 5 

     
 

2. Proszę uzasadnić swoją ocenę. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy uczestnictwo w projekcie przyniosło korzyści dla Państwa przedsiębiorstwa? 

a) Zdecydowanie tak (jakie?) … 

b) Raczej tak (jakie?) … 

c) Raczej nie 

d) Zdecydowanie nie 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

4. Czy uczniowie wyrażali zadowolenie z zajęć praktycznych, które odbywali w Państwa 

przedsiębiorstwie? 

a) Zdecydowanie tak (z czego byli najbardziej zadowoleni?) … 

b) Raczej tak (z czego byli najbardziej zadowoleni?) … 

c) Raczej nie (co im się nie podobało?) … 

d) Zdecydowanie nie (co im się nie podobało?) … 

e) Nie mam wiedzy w tym zakresie (nie czytać) 

5. W jakim stopniu odbyte przez uczniów praktyki przyczyniły się do podniesienia jakości ich 

edukacji zawodowej? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa 

w bardzo dużym stopniu”. 

 

1 2 3 4 5 

     
 

6. W jakim stopniu realizowany projekt wpływa na zwiększenie skali i jakości kształcenia 

praktycznego w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia 

zawodowego? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 
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bardzo dużym stopniu”. 

   
 

1 2 3 4 5 

     
 

7. W jakim stopniu realizowany projekt wpływa na aktywne kształtowanie profilu szkolnictwa 

zawodowego i dostosowanie go do potrzeb pracodawców? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie wpływa”, a 5 „wpływa w 

bardzo dużym stopniu”. 

     
 

1 2 3 4 5 

     
 

8. Jak oceniają Państwo przydatność tych rozwiązań? 

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo mała”, a 5 „bardzo duża”. 

1 2 3 4 5 

     
 

9. Czy dzięki projektowi uczniowie biorący udział w praktykach są lepiej przygotowani do 

wkroczenia na rynek pracy? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

10. Czy sposób realizacji projektu i podejmowane w projekcie działania są/były dostosowane do 

potrzeb uczniów (uczestników projektów)? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

11. Czy działania w ramach projektu były/są dostosowane do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa? 

a) Zdecydowanie tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

b) Raczej tak (które czynniki mają na to wpływ?) … 

c) Raczej nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

d) Zdecydowanie nie (które czynniki mają na to wpływ?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

12. W jakim stopniu Państwa udział w projekcie zakłada wsparcie osób z wykształceniem 

podstawowym lub gimnazjalnym?  

Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie zakłada”, a 5 „zakłada 

w bardzo dużym stopniu”. 

1 2 3 4 5 

     
 

13. Proszę uzasadnić odpowiedź. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

14. Czy realizując projekt napotkali Państwo na jakieś trudności bądź bariery? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie (proszę przejść do pyt. 16) 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) (proszę przejść do pyt. 16) 

15. Proszę wskazać, na czym polegały napotkane trudności lub bariery? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

16. Czy można podjąć jakieś dodatkowe działania, prócz tych realizowanych w ramach projektu, 

by lepiej zaspokoić potrzeby uczniów szkół zawodowych w zakresie praktyk oraz potrzeby 
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Państwa przedsiębiorstwa? 

a) Tak (jakie to działania?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

17. Jak oceniają Państwo współpracę ze szkołami w ramach projektu? 

a) Zdecydowanie dobrze 

b) Raczej dobrze 

c) Raczej źle (dlaczego?) … 

d) Zdecydowanie źle (dlaczego?) … 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

18. Czy w ramach projektu były realizowane jakieś nowe, niewykorzystywane do tej pory 

sposoby zapewnienia współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami? 

a) Tak (jakie to były rozwiązania?) … 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

19. Co, Pana/Pani zdaniem, mogłoby wpłynąć na skuteczniejszą współpracę pomiędzy szkołami 

a pracodawcami? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.6. Scenariusz badania FGI 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

Bardzo proszę o udzielanie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. 

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie rozmowy? Nagranie i sporządzona z niego transkrypcja 

zostaną wykorzystane przez Zespół Badawczy wyłącznie do sporządzenia raportu z badania. 

Wypowiedzi będą anonimowe – nie będą przypisane do konkretnych osób, a samo nagranie nie 

będzie udostępniane osobom trzecim (jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, będę robił(a) 

notatki). 

1. Jaka jest skuteczność i efektywność projektu pod względem osiągnięcia zakładanych 

wartości wskaźników… (uwaga do moderatora – dopytać o każdy z poniższych 

wskaźników):  

a) …liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali mikro? 

b) …liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem 

w programie? 

c) …liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie? 

d) …liczba przeprowadzonych spotkań grantowych? 

e) …liczba osób biorących udział w kursach zawodowych dla przedsiębiorców? 

2. Jakie działania należałoby podjąć aby zmaksymalizować efektywność projektu pod 

względem możliwości osiągnięcia wymienionych wartości wskaźników? 

