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“ 
Rodzice i społeczeństwo muszą akceptować i promować 

stanowisko, że nauka w szkołach zawodowych jest jedną 
z wielu równorzędnych dróg kształcenia młodzieży dla zdobycia 
wykształcenia ogólnego oraz dobrego i szanowanego zawodu. 
Nie może być miejsca na myślenie, że szkoły zawodowe są dla 
uczniów mających problemy w nauce. Do 1999 roku (przed 
zmianą w systemie edukacji i szkolnictwa), szkoły zawodowe 
kierowały ofertę dla młodych ludzi, którzy chcieli uczyć się 
i zarabiać. Taki system edukacji były bardzo dobrą podwaliną 
do kontynuowania nauki w technikum dla dorosłych.  

Edward Bociąga,  
Prezes Zarządu PRO-CARS GROUP

”



Związek Pracodawców Motoryzacji i artykułów Przemysłowych jest związkiem branżowym 
Konfederacji Lewiatan zrzeszającym średnich i dużych przedsiębiorców z różnych segmentów 
branży motoryzacyjnej w Polsce. Członkami Związku są przedstawiciele wiodących w Polsce 
zakładów produkujących pojazdy i silniki FCa, GM, Vw, CnH, producenci części i komponentów 
do produkcji pojazdów Magneti Marelli, robert bosch, baSF, Pilkington, oraz polscy producenci 
pojazdów, naczep, przyczep oraz komponentów i części do produkcji Pro-CarS Group, 
Szczęśniak czy wielton. Pozwala to na reprezentowanie szerokiego spektrum zagadnień 
branżowych oraz zróżnicowanych interesów członków.

Co robimy?
Chronimy prawa przedsiębiorców,  
a także reprezentujemy ich interesy  
na arenie międzynarodowej. 

Bierzemy aktywny udział w pracy nad ustawami i prawem gospodarczym, 
tak aby ułatwić działalność przedsiębiorcom. Opiniujemy projekty ustaw, 
prowadzimy badania, inicjujemy zmiany gospodarcze i doradzamy 
w kluczowych dla branży kwestiach. Prowadzimy doradztwo prawne, 
organizacyjne, ekonomiczne i techniczne. Organizujemy seminaria 
oraz konferencje, zapewniając tym samym wymianę doświadczeń. 

Budujemy silne relacje z prawodawcami i reprezentujemy interesy 
branży motoryzacyjnej. Zabiegamy o prawo przyjazne 
przedsiębiorcom. Monitorujemy rynek oraz reagujemy 
na zmiany, które na nim zachodzą. Budujemy kompetencje 
ekspertów, a także własny, unikalny know-how. Wyróżniamy 
się profesjonalną ekspertyzą ogólnogospodarczą, 
makroekonomiczną i branżową. Jesteśmy rozpoznawalni 
i wiarygodni. Nasze zaangażowanie zapewnia bezpieczeństwo 
dla działalności przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie 
i realny wpływ na prawodawstwo umożliwiają stabilny rozwój 
przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. Nasi członkowie 
budują również wartościowe relacje – zarówno w ramach 

własnego sektora, jak i poza nim. Umożliwiamy spotkania z ekspertami 
oraz liderami świata biznesu, a także nawiązanie atrakcyjnej współpracy. 
To gwarancja systematycznego wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

wszechstronną wiedzę wykorzystujemy pracując na sukces naszych członków: 

•	 Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla pracodawców.

•	 Monitorujemy regulacje, w tym bariery, 
które ograniczają sprawne funkcjonowanie.

•	 opracowujemy rozwiązania i przekonujemy 
władze do ich wdrożenia.

•	 opracowujemy wysokiej jakości 
ekspertyzy prawne i ekonomiczne.

•	 Dbamy o wizerunek przedsiębiorców.

• bCUbe Sp. z o.o.
• CnH Industrial Polska Sp. z o.o.
• Delfo Polska S.a.
• Delphi Poland S.a.
• FCa Poland S.a.
• General Motors Manufacturing Sp. z o.o.

• Kapena S.a.
• Magneti Marelli Poland Sp. z o. o.
• Magneti Marelli Suspension Systems bielsko Sp. z o.o.
• Pilkington automotive Poland Sp. z o.o.
• Plastic Components and Modules Poland S.a.
• Plastic Components Fuel Systems Poland Sp. z o.o.

