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SŁOWNIK

CAWI

Ankieta internetowa wspomagana komputerowo

CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna

CSR
Centrum Kształcenia
Zawodowego (CKZ)

Efekty kształcenia
Grant

Grantobiorca

Grantodawca
– Lider projektu

1.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ
na społeczeństwo

Sieć placówek edukacyjnych udostępniających pracownie zawodowe
oraz wykwalifikowaną kadrę zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym
dla potrzeb edukacji zawodowej. Z dniem 1 września 2019 roku Centra
Kształcenia Praktycznego (CKP) stały się z mocy prawa Centrami
Kształcenia Zawodowego1
Zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych
w procesie uczenia się2

Środki finansowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
które Grantodawca powierzył Grantobiorcy na podstawie Umowy
o powierzeniu grantu3

Uczestnik projektu grantowego, który po przejściu wszystkich etapów
rekrutacji i podpisaniu umowy o powierzenie grantu, otrzymał
dofinansowanie na realizację grantu. W ramach projektu grantowego
Grantobiorcami mogły być: szkoły zawodowe – techniczne;
Centra Kształcenia Praktycznego; Centra Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego; jednostki samorządu terytorialnego, jako organy
prowadzące szkoły; organizacje pozarządowe; organizacje pracodawców;
agencje/centra przedsiębiorców; instytucje otoczenia biznesu.
Grantobiorcami nie mogły być jednostki podległe Grantodawcy
nieposiadające odrębnej osobowości prawnej4
Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział
ds. Innowacji i Transferu Wiedzy realizujący projekt „Innowacyjna
edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy
o dofinansowanie z dnia 26.07.2017 r.5

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw.

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

3.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Harmonogram
rzeczowo-finansowy
Innowacyjny
Model Kształcenia
Praktycznego (IMKP)

Instytucje otoczenia
biznesu (IOB)

Instruktor praktycznej
nauki zawodu/
Opiekun praktyk
zawodowych
MEN
Nauczyciele
kształcenia
zawodowego
PARP
Partner projektu (BFI)

Załącznik do Specyfikacji IMKP określający zadania wraz
z przewidzianym czasem realizacji i wysokością planowanych kosztów

Nowatorski model kształcenia praktycznego, innowacyjny w skali kraju,
niepowielający standardowych form wsparcia zaplanowanych w RPO,
POWER, jak również w projektach zrealizowanych w perspektywie
finansowej 2007-2013, 2004-2006. Kluczowym, innowacyjnym aspektem
projektu będzie zwiększenie częstości, długości i jakości kształcenia
w miejscu pracy jako integralnego elementu formalnego kształcenia
zawodowego6
Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający
dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami
w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim,
posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz
kompetencyjne, niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP7

Osoba wyznaczona przez pracodawcę i zaakceptowana przez szkołę
do nauczania praktycznego uczniów w zakładzie, posiadająca niezbędne
uprawnienia (m.in. pedagogiczne)8
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kształcenie zawodowe prowadzą nauczyciele teoretycznych przedmiotów
zawodowych oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Zgodnie
z obecnie obowiązującą treścią Karty Nauczyciela pensum nauczycieli
kształcenia zawodowego wynosi 20 godzin9
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Instytut szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland
w Oberwart (Austria)

6.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

7.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych.

9.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2215)

8.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
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Podstawa programowa

Program nauczania

Projekt

Pracodawca

Ramowy Plan
Nauczania
Raport końcowy
z wdrażania IMKP

Podstawowy dokument państwowy (ministerialny) obowiązujący
prawnie, wyznaczający na danym etapie edukacyjnym cele kształcenia,
zestaw treści nauczania i umiejętności, które muszą być ujęte
w programach nauczania. Zawiera szczegółowy opis wymagań, określa,
czego uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma się nauczyć z różnych
przedmiotów na każdym etapie edukacyjnym, jakie nabyć umiejętności
oraz co będzie oceniane i jakie są wymagania egzaminacyjne10
Dokument opisujący, w jaki sposób zostaną zrealizowane treści
nauczania wskazane w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(kształcenia w zawodzie), dopuszczany do użytku w danej szkole przez
jej dyrektora na wniosek nauczyciela po uprzednim zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej. Program nauczania przedmiotu musi uwzględniać
potrzeby i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony11

Projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego12
Podmiot, który zawarł ze szkołą umowę na realizację nauczania
praktycznego uczniów danej szkoły w zakładzie pracy. Umowa zakłada
osiągnięcie określonych efektów kształcenia
Ustalony w szkole wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym,
przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych13

Raport, który Grantobiorcy byli zobowiązani przedłożyć do 14 dni
kalendarzowych po zakończeniu wdrażania IMKP na potwierdzenie
realizacji zaplanowanych zadań i poniesienia wydatków zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym14

10.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.

11.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4).

12.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania
dla publicznych szkół.

14.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Specyfikacje IMKP

Szkolny Animator
Współpracy (SAW)
Szkoła niepubliczna

Umowa o powierzenie
grantu
UMWŚ
Wewnątrzszkolny
system doradztwa
zawodowego
Wzorcowy Model
Kształcenia
Praktycznego (Model)

Szczegółowy opis IMKP podlegający ocenie merytorycznej podczas
naboru grantów, informujący co najmniej o: rodzaju zaangażowanych
podmiotów (co najmniej szkoły i pracodawcy); przeniesieniu do
przedsiębiorstwa minimum 40% godzin kształcenia praktycznego
uczniów z przypadającej liczby godzin na zajęcia praktyczne;
grupie docelowej, która weźmie udział w kształceniu praktycznym
organizowanym w przedsiębiorstwach (uczniowie/uczennice klas II-IV
szkół zawodowych -technicznych w wieku 17-19 lat); przewidywanych
efektach kształcenia i możliwości wdrożenia modelu zgodnie
z przepisami prawa15
Osoba, która w ramach Modelu będzie odpowiedzialna m.in. za
nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy szkoły z pracodawcami

Instytucja edukacyjna prowadzona przez osoby prawne lub osoby
fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji placówek i szkół
niepublicznych, dokonywanego we właściwej jednostce samorządu
terytorialnego, która może uzyskać uprawniania szkoły publicznej
(co wyraża się m.in. prawem do nadawania państwowych świadectw
i dyplomów), jeżeli realizuje wymagania określone w ustawie o systemie
oświaty16
Umowa podpisana między Grantodawcą i Grantobiorcą, który
przygotował Specyfikację innowacji i uzyskał akceptację komisji
konkursowej17
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Celowe, uporządkowane i wzajemnie powiązane działania, związane
z doradztwem zawodowym, podejmowane przez daną szkołę lub
placówkę18

Model wypracowany w oparciu o najlepsze rozwiązania zastosowane
przez poszczególnych Grantobiorców i uzgodniony z szerokim gronem
interesariuszy w ramach przeprowadzonych badań

15.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

16.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Prawo oświatowe.

17.

Procedura wyboru Grantobiorców w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

18.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.
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LEGENDA

W Raporcie Upowszechniającym każdemu z grantów przypisano numer
porządkowy a Grantobiorcy – skrótową nazwę, którą stosuje się w dalszej
części opracowania. Szczegółowe informacje o grantach przedstawiono
poniżej.
Nr
grantu

Skrócona
nazwa

Grantobiorca

Tytuł grantu

I

CKP
Starachowice

Centrum Kształcenia
Praktycznego
w Starachowicach

Kształcenie w środowisku pracy.
Szkoła – CKP – Pracodawca.

II

ŚZPP Lewiatan

III

ZS w Ożarowie

Świętokrzyski Związek
Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”

Zespół Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Korpus Fachowców – współpraca
ekspertów dla efektywnego
kształcenia praktycznego w branży
gastronomiczno-hotelarskiej
Innowacyjne zawodowe kształcenie
dualne w powiecie opatowskim

IV

ZS w Opatowie

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie

Innowacyjne zawodowe kształcenie
dualne w powiecie opatowskim
ver. 2.0.

V

ZSP w Końskich

Model kształcenia
dualnego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Końskich

VI

ZDZ Kielce

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Końskich

VII

NTZ Kielce

VIII

SP Kielce

IX

SFP Kielce

X

ARR
Starachowice

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach

Niepubliczne Technikum
Zawodowe im. Żołnierzy Sił
Pokojowych ONZ (Konsorcjum
ZDZ w Kielcach)

Starostwo Powiatowe
w Kielcach

Stowarzyszenie Forum
Pracodawców w Kielcach

Agencja Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach

Innowacyjny Model Kształcenia
Praktycznego JPD dla kierunku
technik informatyk
Dualny model 3D – Doradztwo,
Doskonalenie, Doświadczenie

Innowacyjny Model Kształcenia
– drogą do sukcesu zawodowego
w powiecie kieleckim
Uczeń – zawodowiec
Innowacyjny Model Kształcenia
uczniów szkół zawodowych
z terenu powiatu kieleckiego

14
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Prezentowany Raport Upowszechniający dotyczy projektu pod nazwą
„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego liderem jest
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), a partnerem
– Berufsförderungsinstitut Burgenland, instytut szkolenia zawodowego (BFI)
z Austrii. Projekt, którego realizację przewidziano na okres od 1 sierpnia
2017 r. do 30 czerwca 2021 r., jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV. Innowacje
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy
wykorzystaniu różnych modeli implementacji kształcenia praktycznego
w miejscu pracy oraz przygotowanie wzorcowego modelu do wdrożenia
wypracowanej koncepcji w Polsce, również w oparciu o doświadczenia
partnera zagranicznego. W ramach projektu wyłonionych zostało 10
Grantobiorców, którzy opracowali i przetestowali 10 różnych propozycji
Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego (IMKP).
W niniejszym Raporcie zaprezentowano Wzorcowy Model Kształcenia
Praktycznego, wypracowany w oparciu o najlepsze rozwiązania zastosowane
przez poszczególnych Grantobiorców realizujących IMKP i uzgodniony
z szerokim gronem interesariuszy w ramach prowadzonych badań.

16
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W celu przeprowadzenia ewaluacji projektu, wykonania analizy
porównawczej 10 grantów oraz wypracowania Wzorcowego Modelu
Kształcenia Praktycznego, zwanego dalej Modelem, posłużono się metodami
i technikami badawczymi, wykorzystującymi różnorodne źródła informacji,
w tym dane pierwotne i wtórne.
W ramach analizy danych zastanych (desk research) przeanalizowano niżej
wymienione dokumenty:
 Wniosek o dofinansowanie projektu „Innowacyjna edukacja – nowe
możliwości zawodowe”
 Procedura grantowa z I i II naboru wraz z załącznikami
 Specyfikacja Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego
wraz z Harmonogramami rzeczowo-finansowymi każdego
z Grantobiorców
 Raporty końcowe Grantobiorców
 Raport końcowy ze śródokresowego badania ewaluacyjnego
w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości
zawodowe”
 Raporty opracowane przez Partnera projektu z Austrii
 Rozporządzenia MEN, dotyczące: podstaw programowych19,
ramowych planów nauczania20, praktycznej nauki zawodu21,
klasyfikacji zawodów szkolnictwa wyższego22, szczegółowej
organizacji szkół23, w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie24
 Ustawa o prawie oświatowym25, Ustawa o systemie oświaty26
19
20
21
22
23
24

25
26

Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego
Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
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 Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży – zbiór norm i standardów,

dotyczących realizacji wysokiej jakości programów staży i praktyk
w przedsiębiorstwach, wypracowany przy udziale kilkudziesięciu
organizacji zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania
Kadrami
 Pozostałe publikacje i artykuły: „Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu” (PARP)27, „Dualny
system kształcenia w Polsce i w województwie świętokrzyskim na
tle europejskich krajów wysokorozwiniętych” (Monika Koziar)28

Analizie
poddano
również
stronę
http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/

internetową

projektu:

W ramach badań jakościowych przeprowadzono indywidualne wywiady
pogłębione z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację Projektu
tj. z Liderem Projektu (N=1), Partnerem Projektu (N=1) i Grantobiorcami
(N=10).

Badania ilościowe opierały się na internetowej ankiecie (CAWI
i zostały przeprowadzone wśród uczestników wszystkich 10 grantów tj.
reprezentantów szkół (N=24), uczniów (N=219) i przedsiębiorców
(N=30). Strukturę poszczególnych grup respondentów badania i wielkość
próby przedstawiono w poniższej tabeli.

27
28

Metody badania efektywności różnych form praktycznej nauki zawodu, Instytut Analiz Rynku Pracy
Sp. z o. o., dostępny na: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport-badanie-praktycznejnauki-zawodu_200911.pdf
Koziar, Monika, Dualny system kształcenia w Polsce i w województwie świętokrzyskim na tle europejskich
krajów
wysokorozwiniętych,
dostępny
na:
http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/wp-content/
uploads/2019/08/Dualny-system-ksztalcenia-w-Polsce-i-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-na-tleeuropejskich-krajow-wysokorozwinietych.pdf
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Tabela 1.
Struktura zrealizowanej próby w badaniu CAWI
Uczestnicy grantu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Razem

Szkoły

1

6

2

2

1

1

3

4

2

2

24

19

20

17

10

12

6

46

45

27

17

219

Przedsiębiorcy
Uczniowie
Razem

1

21

2

28

5

24

3

15

2

15

4

11

3

52

Źródło: Opracowanie własne

5

54

1

30

4

23

30

273

W celu optymalizacji kształtu Modelu odbyły się dwa spotkania online:
z Liderem Projektu oraz z Grantobiorcami.

Ostatnim etapem opracowywania finalnej wersji Modelu było badanie
z wykorzystaniem metody delfickiej, w którym udział wzięli eksperci
zewnętrzni, reprezentujący instytucje oświaty, rynku pracy, organizacje
pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Na podstawie wyników badań
i własnej pracy koncepcyjnej Zespołu Badawczego wypracowano ostateczny
Model zaprezentowany w niniejszym raporcie.
Rysunek 1.

Proces opracowania Modelu

ETAP I
Analiza porównawcza
grantów

ETAP II
Wstępna wersja Modelu

ETAP IV

ETAP V

Konsultacje Modelu
z Liderem i Grantobiorcami

Ekspercka ocena Modelu
metodą delficką

Źródło: opracowanie własne

ETAP III
Badania jakościowe
i ilościowe

ETAP VI
Ostateczna wersja Modelu
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5.1 EWALUACJA PROJEKTU „INNOWACYJNA EDUKACJA
– NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE”
Założony we wniosku o dofinansowanie cel główny Projektu tj. „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, również w oparciu o doświadczenie partnera zagranicznego” został
zaplanowany do osiągnięcia poprzez realizację niżej wymienionych zadań:
 Zadanie 1 – Przygotowanie procesu grantowego i działania
wspierające rozwój innowacyjnych form kształcenia zawodowego
 Zadanie 2 – Realizacja grantów – testowanie i wdrożenie
innowacyjnego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach
 Zadanie 3 – Partnerska wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie
innowacyjnego podejścia do kształcenia zawodowego
 Zadanie 4 – Monitorowanie efektów i rozpowszechnianie celem
wdrożenia innowacyjnych form wsparcia na rzecz kształcenia
zawodowego

Na moment prowadzenia opisanych w niniejszym raporcie badań
zakończyła się realizacja zadań: 1 (poza działaniami: spotkanie Platformy
współpracy Grantobiorców i Komitetu Sterującego), 2 i 3 oraz rozpoczęła się
realizacja zadania nr 4. Szczegóły zaprezentowano w tabeli nr 2.

Aby ocenić zgodność Projektu z założonymi celami, przeanalizowano
stan realizacji wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.
Analiza wykazała, że osiągnięto już wartości docelowe wszystkich wskaźników z wyjątkiem wskaźnika produktu „Liczba opracowanych raportów”,
który jest w trakcie realizacji i zostanie osiągnięty przed zakończeniem
projektu (do 30.06.2021). Wykaz analizowanych wskaźników zawiera
tabela nr 3.
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Tabela 2.
Stan realizacji zadań w Projekcie
Nr
zadania

Nazwa działania

1.

1.1 Spotkania Komitetu Sterującego ds. rozwoju kształcenia
praktycznego

zrealizowane

1.4 Procedura wyboru Grantobiorców

zrealizowane

1.5 Artykuły branżowe nt. kształcenia praktycznego
1.6 Targi branżowe

3.

4.

w trakcie
realizacji

1.2 Forum kształcenia praktycznego z udziałem partnera z Austrii
1.3 Organizacja i przeprowadzenie spotkań grantowych
w powiatach

2.

Stan realizacji

1.7 Platforma współpracy Grantobiorców

zrealizowane
zrealizowane
zrealizowane

w trakcie
realizacji

2.1 Zawarcie umów z Grantobiorcami, którzy realizować będą
zadania mające na celu zwiększenie liczby godzin kształcenia
praktycznego u pracodawcy do min. 40%

zrealizowane

2.3 Doradztwo zawodowe dla uczniów

zrealizowane

2.2 Doradztwo edukacyjne z zakresu szkolnictwa, doradztwa
formalno-prawnego

zrealizowane

2.4 Kursy pedagogiczne dla przedsiębiorców

zrealizowane

3.1 Organizacja wizyty dla 10 osób w celu wymiany wiedzy
i doświadczeń z zakresu innowacyjnego podejścia
do kształcenia

3.2 Organizacja konsultacji warsztatowych z Grantobiorcami
i ekspertami
4.1 Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych

4.2 Opracowanie merytoryczne, graficzne i wydruk Raportu
upowszechniającego

4.3 Organizacja Konkursu z nagrodami na najlepsze rozwiązanie
opracowane przez uczniów w trakcie kształcenia
praktycznego przeprowadzonego u pracodawcy
4.4 Organizacja wizyt m.in. z innych powiatów, regionów
do Grantobiorców

4.5 Wybór i nagroda dla wyróżniających się przedsiębiorców,
realizujących kształcenie praktyczne we współpracy
ze szkołami – Ambasador Edukacji

4.6 Film instruktażowy nt. innowacyjnych form kształcenia
zawodowego

zrealizowane
zrealizowane

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji

zrealizowane

do realizacji

w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
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4.

4.7 Akcje upowszechniające innowacyjne formy kształcenia
zawodowego u pracodawcy i rezultaty wdrażanych grantów

4.8 Organizacja i przeprowadzenie Forum rozpowszechniającego
wypracowany Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych

w trakcie
realizacji

do realizacji

Tabela 3.
Stan realizacji wskaźników Projektu
Nazwa wskaźnika
Wskaźnik rezultatu: Liczba przetestowanych innowacji społecznych
w skali mikro

Wartość
docelowa

Stan realizacji

5

zrealizowany

5

zrealizowany

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które podwyższyły kompetencje
poprzez udział w kursach pedagogicznych dla przedsiębiorców

48

Wskaźnik produktu: Liczba osób z wykształceniem podstawowym
lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie

500

Wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych spotkań grantowych

19

Wskaźnik produktu: Liczba wizyt w zakresie partnerskiej wymiany
wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do
kształcenia zawodowego

5

zrealizowany

500

zrealizowany

5

zrealizowany

Wskaźnik produktu: Liczba innowacji przyjętych do dofinansowania
w skali mikro
Wskaźnik produktu: Liczba instytucji, które podjęły współpracę
z partnerem zagranicznym w programie
Wskaźnik produktu: Liczba opracowanych raportów

Wskaźnik produktu: Liczba osób objętych eksperckimi usługami
doradczymi z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów
Wskaźnik produktu: Liczba osób biorących udział w kursach
zawodowych dla przedsiębiorców

Wskaźnik produktu: Liczba skonsultowanych programów kształcenia
praktycznego z partnerem ponadnarodowym
Wskaźnik produktu: Liczba osób biorących udział w wizycie
studyjnej w kraju partnera zagranicznego w ramach współpracy
ponadnarodowej

1

8

48

10

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych zastanych

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

zrealizowany

w trakcie
realizacji

zrealizowany

zrealizowany
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5.2 ANALIZA PORÓWNAWCZA GRANTÓW
W Projekcie określono procedurę naboru, a następnie – zgodnie
z przygotowaną dokumentacją – w ramach dwóch naborów wyłoniono
łącznie 10 Grantobiorców, którzy wdrożyli (przetestowali) na terenie
województwa świętokrzyskiego 10 Innowacyjnych Modeli Kształcenia
Praktycznego (IMKP).
Jak wynika z przedstawionych danych Grantobiorcami były szkoły
zawodowe techniczne, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zakład
Doskonalenia Zawodowego, samorządy, organizacje pracodawców oraz
instytucje otoczenia biznesu (IOB).