Czy możliwe było osiągnięcie wyższej wartości tych wskaźników? Jeśli tak, co należałoby 

zrobić w tym celu? Dlaczego tego nie uczyniono – co stało na przeszkodzie? 

W jakim stopniu, Państwa zdaniem, aktualny stan realizacji projektu zapewnia osiągnięcie 

założonych wskaźników rezultatu i produktu? 

3. Czy w wyniku realizowanego projektu udało się zrealizować następujące cele (uwaga do 

moderatora – dopytać o każdy z poniższych celów): 
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a) …podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego? 

b) …zwiększenie częstości i jakości kształcenia praktycznego w miejscu pracy jako 

integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego? 

c) …niwelowanie barier zidentyfikowanych w trakcie pogłębionej analizy? (Jakich barier?) 

d) …aktywne kształtowanie profilu szkolnictwa zawodowego i wyższego zgodnie z 

oczekiwaniami regionalnej gospodarki wynikających z zapisów Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego do 2020 r.? 

e) …przetestowanie i wypracowanie nowych, skutecznych rozwiązań problemów w obszarze 

kształcenia zawodowego oraz zatrudnienia? 

4. Jakie działania należałoby podjąć, aby w przyszłości osiągnąć cele projektu na 

maksymalnym możliwym poziomie? 

Kto powinien podjąć te działania? Dlaczego? 

Co należy zrobić, by możliwe było wdrożenie tych działań w życie? 

5. Jak bardzo działania podejmowane przez Grantobiorców odpowiadają innowacyjnym 

modelom kształcenia praktycznego? 

Które działania najbardziej odpowiadają tym modelom? Z czego to wynika? 

6. Czy są jeszcze jakieś zagadnienia związane z realizacją projektu, które nie zostały 

poruszone w rozmowie, a które są z Państwa punktu widzenia istotne? 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.7. Scenariusz panelu ekspertów 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

Pierwsza część naszego spotkania skoncentruje się na omówieniu wyników zrealizowanych badań, 

natomiast podczas drugiej omówione zostaną wnioski wyciągnięte przez Zespół Badawczy. 

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie rozmowy? Nagranie i sporządzona z niego transkrypcja 

zostaną wykorzystane przez Zespół Badawczy wyłącznie do sporządzenia raportu z badania. 

Wypowiedzi będą anonimowe – nie będą przypisane do konkretnych osób, a samo nagranie nie 

będzie udostępniane osobom trzecim (jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, będę robił(a) 

notatki). 

1. Jaka jest skuteczność i efektywność projektu pod względem osiągnięcia zakładanych 

wartości wskaźników… (uwaga do moderatora – dopytać o każdy z poniższych 

wskaźników):  

a) …liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali mikro? 

b) …liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem 

w programie? 

c) …liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie? 

d) …liczba przeprowadzonych spotkań grantowych? 

e) …liczba osób biorących udział w kursach zawodowych dla przedsiębiorców? 

2. Jakie działania należałoby podjąć aby zmaksymalizować efektywność projektu pod 

względem możliwości osiągnięcia wymienionych wartości wskaźników? 

Czy możliwe było osiągnięcie wyższej wartości tych wskaźników? Jeśli tak, co należałoby 

zrobić w tym celu? Dlaczego tego nie uczyniono – co stało na przeszkodzie? 

W jakim stopniu, Państwa zdaniem, aktualny stan realizacji projektu zapewnia osiągnięcie 

założonych wskaźników rezultatu i produktu? 

3. Jakie działania należałoby podjąć, aby w przyszłości osiągnąć cele projektu na 

maksymalnym możliwym poziomie? 
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Kto powinien podjąć te działania? Dlaczego? 

Co należy zrobić, by możliwe było wdrożenie tych działań w życie? 

4. Jak bardzo działania podejmowane przez Grantobiorców odpowiadają innowacyjnym 

modelom kształcenia praktycznego? 

Które działania najbardziej odpowiadają tym modelom? Z czego to wynika? 

5. W jakim stopniu, Państwa zdaniem, aktualny stan realizacji projektu zapewnia osiągnięcie 

założonych wskaźników rezultatu i produktu? 

6. Dodatkowo: omówienie i dopracowane wstępnych wniosków wypracowanych przez Zespół 

Badawczy. 

7. Czy są jeszcze jakieś zagadnienia związane z realizacją projektu, które nie zostały 

poruszone w rozmowie, a które są z Państwa punktu widzenia istotne? 

To już wszystkie pytania. Dziękuję za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

8.8. Scenariusz badania IDI (na potrzeby case study) 

Dzień dobry, 

 

nazywam się … i jestem moderatorem firmy EU-Consult. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzamy śródokresowe badanie ewaluacyjne w ramach 

projektu „Innowacyjna edukacja zawodowa – nowe możliwości zawodowe”. 

 

Bardzo proszę o udzielanie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.  

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie rozmowy? Nagranie i sporządzona z niego transkrypcja 

zostaną wykorzystane przez Zespół Badawczy wyłącznie do sporządzenia raportu z badania. 