• Pro-CarS GroUP Sp. z o.o.
• robert bosch Sp. z o.o.
• Sila Poland” Sp. z o.o.
• SZCZĘŚnIaK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
• Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
• wIeLton S.a.
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Zarząd Związku Pracodawców Motoryzacji i artykułów Przemysłowych

•	 Paweł Wideł – prezes zarządu (dyrektor ds. kontaktów z rządem w General Motors, odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację)

•	 Andrzej Piętka – wiceprezes zarządu (członek zarządu, dyrektor personelu i organizacji FCA Poland)

•	 Krystyna Boczkowska – członek zarządu (prezes zarządu, Bosch Polska)

•	 Bogusław Cieślar – członek zarządu (kierownik biura prasowego – rzecznik prasowy FCA Poland)

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów 
Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan chce wziąć 
udział w reformie szkolnictwa zawodowego, będącą 
istotną częścią strategii nowego rządu, a której celem jest 
zapewnianie trwałego wzrostu gospodarczego i utrzymanie 
wysokiego poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki 
poprzez wzrost innowacji i przedsiębiorczości.

W tym celu, Związek przeprowadził we współpracy 
z Centrum Innowacyjnej Edukacji badania na 
reprezentatywnej próbie rodziców gimnazjalistów  
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych mające na celu 
zidentyfikowanie, jak rodzice oceniają różne ścieżki 
edukacyjne dla swoich dzieci, w tym szkolnictwo 
zawodowe. W drugim kroku, przeprowadzone zostały 
pogłębione wywiady z wiodącymi pracodawcami z branży 
motoryzacyjnej w Polsce oraz z dyrektorami szkół 
zawodowych. Wyniki badań przekazane zostały do analizy 
naukowcom i w oparciu o zdobytą wiedzę sporządzony 
został Raport o stanie szkolnictwa zawodowego. 
Raport zawiera również rekomendacje Związku co 
do naprawy systemu szkolnictwa zawodowego.

Jako Związek uważamy, że tylko działając razem  
w gronie: przemysł, rząd, samorząd, rodzice i młodzież, 
możemy sprawić, że stworzymy system edukacji 
zapewniający wykształcenie pożądanych przez polską 
gospodarkę fachowców, którzy z pasją będą wykonywać 
swoją pracę i na których czeka pracodawca. Nowy 
system spowoduje zaprzestanie kształcenia przyszłych 
bezrobotnych i zaczniemy kształcić specjalistów.

W procesie naprawy systemu szkolnictwa zawodowego 
nie możemy zapomnieć o demograficznych zmianach 
społecznych i o konieczności włączenia w program 
nauczania tzw. kompetencji miękkich, aby absolwenci szkół 
mogli odnaleźć się w swoich zespołach i społecznościach. 
Na koniec, musimy przygotować szkoły i młodzież na 
nieuchronnie zbliżającą się kolejną rewolucję przemysłową. 
Dzięki temu Polska będzie mogła odnaleźć swoje miejsce 
w warunkach nowej gospodarki cyfrowej i postępującej 
konwergencji świata rzeczywistego i wirtualnego.

Wstęp

Dlatego też, Związek Pracodawców Motoryzacji 
i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji 
Lewiatan wspiera propozycje wzmocnienia 
szkolnictwa zawodowego i proponuje daleko idącą 
współpracę rządu i samorządów z przedsiębiorcami 
w celu skutecznego zaangażowanie pracodawców, 
co pozwoli na lepsze dostosowanie programu 
edukacji zawodowej do rynku pracy oraz powiązanie 
pracodawcy i ucznia w ramach kształcenia dualnego.

Przy okazji badania przyczyn braku zainteresowania 
szkołami zawodowymi, Związek zlecił zbadanie innego 
zjawiska jakim są w Polsce korepetycje. Zjawisko 
korepetycji czyli dublowania zajęć szkolnych i ich istnienie 
prowadzi do pytania o efektywność kształcenia w Polsce 
oraz przyczyn korzystania z korepetycji. Powszechna jest 
opinia, iż korepetycje to trzeci po szkołach publicznych 
i prywatnych sektor edukacyjny czy wręcz przemysł 
korepetycyjny, który przebiega prawie w całości  
w szarej strefie gospodarki. Zmienia on całkowicie rolę 
szkoły, która nie ma już roli edukacyjnej ale ma charakter 
certyfikacyjny czyli potwierdzający zdobycie kolejnego 
stopnia edukacji poprzez wydanie stosownego świadectwa 
i certyfikatu podczas, kiedy gros wiedzy uczeń zdobywa 
poza szkołą np. poprzez korepetycje i inne formy 
płatnej edukacji. Z przeprowadzonych badań wynika, 
iż wpływ na korepetycje ma jakość systemu edukacji 
(im słabszy, tym zjawisko korepetycji silniejsze) oraz 
uwarunkowania kulturowo-społeczne. Badanie wykazało 
również, iż na korepetycje stać raczej zamożniejszą 
część społeczeństwa co oznacza, iż ich występowanie 
pogłębia różnice społeczne. Reformując polską edukację 
nie można pominąć tego niepokojącego zjawiska.