Analiza specyfikacji, harmonogramów rzeczowo-finansowych, raportów
końcowych z realizacji grantów oraz wywiady z Grantobiorcami
potwierdziła, że wszyscy Grantobiorcy wykazali się znajomością specyfiki
i aktualnych potrzeb rynku w województwie świętokrzyskim. Analiza
poszczególnych IMKP wykazała, że we wszystkich grantach wdrożono
innowacyjne rozwiązania edukacyjne w zakresie wzrostu częstości i jakości
kształcenia praktycznego u pracodawcy. W każdym IMKP co najmniej 40%
godzin zajęć praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego w klasach
technikalnych zostało przeniesionych do pracodawców. Potwierdza
to, że wszystkie realizowane granty były zgodne z celem projektu.
Ponadto w każdym IMKP uwzględniono ścisłą współpracę co najmniej
szkoły i pracodawcy (a w niektórych IMPK – także innych partnerów),
dotyczącą dostosowania szkolnego programu nauczania do możliwości
realizacji części zajęć praktycznych u pracodawcy (z uwzględnieniem
zakresu wykonywanej działalności, profilu firmy, wyposażenia itp.).
W realizację poszczególnych grantów zaangażowane były szkoły, uczniowie
i przedsiębiorcy. Dokładne dane, dotyczące skali tego zaangażowania,
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 4.
Liczba szkół, uczniów i przedsiębiorstw objętych grantami oraz długość
trwania grantów
Nr grantu
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Razem

Liczba szkół
objętych
wsparciem

Liczba
przedsiębiorstw
objętych
wsparciem

Liczba uczniów
objętych
wsparciem*

Długość
trwania grantu
(w semestrach)

2

29

4

3

2

40

7

3

5
2
1
3
3
3
3
3

27

61
37
26

5
6
4

68

12

87

11

99
59
79

585

* liczba uczniów, którzy ukończyli program edukacyjny objęty grantem

21
7

13

90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów końcowych z realizacji grantów

5
2
2
2
2
4
4
3
-
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W ramach grantów oferowano wiele form wsparcia dla szkół,
przedsiębiorców, uczniów, ale również dla samych Grantobiorców.
W przypadku, gdy Grantobiorcą była szkoła, korzystała ona zarówno z form
wsparcia przeznaczonych dla Grantobiorców, jak też dla uczestników
grantów.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wszyscy Grantobiorcy zaoferowali
uczniom kształcenie praktyczne u pracodawców z udziałem opiekuna
kształcenia praktycznego z ramienia pracodawcy, a także badania lekarskie
i ubezpieczenie. Ponadto zapewniono doposażenie stanowisk pracy
i/lub zakup odzieży, obuwia roboczego, a także wyposażenie uczniów
w niezbędne narzędzia pracy. Wszystkim uczniom wypłacono także
stypendia oraz zapewniono doradztwo zawodowe. Pozostałe formy
wsparcia występowały w poszczególnych grantach w różnej konfiguracji.
Szczegółowe informacje o formach wsparcia w poszczególnych grantach
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 5.
Formy wsparcia oferowane w grantach
Forma wsparcia
Kształcenie praktyczne
u pracodawcy
Kursy specjalistyczne
dla uczniów
Szkolenia, kursy lub
warsztaty praktyczne
dla nauczycieli
Badania lekarskie dla
uczniów
Szkolenia BHP uczniów
Ubezpieczenie uczniów
Opiekun kształcenia
praktycznego
Doposażenie
stanowiska pracy
(w tym zakup odzieży,
obuwia rob. itp.)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

10

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

5

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Suma

9

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

10

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

10

Tak

10

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

9

10
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Wyposażenie uczniów
w niezbędne narzędzia
pracy

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

10

Stypendia dla uczniów

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

10

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

8

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

5

Wyjazdy na targi
branżowe, wizyty
studyjne
Zwrot kosztu dojazdu
do pracodawcy
Specjalista ds. szkoleń
Osoba odpowiedzialna
za rozwój zawodowy
i kontakty z firmami*

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

6

1

Osoba specjalizująca
się w kształceniu
praktycznym**

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

7

Specjalistyczne
doradztwo edukacyjne
dla Grantobiorców

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

6

Doradztwo zawodowe
dla uczniów

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

10

Kursy pedagogiczne
dla firm

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

9

*Animator kariery zawodowej/Trener aktywności zawodowej/Animator ds. kontaktów z przedsiębiorcami/Szkolny Animator Współpracy/Konsultant ds. komunikacji i współpracy ze szkołami i przedsiębiorcami/Doradca zawodowy/Mentor zawodowy/Jobcoach
**Specjalista ds. dualnego kształcenia/Kreator kształcenia praktycznego/Konsultant ds. kształcenia
praktycznego/Pionier procesów wdrażania/ Konsultant ds. realizacji form wsparcia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów końcowych z realizacji grantów

W grantach przyjęto dość zróżnicowane rozwiązania, jeśli chodzi o zadania
wyznaczone nauczycielowi zawodu, reprezentującemu technikum oraz
opiekunowi kształcenia praktycznego ze strony pracodawcy. Najczęściej
różnice te dotyczyły:
 Obecności nauczyciela zawodu podczas kształcenia praktycznego
uczniów u pracodawcy (opcjonalnie: nauczyciel przebywał wraz
z uczniami u pracodawcy lub uczniowie przebywali u pracodawcy
bez opieki nauczyciela, nauczyciel pełnił rolę obserwatora lub
udzielał uczniom merytorycznych wskazówek)
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 Odpowiedzialności za wpisywanie ocen uzyskiwanych przez
uczniów podczas kształcenia u pracodawców (opcjonalnie:
opiekun kształcenia praktycznego ze strony pracodawcy wpisywał
uczniom oceny samodzielnie lub wpisu ocen dokonywał nauczyciel
w imieniu opiekuna)
 Odpowiedzialności za sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach
u pracodawcy (opcjonalnie: opiekun kształcenia praktycznego
ze strony pracodawcy sprawdzał i odnotowywał w dzienniku
obecność uczniów na zajęciach samodzielnie lub sprawdzenia
obecności dokonywał nauczyciel w imieniu opiekuna)
 Odpowiedzialności za osiągnięte przez uczniów efekty kształcenia
osiągnięte u pracodawcy (opcjonalnie: wyłącznie nauczyciel
zawodu lub nauczyciel zawodu wspólnie z opiekunem kształcenia
praktycznego ze strony pracodawcy)
 Sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi u pracodawcy
(opcjonalnie: wyłącznie opiekun kształcenia praktycznego ze
strony pracodawcy lub opiekun wspólnie z nauczycielem zawodu).

Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela i opiekuna kształcenia praktycznego ze strony pracodawcy w ramach poszczególnych IMKP zaprezentowano w aneksie do raportu.

5.2.1 Ocena grantów z perspektywy przedsiębiorców

Oceny realizacji grantów z perspektywy przedsiębiorstw (pracodawców),
uczestniczących w poszczególnych grantach, dokonano w oparciu o wyniki internetowego badania ankietowego (zwanego dalej ankietą CAWI). Grupą docelową badania były osoby sprawujące nadzór nad kształceniem praktycznym
u przedsiębiorcy (przeważnie byli to opiekunowie kształcenia praktycznego
w firmie, posiadający uprawnienia pedagogiczne). W badaniu wzięło udział
30 respondentów.

Badania potwierdziły, że przedsiębiorcy zgłaszają duże zapotrzebowanie
na kształcenie pedagogiczne swoich pracowników, którym ma zostać
powierzona funkcja opiekuna kształcenia praktycznego uczniów. Ankieta
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CAWI wykazała, że 80% przedsiębiorstw skorzystało ze wsparcia w postaci
kursów pedagogicznych dla swoich pracowników, które były finansowane
w ramach Projektu. Zdaniem zdecydowanej większości pracodawców
(87%) kursy pedagogiczne dla pracowników przedsiębiorstw edukujących
uczniów są potrzebne nie tylko ze względów formalnych, ale także
dlatego, że pozwalają im lepiej przygotować się do przekazywania wiedzy
oraz nawiązywania współpracy z nauczycielami zawodu i uczniami.
Badani podkreślali, że większość pracowników przedsiębiorstw nie ma
przygotowania pedagogicznego, a zatem takie działania są niezbędne, aby
możliwe było wdrożenie Modelu zgodnie z przyjętymi założeniami.
Wykres 1.
Korzystanie przez pracowników przedsiębiorstw z kursów
pedagogicznych w ramach grantów (N=30)
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Ogółem (N=30)

60

30

Pytanie: Czy pracownicy skorzystali z kursu pedagogicznego dla przedsiębiorców?
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20%

80%

Wykres 2.
Zapotrzebowanie na kursy pedagogiczne
wśród firm przyjmujących
Yes Nie
No
Tak
uczniów na kształcenie praktyczne (N=30)
Pytanie: Czy kursy pedagogiczne dla przedsiębiorców są potrzebne w kontekście
60 praktyczne?
30
10 uczniów na kształcenie
Ogółem (N=30)
przyjmowania
przez firmę

I (N=1)
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II (N=2)
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25

10%
50

50
25

50
33

34

VII (N=3)
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W większości grantów przedsiębiorcy nie byli inicjatorami kształcenia
praktycznego w swoich firmach. Wyniknęło to m.in. z braku wiedzy
przedsiębiorców o takiej możliwości lub z wyprzedzającego działania szkoły,
która sama nawiązała kontakt z pracodawcą. Przedsiębiorcy, którzy wyszli
z inicjatywą przeprowadzenia kształcenia praktycznego w ich firmie (10%),
jako powody wskazywali zainteresowanie udziałem w nowym projekcie oraz
chęć nawiązania kontaktu ze szkołami lub doposażenia i unowocześnienia
stanowiska pracy dla uczniów.
Wykres 3.

Częstotliwość wychodzenia z inicjatywą kształcenia praktycznego przez
przedsiębiorców
Pytanie: Czy inicjatywa przeprowadzenia kształcenia praktycznego w firmie wyszła
z Państwa strony?
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Przedsiębiorcy wskazali m.in. następujące powody przyjęcia uczniów na
kształcenie praktyczne:
 Możliwość doposażenia i unowocześnienia stanowiska pracy
 Możliwość przeprowadzenia skutecznej rekrutacji wśród uczniów
kształcących się w firmie tj. znalezienia potencjalnego pracownika
i przeszkolenia go w ramach prowadzonych zajęć, a tym samym
podniesienia jego wiedzy praktycznej i kwalifikacji jeszcze przed
zatrudnieniem w firmie
 Zainteresowanie warunkami współpracy w ramach grantu,
chęć zapoznania się z IMKP, a zarazem chęć zdobycia nowego
doświadczenia
 Pomoc młodym osobom w wejściu na lokalny rynek pracy, udział
w podnoszeniu kwalifikacji przyszłych kadr dla lokalnej gospodarki
 Chęć wprowadzenia przyszłych pracowników w realia pracy
w danym zawodzie
 Chęć nawiązania kontaktu ze szkołą, która kształci uczniów w danej
branży
 Realizację misji, związanej ze społeczną odpowiedzialnością
biznesu, polegającej na umożliwianiu uczniom nabywania wiedzy
praktycznej w realnych warunkach zatrudnienia
 Możliwość uzyskania ze strony uczniów dodatkowej pomocy
w przedsiębiorstwie w okresie wzmożonego ruchu
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Większość badanych przedsiębiorców potwierdziła, że mieli oni wpływ
na kształt i zakres kształcenia praktycznego uczniów w swoich firmach
na każdym etapie projektu lub przynajmniej na etapie współtworzenia
programu nauczania wspólnie ze szkołą.
Zdaniem większości przedsiębiorców (83%) ich współudział w tworzeniu
programu zajęć praktycznych jest zdecydowanie ważny dla procesu
kształcenia uczniów.
Wykres 4.

Wpływ pracodawców na program kształcenia zawodowego uczniów w ich
firmach
Pytanie: Czy firma miała wpływ na program przeprowadzonych u siebie zajęć?
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Wykres 5.
Znaczenie zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie programu zajęć
praktycznych u pracodawców na proces kształcenia uczniów (N=30)
Pytanie: Czy współudział przedsiębiorców w tworzeniu programu zajęć praktycznych
u pracodawców jest ważny dla procesu kształcenia uczniów?

3% 3%
11%

83%

Zdecydowanie tak

Raczej tak
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11%

83%

O bardzo dobrej współpracy szkół i pracodawców podczas przygotowywania
programów
kształcenia
że aż nie
93%
Zdecydowanie tak
Raczej tak praktycznego
Trudno powiedziećświadczy
Raczej nieto, Zdecydowanie
przedsiębiorców uznało, że program ten był adekwatny do oczekiwań firmy.
Pozostali badani nie potrafili jednoznacznie się wypowiedzieć, natomiast
żaden z pracodawców nie stwierdził, że program kształcenia praktycznego
był nieadekwatny do oczekiwań firmy.
Wykres 6.
Ocena adekwatności zrealizowanego programu kształcenia praktycznego
do oczekiwań firmy
Pytanie: Czy zrealizowany program kształcenia praktycznego był adekwatny do oczekiwań
firmy?
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Jedynie przedsiębiorcy, biorący udział w grancie realizowanym przez ZDZ
w Kielcach (25%) oraz w grancie realizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Kielcach (20%), stwierdzili, że liczba zrealizowanych godzin kształcenia
praktycznego w ich firmach nie była wystarczająca, by uczniowie poznali
środowisko pracy i zdobyli nowe umiejętności. Jednocześnie 38% badanych
potwierdziło, że liczba zrealizowanych godzin była wystarczająca, zaś 17%
badanych nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Wykres 7.
Ocena liczby godzin przeprowadzonego kształcenia praktycznego
w firmie do poznania przez uczniów środowiska pracy i zdobycia przez
nich nowych umiejętności
Pytanie: Czy liczba godzin przeprowadzonego kształcenia praktycznego w firmie
dla uczniów była wystarczająca, by poznali oni środowisko pracy i zdobyli nowe
umiejętności?
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Jedynie 23% badanych przedsiębiorstw uważało, że podczas kształcenia
praktycznego uczniów jest potrzebna obecność nauczyciela ze szkoły.
Świadczy to o wysokiej samoocenie opiekunów praktycznej nauki
zawodu w zakresie posiadanej wiedzy merytorycznej i umiejętności jej
przekazywania uczniom. Ponadto należy podkreślić, że pracodawcy nie
byli bezpośrednio odpowiedzialni za osiągnięte przez uczniów wyniki
egzaminów zawodowych.
Wykres 8.
Zapotrzebowanie firm na obecność nauczyciela ze szkoły podczas
praktycznej nauki uczniów w przedsiębiorstwie (N=30)
Pytanie: Czy podczas kształcenia praktycznego uczniów w przedsiębiorstwie jest
potrzebna podczas zajęć obecność instruktora kształcenia ze szkoły?
3%
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20%
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60%

Zdecydowanie tak
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Aż 97% pracodawców było zadowolonych ze współpracy ze szkołami.
Wśród powodów tego zadowolenia wskazywano płynną współpracę, dobry
kontakt, bardzo dobrze zaplanowany przez szkołę sposób łączenia zajęć
u pracodawcy z nauką w szkole, terminowość, sprawną realizację projektu,
okazywanie pomocy ze strony szkoły, w tym pomocy merytorycznej
w realizacji zadania.
Wykres 9.

Poziom zadowolenia przedsiębiorstw ze współpracy ze szkołami (N=30)
Pytanie: Czy byliście Państwo zadowoleni ze współpracy ze szkołą/szkołami?
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80%

Zdecydowanie tak
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Większość przedsiębiorców (52%) współpracujących wcześniej ze szkołami
stwierdziło, że sposób realizacji zajęć w ramach grantu różnił się od sposobu
ich wcześniejszego prowadzenia. Jako cechy pozytywnie wyróżniające sposób realizacji zajęć w ramach grantu wskazywano m.in. bardziej rozbudowany program, większe zaangażowanie opiekuna kształcenia praktycznego
w prowadzenie zajęć, lepszą opiekę ze strony szkoły, stworzenie większych
możliwości rozwoju uczniów, stworzenie/doposażenie stanowiska pracy,
odmienny sposób finansowania kształcenia praktycznego uczniów u pracodawców, pomoc w doborze tematyki kształcenia przez szkoły.
Wykres 10.

Występowanie różnic w sposobie przeprowadzania zajęć podczas grantu
od sposobu ich przeprowadzania w dotychczasowej współpracy ze
szkołą (N=21)
Pytanie: Czy zajęcia z uczniami realizowane w ramach dotychczasowej współpracy ze
szkołą różniły się od sposobu ich przeprowadzania w ramach grantu?

Raczej nie; 33%
Trudno
powiedzieć;
14%

Zdecydowanie
tak; 19%
Raczej tak; 33%

Źródło: Badanie CAWI z przedsiębiorcami, 2021

20%
27%

53%

40

Raczej nie; 33%
Trudno
powiedzieć;
14%

Zdecydowanie
tak; 19% R A P O R T U P O W S Z E C H N I A J Ą C Y
Raczej tak; 33%

O pozytywnej ocenie wdrażanych IMKP świadczy także fakt, że żaden
z badanych przedsiębiorców nie zamierza zakończyć współpracy ze szkołą
po zakończeniu realizacji grantu.
Wykres 11.

Plany firm dotyczące podjęcia współpracy ze szkołą po zakończeniu
grantu (N=30)
Pytanie: Czy przedsiębiorstwo będzie współpracowało ze szkołą po zakończeniu grantu?

20%
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27%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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Wyniki ankiety CAWI potwierdziły także wysoki odsetek (47%)
pracodawców, planujących zatrudnić przynajmniej jednego spośród uczniów
kształcących się w przedsiębiorstwie w ramach grantu.
Wyniki 12.
ankiety CAWI potwierdziły także wysoki odsetek (47%) pracodawców planujących
Wykres
zatrudnić
przynajmniej
jednego
spośród uczniów
kształcących
się w przedsiębiorstwie
w ramach
Plany
firm
dotyczące
zatrudnienia
uczniów
będących
uczestnikami
grantu
(N=30)
grantu.

Pytanie: Czy firma zamierza zatrudnić któregoś z uczniów po zakończeniu grantu?
Wykres 12. Plany firm dotyczące zatrudnienia uczniów będących uczestnikami grantu (N=30)
Pytanie: Czy firma zamierza zatrudnić któregoś z uczniów po zakończeniu grantu?