Wypowiedzi będą anonimowe – nie będą przypisane do konkretnych osób, a samo nagranie nie 

będzie udostępniane osobom trzecim (jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, będę robił(a) 

notatki). 

1. Dlaczego zdecydowali się Państwo na uczestnictwo w projekcie? Jaka była Państwa 

motywacja do zgłoszenia się do projektu? 

2. Jaki są Państwa oczekiwania związane z projektem? Co chcieliby Państwo osiągnąć 

w ramach projektu? 

3. Na czym polega uczestnictwo Państwa instytucji w projekcie? 

Jakie działania podejmujecie Państwo w projekcie? Na czym one polegają? 

Z jakimi podmiotami współpracujecie Państwo w projekcie w celu realizacji swoich zadań? 

Na czym polega ta współpraca? Jak układa się ta współpraca? 

4. Ilu Państwa uczniów skorzystało dotąd ze wsparcia w ramach projektu? 
Czy chcieliby Państwo, aby więcej Państwa uczniów wzięło udział w projekcie? Dlaczego 

tak, dlaczego nie? 

5. W jakim stopniu wsparcie zaoferowane w ramach projektu było dopasowane do 

potrzeb uczniów? 

Czy uczniowie chętnie uczestniczą/uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach 

projektu? W których zajęciach uczniowie uczestniczyli najchętniej? Jak Pan/Pani sądzi, 

z czego to wynikało? 

6. Czy uczestnictwo w projekcie będzie miało wpływ na sytuację uczniów Państwa szkoły 

na rynku pracy? 
W jaki sposób uczestnictwo w projekcie wpłynie na sytuację uczniów? Dlaczego uważa 

Pan/Pani, że udział w projekcie będzie miał taki wpływ na sytuację uczniów? 

7. W jakim stopniu udział w projekcie przyczynić się może do poprawy funkcjonowania 

Państwa instytucji? 

W jakich obszarach odnotowano największą poprawę? Jaki wpływ na zmianę sytuacji 

Państwa placówki miał udział w projekcie, a jaką inne czynniki (np. dofinansowanie z innych 



 

 

St
ro

n
a 
1

1
7

 

źródeł)? 

W jakim stopniu udział w projekcie Państwa uczniów przyczynić się może do poprawy 

konkurencyjności Państwa instytucji? Czy uczniowie chętniej angażują się w proces 

zdobywania wiedzy i umiejętności? W jaki sposób się to przejawia? 

8. Jakie korzyści dla Państwa instytucji związane z uczestnictwem w projekcie, o których 

nie rozmawialiśmy do tej pory, Pan/Pani dostrzega? 

9. Czy do tej pory napotkali Państwo na problemy podczas realizacji projektu? 

Jeśli tak, to na czym one polegały? 

Czy udało się rozwiązać te problemy? Jeśli tak, to w jaki sposób, a jeśli nie, dlaczego nie 

udało się ich rozwiązać? Czy rozwiązywali Państwo problemy samodzielnie, czy z 

zaangażowaniem partnerów projektu? Dlaczego? 

10. Czy w ramach realizacji projektu wypracowali Państwo jakieś ciekawe, niespotykane 

dotąd rozwiązania, powodujące, że Państwa projekt wyróżniał się spośród innych 

realizowanych w regionie? 

Jeśli tak, to na czym one polegały? Proszę je opisać. 

11. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, o których rozmawialiśmy, czy można uznać, że 

projekt spełnia Państwa oczekiwania? Proszę uzasadnić odpowiedź. 
Co należałoby zmienić, by projekt w lepszy sposób odpowiadał na Państwa oczekiwania? 

12. Czy są jeszcze jakieś zagadnienia związane z realizacją projektu, które nie zostały poruszone 

w rozmowie, a które są z Państwa punktu widzenia istotne? 

To były już wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas! 
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9. Spis elementów graficznych w tekście 

9.2. Spis wykresów 

Wykres 1 Czy Państwa zdaniem wysokość dofinansowania na realizację grantu była 

wystarczająca? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”,  

a 5 „zdecydowanie tak”. ........................................................................................................... 14 

Wykres 2 Czy spełnienie warunków formalnych do udziału w grancie stanowiło dla Państwa 

trudność? .................................................................................................................................. 14 

Wykres 3 Czy spełnienie warunków merytorycznych do udziału w grancie stanowiło dla 

Państwa trudność? .................................................................................................................... 15 

Wykres 4 Czy udało się Państwu zrealizować założone w projekcie cele? ............................. 35 

Wykres 5 Jak oceniają Państwo stopień, w jakim dotychczas udało się Państwu zrealizować 

cel/cele założony/e w ramach grantu? ...................................................................................... 35 

Wykres 6 Czy osiągnięcie celów w ramach Państwa grantu było: .......................................... 36 

Wykres 7 W jakim stopniu Państwa grant odpowiada na potrzeby uczestników? Proszę 

o ocenę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „w żadnym”, a 5 „wpływa w bardzo dużym 
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