Oddając w Państwa ręce nasz raport, pragniemy 
aby stał się on podstawą do rzeczowej dyskusji i 
dobrych zmian sektora edukacji, który w realizacji 
rządowych postulatów i programów odgrywa 
kluczową rolę i jest gwarantem jej powodzenia.



x
y

fot. Łukasz Zech

“ 
Aby tego typu programy miały szansę zadziałać 

potrzebna jest współpraca ze strony zarówno szkoły, 
jak i władz lokalnych, ale również władz centralnych. 
Pracodawca musi chcieć zainwestować pieniądze. 
My nie tylko szkolimy uczniów, ale również wypłacamy 
wynagrodzenie za pracę w ramach zajęć praktycznych. 
Poza tym, uczniowie biorą udział w różnego typu 
szkoleniach koncernowych, na przykład wyjeżdżają 
na wymiany uczniowskie do Niemiec. 

Jolanta Musielak, członek zarządu  
ds. personalnych Volkswagen Poznań ”
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“ 
Nasze działania koncentrujemy na rozwoju 

specjalistycznych kwalifikacji uczniów. 
Dzięki klasie patronackiej możemy się dzielić 
z nimi naszym doświadczeniem w produkcji 
światowej klasy samochodów, takich jak 
Samochód Roku 2016 - Opel Astra.

powiedział Andrzej Korpak, dyrektor generalny zakładu  
General Motors Manufacturing Poland - Gliwice i Tychy podczas 
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego klasy patronackiej  
gliwickiego Opla o specjalności Monter Mechatronik 
w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach
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RAPORT Z BADANIA

Raport przygotowany przez Wykonawcę badania:

Wstęp

Edukacja jako proces zdobywania wiedzy i umiejętności ma 
stanowić podłoże do przygotowania młodego człowieka do 
samodzielnego życia oraz podjęcia wybranego zawodu.  
W Polsce proces kształcenia uregulowany został prawnie 
w ramach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 roku, która każdemu zapewnia prawo 
do nauki w bezpłatnych szkołach publicznych oraz 
powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Mimo to 
w Polsce – podobnie jak w innych krajach – obserwuje się 
zjawisko ponoszenia kosztów prywatnych – dodatkowych 
wydatków edukacyjnych na kształcenie dzieci. 

Korepetycje, rozumiane są jako dublowanie zajęć 
z przedmiotów szkolnych, w odróżnieniu od zajęć 
rozwijających zainteresowania czy zdolności dziecka. 
Obecność takich zajęć nieuchronnie prowadzi do pytania 
o efektywność systemu kształcenia w Polsce oraz 
przyczyny korzystania z korepetycji. Słownikowo termin 
korepetycje rozumiany jest jako „wspólne powtarzanie” 
(łac. con – razem, repetitio – powtarzanie)1. Według Marka 
Braya, jednego z pierwszych badaczy tego zagadnienia2, 
korepetycje charakteryzuje akademickość, suplementacja 
i prywatność. Akademickość i suplementacja odnoszą 
się do faktu, że korepetycje udzielane są z przedmiotów, 
które już były nauczane w szkole, nie obejmują więc 
zajęć, które mają na celu rozwinięcie umiejętności 
sportowych, muzycznych czy naukę innych języków 
obcych nienauczanych w szkole. Prywatność oznacza, 
że korepetycje udzielane są odpłatnie przez prywatnych 
nauczycieli w celach zarobkowych, a nie jako bezpłatna 
pomoc członków rodziny czy innych osób - wolontariuszy. 

1/ Ziółkowski P., Korepetycje: wsparcie czy porażka współczesnej dydaktyki?, Studia 
Dydaktyczne 26/2014

2/ bray M., The shadow education system: private tutoring and ith implications for 
planners. wyd. UneSCo: International Institute for education Planning, Paryż 
2007, s.20

Korepetycje w Polsce istnieją od lat. Jednak w okresie 
socjalizmu, kiedy władza dokładała starań, aby obywatele 
mieli przekonanie o idealnym, bezpłatnym i opartym 
na równości szans systemie oświaty, kojarzyły się one 
z czymś nieakceptowalnym, wstydliwym, wskazującym, 
że uczeń jest mniej uzdolniony od rówieśników i nie 
wystarcza mu dobrze funkcjonująca szkoła. Wtedy ideą 
korepetycji było nadrobienie przez słabszych uczniów 
zaległości w szkole. Dyskusję społeczną nad tym 
zjawiskiem w Polsce zapoczątkowało opublikowanie 
w 2005 roku raportu z badań przeprowadzonych przez 
Instytut Spraw Publicznych3 m.in. nad skalą korepetycji. 