3%
7%

17%

30%

43%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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Przedsiębiorcy wskazali także następujące dodatkowe korzyści, jakie osiągnęli dzięki udziałowi
w grantach:
 Możliwość współpracy
szkołą następujące
w celu rekrutacji
absolwentów korzyści,
do zatrudnienia
Przedsiębiorcy
wskazali zetakże
dodatkowe
jakie
w
przedsiębiorstwie
w
przyszłości
osiągnęli dzięki udziałowi w grantach:
 Budowę
potencjalnej
bazy przyszłych
 Możliwość
współpracy
zepracowników
szkołą w celu rekrutacji absolwentów do
 Lepsze
rozpoznanie
sytuacji
na
lokalnym
rynku pracy
zatrudnienia w przedsiębiorstwie
w przyszłości
 Budowę
bazy
przyszłych
 Zakup
środków potencjalnej
trwałych związanych
z rozwojem
firmy pracowników
 Lepsze
rozpoznanie
sytuacji
na lokalnym
pracy
 Pomoc
w zakupie
urządzeń i narzędzi
wykorzystywanych
do rynku
prowadzenia
zajęć


Zakup
środków
trwałych
związanych
z
rozwojem
firmy
 Zdobycie nowego doświadczenia w kształceniu młodych kadr
 Pomoc
wpracowników
zakupie przedsiębiorstw
urządzeń iuprawnień
narzędzi
wykorzystywanych do
 Uzyskanie
przez
pedagogicznych
prowadzenia
zajęć
 Finansowanie pozwalające na lepsze motywowanie uczniów do kształcenia u pracodawcy
(stypendia)
 Zdobycie nowego doświadczenia w kształceniu młodych kadr


Gratyfikacje finansowe dla opiekunów kształcenia praktycznego u pracodawcy



Podjęcie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)



Okresowe zmniejszenie kosztów pracowniczych



Prestiż i uznanie w środowisku lokalnych pracodawców
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 Uzyskanie przez pracowników przedsiębiorstw uprawnień
pedagogicznych
 Finansowanie pozwalające na lepsze motywowanie uczniów do
kształcenia u pracodawcy (stypendia)
 Gratyfikacje finansowe dla opiekunów kształcenia praktycznego
u pracodawcy
 Podjęcie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR)
 Okresowe zmniejszenie kosztów pracowniczych
 Prestiż i uznanie w środowisku lokalnych pracodawców
 Nawiązanie współpracy z innymi firmami, biorącymi udział
w grancie

Uczestniczący w badaniu przedsiębiorcy wypowiedzieli się także na
temat dostosowania obecnego systemu edukacji do potrzeb rynku
pracy. Prezentowane opinie były jednak dość podzielone: 40% badanych
stwierdziło, że system edukacji jest adekwatny do potrzeb rynku pracy, 30%
respondentów było przeciwnego zdania, a pozostałe 30% przedsiębiorców
nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.
Przedsiębiorcy, którzy uważali, że system edukacji nie jest adekwatny do
potrzeb pracy, wskazywali następujące przyczyny:

 Zbyt wolno zachodzące zmiany w systemie edukacji w stosunku do
dynamicznych zmian w gospodarce i technologiach
 Zbyt małą liczbę zajęć praktycznych
 Przesycenie nauki w technikum zajęciami teoretycznymi
 Zdezaktualizowaną wiedzę praktyczną nauczycieli zawodowych
 Znaczne różnice w formie prowadzenia zajęć praktycznych
w szkołach w porównaniu do zajęć praktycznych
w przedsiębiorstwach
 Brak kształcenia uczniów w zakresie rozwoju umiejętności
społecznych opartych na wartościach takich jak: odpowiedzialność,
motywacja, uczciwość

udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie.
Przedsiębiorcy, który uważali, że system edukacji nie jest adekwatny do potrzeb pracy wskazywali
następujące przyczyny:


Zbyt wolno zachodzące zmiany w systemie edukacji w stosunku do dynamicznych zmian
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w gospodarce i technologiach



Zbyt małą ilość zajęć praktycznych



Przesycenie nauki w technikum zajęciami teoretycznymi



Zdezaktualizowaną wiedzę praktyczną nauczycieli zawodowych



Znaczne różnice w formie prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach w porównaniu do
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zajęć praktycznych w przedsiębiorstwach

 Brak kształcenia uczniów w zakresie rozwoju umiejętności pracy
 Brak kształcenia uczniów w zakresie rozwoju umiejętności społecznych opartych na
zespołowej
wartościach takich jak: odpowiedzialność, motywacja, uczciwość
 Braki kadrowe wśród opiekunów praktycznej nauki zawodu
 Brak kształcenia uczniów w zakresie rozwoju umiejętności pracy zespołowej
 Niedobór zaplecza technicznego z najnowocześniejszym sprzętem
 Braki kadrowe wśród opiekunów praktycznej nauki zawodu
do praktycznej nauki zawodu


Niedobór zaplecza technicznego z najnowocześniejszym sprzętem do praktycznej nauki

Wykreszawodu
13.

Ocena
adekwatności systemu edukacji do potrzeb rynku pracy (N=30)
Wykres 13. Ocena adekwatności systemu edukacji do potrzeb rynku pracy (N=30)
Pytanie: Czy
obecny
systemsystem
edukacji jest
adekwatnyjest
do potrzeb
rynku pracy?
Pytanie:
Czy
obecny
edukacji
adekwatny
do potrzeb rynku pracy?

10% 10%
20%

30%
30%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Źródło: Badanie
CAWI z przedsiębiorcami, 2021
Źródło: Badanie CAWI z przedsiębiorcami,
2021

Zdecydowanie nie

25

W ramach badania ankietowego CAWI pracodawcy zostali również
poproszeni o ocenę realności obligatoryjnego włączenia IMKP do systemu
edukacji zawodowej. Blisko połowa respondentów (43%) nie widzi żadnych
przeszkód. utrudniających kontynuację kształcenia w formie, jaka była
realizowana w grancie. Pozostali badani wskazywali następujące bariery
i problemy:
 Bariery logistyczne (organizacja dowozu uczniów do pracodawcy)
 Brak finansowania
 Brak pokrycia kosztu opiekuna kształcenia praktycznego, który
poświęca czas na naukę uczniów
 Brak najnowszego sprzętu do nauki zawodu
 Bariery kadrowe (brak odpowiedniej liczby instruktorów)
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 Pandemia COVID-19
 Zbyt mała ilość czasu poświęcona przez uczniów na zajęcia w firmie
 Zbyt małe zaangażowanie uczniów (absencje, wymuszanie
skracania zajęć)

5.2.2 Ocena grantów z perspektywy szkół

Oceny realizacji grantów z perspektywy szkół (techników), uczestniczących
w poszczególnych grantach, dokonano w oparciu o wyniki internetowego
badania ankietowego (zwanego dalej ankietą CAWI). W przypadku, gdy
szkoła była jednocześnie Grantobiorcą i uczestnikiem IMKP, respondenci
zostali poproszeni o ocenę projektu z perspektywy uczestnika grantu. Grupą
docelową badania byli nauczyciele zawodu zaangażowani w realizację IMKP.
W badaniu wzięło udział 24 respondentów.
Wszyscy respondenci byli zgodni, że proces kształcenia dualnego w ramach
grantów przebiegał sprawnie. Świadczy to o właściwie przygotowanych
przez Grantobiorców założeniach IMKP, wynikających z prawidłowego
rozeznania specyfiki branż, w których kształcili się uczniowie oraz w których
prowadzili działalność pracodawcy. Jest to szczególnie istotne z uwagi na
znaczną różnicę pomiędzy specyfiką kształcenia dualnego w ramach grantu
i wcześniej stosowaną praktyką.
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Wykres 14.
Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem „Proces
kształcenia dualnego (łączenie nauki w szkole z zajęciami praktycznymi
u pracodawcy) w ramach grantu przebiegał sprawnie”
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Ogółem (N=24)
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III (N=2)
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V (N=1)
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4,6
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”,
a 5 „zdecydowanie zgadzam się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Wykres 15.
Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem „Kształcenie
dualne przeprowadzone w trakcie realizacji grantu różniło się od zajęć
dotychczas przeprowadzanych w szkole”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Większość respondentów, reprezentujących szkoły biorące udział w grancie,
zgodziła się ze stwierdzeniem, że wdrażany IMKP trafnie odpowiadał na
potrzeby szkoły (przeciętna ocena 4,5 na 5-stopniowej skali), przy czym
w najniższym stopniu z tym stwierdzeniem zgodziły się szkoły biorące
udział w grancie ZS w Opatowie.
Wykres 16.
Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem „Wdrażany
innowacyjny model kształcenia praktycznego trafnie odpowiadał na
potrzeby szkoły”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie
zgadzam się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Ocena problematyczności dostosowania siatki godzin w szkołach do IMKP
nie była jednomyślna i można założyć, że zależała ona od zakresu wdrażanego
grantu. Najtrudniej było dokonać zmian w arkuszu organizacyjnym ZSP
w Końskich i ZS w Opatowie.
Wykres 17.

Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem
„Dostosowanie siatki godzin do kształcenia dualnego zaplanowanego
w grancie nie stanowiło problemu”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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a pracodawcę byłby akceptowalny w przyszłości. Za najbardziej kłopotliwy
0
1
2 w grantach
3
5
system kształcenia
dualnego
wdrażany
uznały4 ZS w Opatowie
oraz NTZ w Kielcach.
Wykres 18.

Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem
„Zrealizowany w ramach grantu godzinowy system pracy jest
akceptowalny dla szkoły w przyszłości”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Nieznacznie lepiej niż godzinowy system pracy oceniono akceptowalność
zastosowanych w IMKP form wsparcia dla szkół, biorących udział w grantach,
z punktu widzenia jego stałego stosowania w przyszłości. Połowa ocenianych
IMKP uzyskała w tym kryterium najwyższą ocenę (5,0). Dotyczyło to grantów
realizowanych przez CKP Starachowice, ŚZPP Lewiatan, SP Kielce, SFP oraz
ARR.
Wykres 19.

Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem
„Zastosowana forma kształcenia w Innowacyjnym Modelu jest dla szkoły
akceptowalna w przyszłości”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Z perspektywy nauczycieli zawodu, uczniowie w bardzo wysokim
VII (N=3)
3,7
stopniu okazywali zainteresowanie udziałem w grancie oraz byli bardzo
VIII (N=4)
5
zaangażowani w realizację IMKP. Wśród badanych szkół najniżej poziom
IX (N=2)
5
zainteresowania i zaangażowania uczniów udziałem w IMKP ocenili
X (N=2)
5
nauczyciele w ZS w Opatowie (ocena 4, 0), natomiast w pozostałych grantach
0
1 znacznie2 lepiej.
3
4
5
ta kwestia została
oceniona
Wykres 20.

Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem „Uczniowie
szkoły okazywali zainteresowanie udziałem w grancie”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Wykres 21.
Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem „Uczniowie
z zaangażowaniem uczestniczyli w kształceniu dualnym w ramach grantu”

4,7

Ogółem (N=24)
I (N=1)
II (N=6)
III (N=2)
IV (N=2)
V (N=1)
VI (N=1)
VII (N=3)
VIII (N=4)
IX (N=2)
X (N=2)

5
4,7
4,5
4
5
5

4,7
5
4,5
5
0

1

2

3

4

5

Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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choć oceny te nadal można uznać za wysokie (przeciętna ocena 4,0 na
5-stopniowej skali).
Wykres 22.

Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem
„Uczestnictwo w grancie poprawiło sytuację ucznia na rynku pracy”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Ogółem (N=24)
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Wykres 23.

Przeciętna ocena zgodności respondentów ze stwierdzeniem „Wdrożony
w ramach grantu Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego powinien
być kontynuowany”
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Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”
Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

Za szczególnie wartościowe elementy IMKP szkoły uważały:
 Kontakt uczniów z pracodawcą
 Zapoznanie się ucznia z rzeczywistymi warunkami pracy
 Nabywanie umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy
 Zapoznanie się ucznia z urządzeniami, maszynami oraz ich
przemysłowym wykorzystaniem
 Zapoznanie się ucznia z kulturą organizacyjną w miejscu pracy
(zasady współżycia społecznego w przedsiębiorstwach, kultura
pracy, obieg dokumentacji)
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 Poprawienie sytuacji uczniów na rynku pracy
 Stypendia
 Zyskanie doświadczenia zawodowego, wzrost kompetencji
zawodowych
 Kontakt z klientami
 Nauka dyscypliny i przestrzegania regulaminu pracy
 Realizacja programu wykraczającego poza wymagania wynikające
z podstawy programowej
 Wyrobienie nawyków potrzebnych do przyszłej pracy, np.
punktualność, sumienność, rzetelność wykonywania zadań
zawodowych
 Doświadczenie przez uczniów celowości swoich działań, swojej
nauki w rzeczywistych warunkach pracy, czego nie można
doświadczyć podczas nauki w pracowniach szkolnych.

Przedstawiciele szkół nie dostrzegli we wdrażanych IMKP takich elementów,
których nie chcieliby realizować w szkołach po zakończeniu grantów.
Zwrócono jedynie uwagę, że realizacja IMKP dotyczyć powinna całych klas,
a nie – wybranych uczniów.

Przedstawiciel co drugiej biorącej udział w grancie szkoły uważa, że w celu
wprowadzenia IMKP na stałe do szkoły nie trzeba zmieniać podstawy
programowej. Co piąty badany (21%) nie miał jednoznacznego zdania
w tej kwestii. Natomiast pozostali respondenci (29%) opowiedzieli się za
koniecznością wprowadzenia niżej wymienionych zmian:
 Uelastycznienie podstawy programowej
 Zaktualizowanie treści podstawy programowej/dostosowanie do
aktualnych potrzeb i oczekiwań pracodawców
 Uwzględnienie w podstawie programowej umiejętności, które są
potrzebne w danym regionie (np. żywienie sanatoryjne)
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 Zwiększenie liczby godzin praktycznej nauki zawodu
u pracodawców
 Zmiany w liczbach godzin i programów przedmiotów konieczne do
wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wykres 24.

Zapotrzebowanie na zmianę podstawy programowej w celu wprowadzenia
IMKP na stałe do szkoły (N=24)
Pytanie: Czy w celu wprowadzenia Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego na
stałe do Państwa szkoły należałoby zmienić podstawę programową?

21%

29%

50%

Tak

Nie

Nie wiem

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

Zdecydowana większość badanych szkół (79%) korzystała z dodatkowych
form wsparcia w ramach wdrażanych grantów. Przedstawiciele
badanych
placówek
oświatowych,
poproszeni
o
wskazanie
21%
dodatkowych form wsparcia dla szkół/nauczycieli, wymieniali:
doradztwo edukacyjne, poradnictwo dotyczące edukacji włączającej,
konsultacje prawne, szkolenia dla uczniów (również certyfikowane
i dające uprawnienia ze świadectwami kwalifikacyjnymi, szkolenia
79%
z Branżowych Symulacji Biznesowych), szkolenia
dla nauczycieli, zajęcia
z doradztwa zawodowego, wsparcie w zdalnym nauczaniu, udział
w spotkaniach z Partnerem z Austrii, konsultacje nauczycieli z koordynatorem
merytorycznym, szczegółowa analiza planu nauczania, dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje społeczne.Tak
Nie
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21%

29%

Aż 88% badanych szkół chciałoby w przyszłości skorzystać z form wsparcia
związanych z prowadzeniem kształcenia dualnego. Wymieniano następujące
formy oczekiwanego wsparcia: kształcenie praktyczne u pracodawcy,
staże i praktyki u pracodawcy, doradztwo edukacyjne, kursy doskonalące,
50%
szkolenia i kursy specjalistyczne
u nauczycieli (również zakończone
certyfikatem), gratyfikacja finansowa dla pracodawców przyjmujących
uczniów, wynagrodzenie za pracę uczniów u pracodawców.
Wykres 25.

Tak

Nie

Nie wiem

Zapotrzebowanie szkół/nauczycieli na dodatkowe formy wsparcia
w ramach grantu (N=24)
Pytanie: Czy szkoła/nauczyciele skorzystali z dodatkowych form wsparcia w ramach
grantu?

21%

79%

Tak

Nie

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

12%

88%

21%
21%
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79%
79%

Tak
Tak

Wykres 26.

Nie
Nie

Zapotrzebowanie szkół na formy wsparcia związane z prowadzeniem
kształcenia dualnego po zakończeniu grantu (N=24)

Pytanie: Czy szkoła chciałaby w przyszłości skorzystać z form wsparcia związanych
z prowadzeniem kształcenia dualnego?
12%
12%

88%
88%

Tak
Tak

Wykres 27.

Nie
Nie

Nie wiem
Nie wiem

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

Udział nauczycieli w dokształcaniu zawodowym u przedsiębiorcy
w ramach grantu (N=24)
Pytanie: Czy nauczyciele/instruktorzy kształcenia praktycznego wzięli udział w ramach
grantu w dokształcaniu zawodowym u przedsiębiorcy?

4% 8%
4% 8%

88%
88%

Tak
Tak

Nie
Nie

Nie wiem
Nie wiem

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

4%
4%

Tak

Nie

Nie wiem
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4% 8%

W opinii zdecydowanej większości (96%) przedstawicieli badanych szkół,
nauczyciele zawodu są przygotowani
88% do zajęć z uczniami u pracodawcy i nie
wymagają dodatkowego szkolenia w tym zakresie.
Wykres 28.

Nie
Nie wiem
Zapotrzebowanie nauczycieliTak
na dodatkowe
szkolenie przed zajęciami
z uczniami u pracodawców (N=24)
Pytanie: Czy przygotowanie do zajęć z uczniami u pracodawcy wymagało od nauczycieli
dodatkowego szkolenia?

4%

96%

Tak

Nie

Nie wiem

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021
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Badani nauczyciele zawodu prezentowali podzielone opinie co do ilości czasu
potrzebnego na wdrożenie i dostosowanie IMKP do programu nauczania
w różnych zawodach. Najmniej, bo jedynie 17% szkół określiło ten okres
czasu jako dłuższy niż 18 miesięcy.
Wykres 29.

Ilość czasu potrzebna szkołom na wdrożenie i dostosowanie IMKP do
programu nauczania na różnych kierunkach (N=24)
Pytanie: Ile miesięcy potrzebowałaby szkoła na wdrożenie i dostosowanie IMKP na stałe
do programu nauczania na różnych kierunkach?
17%

29%

29%
25%

do 3 miesięcy

od 3 do 6 miesięcy

od 12 do 18 miesięcy

powyżej 18 miesięcy

od 6 do 12 miesięcy

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

Jedynie co trzecia badana szkoła (33%) nie dostrzega przeszkód, związanych z wdrożeniem i dostosowaniem na stałe IMKP do programu nauczania
w różnych zawodach. Pozostali wskazywali na niżej wymienione bariery:
 Konieczność podporządkowania realizacji podstawy programowej
do bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
 Konieczność zaplanowania zajęć kształcenia praktycznego na 1
dzień w tygodniu, zważywszy na dużą liczbę godzin tygodniowo dla
klas technikalnych w szkolnym programie nauczania
 Brak pracodawców, którzy będą spełniać wymogi uczestnictwa
w Modelu
 Konieczność dowożenia uczniów do pracodawców oddalonych
znacznie od szkoły lub miejsca zamieszkania ucznia (brak środków
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w budżecie szkoły na dojazd i zakwaterowanie młodzieży przy
realizacji kształcenia poza miejscem nauki)
Brak środków na dodatkowe wynagrodzenie opiekunów uczniów
Zbyt mała liczba pracowników przedsiębiorstw z przygotowaniem
pedagogicznym
Brak zaangażowania pracodawców
Brak możliwości sfinansowania ewentualnego doposażenia
stanowiska pracy dla uczniów

Wykres 30.