O korepetycjach mówi się wręcz czasem jako 
o trzecim, po publicznym i prywatnym, sektorze 
edukacji lub określa jako „cień edukacji” czy przemysł 
korepetycyjny, który dynamicznie rozwija się.4

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badań 
przeprowadzonych przez Millward Brown, dotyczących 
szeroko pojętego problemu korepetycji. Badania 
zostały zrealizowane wśród rodziców uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W raporcie 
posłużono się także dotychczasową wiedzą 
z różnorodnych badań i opracowań na temat korepetycji.

Druga część raportu obejmuje zagadnienia dotyczące 
postrzegania szkolnictwa zawodowego w Polsce przez 
rodziców uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Wyniki opracowano na podstawie przeprowadzonej 
wśród rodziców ankiety internetowej (CAWI).

3/  Putkiewicz e., Korepetycje – szara strefa edukacji. Publikacja na podstawie 
badań Instytutu Spraw Publicznych, w ramach międzynarodowego projektu 
„Monitoring Private tutoring” zainicjowanego przez open Society Institute

4/ Putkiewicz e., Fijałkowski a., Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad 
korepetycjami, Kwartalnik Pedagogiczny, r. LX: 2015, z. 3, s. 133-137

Zjawisko korepetycji w Polsce.  
Postrzeganie szkolnictwa zawodowego 

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 
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Cecha: Badanie CATI:

mężczyzna 48%

kobieta 52%

18 do 24 lat 11%

25 do 34 lat 20%

35 do 44 lat 18%

45 do 59 lat 25%

powyżej 60 lat 27%

podstawowe 17%

zasadnicze zawodowe 25%

średnie 35%

wyższe 23%

Metodologia 

Badania przeprowadzone przez Millward Brown zostały 
zrealizowane metodami CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing, wspomagany komputerowo 
wywiad telefoniczny) i CAWI (Computer Assisted 
Web Interviewing, wspomagany komputerowo 
wywiad na stronie www). Uzupełnieniem projektu 
ilościowego było badanie desk research uwzględniające 
informacje z dostępnych opracowań i zrealizowanych 
badań w Polsce na temat korepetycji.

W pierwszej, wstępnej częściej badania zastosowano 
metodę CATI. Badanie zostało wykonane na próbie 
tysiąca dorosłych Polaków, reprezentatywnej pod 
względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości 
miejscowości i województwa zamieszkania. W badaniu 
CATI respondentom posiadającym dzieci w gimnazjum 
i szkołach ponadgimnazjalnych (liceach, szkołach 
zawodowych, technikach i innych typach szkół) 
zadano pytania dotyczące korzystania z różnego typu 
pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, w tym korepetycji 
i poniesionych na nie miesięcznych wydatków. 

Opis próby dorosłych Polaków 
w reprezentatywnym badaniu CATI:

Drugą, zasadniczą część badania, zrealizowano metodą 
CAWI na panelu internautów IBIS wśród 1080 rodziców, 
posiadających dzieci w wieku szkolnym (od pierwszej klasy 
gimnazjum do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). 
Rodzice zostali wylosowani z panelu spośród 97 000 
internautów, który jest własnością Millward Brown. 
Respondenci pytani byli o różne pozaszkolne zajęcia 
edukacyjne, ich koszty, częstotliwość uczęszczania 
itp. Drugim badanym zagadnieniem były szkoły 
zawodowe i opinie rodziców na ich temat. Szczegółowy 
opis próby znajduje się w kolejnej części raportu. 

Równolegle podczas realizacji badań CATI i CAWI 
została przeprowadzona analiza desk research, która 
jest istotnym uzupełnieniem przeprowadzanego projektu 
ilościowego. Badanie to polegało na zebraniu danych na 
temat korepetycji z różnych źródeł i przeanalizowaniu ich 
pod kątem interesujących Zamawiającego zagadnień.

W raporcie przedstawiono statystyki w postaci wykresów 
i rysunków. Różnice między analizowanymi grupami 
istotne statystycznie na konwencjonalnym poziomie 
(p < 0,05) zostały oznaczone znakiem „+” i „-”. 

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 
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Rozkład płci 
i wieku wśród 

kobiet i mężczyzn 
posiadających 

dzieci w wieku 15+

W badaniu 
CAWI

Wg statystyk 
GUS

31-40 lat 19% 22%

41-45 lat 36% 38%

46-50 lat 28% 28%

51-55 lat 11% 10%

56-60 lat 5% 3%

kobieta 48% 50%

mężczyzna 52% 50%

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

Cele badania 

Głównym celem badania było poznanie zasięgu 
i sposobów korzystania z korepetycji w Polsce na 
poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz 
opinii rodziców o szkolnictwie zawodowym w Polsce.

Zakres zagadnień merytorycznych w kwestionariuszu 
został określony przez Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Na podstawie badania ilościowego uzyskano 
między innymi informacje takie jak:

• Zasięg korzystania z korepetycji w Polsce. 

• Zakres korzystania z szerokorozumianych 
zajęć dodatkowych. 

• Charakterystyka korepetycji: przedmioty, 
koszty, typ korepetytora.

• Powody korzystania i niekorzystania z korepetycji.

• Cechy demograficzne osób, których 
dzieci korzystają z korepetycji.

• Zależność poziomu wydatków na korepetycje od cech 
gospodarstwa domowego dziecka oraz typu szkoły.

• Zależność korzystania z korepetycji 
od osiągnięć w nauce dziecka.

• Stosunek nauczycieli do korepetycji 
z punktu widzenia rodziców.

• Opinie wśród rodziców o szkolnictwie 
zawodowym w Polsce.

• Opinie wśród rodziców uczniów na temat rozwijania 
przez szkołę indywidualnych zainteresowań uczniów.

Struktura próby – badanie CATI i CAWI

Badanie zrealizowane metodą CATI przeprowadzono 
na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków N=1000, 
reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wykształcenia, 
wielkości miejscowości i województwa dla ogółu dorosłych 
Polaków. W próbie znalazło się N=137 rodziców młodzieży 
w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, którzy 
zostali zapytani o zajęcia dodatkowe, na które uczęszczają 
ich dzieci, w tym korepetycje i ponoszone koszty. 

W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI wzięli 
udział rodzice (N=1080) młodzieży uczęszczającej 
do szkół gimnazjalnych, liceów oraz innych szkół 
ponadgimnazjalnych. Struktura panelu, na którym 
realizowano omawiane badanie CAWI pod względem 
płci i wieku odpowiada strukturze internautów w Polsce. 
W ramach panelu Ibis wyłoniono operat N=4733 osób 
w wieku 31-60+, o których istniały informacje na podstawie 
innych badań, że posiadają dzieci uczęszczające do szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do tej grupy rodziców 
skierowano zaproszenie do udziału w badaniu. Podczas 
doboru kontrolowano wiek i płeć rodziców oraz liczbę dzieci 
na każdym poziomie edukacyjnym. Następnie rozkład ten 
porównywano z rozkładem płci i wieku rodziców dzieci na 
podstawie informacji zawartych w Roczniku Statystycznym 
z Głównego Urzędu Statystycznego. Choć na tej podstawie 
trudno wnioskować o pełnej reprezentatywności próby, 
to jednak wolno zakładać, że dobrze oddaje ona kluczowe 
charakterystyki populacji, której dotyczy.
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kobieta

mężczyzna

31-40 lat

41-45 lat

46-50 lat

51-55 lat

56-60 lat

61+

podstawowe / zawodowe

średnie

wyższe

wieś

miasto do 20 000 mieszkańców

miasto od 20 000 do 100 000 mieszkańców

miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców

miasto powyżej 500 000 mieszkańców

 48%

 52%

 36%

 19%

 5%

 11%

 28%

 

 1%

 35%

 42%

 23%

 

 26%

 10%

 22%

 28%

 15%

12

Dodatkowo wyniki zostały doważone, tak, aby 
odzwierciedlały strukturę wykształcenia wśród populacji 
rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym w Polsce.

Liczba posiadanych dzieci 
w wieku gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym

Udział rodziców 
w próbie

1 87.7%

2 11.6%

3 0.5%

4 0.3%

Poziom 
wykształcenia 

rodziców:

W badaniu 
CAWI

Po 
zastosowaniu 

wagi

podstawowe 
/ zawodowe 12% 35%

średnie 34% 42%

wyższe 53% 23%

W próbie zdarzyli się rodzice, którzy posiadają więcej niż 
jedno dziecko na wymaganym poziomie edukacyjnym:

Jeśli rodzic posiadał więcej niż jedno dziecko w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, pytany był o wszystkie 
dzieci. Z tego powodu niektóre pytania analizowane są na poziomie rodziców (N=1080), część zaś na poziomie 
wszystkich opisywanych dzieci (N=1313). W próbie opisywanych dzieci znalazło się 50% dziewczynek i 50% 
chłopców uczęszczających do szkół gimnazjalnych (N=491), liceów (N=385) oraz innych szkół ponadgimnazjalnych 
(N=436). Rozkład ze względu na uczęszczanie dzieci do poszczególnych klas jest proporcjonalny. 

Poniżej przedstawiono strukturę demograficzną badanej próby rodziców, po uwzględnieniu wagi.