Przeszkody związane z wdrożeniem i dostosowaniem IMKP przez szkoły,
biorące udział w poszczególnych grantach.
Pytanie: Czy szkoła dostrzega przeszkody związane z wdrożeniem i dostosowaniem
Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego na stałe do programu nauczania na
różnych kierunkach?
Ogółem (N=24)

42

25

33

I (N=1)

100

II (N=6)

17

66

17

III (N=2)

50

IV (N=2)

50

50
50

V (N=1)

100

VI (N=1)

100

VII (N=3)

66

VIII (N=4)

50

IX (N=2)

50

34
50
50

X (N=2)

100

0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: Badanie CAWI ze szkołami (uczestnikami grantu), 2021

50

Instruktorem był pracownik firmy

Instruktorem był pracownik i nauczyciel

Instruktorem był nauczyciel ze szkoły

23

7 0,5
0,5

15

1 12

100%
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5.2.3 Ocena grantów z perspektywy uczniów
Oceny realizacji grantów z perspektywy uczniów, uczestniczących we
wdrażaniu poszczególnych IMKP, dokonano w oparciu o wyniki internetowego
badania ankietowego (zwanego dalej ankietą CAWI). W badaniu wzięło
udział 219 respondentów.
63% ankietowanych uczniów jako instruktora kształcenia praktycznego
wskazało pracownika przedsiębiorstwa, a 29 % – jednocześnie pracownika
(N=24)
33
25
42
firmy iOgółem
nauczyciela
zawodu
ze szkoły, do której
uczęszczają.
Niezależnie od
I (N=1)
100
tego, kto pełnił
funkcję
instruktora
kształcenia
praktycznego, uczniowie
17
II (N=6)
66
17
byli zadowoleni
z zastosowanych
rozwiązań.
III (N=2)
50Badani wskazywali, że
50
IV
(N=2)
50
50
w przypadku, gdy instruktorem kształcenia praktycznego
był pracownik
V
(N=1)
100
przedsiębiorstwa, zauważalna była jego lepsza znajomość specyfiki firmy,
VI (N=1)
100
zaś w przypadku, gdy rolę tę pełnił nauczyciel, cieszył się on większym
34
VII (N=3)
66
zaufaniemVIIIswoich
podopiecznych.
50
(N=4)
50
IX (N=2)

50

50

Wykres 31. X (N=2)

100

0% uczniów
20% z przekazywania
40%
60% wiedzy
80% przez 100%
Ocena zadowolenia
nauczyciela
zawodu/opiekuna kształcenia praktycznego (N=219)

Pytanie: Czy byłeś zadowolony(a), że praktyczną naukę zawodu przekazywał pracownik
firmy/nauczyciel zawodu/ pracownik firmy i nauczyciel zawodu?

50

Instruktorem był pracownik firmy

23

Instruktorem był pracownik i nauczyciel

1 12

15

7 0,5

Instruktorem był nauczyciel ze szkoły

0,5
0

Uczniowie zadowoloni z instruktora

10

20

30

40

50

60

70

Uczniowie niezadowoleni z instruktora

Osoby niezdecydowane

Źródło: Badanie CAWI z uczniami, 2021
Ogółem (N=219)
I (N=19)
II (N=20)
III (N=17)

41
39
38

42
44
50

53

13
6

47

31
11
6 6

III (N=2)

50

IV (N=2)

50

50
50

V (N=1)

100

VI (N=1)

100

VII (N=3)

66
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IX (N=2)

34

50

50

50

50

X (N=2)
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100

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdecydowana większość uczniów (83%) stwierdziła, że w wyniku
kształcenia praktycznego u pracodawców rozwinęły się ich
umiejętności i/lub kompetencje, natomiast 13% uczniów nie
50
1 12
Instruktorem
był pracownik firmy odpowiedzieć na
potrafiło
jednoznacznie
to pytanie. Jedynie kilku
respondentów stwierdziło, że w wyniku kształcenia praktycznego
u pracodawców
nie
rozwinęły się
ich
umiejętności/kompetencje
Instruktorem był pracownik
i nauczyciel
23
15
(12% spośród wszystkich badanych z grantu ŚZPP Lewiatan,
11% spośród CKP Starachowice, 10% z ZS w Opatowie i 7% z SP w Kielcach).
7 0,5

Instruktorem był nauczyciel ze szkoły

0,5

Wykres 32.

Samoocena poprawy umiejętności/kompetencji
0
10
20
30 w związku
40
50
60 z kształceniem
70
praktycznym u pracodawcy
Uczniowie zadowoloni z instruktora

Uczniowie niezadowoleni z instruktora

Pytanie: Czy w związku z kształceniem praktycznym u pracodawcy wzrosły Twoje
Osoby niezdecydowane
umiejętności/ kompetencje?

41
39
38

Ogółem (N=219)
I (N=19)
II (N=20)
III (N=17)
IV (N=10)
V (N=12)
VI (N=6)
VII (N=46)
VIII (N=45)
IX (N=27)
X (N=17)

42
44
50

53

31
11
6 6

47
20
42

70
58

10

83

17
17

52

30
18

27

49
54

43

20%

40%

19

60%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

80%

100%

Trudno powiedzieć

Źródło: Badanie CAWI z uczniami, 2021

28
21
20
35
30
25

23

47

47
45

26
30
29

29
20

47
48

11
5
5
6

50

17

4

7
11

36

38
0%

Ogółem (N=219)
I (N=19)
II (N=20)
III (N=17)
IV (N=10)
V (N=12)
VI (N=6)
VII (N=46)
VIII (N=45)
IX (N=27)

13
6

50
100
96
18
22

8

33

2
30
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Uczniów uczestniczących we wdrażaniu IMKP zapytano także o mocne i słabe
strony wdrażanych grantów. Zbiorcze wyniki zaprezentowano w poniższej
tabeli.
W najwyższym stopniu (przeciętna ocena wszystkich respondentów co
najmniej 4,0), uczniowie zgodzili się z poniższymi stwierdzeniami:
 Otrzymałem/otrzymałam
robocze
ubranie
do
pracy
w przedsiębiorstwie (4,5)
 Podczas pobytu w przedsiębiorstwie dowiedziałem się, jak wygląda
środowisko pracy na moim kierunku kształcenia (4,2)
 Zostałem/zostałam odpowiednio przygotowana do pracy
w przedsiębiorstwie (4,1)
 Podejście pracodawcy do mnie było odpowiednie (4,0)
 Korzystałem/korzystałam z wyposażonego w ramach grantu
stanowiska pracy u przedsiębiorcy (4,0)
W umiarkowanym stopniu (przeciętna ocena wszystkich respondentów, co
najmniej 3,0), uczniowie zgodzili się z poniższymi stwierdzeniami:

 Podział pomiędzy nauką w szkole a zajęciami praktycznymi
u pracodawcy przebiegał sprawnie (3,9)
 Liczba godzin u pracodawcy przeznaczona na praktyczną naukę
zawodu była wystarczająca (3,8)
 Pracodawca był zaangażowany w proces kształcenia podczas zajęć
dualnych w przedsiębiorstwie (3,8)
 Po udziale w grancie, łączącym naukę w szkole z kształceniem
praktycznym u pracodawcy, łatwiej będzie mi znaleźć pracę
w moim zawodzie (3,8)
 Czułem/am się potrzebny/a w pracy w przedsiębiorstwie (3,7)
 Chciał(a)bym się nadal kształcić w kierunku, którego praktyczną
naukę pobrałem/am u pracodawcy (3,6)
 Zajęcia u przedsiębiorcy pozwoliły mi uzyskać korzystniejszy
wynik egzaminu zawodowego (3,5)
 Zaraz po skończeniu szkoły podejmę pracę (3,5)
 Jeśli miał(a)bym taką możliwość, chciał(a)bym pracować
u przedsiębiorcy, u którego byłem/am na praktycznej nauce
zawodu (3,4)
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 Będę kontynuował/a edukację na studiach wyższych na kierunku,
związanym ze swoim zawodem (3,1)

Z kolei w niskim stopniu (przeciętna średnia wszystkich respondentów
niższa od 3,0), uczniowie zgodzili się z poniższymi stwierdzeniami:
 Podczas zajęć u przedsiębiorcy można zdobyć taką samą wiedzę jak
podczas zajęć przeprowadzanych na warsztatach w szkole (2,9)

Uzyskane wyniki wskazują, że w najwyższym stopniu uczniowie byli
zadowoleni z warunków kształcenia praktycznego w przedsiębiorstwie.
W wielu przypadkach poznanie rzeczywistych warunków pracy mogło
wpłynąć na zmianę planów zawodowych uczestników grantów (uczniowie
w najmniejszym stopniu zgadzali się ze stwierdzeniami, dotyczącymi
kontynuacji edukacji w zawodzie oraz podjęcia pracy u pracodawcy,
u którego pobierali kształcenie praktyczne).

Tabela 6.

Opinia na temat
grantu

Średnia

Przeciętna ocena zgodności respondentów z poszczególnymi
stwierdzeniami dotyczącymi udziału w IMKP (N=219)
I
(19)

II
(20)

III
(17)

IV
(10)

V
(12)

VI
(6)

VII
(46)

VIII
(45)

IX
(27)

X
(17)

Podział pomiędzy
naukę w szkole,
a zajęciami
praktycznymi
przebiegał sprawnie

3,9

3,6

3,8

3,7

4,8

4,6

4,3

3,8

3,9

4,3

3,3

Liczba godzin
u pracodawcy była
wystarczająca

3,8

3,4

3,6

3,9

4,2

4,5

4,5

3,6

4,2

4,0

2,4

Pracodawca był
zaangażowany
w proces kształcenia

3,8

3,3

3,3

4,0

4,0

4,5

4,2

3,8

4,0

4,1

3,0

Zajęcia
u przedsiębiorcy
pozwoliły mi uzyskać
korzystniejszy
wynik egzaminu
zawodowego

3,5

2,8

3,2

3,6

3,3

4,3

3,7

3,2

3,7

4,2

3,2
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Podczas zajęć w firmie
można zdobyć
taką samą wiedzę
jak podczas zajęć
w szkole

2,9

2,5

2,4

3,0

3,0

3,2

4,2

3,5

2,4

2,8

2,9

Czułem/am się
potrzebny/a
w pracy
w przedsiębiorstwie

3,7

2,9

3,2

3,9

3,9

4,5

4,5

4,0

3,7

3,5

3,0

Podejście pracodawcy
do mnie było
odpowiednie

4,0

3,6

3,2

4,1

4,3

4,7

4,2

4,0

4,2

4,2

3,5

Korzystałem/am
z wyposażonego
w ramach grantu
stanowiska pracy
w firmie

4,0

3,5

3,4

4,1

4,4

4,5

4,8

4,0

4,0

4,2

3,3

Otrzymałem/am
robocze ubranie do
pracy w firmie

4,5

4,5

4,5

4,4

4,2

5,0

5,0

4,4

4,5

4,6

3,6

Zostałem/am
odpowiednio
przygotowany/a do
pracy
w przedsiębiorstwie

4,1

3,8

4,1

4,3

4,5

4,8

4,0

4,0

4,2

4,3

3,3

Podczas pobytu
w przedsiębiorstwie
dowiedziałem/
am się, jak wygląda
środowisko pracy
na moim kierunku
kształcenia

4,2

3,9

4,1

4,3

4,6

4,9

4,8

4,0

4,1

4,3

3,4

Jeśli miał(a)bym taką
możliwość, chciał(a)
bym pracować
u przedsiębiorcy,
u którego byłem/am
na praktycznej nauce
zawodu

3,4

2,7

2,7

3,7

3,9

4,2

4,8

3,6

3,5

3,9

2,5

Po udziale w grancie
łatwiej będzie znaleźć
mi pracę w moim
zawodzie

3,8

3,4

3,6

3,9

4,1

4,4

4,5

3,6

3,8

4,3

3,3

Chciał(a)bym się
nadal kształcić
w kierunku, którego
praktyczną naukę
pobrałem/am
u pracodawcy

3,6

3,2

3,4

3,9

3,7

3,8

4,0

3,6

3,6

3,9

3,2

Będę

3,1

2,7

2,6

3,3

3,1

2,9

3,3

3,4

3,2

3,5

2,5

Zaraz po skończeniu
3,5 3,8 3,5 3,0 3,7 3,9 3,2 3,6 3,8 3,5 2,8
szkoły podejmę pracę
Skala ocen: od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało „zdecydowanie nie zgadzam się”, a 5 „zdecydowanie zgadzam
się”Kolorem zielonym oznaczono wartości powyżej przeciętnej (N=219), kolorem czerwonym – poniżej
przeciętnej (N=219)
Źródło: Badanie CAWI z uczniami, 2021
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zawodu
10
20 że
30 praktyczna
40
50
60 nauka
70
w ramach
grantu
nie
różniła
się
od
dotychczasowych
zajęć
w
systemie
Uczniowie zadowoloni z instruktora
Uczniowie niezadowoleni z instruktora
dualnym
przez szkołę. Pozostali wskazywali na niżej
Osobyorganizowanych
niezdecydowane
wymienione różnice:
 W ramach grantu pracodawca poświęcał uczniom większą ilość
czasu, omawiał z każdym uczniem wykonywane przez niego
41
42
13 3 1
Ogółem (N=219)
działania
39
44
6 11
I (N=19)
 Możliwość
nabycia
zawodowego
38 większego doświadczenia
50
6 6
II (N=20)
 Większe
możliwości53doszkalania u pracodawcy
47
III (N=17)
20
10
IV (N=10)
 Bogatszy
zakres treści u70pracodawcy
42
58
V
(N=12)
 W grancie mniejsza waga była przykładana do nauki do egzaminów
83
17
VI (N=6)
zawodowych,
a większa – do
pracy w zawodzie
52
30
17
VII (N=46)
 VIII
Dostęp
do
większej
liczby
sprzętu,
w
tym
do
nowego
27
18
7 sprzętu
49
(N=45)
36

54

IX (N=27)
Wykres 33.X (N=17)

11

43

38

19

Ocena różnic pomiędzy
praktyczną
w ramach
grantu oraz
0%
20%
40%nauką zawodu
60%
80%
100%
dotychczasowych zajęć w systemie dualnym organizowanym przez szkołę
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
(N=219)
Raczej nie

Zdecydowanie nie

Pytanie: Czy praktyczna nauka zawodu w ramach grantu różniła się od dotychczasowych
zajęć w systemie dualnym organizowanych przez szkołę?
Ogółem (N=219)
I (N=19)
II (N=20)
III (N=17)
IV (N=10)
V (N=12)
VI (N=6)
VII (N=46)
VIII (N=45)
IX (N=27)
X (N=17)
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20
35
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45
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Raczej tak
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47
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80%
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Źródło: Badanie CAWI z uczniami, 2021
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5.2.4 Bariery/problemy we wdrażaniu grantów
na podstawie badań jakościowych z Grantobiorcami
W celu pozyskania informacji na temat wdrożenia poszczególnych IMKP
przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami wszystkich
Granotobiorców. Respondenci, zapytani o problemy napotkane w związku
z realizacją grantów, wskazali niżej wymienione bariery we wdrażaniu IMKP:
 Rezygnacja uczniów z udziału w grancie w związku z przeniesieniem
się uczniów do innej szkoły lub brakiem promocji do następnej
klasy
 Absencje uczniów podczas zajęć u pracodawców
 Brak możliwości założenia konta bankowego przez ucznia
narodowości ukraińskiej, w przypadku którego takie uprawnienia
posiadał jego opiekun prawny
 Wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, które
spowodowały trudności w zakończeniu zaplanowanych działań
(np. wyjazdy studyjne)
 Zmiany personalne na stanowisku osoby pełniącej funkcję opiekuna
kształcenia praktycznego
 Odwołanie zajęć w szkołach objętych grantem; odwołanie
zaplanowanych dodatkowych zajęć praktycznej nauki zawodu oraz
odwołanie zaplanowanych wyjazdów na Targi Branżowe w związku
z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.03.2020. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
Jak twierdzili badani, napotkane problemy pokonano, stosując niżej wymienione rozwiązania:
 Włączenie do grantu ucznia z listy rezerwowej na miejsce ucznia,
który zrezygnował
 Wprowadzanie na bieżąco zmian w części założeń grantu
 Zmiana obiektów, w których wdrażany był grant
 Skorzystanie z możliwości wydłużenia grantu, co pozwoliło na
uregulowanie wszelkich zobowiązań grantowych i osiągnięcie
założonych wskaźników
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6 Wzorcowy
Model
Kształcenia
Praktycznego
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Wzorcowy Model Kształcenia Praktycznego powstał w oparciu o najlepsze
rozwiązania zastosowane w 10 Innowacyjnych Modelach Kształcenia
Praktycznego, wdrożonych pilotażowo w ramach Projektu w województwie
świętokrzyskim. Zaczerpnięte z IMKP rozwiązania zostały zmodyfikowane
w sposób umożliwiający powszechne wdrożenie finalnej wersji Modelu
w skali regionu i kraju.

Wiodącą, innowacyjną ideą, na której oparte zostały zarówno wdrożone
pilotażowo IMKP, jak też zaprezentowany poniżej w wersji finalnej Model,
było zwiększenie częstotliwości i poprawa jakości kształcenia praktycznego
u pracodawcy. Model umożliwia zmianę utrwalonej, wieloletniej praktyki
w podejściu do kształcenia praktycznego w klasach technikalnych. Polegała
ona na tym, że zajęcia praktyczne realizowane były głównie w szkołach,
podczas gdy ich kluczowym celem powinno być efektywne przygotowanie
ucznia do realizacji zadań zawodowych po ukończeniu edukacji, w warunkach
pracy.

6.1

INNOWACYJNOŚĆ MODELU

Innowacyjność Modelu polega na obligatoryjnym przeniesieniu
40% godzin zajęć praktycznych w zakresie kształcenia zawodowego
z techników do pracodawców oraz na fakultatywnym przeniesieniu
10% godzin zajęć praktycznych z techników do Centrów Kształcenia
Zawodowego (CKZ).
Przeprowadzona przez Zespół Badawczy ocena realizacji grantów oraz
wyniki badań potwierdziły, że testowane we wszystkich IMKP przeniesienie
minimum 40% godzin zajęć praktycznych do pracodawcy okazało się
efektywne. Uczestniczący w wywiadach Grantobiorcy potwierdzili, że
realizacja 40% godzin zajęć praktycznych u pracodawców powinna
na stałe zafunkcjonować w praktyce kształcenia zawodowego
w technikach. Jedyną poważniejszą trudnością, na którą wskazują
badania i ocena ekspercka, jest znalezienie przez szkoły na lokalnym
rynku wystarczającej liczby pracodawców, zapewniających edukację
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w wymaganym standardzie dla wszystkich kształcących się w danym
zawodzie uczniów. Jednocześnie należy podkreślić, iż pracodawcy,
uczestniczący w projekcie, wyrazili zainteresowanie kontynuacją
współpracy ze szkołami, a uczniowie – chęć dalszego korzystania z tej formy
kształcenia po zakończeniu grantów. Zapewnienie technikom współpracy
z wystarczającą liczbą pracodawców będzie zadaniem Szkolnych
Animatorów Współpracy, których rolę we wdrożeniu Modelu opisano niżej.
W celu dalszego wzrostu jakości i większego urozmaicenia kształcenia
zawodowego, a także z myślą o efektywnym wykorzystaniu infrastruktury
Centrów Kształcenia Zawodowego (CKZ), które z powodzeniem funkcjonują
w wielu regionach Polsce, w Modelu uwzględniono także fakultatywnie
przeniesienie 10% godzin zajęć praktycznych z technikum do CKZ.
Takie rozwiązanie rekomenduje się szkołom, posiadającym możliwość
rozwoju współpracy ze zlokalizowanym w pobliżu nich CKZ, którego
oferta edukacyjna pozwala na zapewnienie właściwych warunków
kształcenia uczniów w danym zawodzie. Do zaangażowania w realizację
Modelu powinny być zapraszane przez szkoły przede wszystkim takie CKZ,
które mogą zapewnić wysokiej jakości zajęcia praktyczne oraz kontakt ze
specjalistycznym wyposażeniem, innym niż to, którym dysponuje szkoła.
Opisana praktyka została bardzo dobrze oceniona przez uczniów i nauczycieli
uczestniczących w grancie zrealizowanym przez CKP w Starachowicach.
Możliwość doskonalenia umiejętności w dobrze wyposażonych pracowniach
ma istotne znaczenie w kontekście przygotowania do egzaminu zawodowego.
Z badań wynika, że dzięki realizacji zajęć w CKZ młodzież mogła w sposób
elastyczny czasowo ćwiczyć sprawiające trudności zadania w bardzo dobrze
wyposażonych pracowniach dydaktycznych, podczas gdy u pracodawcy,
na istniejącym stanowisku pracy, czas na takie ćwiczenia jest ograniczony.
Dlatego realizacja 10% godzin zajęć w CKZ jest bardzo pożądanym
uzupełnieniem kształcenia u pracodawcy. W tym miejscu warto zaznaczyć,
że w minionych latach niektóre CKZ znacząco poprawiły swoje wyposażenie,
m.in. dzięki pozyskanym dotacjom unijnym, a zatem rekomendowana
formuła zajęć zapewnia także efektywne wykorzystanie tej specjalistycznej
infrastruktury w celu poprawy kompetencji zawodowych przyszłych kadr
lokalnej gospodarki.
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6.1.1 Organizacja zajęć praktycznych poza technikum
Model przewiduje, że kształcenie praktyczne poza szkołą będzie
odbywać się średnio raz w tygodniu (do ośmiu godzin). W dniu
zajęć praktycznych nie będą planowane żadne dodatkowe lekcje
na terenie szkoły. Liczba godzin realizowanych przez ucznia
w związku z kształceniem praktycznym poza szkołą oraz liczebność
grupy musi być zgodna z obowiązującym prawem29.
Realizacja kształcenia praktycznego będzie odbywać się w ciągu dwóch lat
nauki w technikum (do wyboru: w klasie drugiej, trzeciej lub w czwartej –
w zależności od programu kształcenia oraz możliwości zadeklarowanych
przez pracodawców).