Rysunek 1 |  Płeć, wiek, wykształcenie i wielkość miejscowości zamieszkania badanych rodziców (N=1080)

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 
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Rysunek 2  |  Wielkość dochodu gospodarstwa netto oraz sytuacja zawodowa badanych rodziców (N=1080)

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

Poniżej 1000 zł

1001-2000 zł

2001-3000 zł

3001-4000 zł

4001-5000 zł

5000-7000 zł

Powyżej 7000 zł

nie wiem / odmowa

Dyrektor, kadra kierownicza firmy

wolny zawód, specjalista (lekarz, prawnik)

właściciel prywatnej firmy; praca na własny rachunek

Pracownik umysłowy, urzędnik, kierownik niższego szczebla

Pracownik fizyczny, robotnik, rolnik

Gospodyni domowa / urlop macierzyński

bezrobotny

emeryt / rencista

Inny, nie pracujący

odmowa

 2%

 12%

 16%

 20%

 16%

 12%

 7%

 14%

 3%

 5%

 11%

 33%

 4%

 3%

 6%

 3%

 1%

 31%
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Pozaformalna edukacja dzieci – 
korzystanie z zajęć dodatkowych jako 
kontekst płatnych korepetycji

Osiągnięcia szkolne dzieci oraz uzyskany poziom 
i rodzaj wykształcenia są wynikiem nie tylko 
funkcjonującego systemu oświaty, ale także poczynań 
rodziców w zakresie edukowania swoich dzieci 
oraz „dziedziczenia” pozycji społecznej. W Polsce 
dominuje publiczny system oświaty, który w swych 
założeniach powinien powodować oderwanie osiągnięć 
szkolnych od wpływu cech demograficznych i działań 
rodziny. Mimo to – zarówno w Polsce, jak i na całym 
świecie – obserwujemy różnice edukacyjne mające 
późniejszy wpływ na selekcję na studiach i na rynku 
pracy oraz nierówności ekonomiczne i społeczne. 
Jednym z czynników warunkujących te nierówności 
jest gotowość i możliwość ponoszenia dodatkowych 
prywatnych wydatków edukacyjnych 5. W ramach 
badania CAWI rodzice uczniów szkół gimnazjalnych 

5/ rokicka M., Sztanderska U., Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie 
wydatków na prywatne dobra i usługi edukacyjne, Ibe, 2013

i ponadgimnazjalnych zostali zapytani o korzystanie 
przez dzieci z różnych zajęć dodatkowych, zarówno 
płatnych, jak i bezpłatnych. Należy wziąć pod uwagę, 
że choć badanie zostało wykonane w maju i czerwcu – 
pod koniec roku szkolnego - to pytania obejmowały cały 
rok szkolny. W związku z tym wyniki uwzględniają także 
sezonowe korzystanie z zajęć dodatkowych, np. na koniec 
roku przed egzaminami. Na Rysunku 3 przedstawiono 
rozkład deklarowanego korzystania przez dzieci z tychże 
zajęć na podstawie badania CAWI. Według deklaracji 
rodziców, niemal co trzeci uczeń (31%) w wieku 13-19 lat 
korzystał w ciągu roku szkolnego z płatnych korepetycji. 
Taki wynik potwierdza także badanie telefoniczne 
CATI, na podstawie którego zadeklarowano, że 32% 
uczniów korzystało z płatnych lekcji dodatkowych. 

Rysunek 3  |  Odsetek dzieci, które brały udział w różnych zajęciach dodatkowych w ciągu roku szkolnego 
(N=1313): Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym z...

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

płatnych korepetycji

kółka zainteresowań organizowanego przez szkołę

lekcji wyrównawczych organizowanych przez szkołę

indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z nauczycielem 
danego przedmiotu poza lekcjami

bezpłatnej pomocy innego ucznia w celu nauki 
konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

płatnych kursów edukacyjnych nieorganizowanych przez szkołę

bezpłatnych internetowych kursów / zadań / tutorów w celu 
nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

bezpłatnych kursów edukacyjnych nieorganizowanych przez szkołę

żadne z powyższych

nie wiem / trudno powiedzieć

 31%

 20%

 31%

 20%

 14%

 9%

 9%

 5%

 27%

 2%
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Zjawisko korepetycji jest różnie nasilone i występuje 
w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich. 
Według raportu M. Braya z 2007 roku dla Komisji 
Europejskiej,6  szczególnie wysokie wskaźniki 
występowania korepetycji zanotowano w krajach Europy 
Południowej. Np. w Grecji co drugi student korzystał 
z dodatkowych płatnych lekcji, na Cyprze ponad 86% 
studentów zadeklarowało, że korzystało z korepetycji 
w szkole średniej. M. Bray wskazuje, że system prywatnych 
zajęć jest również bardzo rozpowszechniony w krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej. W tym regionie, 
m.in. niskie pensje nauczycieli stały się przyczyną 
rozwoju „szarej” strefy edukacji i napędzały rynek 
korepetycji. W najmniejszym stopniu z korepetycji 
korzystają uczniowie  z północnych krajów Europy. 
Problem korepetycji jest szczególnie nasilony w krajach 
azjatyckich W Japonii około 70% uczniów korzystało 
z korepetycji przed ukończeniem szkoły średniej, 
a w Singapurze 49% uczniów szkół podstawowych 
i 30% uczniów szkół średnich pobierało prywatne lekcje. 
Korepetycje występują również ze znaczną intensywnością 
w krajach Afryki, czy Ameryki Południowej. W Brazylii 
ponad 50% dzieci korzystało z korepetycji, aby zmniejszyć 
prawdopodobieństwo niezdania do kolejnej klasy. 

Według M. Braya wpływ na rozwój rynku korepetycji 
ma nie tylko jakość (w domyśle – słabość) systemu 
edukacyjnego, coraz częściej określanego jako 
jedynie certyfikujący i weryfikujący wiedzę, a nie 
uczący, ale również czynniki ekonomiczne i kulturowe. 
Na przykład w krajach azjatyckich, szczególnie tych, 
w których istnieje wpływ tradycji konfucjańskich, wysiłek 
jest czynnikiem wyjaśniającym i determinującym 
późniejszy sukces. Przekłada się to na rolę korepetycji, 
jako zajęć nadprogramowych wymagających dodatkowej 
pracy i sprzyjających sukcesom edukacyjnym. Z kolei 
w krajach Ameryki Północnej czy Europy częściej 
docenia się zdolności. Tu jednak większe znaczenie ma 
narastająca konkurencja i rywalizacja od najmłodszych 
lat edukacji, które napędzają rozwój lekcji prywatnych.

6/  bray M., The shadow education system: private tutoring and ith implications 
for planners. wyd. UneSCo: International Institute for education Planning, 
Paryż 2007

Użytkownikami korepetycji bywają dzieci od wieku 
przedszkolnego aż po studentów uczelni wyższych. 
O ile nie zaskakuje fakt, że z płatnych lekcji korzystają 
uczniowie na poziomie szkół gimnazjalnych czy średnich, 
to okazuje się, że korepetycje dla przedszkolaków oraz 
studentów także istnieją. Przykładem korepetycji dla dzieci 
w wieku przedszkolnym jest działalność japońskiej szkoły 
korepetycji Kumon, która ma swoje przedstawicielstwa na 
całym świecie, również w wielu krajach europejskich  
(w Polsce jeszcze nie rozpoczęła działalności). 
Na podstawie międzynarodowego projektu badawczego 
„Monitorowanie korepetycji” można wnioskować, 
że w Polsce nieco bardziej popularne jest korzystanie 
z korepetycji na politechnikach, szczególnie 
w przypadku matematyki i fizyki. Również studenci 
ekonomii korzystają z korepetycji ze statystyki 
i matematyki, a studenci prawa z logiki7.

W przeprowadzonym badaniu CAWI zbadano rodziców 
uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: gimnazjum, 
liceum, techników, zasadniczych szkół zawodowych 
i innych szkół ponadgimnazjalnych. Okazuje się, 
że rodzaj szkoły, do której uczęszczają uczniowie 
warunkuje zasięg korzystania z korepetycji i innych 
zajęć. Na Rysunku 4 przedstawiono zasięg korzystania 
z zajęć dodatkowych w podziale na typ szkoły. Uczniowie 
liceum to grupa, która najczęściej korzysta z różnego 
rodzaju zajęć dodatkowych, a szczególnie z korepetycji – 
niemal co drugi (44%) licealista korzystał z nich w trakcie 
roku szkolnego 2015/2016. W gimnazjum i technikum 
korepetycje są mniej popularne – uczęszczał na nie co 
czwarty (odpowiednio 26% i 28%) uczeń. W zasadniczych 
szkołach zawodowych jedynie jeden na dwudziestu 
(5%) uczniów korzystał z korepetycji. W gimnazjach 
znacznie częstsze niż korzystanie z korepetycji jest 
korzystanie z zajęć dodatkowych w postaci kółek 
zainteresowań czy lekcji wyrównawczych organizowanych 
przez szkołę. Niemal 60% uczniów uczących się 
w zasadniczych szkołach zawodowych nie korzystało 
z żadnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 

7/  Putkiewicz e., Fijałkowski a., Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad 
korepetycjami, Kwartalnik Pedagogiczny, r. LX: 2015, z. 3, s. 135-136

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 
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Rysunek 4  |  Odsetek dzieci, które według deklaracji rodziców brały udział w różnych zajęciach dodatkowych 
w ciągu roku szkolnego w podziale na typ szkoły (Total N=1313, Gimnazjum N=491, 
Liceum N=385, Technikum N=339, Zasadnicza Szkoła zawodowa N=83). Dane pochodzą 
od rodziców: Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym z...