Regularne delegowanie uczniów na zajęcia praktyczne do pracodawców raz
w tygodniu było najczęściej stosowanym w grantach rozwiązaniem. Badania
potwierdziły także, że cykliczne organizowanie zajęć u pracodawców było
podejściem, generującym najmniej problemów organizacyjnych w szkołach.
Jednocześnie w opinii części Grantobiorców i ekspertów takie rozwiązanie
nie zawsze jest możliwe do zastosowania przez szkoły i pracodawców.
Podkreślano, że profil działalności niektórych przedsiębiorstw wymaga
zapewnienia innego systemu organizacji kształcenia praktycznego (np. zajęć
dwa razy w tygodniu lub zajęć realizowanych w sposób ciągły przez trzy
tygodnie, podczas których uczeń nie uczęszcza równolegle do szkoły i jest
zaangażowany w wykonywanie zadań zleconych przez opiekuna kształcenia
praktycznego z ramienia pracodawcy).
Mając na uwadze wszystkie argumenty, Zespół Badawczy zarekomendował elastyczne podejście do kwestii sposobu organizacji
29

Zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2215), tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół nie może przekraczać 20 godzin. Natomiast zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 roku, naukę praktyczną prowadzą
nauczyciele praktycznej nauki zawodu. W Rozporządzeniu jest również mowa, że kształcenie
praktyczne może odbywać się u pracodawców. Natomiast zgodnie z Prawem Oświatowym,
art. 120 Praktyczna nauka zawodu, praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko
u pracodawców, ale również m.in. w centrach kształcenia zawodowego.
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kształcenia u pracodawców w roku szkolnym. W Modelu za prawidłowe
uznaje się zarówno organizowanie regularnych zajęć u pracodawcy
w ciągu całego roku szkolnego (np. przeciętnie jeden dzień w tygodniu
nauki), jak też kształcenie praktyczne u pracodawcy w ustalonych cyklach
(np. jednorazowo przez trzy tygodnie z równoczesnym wyłączeniem w tym
okresie zajęć szkolnych). Należy zaznaczyć, że sposób organizacji zajęć
praktycznych poza technikum w danym roku szkolnym i jego każdorazowa
zmiana wymaga akceptacji organu prowadzącego na podstawie wniosku
złożonego przez szkołę.

Istotnym walorem Modelu jest zachęcanie szkół, aby w miarę
możliwości zapewniały uczniom kształcenie praktyczne u więcej
niż jednego pracodawcy. Takie rozwiązanie było testowane w grancie
realizowanym przez CKP Starachowice. Innowacja polegała na praktycznej
nauce zawodu u co najmniej dwóch przedsiębiorców i została uznana za
bardzo efektywne rozwiązanie. Uczestniczący w tym grancie uczniowie
mogli lepiej poznać branżę, w której planują w przyszłości podjąć
zatrudnienie, a także mieli okazję sprecyzować swoje preferencje
zawodowe. Omawiane podejście poparli również pozostali Grantobiorcy
i oceniający Model eksperci.

W celu wzmocnienia efektywności kształcenia praktycznego poza szkołą
rekomenduje się, aby zajęcia u pracodawcy każdorazowo były poprzedzone
powiązanymi tematycznie zajęciami w szkole przeprowadzonymi przez
nauczyciela zawodu. Opisywane rozwiązanie zostało bardzo pozytywnie
ocenione w ramach realizowanych grantów i warte jest utrwalenia jako
dobra praktyka wynikająca z wdrożenia Projektu.

6.1.2 Rola nauczyciela i opiekuna kształcenia praktycznego
u pracodawcy
Analiza porównawcza grantów wykazała, że w IMKP stosowano dwa
rozwiązania, dotyczące obsady instruktora praktycznej nauki zawodu:
rolę tę pełnił wyłącznie opiekun kształcenia praktycznego, tj. pracownik
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pracodawcy lub zadania te realizowali wspólnie pracownik firmy i nauczyciel
zawodu. Z obu tych rozwiązań uczniowie byli zadowoleni, co potwierdziły
wyniki badania ankietowego CAWI. Uczniowie podkreślali przede wszystkim
dobre rozeznanie pracownika pracodawcy w specyfice firmy i branży, ale
jednocześnie deklarowali swoje większe zaufanie do nauczyciela zawodu,
który lepiej znał ich potrzeby i potrafił dobrze przekazać wiedzę.

Badania ilościowe ujawniły rozdźwięk pomiędzy opiekunami kształcenia
praktycznego, reprezentującymi pracodawcę a nauczycielami zawodu.
Pierwsza grupa nie jest przekonana, że udział nauczyciela zawodu
w kształceniu uczniów u pracodawcy jest konieczny. Pracodawcy
przyzwyczaili się bowiem, iż w dotychczasową współpracę ze szkołą
(przyjmowanie uczniów na praktyki) nauczyciel zawodu nie był angażowany.
Jednocześnie nauczyciele zawodu wskazywali, że są przygotowani do
udziału w kształceniu praktycznym u pracodawcy i nie potrzebują w tym
celu żadnych dodatkowych szkoleń. Nauczyciele, jako odpowiedzialni za
wyniki kształcenia zawodowego uczniów, widzą potrzebę współdziałania
z pracodawcami w zakresie realizacji zajęć poza szkołą i prowadzenia
bieżącego monitoringu sposobu realizacji tych zajęć.

Uwzględniając przedstawione wyżej opinie, a także wyniki oceny
eksperckiej, stwierdzono, że zapewnienie uczniom w ramach Modelu
optymalnych warunków kształcenia praktycznego u pracodawcy
(a także ewentualnie w CKZ), wymaga również zaangażowania
nauczyciela zawodu. W procesie kształcenia praktycznego u pracodawcy
(oraz opcjonalnie w CKZ) nauczyciel zawodu powinien współdziałać
z osobą prowadzącą kształcenie uczniów poza szkołą. Obecność
nauczyciela zawodu jest pożądana przez uczniów, a także niezbędna,
jeśli chodzi o nadzór nad przebiegiem kształcenia i osiąganiem przez
podopiecznych wymaganych efektów kształcenia. We współpracę
z opiekunami kształcenia praktycznego i instruktorami w CKZ,
prowadzącymi zajęcia w danej klasie, będą zaangażowani nauczyciele
zawodu, prowadzący w tej klasie przedmioty, których godziny zajęć
będą przeniesione poza szkołę. Współdziałając z opiekunem kształcenia
praktycznego u pracodawcy, a także z instruktorem w CKZ, nauczyciel
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zawodu realizuje godziny pensum przeznaczone na kształcenie
praktyczne uczniów w danej klasie w części odpowiadającej godzinom
kształcenia u pracodawców lub w CKZ. Takie podejście nie jest sprzeczne
z Kartą Nauczyciela, Prawem Oświatowym oraz Rozporządzeniem MEN
w sprawie praktycznej nauki zawodu30.
Opisane wyżej rozwiązanie, które uwzględnia Model, jest innowacyjne
pod względem sposobu realizacji procesu kształcenia zawodowego.
W dotychczasowej praktyce współpraca między szkołą a pracodawcą
ograniczała się do realizacji przez uczniów obowiązkowych praktyk
zawodowych u pracodawcy lub umożliwienia uczniom uczestnictwa
w kształceniu dualnym. Jednakże rola nauczyciela zawodu
w przygotowaniu i realizacji kształcenia praktycznego poza szkołą
była mniejsza niż w opisywanym Modelu. W naturalny sposób wiązało
się to z ograniczonym wpływem szkoły na sposób realizacji praktyki
oraz kształcenia dualnego i ich rezultaty.

Wartością dodaną oraz wynikającą z opisywanego powyżej rozwiązania
innowacją jest transfer wiedzy od pracodawcy do nauczyciela zawodu.
Biorąc pod uwagę dynamiczne zmiany zachodzące w wielu branżach,
możliwość przebywania wspólnie z uczniami w środowisku zawodowym
stwarza nauczycielowi szerokie możliwości kontaktów z praktykami,
a także bieżące śledzenie nowych trendów technologicznych, które znacznie
wcześniej docierają do przedsiębiorstw niż do szkół. Wiedza i doświadczenia
zdobyte przez nauczycieli zawodu dzięki kontaktom z pracodawcami
wzbogacą także treści kształcenia, które pedagodzy realizują w szkole, a także
wzmocnią ich poczucie pewności siebie i wartość na rynku edukacyjnym.
30

Zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2215), tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół nie może przekraczać 20 godzin. Natomiast zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 roku, naukę praktyczną prowadzą
nauczyciele praktycznej nauki zawodu. W Rozporządzeniu jest również mowa, że kształcenie
praktyczne może odbywać się u pracodawców. Natomiast zgodnie z Prawem Oświatowym,
art. 120 Praktyczna nauka zawodu, praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko
u pracodawców, ale również m.in. w centrach kształcenia zawodowego.
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6.1.3 Program nauczania
Efektywne wdrożenie Modelu wymaga przygotowania odpowiedniego
programu kształcenia. Za opracowanie dla danego zawodu tej części
programu kształcenia, która będzie realizowana u pracodawcy lub
w CKZ, odpowiadać będą odpowiednio: szkoła i pracodawca lub
szkoła i CKZ. W przypadku, gdy kształcenie w danym zawodzie odbywa
się przy udziale większej liczby pracodawców, każdy z nich powinien być
zaangażowany w opracowanie programu kształcenia praktycznego we
współpracy ze szkołą. Obowiązek dostosowania programu kształcenia
w danym zawodzie do warunków jego realizacji u pracodawcy lub w CKZ
spoczywa bezpośrednio na dyrektorze szkoły, który powinien ściśle
współpracować z nauczycielem zawodu oraz opiekunem/instruktorem
kształcenia praktycznego, reprezentującym pracodawcę lub CKZ.
Do udziału w realizacji Modelu powinni zostać zaproszeni wyłącznie
pracodawcy, którzy spełniają określone kryteria. Rekrutacja pracodawców
zainteresowanych prowadzeniem kształcenia praktycznego powinna
rozpoczynać się od przedstawienia przez nich zakresu zadań i procesów,
które najczęściej realizują w swojej działalności, a także wykazu posiadanego
wyposażenia. Jest to niezbędne, aby określić możliwość realizacji u tych
pracodawców części podstawy programowej i uzyskania przez uczniów
efektów kształcenia. Oceny dokonuje nauczyciel zawodu pod nadzorem
dyrektora szkoły. W celu zapewnienia wysokiej efektywności kształcenia
pracodawcy będą wskazywać umiejętności, które muszą posiadać uczniowie
kierowani na zajęcia, a nauczyciele zawodu – weryfikować odpowiednie
przygotowanie uczniów zgodnie z zalecaniami pracodawców.
Ocena możliwości przeniesienia części zajęć praktycznych do CKZ
dokonywana jest przez dyrektora szkoły, który powinien ściśle
współpracować z nauczycielem zawodu oraz przedstawicielem CKZ. Celem
tej oceny jest rozpoznanie warunków przeprowadzenia zajęć praktycznych
w CKZ w wybranym zawodzie w aspekcie zgodności z elementami podstawy
programowej oraz wymaganymi efektami kształcenia.

78

RAPORT UPOWSZECHNIAJĄCY

Proces rekrutacji pracodawców zainteresowanych kształceniem
praktycznym uczniów (lub proces aktualizacji listy pracodawców,
prowadzących kształcenie praktyczne uczniów w danym zawodzie
w danej szkole) powinien zostać przeprowadzony z takim wyprzedzeniem,
aby możliwe było opracowanie i zatwierdzenie programu nauczania,
uwzględniającego kształcenie praktyczne u pracodawców oraz w CKZ,
w przewidzianym przepisami terminie. Zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego proces ten powinien zostać przeprowadzony w roku szkolnym,
poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywać się będzie kształcenie
praktyczne poza szkołą.
Za realizację i efekty kształcenia praktycznego powierzonej grupy uczniów
odpowiada pracodawca oraz CKZ. Wymienione podmioty podpisują w tym
celu stosowne porozumienie ze szkołą, a w ustalonych przypadkach –
z organem prowadzącym szkoły. W celu zapewnienia prawidłowego procesu
kształcenia, pracodawca oraz CKZ współdziałają z nauczycielem zawodu
danej grupy uczniów, którego zadaniem jest monitorowanie realizacji
programu kształcenia praktycznego poza szkołą.

Dotychczas uczniowie odbywali zajęcia poza szkołą jedynie w ramach
praktyk zawodowych, których głównym celem było zapoznanie ucznia
z rzeczywistymi warunkami pracy w zawodzie. Program tych praktyk jedynie
w niewielkim stopniu uwzględniał efekty kształcenia właściwe dla zawodu.
W odniesieniu do dotychczasowej praktyki, za element innowacyjny
Modelu można uznać obowiązek uzyskiwania części kluczowych
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej także
w ramach zajęć odbywających się poza szkołą.

Ponadto Model wyróżnia konieczność ścisłej współpracy pracodawcy
oraz CKZ przy opracowywaniu szkolnych programów nauczania.
Zapewnia to pracodawcom i CKZ możliwość uzgodnienia takiego programu
kształcenia, który jest realny do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę
specyfikę ich działalności i posiadane wyposażenie. Jednocześnie dobre
rozpoznanie warunków realizacji zajęć u pracodawcy lub w CKZ umożliwia
szkołom precyzyjne wyodrębnienie z podstawy programowej tych treści,
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które są możliwe do realizacji poza szkołą i dają rękojmię osiągnięcia
przewidzianych w podstawie programowej efektów kształcenia. Współpraca
szkół oraz pracodawców i CKZ na etapie przygotowania programów
nauczania korzystnie wpłynie na jakość kształcenia praktycznego
poza technikum, gdyż dotychczasowy sposób organizacji kształcenia
praktycznego nie zakładał aż tak ścisłego współdziałania tych podmiotów
w kwestii przygotowania programów kształcenia.

6.1.4 Rola szkoły
W świetle obowiązujących przepisów rolę szkoły w odniesieniu do praktycznej
nauki zawodu u pracodawców reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego
2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (zwane dalej Rozporządzeniem).
Model zakłada, że szkoła, przenosząc nauczanie praktyczne do pracodawcy,
musi wywiązać się ze wszystkich nałożonych na nią zadań, zawartych
w Rozporządzeniu. Dokument określa m.in. kluczowe elementy umowy
zawieranej pomiędzy szkołą a pracodawcą31 wraz z zakresem załączonego
do umowy programu nauczania32. Rozporządzenie nakłada również na szkołę
takie obowiązki, jak: nadzór nad realizacją programu praktycznej nauki
zawodu; współpracę z pracodawcą; ubezpieczenie uczniów; zwrot kosztów
dojazdu; zapewnienie uczniom, których codzienny dojazd do pracodawcy
31

32

Zgodnie z § 7. Rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, umowa między szkołą
a podmiotem, przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, powinna zawierać: nazwę i adres
podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania; nazwę
i adres szkoły, kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; zawód, w którym będzie prowadzona
praktyczna nauka zawodu; listę, zawierającą imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną
naukę zawodu z podziałem na grupy; formę praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne lub
praktyki zawodowe i jej zakres, a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców,
w tym na zasadach dualnego systemu kształcenia – także liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia
praktyczne odbywają się u pracodawców; terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki
zawodu; prawa i obowiązki stron umowy; sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji
praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów; dodatkowe ustalenia stron umowy, związane
z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w tym sposób zgłaszania i uwzględniania wniosków.
Zgodnie z § 7, pkt. 3 Rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, do umowy
między szkołą a podmiotem, przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, dołącza
się program nauczania danego zawodu. Program nauczania zawiera wiedzę i umiejętności
oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez uczniów na zajęciach praktycznych
i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk. Zgodnie z Rozporządzeniem
pracodawca może zgłaszać dyrektorowi szkoły wnioski do treści programu nauczania
w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.
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jest niemożliwy, nieodpłatnego zakwaterowania i opieki oraz ryczałtu na
wyżywienie. Szkoła ma również obowiązek przygotować kalkulację kosztów
ponoszonych na realizację praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych
przez organ prowadzący środków finansowych.

Ponadto w celu realizacji Modelu szkoły będą zobowiązane do:
 Uzyskania akceptacji organu prowadzącego na przeniesienie
40% lub 50% godzin kształcenia praktycznego poza szkołę do –
odpowiednio – pracodawców lub pracodawców i CKZ,
 Dokonania niezbędnych zmian w szkolnym programie nauczania
i arkuszu organizacyjnym, uwzględniającym m.in. współdziałanie
nauczycieli kształcenia zawodowego z instruktorami praktycznej
nauki zawodu w następującym zakresie: udział w procesie
dydaktycznym poza szkołą, monitorowanie jakości kształcenia,
ocena nabywanych przez uczniów u pracodawcy efektów
kształcenia, konsultowanie ocen i wpisywanie ich do e-dziennika,
udział w przygotowaniu form sprawdzenia wiedzy i umiejętności
nabytych podczas kształcenia poza szkołą, rozwiązywanie
bieżących problemów, wsparcie opiekuna kształcenia praktycznego
swoją wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym.

6.1.5 Szkolny Animator Współpracy (SAW)
Analiza porównawcza grantów wykazała, że w ramach IMKP utworzone
zostały stanowiska dla osób odpowiedzialnych za współpracę pomiędzy
szkołą a pracodawcą (np. szkolny animator współpracy, animator kariery
zawodowej, trener aktywności zawodowej, animator ds. kontaktów
z przedsiębiorcami, konsultant ds. komunikacji i współpracy ze szkołami
i przedsiębiorcami, doradca zawodowy, mentor zawodowy, jobcoach).
W ramach badań jakościowych Grantobiorcy zgodnie uznali, że utworzenie
wyżej wymienionych stanowisk było dobrą praktyką. Utworzenie funkcji
SAW minimalizuje ryzyko, że pracodawcy zainteresowani współpracą ze
szkołą, którzy zgłoszą się do placówki, nie uzyskają odpowiedniej informacji
zwrotnej.
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W związku z pozytywnymi efektami zaangażowania w realizację IMPK
osób odpowiedzialnych za kształtowanie współpracy pomiędzy szkołą
a pracodawcą, w Modelu uwzględniono potrzebę powołania w technikum
przynajmniej jednego SAW. Do momentu powołania funduszu
przeznaczonego na pokrycie kosztów, związanych z obligatoryjnym
przeniesieniem kształcenia praktycznego z technikum poza szkołę
(o którym mowa w pkt. „Źródła finansowania Modelu”), rekomenduje
się, by koszty działalności SAW pokrywały organy prowadzące szkoły.
Realizowane przez SAW zadania można powierzyć:
 dotychczasowemu pracownikowi szkoły
 nowo zatrudnionemu pracownikowi szkoły
i/lub
 instytucjom otoczenia biznesu (IOB), wyłonionym przez
organ prowadzący szkołę w trybie przewidzianym przepisami
obowiązującego prawa.
Pracownicy szkoły lub IOB pełniący rolę SAW, powinni wykazać się
znajomością zasad, zakresu i możliwości współpracy szkół z pracodawcami
(w tym w ramach kształcenia dualnego) oraz bardzo dobrą znajomością
lokalnego rynku pracy.

W ramach Modelu dla SAW przewidziano następujące zadania:
 Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z pracodawcami,
w tym tworzenie bazy pracodawców, deklarujących chęć
przyjmowania uczniów na kształcenie praktyczne oraz udział w ich
rekrutacji,
 Organizacja spotkań pracodawców z uczniami na terenie szkoły
i/lub u pracodawcy, których celem jest zapoznanie uczniów ze
specyfiką pracy w danym zawodzie i branży oraz zapewnienie
uczniom lepszego rozeznania wśród pracodawców w zakresie
możliwości odbycia kształcenia praktycznego (o ile taki wybór
będzie możliwy),
 Organizacja wizyt studyjnych dla uczniów u pracodawców
i udział w targach branżowych, a także pozyskiwanie na ten cel
środków, umożliwiających sfinansowanie uczniom nieodpłatnego
uczestnictwa w tych działaniach,
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 Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi, organizacjami pracodawców, samorządami
gospodarczymi, instytucjami branżowymi, instytucjami otoczenia
biznesu, instytucjami rynku pracy, a także organizowanie spotkań
uczniów z przedstawicielami wyżej wymienionych instytucji,
 Kształtowanie oferty szkoleniowej dla nauczycieli oraz
zachęcanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, jak również
pozyskiwanie na ten cel środków, umożliwiających sfinansowanie
nauczycielom nieodpłatnego uczestnictwa w tych działaniach
 Diagnoza potrzeb uczniów oraz szkół odnośnie kształcenia
praktycznego,
 Diagnoza potrzeb lokalnych pracodawców w zakresie oczekiwanych
od uczniów umiejętności i kompetencji, a także bieżący monitoring
oczekiwań lokalnych pracodawców wobec nowo zatrudnianych
pracowników (m.in. z uwagi na zmiany na rynku pracy i zmiany
przez pracodawców ich modeli biznesowych),
 Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla uczniów
certyfikowanych kursów i szkoleń podnoszących ich atrakcyjność
na lokalnym rynku pracy.

6.1.6 Rola pracodawcy
Obowiązki pracodawców, dotyczące ich udziału w praktycznej nauce
zawodu, reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu, zgodnie z którym podmioty przyjmujące uczniów
zobowiązane są do:
1. zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki
zawodu, w szczególności:
 stanowiska szkoleniowego wyposażonego w niezbędne urządzenia,
sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną,
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
 odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz
środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym
stanowisku pracy,
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 pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej,
 nieodpłatnych posiłków profilaktycznych i napojów przysługujących
pracownikom na danym stanowisku pracy zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy,
 dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń
socjalno-bytowych.
2. wyznaczenia odpowiednio nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki
zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych
3. zapoznania uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
4. nadzoru przebiegu praktycznej nauki zawodu
5. sporządzania, w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu,
dokumentacji powypadkowej
6. współpracy ze szkołą
7. powiadomienia szkoły o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego
regulaminu pracy
Przedstawione powyżej zadania pracodawców są zgodne z wymogami
Modelu. Ponadto w Modelu uwzględniono dodatkowe obowiązki pracodawcy,
dotyczące:
 nadzoru nad kształceniem praktycznym uczniów u pracodawcy,
w tym w zakresie nabywania wymaganych efektów kształcenia
i zapewnienia im bezpieczeństwa,
 bieżącej oceny postępów ucznia w nauce zawodu i skonsultowania
tych ocen z nauczycielem zawodu, który dokona wpisu ocen do
e-dziennika,
 przygotowania i organizacji sprawdzianu oraz próbnego
egzaminu zawodowego na zakończenie kształcenia praktycznego
u pracodawcy,
 poświadczenia udziału ucznia w praktycznej nauce zawodu
u pracodawcy,
 współpracy i podtrzymywania kontaktu ze szkołą, a szczególnie
z nauczycielem zawodu oraz Szkolnym Animatorem Współpracy.
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Wszystkie obowiązki pracodawcy, wiążące się z jego udziałem w kształceniu
praktycznym uczniów, będą uwzględnione w zapisach umowy zawartej
pomiędzy tym pracodawcą i szkołą lub organem prowadzącym szkołę.

Koszty generowane przez pracodawców pokrywa organ prowadzący
szkołę w zakresie uregulowanym Rozporządzeniem w sprawie praktycznej
nauki zawodu. Pozostałe koszty, w tym m.in. dotyczące ewentualnego
dodatkowego doposażenia stanowiska pracy, będą musiały być pokryte przez
pracodawców – do czasu ewentualnego stworzenia funduszu na potrzeby
kształcenia praktycznego poza technikum, o którym jest mowa w pkt. „Źródła
finansowania Modelu”. Warto w tym miejscu podkreślić, że pracodawcy są
świadomi pozafinansowych korzyści związanych z przyjmowaniem uczniów
na praktyczną naukę zawodu, dlatego też brak możliwości uzyskania
doposażenia stanowiska pracy w takim wymiarze, jak to miało miejsce
w grantach, nie oznacza spadku zainteresowania pracodawców udziałem
w Modelu.

6.1.7 Rola Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ)
W powiatach, w których są CKZ, umożliwiające kształcenie na wybranych
kierunkach oraz zapewniające uczniom rozwój umiejętności praktycznych
w optymalnych warunkach, istnieje możliwość fakultatywnego przeniesienia
10% godzin zajęć kształcenia praktycznego ze szkoły do CKZ. Ma to
uzasadnienie w przypadkach, gdy szkoły nie dysponują porównywalnie
nowoczesnym wyposażeniem do nauki zawodu.

CKZ, podobnie jak pracodawca, jest zobowiązany do podpisania ze szkołą
umowy na realizację kształcenia praktycznego. Zadaniem szkoły jest
umożliwienie CKZ udziału we współtworzeniu szkolnego programu
nauczania w zakresie, dotyczącym kształcenia praktycznego uczniów w tej
placówce. CKZ, które zobowiąże się do udziału w kształceniu praktycznym,
wyznaczy opiekuna kształcenia praktycznego oraz zapewni uczniom
odpowiednio wyposażone stanowiska do nauki. Kształcenie praktyczne
w CKZ będzie przebiegać we współpracy z nauczycielem zawodu ze szkoły.
Opiekun kształcenia praktycznego z ramienia CKZ będzie prowadził
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bieżącą ocenę postępów ucznia w nauce zawodu i skonsultuje wyniki tej
oceny z nauczycielem zawodu, który dokona wpisu ocen do e-dziennika.
Po zakończeniu zajęć w CKZ uczeń otrzyma potwierdzenie odbycia tam
części zajęć praktycznych.

6.1.8 Rola organu prowadzącego szkołę
W ramach wdrożenia Modelu organy prowadzące szkołę są zobowiązane
zapewniać szkołom środki finansowe, umożliwiające uczniom odbywanie
praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, w zakresie opisanym w § 9
Rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu33. Inne koszty
generowane przez Model (np. koszt wynagrodzenia dla SAW) są
rekomendowane do pokrycia przez organy prowadzące szkoły do czasu
ewentualnego stworzenia funduszu na potrzeby kształcenia praktycznego
poza technikum, o którym jest mowa w pkt. „Źródła finansowania Modelu”.

Ponadto organy prowadzące szkoły będą zobowiązane do weryfikacji
i zatwierdzania zaktualizowanych szkolnych programów nauczania oraz do
sprawowania nadzoru merytorycznego nad obligatoryjnym kształceniem
praktycznym u pracodawcy w takim zakresie, w jakim ma to miejsce
w przypadku sprawowania nadzoru nad praktyczną nauką zawodu.
W uzasadnionych przypadkach organy prowadzące szkoły mogą również
podpisywać umowy z pracodawcami, jeżeli szkoły nie będą miały takiej
możliwości.

6.1.9 Rola kuratorium oświaty
W sytuacji wdrożenia Modelu kuratoria oświaty, w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego nad szkołami publicznymi i niepublicznymi, będą
sprawować również nadzór nad wprowadzanym do szkół Modelem.
33

Środki finansowe zapewniane przez organy prowadzące szkoły mogą być przeznaczone na:
refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu; refundowanie
pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu; refundowanie
pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych
na danym stanowisku szkoleniowym; refundowanie pracodawcom diety i świadczeń.
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Ze względu na fakt, że Kuratorium Oświaty w Kielcach było członkiem
Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego w ramach
projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”,
rekomenduje się, by wymienione kuratorium jako pierwsze pełniło rolę
promotora Modelu w regionie i w kraju. Przez działania promocyjne rozumie
się np. zamieszczenie informacji na stronie internetowej, informowanie
szkół o Modelu w ramach rutynowo prowadzonych działań czy inicjowanie
dyskusji o Modelu w środowisku oświatowym.

6.1.10 Rola instytucji otoczenia biznesu (IOB)
W przypadku trzech grantów, realizowanych przez ŚZPP Lewiatan, SFP
w Kielcach i ARR w Starachowicach, istotną rolę w IMPK pełniły IOB, które
były odpowiedzialne m.in. za:
 Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z pracodawcami
(powołano m.in. biznesowego animatora współpracy, konsultanta
ds. komunikacji oraz współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami,
szkolnego animatora współpracy, specjalistę ds. kontaktu
z przedsiębiorcami, animatora ds. kontaktów z przedsiębiorcami),
 Wspieranie firm w procesie kształcenia uczniów w miejscu pracy,
diagnozowanie zapotrzebowania na pracowników, analizę popytu
i podaży na lokalnym rynku pracy (np. Korpus Fachowców,
Rada Wspierająca Kształcenie Praktyczne składające się z IOB,
przedstawicieli edukacji, biznesu i rynku pracy),
 Wspieranie szkół i pracodawców w opracowywaniu
programów zajęć praktycznych (np. przez Korpus Fachowców,
Radę Wspierającą Kształcenie Praktyczne).

Zaangażowanie IOB w proces kształcenia praktycznego poza szkołą zostało
pozytywnie ocenione przez Grantobiorców i uczestników grantów, w których
IOB brały udział. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za współpracę
z przedsiębiorcami pozwoliło nauczycielom zawodu skupić się na kształceniu
zawodowym, a pozyskanie wiedzy przez szkoły na temat. potrzeb pracodawców
i lokalnego rynku pracy prowadzi do udoskonalania szkolnych programów
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nauczania i stopniowego wyposażania absolwentów w kompetencje
i umiejętności kluczowe na lokalnym rynku pracy.

W kontekście wdrożenia Modelu w skali kraju rekomenduje się
umożliwienie IOB pełnienie roli SAW w sytuacji, gdy funkcjonują one na
obszarze działania szkoły, a powierzenie roli SAW nauczycielowi zawodu
jest np. niemożliwe lub nieefektywne. W pozostałych przypadkach IOB
powinny wspierać SAW w diagnozie potrzeb lokalnego rynku pracy
i zmian w branżach. Ponadto, ze względu na wdrażanie pilotażowych
grantów przez IOB, powinny one być zaangażowane w promowanie Modelu
w środowisku pracodawców i samorządów gospodarczych. Zaangażowanie
IOB we wdrażanie Modelu pozwoli na dopasowanie szkolnictwa zawodowego
do rynku pracy na poziomie lokalnym.

6.1.11 Rola samorządu województwa i właściwych
wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych (np. wojewódzki urząd pracy)
W ramach wdrażania 10 IMKP, Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego pełnił rolę Grantodawcy, a jednocześnie Lidera Projektu
„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Rolą samorządu
województwa będzie promowanie Modelu w środowiskach biznesowych,
edukacyjnych, a także wśród IOB. Urząd marszałkowski będzie
odpowiedzialny za:
 zachęcanie pracodawców do współpracy ze szkołami
i komunikowanie im korzyści, wynikających z tej współpracy, np.
społeczna odpowiedzialność biznesu, lepsze możliwości rekrutacji
kadry, itp.
 animację wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi
szkołami (w tym SAW) oraz organizacjami biznesowymi
i reprezentującymi pracodawców.
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6.1.12 Źródła finasowania Modelu
Obecne przepisy prawne zezwalają na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zgodnie
z tym Rozporządzeniem, organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe, umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu. Niniejsze finansowanie
przeznaczone jest na:
 refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów
praktycznej nauki zawodu,
 refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej niezbędnych na danym
stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres
zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy ·w danym
roku szkolnym, w tym także zajęć praktycznych odbywanych
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia
– do wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia,
 refundowanie pracodawcom diety i świadczeń.

W odniesieniu do finansowania innych elementów Modelu, nieuregulowanych
Rozporządzeniem,
na
podstawie
przeprowadzonych
konsultacji
z Grantobiorcami, ekspertami zewnętrznymi oraz na podstawie wiedzy
pozyskanej od Partnera z Austrii, rekomenduje się, by Ministerstwo
Edukacji i Nauki zainicjowało działania na rzecz utworzenia funduszu
dedykowanego pokryciu innych kosztów, związanych z kształceniem
praktycznym uczniów poza szkołą, takich jak: kursy pedagogiczne
dla pracowników przedsiębiorstw, wynagrodzenie dla SAW, kształcenie
w Centrach Kształcenia Zawodowego (koszty korzystania z pracowni, koszty
opiekuna kształcenia praktycznego), przeprowadzenie próbnego egzaminu
zawodowego u pracodawcy i ewentualne koszty doposażenia stanowiska
pracy niezbędne do poniesienia przez pracodawcę w celu przyjęcia uczniów.
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Model nie przewiduje wypłacania uczniom stypendiów za czas
kształcenia praktycznego u przedsiębiorcy i/lub w CKZ jak miało
to miejsce w pilotażowych grantach. Uwzględnienie w Modelu stałych
stypendiów dla uczniów kształcących się u pracodawcy, generowałoby
zbyt wysokie koszty wdrożenia i mogłoby wypaczyć jego cel. Podstawową
korzyścią, jaka powinna zachęcać uczniów do kształcenia u pracodawcy, jest
lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy, a nie – doraźne korzyści
finansowe. Środki niezbędne do efektywnej implementacji Modelu powinny
być kierowane przede wszystkim na zapewnienie uczniom wysokiej jakości
kształcenia praktycznego w dobrych warunkach organizacyjnych.

Mając na uwadze potrzebę wypromowania i wdrożenia Modelu do kształcenia
zawodowego w technikach w całej Polsce, dostrzega się jednocześnie
potencjalne trudności, w tym finansowe, które mogą towarzyszyć temu
procesowi. Uwzględniając perspektywę finansową Unii Europejskiej
na lata 2021-2027, rekomenduje się włączenie do zakresu interwencji
regionalnych programów operacyjnych tych rodzajów zadań, które mogą
ułatwić wdrożenie Modelu w technikach. W szczególności chodzi o działania
wspierane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego, objęte celem szczegółowym nr 4 polityki spójności
„Europa o silniejszym wymiarze społecznym”34, dotyczące edukacji
zawodowej, które pozwoliłyby na wspófinansowanie ze środków unijnych
m.in. staży dla uczniów, kosztów kształcenia pedagogicznego instruktorów
praktycznej nauki zawodu, kosztów doposażenia stanowiska pracy dla
uczniów u pracodawcy czy też kosztów udziału uczniów i nauczycieli
w certyfikowanych kursach i szkoleniach.

W związku z planami odbudowy gospodarki Europy po kryzysie
wywołanym COVID-19, kraje członkowskie Unii Europejskiej utworzyły
34

Zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2215), tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół nie może przekraczać 20 godzin. Natomiast zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 roku, naukę praktyczną prowadzą
nauczyciele praktycznej nauki zawodu. W Rozporządzeniu jest również mowa, że kształcenie
praktyczne może odbywać się u pracodawców. Natomiast zgodnie z Prawem Oświatowym,
art. 120 Praktyczna nauka zawodu, praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko
u pracodawców, ale również m.in. w centrach kształcenia zawodowego.
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nowy fundusz Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
którego beneficjentem będzie także Polska. Aktualnie w fazie konsultacji
społecznych znajduje się dokument strategiczny Krajowy Plan Odbudowy
i Zwiększania Odporności. W wersji tego dokumentu opublikowanej w lutym
2021 r., uwzględniono m.in. komponent A „Odporność i konkurencyjność
gospodarki”, gdzie wśród planowanych inwestycji wskazano m.in. Reformę
nr A3.1. „Kadry dla nowoczesnej gospodarki”, zaś wśród planowanych
inwestycji – m.in. działanie nr A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego
kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe
życie tj. zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym
zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych
i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocja szkolnictwa
zawodowego”. Rekomenduje się, aby organy prowadzące szkoły, a także
inni interesariusze zainteresowani rozwojem lokalnych rynków pracy,
występowali o te środki w celu wspófinansowania działań związanych
z wdrożeniem Modelu.

6.1.13 Kształcenie praktyczne u pracodawców
a egzamin zawodowy
Elementem, który nie może zostać pominięty w Modelu, jest efektywne
i profesjonalne przygotowanie uczniów technikum do egzaminu
zawodowego. Zarówno we wszystkich IMKP, jak i w Modelu założono,
że zakres tematyczny kształcenia praktycznego u pracodawcy będzie
zgodny z podstawą programową. W związku z tym pracodawcy zostaną
zobowiązani do osiągnięcia efektów kształcenia, wynikających
z umowy zawartej ze szkołą.
W każdym z grantów wprowadzano rozwiązania, mające na celu
monitorowanie wyników kształcenia praktycznego uczniów u pracodawcy
(np. poprzez wystawianie ocen cząstkowych, semestralnych, indywidualne
omawianie z uczniami uzyskanej przez nich oceny, przeprowadzanie testów
kompetencyjnych). Jednak eksperci zewnętrzni za najbardziej efektywne uznali
rozwiązanie zastosowane przez Zespół Szkół nr 1 w Opatowie. W ramach grantu
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pod nazwą Innowacyjne zawodowe kształcenie dualne w Powiecie Opatowskim
ver. 2.0. powołany został zespół ds. przeprowadzenia próbnego egzaminu
zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w miejscu
odbywania kształcenia praktycznego przez uczniów – u pracodawców. Zespół
złożony był z przedstawicieli organu prowadzącego, szkół i poszczególnych
pracodawców, biorących udział w grancie. Odpowiadał za zorganizowanie
egzaminu praktycznego u pracodawcy. Wdrożona innowacja spowodowała,
że pracodawcy stali się bardziej świadomi wymogów, jakie przed uczniami
zdającymi egzaminy i organizującymi je szkołami stawia prawo oświatowe.
Natomiast szkoły organizujące próbny egzamin u pracodawcy, w odmiennych
warunkach niż dotychczasowe, zdobyły nowe doświadczenia, co przełożyło
się na poprawę organizacji procesu kształcenia w szkole i jego lepsze
dostosowanie do wymagań pracodawcy. Wyniki egzaminu zostały omówione
przez zespół i przedstawione radom pedagogicznym, a wnioski zostały
wpisane do realizacji w ramach nadzoru pedagogicznego na następny rok
szkolny.

W świetle analizy zastosowanych w grantach rozwiązań, mających na
celu monitorowanie efektów kształcenia uczniów i ich przygotowanie do
egzaminu zawodowego, rekomenduje się, by podczas nauki u pracodawcy
uczniowie otrzymywali oceny proponowane przez opiekuna kształcenia
praktycznego, a zatwierdzane i wpisywane do e-dziennika przez nauczyciela
zawodu. Każdy zakończony cykl kształcenia praktycznego u pracodawcy
powinien zakończyć się dla uczniów co najmniej sprawdzianem, z którego
ocena będzie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej
z danego przedmiotu zawodowego. Ponadto rekomenduje się, by każdy
uczeń przynajmniej jeden raz podczas nauki w technikum został objęty
próbnym egzaminem zawodowym u pracodawcy (to oznacza, że egzamin
nie będzie przeprowadzany u każdego pracodawcy). Egzamin powinien
być opracowany i przeprowadzony we współpracy szkoły z pracodawcą.
Wprowadzenie w ramach Modelu nowych zadań pracodawcy w postaci
sprawdzianów oraz przede wszystkim próbnego egzaminu zawodowego
w siedzibie firmy jest kolejną innowacyjną zmianą w stosunku do
obowiązującej dotychczas praktyki.
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W procesie, prowadzącym do wypracowania Modelu, uczestnicy badań oraz
eksperci zewnętrzni często zwracali uwagę, że przy próbie zaprojektowania
Modelu można napotkać na problemy, związane z zagrożeniem braku
możliwości odpowiedniego przygotowania uczniów do egzaminu
zawodowego.

W opinii badanych uczniów, kształcenie praktyczne u pracodawcy
przygotowuje do pracy w zawodzie lepiej niż nauka w szkole. Jednocześnie
zarówno uczniowie, jak też nauczyciele zawodu potwierdzili, że sposób
organizacji nauki w szkole i zakres kształcenia uczniów przygotowuje
do egzaminu zawodowego lepiej niż nauka u pracodawcy. Z kolei badani
pracodawcy uważają, że pozytywny wynik egzaminu zawodowego nie
przygotowuje ucznia w wystarczającym stopniu do pracy w zawodzie. Mając
na uwadze rozbieżność celów kształcenia, dotyczących z jednej strony –
pozytywnego ukończenia przez ucznia egzaminu zawodowego, a z drugiej
– znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, rekomenduje się
wprowadzenie innowacyjnej zmiany w zakresie i sposobie organizacji
części praktycznej egzaminu zawodowego poprzez włączenie w jego
przygotowanie pracodawców. Mając na uwadze rozwiązania proponowane
przez Grantobiorców, a także uczestników badań i ekspertów, za optymalne
rozwiązanie uznaje się zróżnicowanie zadań rozwiązywanych przez uczniów
w ramach części praktycznej egzaminu zawodowego i lepsze powiązanie ich
z potrzebami pracodawców. Dla każdej kwalifikacji powinna funkcjonować
baza zadań egzaminacyjnych, do której propozycje będą mogły zgłaszać
szkoły i pracodawcy. W obowiązującym stanie prawnym podstawa
programowa i wynikające z niej efekty kształcenia są sformułowane
w sposób dość ogólny. Ponadto należy zauważyć, że obecnie treść zadań
egzaminacyjnych jest jawna tylko w przypadku wąskiej grupy kwalifikacji35.
Rekomenduje się, aby za zmiany organizacyjne, dotyczące egzaminów
zawodowych, była odpowiedzialna Centralna Komisja Egzaminacyjna, której
zadanie to zostanie powierzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
35

Zgodnie z Ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2215), tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół nie może przekraczać 20 godzin. Natomiast zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019 roku, naukę praktyczną prowadzą
nauczyciele praktycznej nauki zawodu. W Rozporządzeniu jest również mowa, że kształcenie
praktyczne może odbywać się u pracodawców. Natomiast zgodnie z Prawem Oświatowym,
art. 120 Praktyczna nauka zawodu, praktyczna nauka zawodu może odbywać się nie tylko
u pracodawców, ale również m.in. w centrach kształcenia zawodowego.
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KONCEPCJA WŁĄCZENIA MODELU DO SYSTEMU
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Należy podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym realizacja kształcenia
praktycznego poza szkołą na zasadach dobrowolności jest uregulowana
Rozporządzeniem MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu. W celu
obligatoryjnego włączenia Modelu do systemu szkolnictwa zawodowego
konieczna jest zmiana stanu prawnego. Niezbędne jest przygotowanie przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki rozporządzenia, nakładającego obowiązek
realizacji w klasach technikalnych 40% godzin zajęć praktycznych w ramach
kształcenia zawodowego u pracodawców oraz dopuszczającego realizację
10% godzin zajęć praktycznych w CKZ. Zajęcia praktyczne w CKZ są
rekomendowane w przypadku, gdy szkolne pracownie do nauki zawodu
w technikach ustępują pod względem wyposażenia pracowniom w CKZ oraz
wtedy, gdy lokalizacja CKZ pozwala na dojazdy uczniów na te zajęcia poza
szkołę.
Do momentu powszechnego wdrożenia Modelu w technikach, realizacja
kształcenia zawodowego na opisanych warunkach jest możliwa poprzez
dokonywanie zmian w szkolnych programach nauczania i arkuszach
organizacyjnych oraz poprzez zatwierdzanie dokonywanych zmian przez
organ prowadzący szkołę na bazie Rozporządzenia w sprawie praktycznej
nauki zawodu36. Jeżeli zajęcia u pracodawcy będą realizowane w sposób
ciągły (np. przez trzy kolejne tygodnie) i w tym okresie klasy uczęszczające
na zajęcia poza szkołą nie będą realizowały innych zajęć w szkole, wówczas
szkoła zobowiązana będzie dokonać zmiany w arkuszu organizacyjnym.

W celu obligatoryjnego włączenia Modelu do systemu szkolnictwa
zawodowego należy także powołać fundusz na pokrycie kosztów
kształcenia
praktycznego,
wynikających
z
realizacji
Modelu,
a nieprzewidzianych do finansowania przez organy prowadzące szkoły
w Rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu. Niezależnie od
utworzenia funduszu, istotnym zadaniem SAW powinno być poszukiwanie
źródeł finansowania działalności edukacyjnej na rzecz uczniów i nauczycieli.
36

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
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OCENA WYKONALNOŚCI MODELU

Opracowanie finalnej wersji Modelu opierało się na założeniu, iż powinien
on być możliwy do zastosowania w rzeczywistych warunkach prowadzenia
kształcenia praktycznego w klasach technikalnych w ramach obecnego
systemu szkolnictwa zawodowego. Wykonalność Modelu i szczegółowych
rozwiązań, które zostały w nim zawarte, poddano ocenie z punktu widzenia
obowiązującego prawa, regulującego działanie systemu szkolnictwa
zawodowego w Polsce. Pod uwagę wzięto także opinie Lidera i Partnera
Projektu, opinie Grantobiorców, którzy wdrażali IMKP, a także wyniki
badań i ocenę ekspertów. Wykonalności Modelu dowodzi także fakt, iż żadna
z objętych badaniami ankietowymi CAWI szkół nie stwierdziła istnienia
przeszkód we wdrażaniu testowanego IMKP, a większość potwierdziła, że
możliwe jest jego wdrożenie w czasie od 12 do 18 miesięcy. W wyniku analiz
pozyskanego materiału badawczego stwierdza się, że:
 Rola szkoły, pracodawcy i organu prowadzącego szkołę w Modelu
jest zgodna z Rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu,
a dodatkowe zadania wyznaczone wyżej wymienionym podmiotom
nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem,
 Realizacja pensum nauczyciela kształcenia zawodowego jest zgodna
z Kartą Nauczyciela. Obecne prawo oświatowe zezwala, by pensum
nauczyciela przeznaczane było na opiekę nad uczniami w czasie
kształcenia praktycznego w realnych warunkach pracy u pracodawcy,
co porządkuje kwestię rozliczenia pensum nauczyciela zawodu za czas
kształcenia praktycznego uczniów u pracodawcy i w CKZ,
 Sposób finansowania Modelu jest zgodny z Rozporządzeniem
w sprawie praktycznej nauki zawodu. Do pokrycia pozostałych
kosztów rekomenduje się utworzenie funduszu dedykowanego
obligatoryjnemu kształceniu praktycznemu poza technikum.
Do czasu powstania funduszu wszystkie koszty generowane przez
Model, które nie mogą być finansowane przez organ prowadzący
szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem, będą rekomendowane
do pokrycia przez pracodawców i szkoły,
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 Czas praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawcy jest zgodny
z Kodeksem Pracy i Rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki
zawodu,
 Model jest zgodny z Ramowym Planem Nauczania i podstawą
programową,
 Do momentu wydania rozporządzenia, wprowadzającego
obligatoryjne stosowanie Modelu w klasach technikalnych,
wdrażanie Modelu jest możliwe poprzez zmiany w szkolnych
programach nauczania i arkuszach organizacyjnych.
Badania wykazały, iż realizacja Modelu może napotkać na niżej wymienione
bariery:
 Brak elastyczności w dostosowywaniu przez daną szkołę siatki
godzin do wymogów pracodawcy i specyfiki branży,
 Brak możliwości stosowania zachęt finansowych dla
przedsiębiorców, np. w postaci doposażenia stanowiska dla ucznia,
 Niewystarczające zaangażowanie pracodawców w przygotowanie
uczniów do egzaminu zawodowego,
 Brak zaangażowania ze strony uczniów (absencje, wymuszanie na
pracodawcy skracania liczby godzin w danym dniu),
 Niechęć pracodawców do obecności nauczyciela zawodu ze szkoły
w zakładzie pracy.
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Przedstawione bariery wynikają przede wszystkim z utrwalonych postaw
i dotychczasowych praktyk, które – jak w przypadku każdego procesu
innowacyjnego – hamują zmiany, wywołujące niepewność i oznaczające
konieczność dostosowania się do nowych warunków. Pokonanie
wyżej wymienionych barier wymaga nie tyle zmian prawnych, ile
skutecznej promocji Modelu w środowiskach, które powinny włączyć się
w jego wykorzystanie w kształceniu praktycznym uczniów poza szkołą. Role
te przypisano w Modelu m.in. samorządom województw i podległym im
instytucjom, np. wojewódzkim urzędom pracy, a także instytucjom otoczenia
biznesu, organizacjom pozarządowym czy kuratoriom oświaty.
Tabela 7.
Schemat Wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego
NR
ETAPU

PROCES

ZAANGAŻOWANE
PODMIOTY

REZULTAT

HARMONOGRAM

1

Rekrutacja

Szkolny

Stworzenie bazy

Od września do

2

Uzgodnienie

Pracodawca/

Aktualizacja

Do 31 marca

pracodawców
zainteresowanych
kształceniem
praktycznym
uczniów oraz ocena
ich potencjału do
prowadzenia tych
zajęć
Nawiązywanie
kontaktu z CKZ oraz
ocena możliwości
realizacji części
zajęć praktycznych
w CKZ
z pracodawcami
i CKZ zakresu
realizowanego
kształcenia
praktycznego
oraz pozostałych
warunków
współpracy

Animator
Współpracy
Pracodawcy
CKZ

Opiekun
kształcenia
praktycznego
Szkoła/
Nauczyciel
zawodu
CKZ

pracodawców
Stworzenie
bazy CKZ

programu
nauczania
dotycząca
kształcenia
praktycznego

lutego w roku
szkolnym
poprzedzającym
rok szkolny,
w którym
odbywa się
kształcenie
praktyczne
u pracodawcy

w roku szkolnym
poprzedzającym
rok szkolny,
w którym
odbywa się
kształcenie
praktyczne
u pracodawcy
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3

Dostosowanie

Pracodawca/

Program

Do 30 kwietnia

4

Zawarcie umów

Szkoła/organ

Umowy między

Do 30 czerwca

Uczniowie

Ocena

Od września

5

programu
nauczania i arkuszu
organizacyjnego
do kształcenia
praktycznego
u pracodawców
i w CKZ
Akceptacja
dokumentów przez
organ prowadzący
szkołę
pomiędzy
szkołą/organem
prowadzącym
a pracodawcami
i CKZ

Kształcenie

praktyczne
u pracodawcy
i w CKZ,
realizowane
przez opiekuna
kształcenia
praktycznego we
współdziałaniu
z nauczycielem
zawodu, które
będzie zakończone
sprawdzianem

Opiekun
kształcenia
praktycznego
Szkoła/
Nauczyciel
zawodu
CKZ
Organ
prowadzący
szkołę
prowadzący
Pracodawca
CKZ

Szkoła

Nauczyciel

zawodu

Pracodawca
Opiekun

kształcenia
praktycznego
CKZ

nauczania
dostosowany
do Modelu
Arkusz
organizacyjny
dostosowany
do Modelu

szkołą/organem
prowadzącym
a pracodawcami
i CKZ

ze sprawdzianu
Poświadczenie
odbycia
kształcenia
praktycznego
u pracodawcy

Źródło: Opracowanie własne

w roku szkolnym
poprzedzającym
rok szkolny,
w którym
odbywa się
kształcenie
praktyczne
u pracodawcy

w roku szkolnym
poprzedzającym
rok szkolny,
w którym
odbywa się
kształcenie
praktyczne
u pracodawcy

do maja
w roku szkolnym,
w którym
odbywa się
kształcenie
praktyczne poza
szkołą
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W oparciu o 10 Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego, wdrażanych
w ramach pilotażowego Projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości
zawodowe”, przetestowane zostały nowatorskie rozwiązania edukacyjne,
które ostatecznie umożliwiły sformułowanie Wzorcowego Modelu
Kształcenia Praktycznego. Istotą Modelu jest obligatoryjne przeniesienie
40% godzin zajęć kształcenia praktycznego ze szkoły do pracodawcy oraz
opcjonalne przeniesienie 10% godzin zajęć kształcenia praktycznego
do Centrum Kształcenia Zawodowego. Uwzględnione w finalnej wersji
Modelu rozwiązania zostały wysoko ocenione przez samych Grantobiorców,
a także przez uczestniczące w badania szkoły, uczniów i pracodawców.
Spotkały się one również z pozytywnym przyjęciem ze strony ekspertów
i ostatecznie zostały uznane przez Zespół Badawczy za elementy Modelu,
które gwarantują jego pozytywny wpływ na jakość kształcenia zawodowego
uczniów klas technikalnych.

Finalny kształt Modelu jest przede wszystkim odpowiedzią na zgłaszane
przez uczniów potrzeby praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych
warunkach
pracy
przy
równoczesnym
wsparciu
nauczyciela
zawodu i przedstawiciela pracodawcy. Model otwiera także przed
szkołami nowe możliwości współpracy z pracodawcami i innymi
interesariuszami na rynku pracy. Za wdrożeniem Modelu przemawia
również fakt, iż został on bardzo dobrze oceniony przez pracodawców,
z których większość deklaruje kontynuację współpracy ze szkołami również
po zakończeniu grantów. Wzorcowy Model Kształcenia Praktycznego opiera
się na 5-etapowym procesie przygotowania i realizacji części zajęć w ramach
kształcenia praktycznego poza szkołą. Zgodnie z oceną ekspercką, Model
może zostać wdrożony systemowo najpóźniej od roku szkolnego 2023/2024
(realizacja etapu 5 Modelu), przyjmując założenie, że drugi semestr roku
szkolnego 2021/2022 oraz cały rok szkolny 2022/2023 będzie przeznaczony
na przygotowanie szkół do kształcenia praktycznego w ramach Modelu
(realizacja etapów 1-4 Modelu), zaś rok 2021 – na popularyzację Modelu
i zainicjowanie pożądanych zmian legislacyjnych.
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Model może być wdrożony w ramach aktualnie obowiązującego
prawa oświatowego, co oznacza, iż zainteresowane szkoły mogą
rozwijać kształcenie praktyczne u pracodawców i w CKZ jeszcze przed
wprowadzeniem postulowanych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.
Zatem akceptacji organu prowadzącego szkołę zmiany wymagają
jedynie szkolne programy nauczania i arkusze organizacyjne. Model nie
zakłada dokonywania zmian w podstawach programowych i efektach
kształcenia. Rekomenduje się jednak zmiany w organizacji egzaminów
zawodowych, polegające na podjęciu współpracy przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną ze środowiskiem biznesowym oraz instytucjami rynku
pracy, w celu konsultowania zakresu tematycznego przygotowywanych
pytań egzaminacyjnych. Przewiduje się, że dzięki zmianom, dotyczącym
egzaminów zawodowych, nastąpi ściślejsze powiązanie zakresu
tematycznego egzaminu z rzeczywistymi potrzebami pracodawców,
jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwentów klas
technikalnych.

W ramach Modelu organy prowadzące, szkoły, pracodawcy, nauczyciele
i opiekunowie kształcenia praktycznego muszą wywiązywać się z zadań
nałożonych na nich przez Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki
zawodu. Ze względu na fakt, że w Modelu przewidziano znacznie ściślejszą
współpracę szkół i pracodawców w ramach kształcenia zawodowego
w przedsiębiorstwach, szkołom i pracodawcom przypisano dodatkowo
zadania.
Szkoły są zobowiązane do powołania Szkolnego Animatora Współpracy.
Do czasu zainicjowania przez MEN powstania funduszu na kształcenie
praktyczne jest to rozwiązanie rekomendowane, a po utworzeniu wyżej
wymienionego funduszu lub w przypadku wcześniejszego zapewnienia
środków finansowych na wynagrodzenie SAW przez organ prowadzący
szkołę, powołanie SAW jest obligatoryjne.
Na pracodawców nałożono natomiast obowiązek nadzoru nad efektami
kształcenia uczniów zgodnie z podpisaną umową oraz obowiązek
przeprowadzania sprawdzianów i próbnych egzaminów zawodowych
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w siedzibie firmy (przygotowywanych i realizowanych we współpracy ze
szkołą). Rekomenduje się również, aby do czasu utworzenia funduszu na
kształcenie praktyczne, zachęcać pracodawców do doposażania stanowiska
pracy dla uczniów, podkreślając pozafinansowe korzyści z przyjmowania
uczniów (m.in. możliwość pozyskania potencjalnych, przeszkolonych
pracowników oraz kształtowanie korzystnego wizerunku firmy w oparciu
o działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu).
Zaleca się, by w procesie promocji Modelu jako narzędzia pozwalającego
na dostosowanie kadr do rynku pracy na poziomie lokalnym, ważną rolę
odgrywały także instytucje otoczenia biznesu, kuratoria oświaty oraz
samorządy województw.
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Ze względu na fakt, że obligatoryjne wdrożenie Wzorcowego Modelu
Kształcenia Praktycznego może nastąpić w obecnych warunkach
funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce, ale bez
wsparcia finansowego analogicznego do tego, jakie w ramach projektu
uzyskali Grantobiorcy, Zespół Badawczy sformułował następujące
rekomendacje, dotyczące koniecznych do realizacji działań:
 Wprowadzenie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
w klasach technikalnych realizacji 40% godzin zajęć praktycznych
u pracodawcy (obligatoryjnie) i realizacji 10% godzin zajęć
praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego (fakultatywnie).
 Zalecenie Ministra Edukacji i Nauki podjęcia przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną współpracy ze środowiskiem pracodawców
i instytucjami rynku pracy w celu lepszego dostosowywania zakresu
egzaminu zawodowego w klasach technikalnych do wymogów
rynku pracy (bez dokonywania zmian podstaw programowych
i efektów kształcenia).
 Zainicjowanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki działań
na rzecz utworzenia ze środków budżetowych funduszu
przeznaczonego na pokrycie niektórych kosztów, związanych
z kształceniem praktycznym uczniów poza szkołą, m.in.
wynagrodzenia dla SAW, kształcenia w Centrach Kształcenia
Zawodowego (koszty korzystania z pracowni, koszty opiekuna
kształcenia praktycznego), przeprowadzenia próbnego egzaminu
zawodowego u pracodawcy i ewentualnych – doposażenia
stanowiska pracy, niezbędnych do poniesienia przez pracodawcę
w celu przyjęcia uczniów.
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 Włączenie do zakresu interwencji regionalnych programów
operacyjnych rodzajów zadań, które mogą ułatwić wdrożenie
Modelu w technikach. W szczególności chodzi o działania wspierane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego, objęte celem szczegółowym nr 4 polityki
spójności „Europa o silniejszym wymiarze społecznym”, dotyczące
edukacji zawodowej, które pozwoliłyby na wspófinansowanie ze
środków unijnych m.in. staży dla uczniów, kosztów kształcenia
pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, kosztów
doposażenia stanowiska pracy dla uczniów u pracodawcy czy też
kosztów udziału uczniów i nauczycieli w certyfikowanych kursach
i szkoleniach.
 Pozyskiwanie przez organy prowadzące szkoły oraz przez
interesariuszy zainteresowanych rozwojem lokalnych rynków
pracy środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania
Odporności, zwłaszcza w ramach działania nr A3.1.1. „Wsparcie
rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa
wyższego oraz uczenia się przez całe życie” wskazanego
w konsultowanym obecnie dokumencie strategicznym pod nazwą
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.
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9 Aneks:
Rola nauczyciela
zawodu i opiekuna
kształcenia
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Nr
grantu

Rola nauczyciela zawodu reprezentującego
szkołę

Rola opiekuna kształcenia
praktycznego reprezentującego
przedsiębiorstwo

I

 Dokonał podziału treści nauczania do
realizacji w przedsiębiorstwie i pracowniach
szkoły (wspólnie m.in. z opiekunem
kształcenia praktycznego)
 Sprawował opiekę pod względem
merytorycznym nad uczniami kształcącymi
się u pracodawcy
 Był odpowiedzialny za efekty kształcenia
praktycznego u pracodawców (zgodne
z podstawą programową i uwzględniające
wymagania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie)
 Oceniał pracę uczniów na bieżąco
i systematycznie (rola pełniona przez
nauczyciela zawodu i opiekuna kształcenia
praktycznego w zależności od grupy)
 W sposób ciągły i systematyczny wymieniał
informacje z opiekunem kształcenia
praktycznego
 Zapoznawał się z realnymi warunkami pracy,
w których kształcili się uczniowie
 Realizował pensum na opiekę nad uczniami
w realnych warunkach pracy (co jest zgodne
z prawem oświatowym)
 Brał udział w warsztatach praktycznych dla
nauczycieli

II

 Przygotowywał program i harmonogram
zajęć praktycznych w firmie zgodny
z podstawą programową (wspólnie
z opiekunem kształcenia praktycznego)
 Współpracował z opiekunem kształcenia
praktycznego przy opracowywaniu
modyfikacji programu zajęć dla uczniów
kształconych poza modelem
 Pełnił rolę Szkolnego Animatora Współpracy
(SAW), który wchodził w skład Korpusu
Fachowców
 Monitorował prawidłową realizację zajęć
praktycznych
 Jako SAW zdobywał wiedzę i zasoby do
dostosowania kształcenia do lokalnego rynku
pracy

 Zapoznał się z podstawami
programowymi i zaplanowanymi
efektami kształcenia
 Dokonał podziału treści nauczania do
realizacji w przedsiębiorstwie
i pracowniach szkoły (wspólnie
m.in. z nauczycielem zawodu)
 Wskazał (wraz z pracodawcą) efekty
kształcenia, wynikające z podstawy
programowej, możliwe do realizacji
w firmie, zgodne z potrzebami
pracodawcy oraz możliwościami
i potrzebami uczniów, wynikającymi
z konieczności przystąpienia
do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
 Sprawował opiekę nad uczniami,
kształcącymi się u pracodawcy pod
względem merytorycznym
 Był odpowiedzialny za efekty
kształcenia praktycznego
u pracodawców (zgodne z podstawą
programową i uwzględniające
wymagania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie)
 W sposób ciągły i systematyczny
wymieniał informacje z opiekunem
kształcenia praktycznego
 Brał udział w kursie pedagogicznym

 Przygotowywał program
i harmonogram zajęć praktycznych
w firmie zgodny z podstawą
programową (wspólnie
z nauczycielem zawodu)
 Współpracował z nauczycielem
zawodu przy opracowywaniu
modyfikacji programu zajęć dla
uczniów kształconych poza modelem
 Był odpowiedzialny za wyniki
egzaminu zawodowego, do którego
przystąpili uczniowie w trakcie grantu
(wraz z nauczycielem zawodu)
 Konsultował treść przygotowywanych
przez nauczyciela zawodu testów
kompetencyjnych
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 Współpracował z jednostką wsparcia
kształcenia zawodowego
 Określał i monitorował efekty kształcenia
w rynku pracy
 Monitorował postępy ucznia w kontekście
egzaminu zawodowego, był odpowiedzialny
za wczesne reagowanie na zagrożenia
niepowodzenia na egzaminie
 Utrzymywał stały kontakt z uczniami
 Był obserwatorem kształcenia praktycznego
uczniów w przedsiębiorstwie
 Pełnił rolę opiekuna w trakcie dojazdów
uczniów do przedsiębiorstw
 Sygnalizował problemy w relacjach z firmą
i uczniami
 Opracowywał i przeprowadzał testy
kompetencyjne z uczniami minimum
raz na kwartał
 Brał udział w pracach Korpusu Fachowców
 Aktualizował swoją wiedzę zawodową
poprzez kontakt z firmą z branży
 Brał udział w kursach certyfikowanych jako
obserwator
 Był odpowiedzialny za wyniki egzaminu
zawodowego, do którego przystąpili
uczniowie w trakcie grantu (wraz
z opiekunem kształcenia praktycznego)
 Przeprowadzał badania ankietowe uczniów,
dotyczące satysfakcji z przebiegu kształcenia
praktycznego w przedsiębiorstwach
 Przekazywał dyrekcji szkoły oczekiwania
pracodawców względem uczniów szkół
zawodowych
 Podtrzymywał kontakt z pracodawcami,
również po zakończeniu grantu, np. podczas
cyklicznych spotkań uczniów u pracodawców

 Pełnił rolę Specjalisty ds. kształcenia
dualnego
 Opracowywał program odbywania
praktycznej nauki zawodu (w porozumieniu
z pracodawcą)
 Był zaangażowany w opracowanie
dokumentacji kształcenia
w przedsiębiorstwach i umów partnerskich

 Był uprawniony do wystawiania
ocen w dziennikach elektronicznych
uczniów, udostępnionych im przez
szkoły
 Informował Szkolnego Animatora
Współpracy o przebiegu zajęć oraz
o zaistniałych problemach, barierach,
postępach
 Był odpowiedzialny za przygotowanie
i wyposażenie stanowiska pracy
dla uczniów (w porozumieniu
z biznesowymi animatorami
współpracy)
 Identyfikował uprawnienia branżowe
konieczne do wykonywania zawodu
 Uzgadniał uprawnienia, w zakresie
których szkoły powinny
przygotowywać uczniów
 Brał udział w kursie pedagogicznym

 Konsultował program odbywania
praktycznej nauki zawodu
przygotowany przez Specjalistę
ds. kształcenia dualnego
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 Nadzorował proces kształcenia praktycznego
w przedsiębiorstwach, ale nie był zawsze
fizycznie obecny w przedsiębiorstwie,
w którym odbywało się kształcenia
praktyczne
 Dokonywał wpisów do dziennika
elektronicznego
 Ustalał i wpisywał oceny cząstkowe
i semestralne
 Monitorował przebieg kształcenia
praktycznego u przedsiębiorcy, w tym –
realizację podstawy programowej
 Wpisywał frekwencję
 Nadzorował wpisy do dzienniczka praktyk
 Opiekował się uczniami w czasie dowozu
i odwozu
 Rozwiązywał bieżące problemy
 Brał udział w kursach specjalistycznych dla
nauczycieli

 Pełnił rolę Specjalisty ds. kształcenia
dualnego
 Opracowywał program odbywania
praktycznej nauki zawodu (w porozumieniu
z pracodawcą)
 Był zaangażowany w opracowanie
dokumentacji kształcenia
w przedsiębiorstwach i umów partnerskich
 Nadzorował proces kształcenia praktycznego
w przedsiębiorstwach, ale nie był fizycznie
obecny zawsze w przedsiębiorstwie,
w którym odbywało się kształcenia
praktyczne
 Dokonywał wpisów do dziennika
elektronicznego
 Ustalał i wpisywał oceny cząstkowe
i semestralne
 Monitorował przebieg kształcenia
praktycznego u przedsiębiorcy, w tym –
realizację podstawy programowej
 Wpisywał frekwencję
 Nadzorował wpisy do dzienniczka praktyk
 Opiekował się uczniami w czasie dowozu
i odwozu
 Rozwiązywał bieżące problemy
 Brał udział w kursach specjalistycznych
dla nauczycieli
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 Był odpowiedzialny za organizację
procesu kształcenia zgodnie
z opracowanym programem
nauczania, uwzględniającym
podstawę programową, zasoby firmy
i profil uczniów
 Brał udział w kursie pedagogicznym

 Konsultował program odbywania
praktycznej nauki zawodu
przygotowany przez Specjalistę
ds. kształcenia dualnego
 Był odpowiedzialny za organizację
procesu kształcenia zgodnie
z opracowanym programem
nauczania, uwzględniającym
podstawę programową, zasoby firmy
i profil uczniów
 Brał udział w kursie pedagogicznym
 Był zaangażowany w organizację
i przeprowadzenie próbnego
egzaminu zawodowego,
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w siedzibie pracodawcy
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 Był zaangażowany w organizację
i przeprowadzenie próbnego egzaminu
zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w siedzibie pracodawcy

 Współtworzył, modyfikował i monitorował
program nauczania (w tym szkolny plan
nauczania) wspólnie z przedsiębiorcą.
W programie zostały uwzględnione
zagadnienia podstawy programowej
z wykorzystaniem materiałów, technologii
i profilu przedsiębiorstwa
 Współpracował z przedsiębiorcą w celu
dostosowania szkolnych planów nauczania
do potrzeb lokalnego rynku pracy
 Utrzymywał kontakt z pracodawcą
 Współpracował z pracodawcą
w wyodrębnieniu listy treści przeznaczonych
do nauczania u pracodawcy
 Współpracował z pracodawcą
w przygotowaniu harmonogramu kursów
zewnętrznych dla uczniów i nauczycieli
 Nadzorował logistyczną stronę wdrażania
kształcenia praktycznego u pracodawców
 Uczestniczył w warsztatach i szkoleniach
w oparciu o program doskonalenia
nauczycieli kształcenia zawodowego
realizowany u pracodawców
 Współdziałał z opiekunem kształcenia
praktycznego podczas realizacji zadań
przez uczniów u pracodawcy
 Sprawował opiekę nad grupą uczniów
u pracodawcy
 Nadzorował pracę uczniów u pracodawcy, by
nie sprowadzała się do prac najprostszych
 Nadzorował tempo pracy uczniów i jej
zgodność z metodyką
 Monitorował obecność uczniów na zajęciach
 Dokonywał oceny pracy uczniów przy
współudziale opiekuna kształcenia
praktycznego
 Dbał o korelację między czynnościami
realizowanymi u pracodawców
a teoretycznym przygotowaniem do nich

 Współtworzył, modyfikował
i monitorował program nauczania
(w tym szkolny plan nauczania)
wspólnie z nauczycielem zawodu.
W programie zostały uwzględnione
zagadnienia podstawy programowej
z wykorzystaniem materiałów,
technologii i profilu przedsiębiorstwa
 Współpracował ze szkołą w celu
dostosowania szkolnych planów
nauczania do potrzeb lokalnego rynku
pracy
 Współuczestniczył w wyodrębnieniu
listy treści przeznaczonych
do nauczania u pracodawcy
 Przygotowywał listę wymagań
umiejętności i kompetencji, zarówno
uczniów, jak i nauczycieli
 Wskazywał specjalistyczne szkolenia
jako niezbędne przygotowanie
nauczycieli do tego, by mogli w pełni
wykorzystać infrastrukturę firmy
i wiedzę jej pracowników.
 Współuczestniczył w przygotowaniu
harmonogramu kursów zewnętrznych
dla uczniów i nauczycieli
 Współdziałał z nauczycielem zawodu
podczas realizacji zadań przez
uczniów u pracodawcy
 Przeprowadzał zajęcia przy udziale
nauczycieli oddelegowanych ze szkoły
 Posiadał uprawnienia pedagogiczne
(brał już udział w kursach
pedagogicznych dostępnych w ramach
grantu)
 We wspólnej pracy nad brygadą
uczniów był odpowiedzialny
za odpowiednie przygotowanie
stanowiska pracy i określenie zakresu
robót, za dostarczenie narzędzi
i materiałów
 Odbierał wykonane prace
 Odpowiadał za przeprowadzenie
instruktaży wstępnych, końcowych
i bieżących
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 Brał udział w spotkaniach uczniów
i nauczycieli z personelem projektu
 Współpracował z jobcoachem w celu
przygotowania harmonogramu odbywania
zajęć praktycznych u pracodawcy
z przedmiotami w kształceniu zawodowym
praktycznym
 Był odpowiedzialny za odpowiednie
przygotowanie merytoryczne uczniów
przed podjęciem przez nich kształcenia
praktycznego u pracodawcy

VII

 Brał udział w spotkaniach uczniów
i nauczycieli z personelem projektu
 Współpracował z mentorem zawodu,
odpowiedzialnym za kontakty
z pracodawcami, w celu przygotowania
analizy działalności przedsiębiorców pod
względem potrzeb i oczekiwań w stosunku
do przyszłych stażystów

VIII

 Współuczestniczył w dostosowywaniu
programu nauczania i dokonywaniu
stosownych zmian w arkuszach
organizacyjnych
 Był odpowiedzialny za opiekę nad uczniami
razem z opiekunem kształcenia praktycznego
 Pełnił opiekę podczas zorganizowanych
dojazdów do miejsca realizacji zajęć
 Wspomagał opiekuna kształcenia
praktycznego pod względem dydaktycznym
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 Odpowiadał bezpośrednio za
bezpieczeństwo uczniów i organizację
pracy w grupie uczniowskiej, a także
za dokumentację wykonanych prac

 Brał udział w spotkaniach uczniów
i nauczycieli z personelem projektu
 Był zaangażowany w opracowanie
programu kształcenia praktycznego
na etapie poprzedzającym wdrażanie
modelu
 Współpracował z jobcoachem w celu
przygotowania harmonogramu
odbywania zajęć praktycznych
u pracodawcy z przedmiotami
w kształceniu zawodowym
praktycznym
 Brał udział w kursie pedagogicznym

 Brał udział w spotkaniach uczniów
i nauczycieli z personelem projektu
 Współpracował z mentorem zawodu,
odpowiedzialnym za kontakty
z pracodawcami, w celu
przygotowania analizy działalności
przedsiębiorców pod względem
potrzeb i oczekiwań w stosunku do
przyszłych stażystów
 Współpracował z mentorem
zawodu w zakresie opracowania
Indywidulanego Programu
Kształcenia Praktycznego
 Nadzorował pracę uczniów i udzielał
im niezbędnych wskazówek
 Wspomagał pracodawcę
w wystawianiu opinii, oceny
i potwierdzenia odbycia kształcenia
dualnego wraz z opisem rodzaju
i jakości świadczonej pracy

 Współuczestniczył w ustalaniu zasad
współpracy szkół i przedsiębiorstw
 Współuczestniczył w opracowaniu
treści nauczania realizowanych
w formie kształcenia dualnego
 Był odpowiedzialny za opiekę
nad uczniami razem z opiekunem
kształcenia praktycznego
 Był odpowiedzialny za dobór
środków technicznych do realizacji
wypracowanego programu nauczania
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 Uczestniczył w kształceniu praktycznym
uczniów u pracodawcy (ZS w Łopusznie
– kierunek technik mechanik, Szkoła
w Chmielniku – kierunek technik pojazdów
samochodowych)
 Organizował egzaminy, na podstawie których
odbywały się zaliczenia (ZS w Łopusznie –
kierunek technik mechanik)
 Uzgadniał oceny z opiekunem kształcenia
praktycznego (ZS w Łopusznie – kierunek
technik mechanik)

 Pełnił rolę Szkolnego Animatora Współpracy
(SAW)
 Był odpowiedzialny za spotkania z uczniami
 Był odpowiedzialny za przeprowadzanie
dodatkowych zajęć w szkole w celu bieżącego
weryfikowania i uzupełniania wiedzy
zdobywanej na zajęciach praktycznych
w przedsiębiorstwach
 Współuczestniczył w opracowaniu
programu nauczania, określającego wiedzę
i umiejętności oraz kompetencje personalne
i społeczne nabywane przez uczniów na
zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin
tych zajęć
 Monitorował realizowany proces kształcenia
i nadzorował zdobywaną przez uczniów
wiedzę
 Był odpowiedzialny za szybkie reagowanie
na ewentualne zagrożenia właściwego
przygotowania uczniów do zaliczenia
egzaminów zawodowych
 Uczestniczył w semestralnej ocenie pracy
ucznia u przedsiębiorcy
 Wystawiał ocenę opisową w przypadku, gdy
ocena semestralna była słaba lub negatywna
 Omawiał ustnie oceny z każdym uczniem na
koniec semestru
 Zapoznawał się ze strukturą
i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 Udzielał wskazówek, dotyczących kształcenia
uczniów w przedsiębiorstwie
 Współpracował z Grantobiorcą i Partnerem
przy realizacji bieżących działań

 Był odpowiedzialny za realizację
wypracowanego programu nauczania
na wyznaczonych stanowiskach
produkcyjnych w zakładzie
 Był w głównej mierze odpowiedzialny
za prowadzenie zajęć (ZS w Łopusznie
– kierunek technik hotelarstwa)
 Brał udział w kursie pedagogicznym
 Odwiedzał szkoły i opowiadał
o zakładach oraz specyfice pracy
 Współuczestniczył w opracowaniu
programu nauczania, określającego
wiedzę i umiejętności oraz
kompetencje personalne i społeczne
nabywane przez uczniów na zajęciach
praktycznych, a także wymiar godzin
tych zajęć
 Był odpowiedzialny za
przygotowanie warsztatu/miejsca
pracy w przedsiębiorstwie przy
uwzględnieniu specyfiki firmy oraz
wymagań edukacyjnych
 Był odpowiedzialny za kształcenie
praktyczne w przedsiębiorstwie
 Współpracował ze Szkolnym
Animatorem Współpracy
 Przeprowadzał ocenę semestralną
ucznia we współpracy z SAW
 Wystawiał ocenę opisową jako
uzupełnienie oceny semestralnej
w skali od 1 do 6
 Omawiał ustnie oceny z każdym
uczniem na koniec semestru
 Prezentował semestralne oceny
uczniów Radzie Wspierającej
Kształcenie Praktyczne
 Brał udział w kursie pedagogicznym
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 Współpracował przy opracowaniu programu
nauczania, uwzględniającego możliwości
techniczne i kadrowe firmy
 Był odpowiedzialny za zapoznanie się
z wyposażeniem poszczególnych działów firm
 Prowadził naukę w szkole zgodnie
z programem nauczania
 Wymieniał wiedzę i doświadczenie
z przedsiębiorcą
 Był odpowiedzialny za opiekę podczas
zorganizowanych dojazdów do
przedsiębiorstwa
 Wspomagał pracodawcę w opiece nad
uczniami na terenie zakładu
 Wspomagał opiekuna kształcenia
praktycznego pod względem dydaktycznym
przy realizacji kształcenia praktycznego
 Organizował egzamin, na podstawie którego
odbywały się zaliczenia (ZS w Łopusznie –
kierunek technik mechanik)
 Uzgadniał oceny z opiekunem kształcenia
praktycznego (ZS w Łopusznie – kierunek
technik mechanik)
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 Współpracował przy opracowaniu
programu nauczania,
uwzględniającego możliwości
techniczne i kadrowe firmy
 Był odpowiedzialny za realizację
wypracowanego programu nauczania
na wyznaczonych stanowiskach
produkcyjnych w zakładzie
 Nadzorował kształcenie praktyczne
uczniów w przedsiębiorstwie
 Był odpowiedzialny za dobór
środków technicznych do realizacji
wypracowanego programu nauczania
 Wymieniał wiedzę i doświadczenie
ze szkołą
 Prowadził zajęcia wraz
z nauczycielami zawodu
(w przypadku większej liczby
uczniów) (ZS w Chmielniku)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportów Końcowych z realizacji grantów.
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