Korzystanie z płatnych korepetycji jest również 
powiązane z wielkością miejscowości, w której mieszka 
uczeń. Częściej z zajęć dodatkowych korzystają 
rodziny zamieszkujące w największych miastach. 

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

Może być to związane również z dostępnością 
nauczycieli – korepetytorów, których jest znacznie 
więcej w większych ośrodkach miejskich, ale 
także być funkcją statusu, aspiracji i możliwości 
finansowych. W mniejszych miastach bardziej popularne 
okazują się być szkolne kółka zainteresowań. 

płatnych korepetycji

bezpłatnej pomocy innego ucznia
w celu nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

lekcji wyrównawczych organizowanych przez szkołę
do której uczęszcza

bezpłatnych internetowych kursów / zadań / tutorów
w celu nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

żadne z powyższych

kółka zainteresowań organizowanego przez szkołę

płatnych kursów edukacyjnych nieorganizowanych przez szkołę

indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z nauczycielem
danego przedmiotu organizowanych przez szkołę poza lekcjami

bezpłatnych kursów edukacyjnych nieorganizowanych przez szkołę

nie wiem / trudno powiedzieć

 44%

 19%

 12%

 17%

 32%

 19%

 7%

 24%

 8%

 1%

 28%

 27%

 10%

 23%

 39%

 11%

 6%

 22%

 10%

 2%

 5%

 12%

 7%

 59%

 14%

 8%

 1%

 2%

 5%

 0%

 31%

 20%

 9%

 27%

 31%

 14%

 5%

 20%

 9%

 2%

 26%

 14%

 6%

 35%

 22%

 13%

 4%

 19%

 10%

 2%

 technikum

 liceum

 szkoła zawodowa

 gimnazjum

 totaL
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Rysunek 5  |  Odsetek dzieci, które według deklaracji rodziców brały udział w różnych zajęciach dodatkowych 
w ciągu roku szkolnego w podziale na wielkość miejscowości (wieś N=365, miasto do 20tys. 
N=132, 20-100tys. N=278, 100-500tys. N=343, powyżej 500tys. N=195). Dane pochodzą 
od rodziców. Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym z...

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

płatnych korepetycji

bezpłatnej pomocy innego ucznia
w celu nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

lekcji wyrównawczych organizowanych przez szkołę,
do której uczęszcza

bezpłatnych internetowych kursów / zadań / tutorów
w celu nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

żadne z powyższych

kółka zainteresowań organizowanego przez szkołę

płatnych kursów edukacyjnych nieorganizowanych przez szkołę

indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z nauczycielem
danego przedmiotu organizowanych przez szkołę poza lekcjami

bezpłatnych kursów edukacyjnych nieorganizowanych przez szkołę

nie wiem / trudno powiedzieć

 25%

 37%

 11%

 19%

 8%

 7%

 8%

 2%

 31%

 5%

 24%

 34%

 15%

 17%

 14%

 8%

 8%

 9%

 30%

 2%

 34%

 21%

 23%

 23%

 13%

 9%

 7%

 4%

 32%

 1%

 41%

 31%

 31%

 27%

 20%

 16%

 16%

 6%

 13%

 0%

 31%

 31%

 20%

 20%

 14%

 9%

 9%

 5%

 27%

 2%

 30%

 35%

 21%

 17%

 11%

 8%

 8%

 3%

 23%

 1%

 miasto od 20 000 do 100 000 mieszkańców

 miasto do 20 000 mieszkańców

 miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców

 miasto powyżej 500 000 mieszkańców

 wieś

 totaL
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Wykształcenie rodziców silnie różnicuje poziom korzystania 
przez młodzież z różnych zajęć dodatkowych, ale 
szczególnie korepetycji i płatnych kursów pozaszkolnych. 
Wraz ze wzrostem wykształcenia rodziców obserwujemy 
zwiększające się nasilenie uczęszczania przez ich dzieci 
na różne zajęcia. Z korepetycji korzysta 44% dzieci 
rodziców posiadających wyższe wykształcenie, podczas 

Rysunek 6  |  Odsetek dzieci, które (według deklaracji rodziców) brały udział w różnych zajęciach dodatkowych w ciągu roku 
szkolnego w podziale na wykształcenie rodziców dzieci (podstawowe/zawodowe N=584, średnie N=441, 
wyższe N=288). Dane pochodzą od rodziców. Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym z...

gdy tylko jedno na czworo dzieci, których rodzice mają 
wykształcenie podstawowe. Jedynie lekcje wyrównawcze 
organizowane przez szkołę są znacznie popularniejsze 
wśród dzieci, których rodzice posiadają wykształcenie 
średnie i podstawowe lub zawodowe. Na Rysunku 6 
przedstawiono udział dzieci w zajęciach dodatkowych 
ze względu na poziom wykształcenia rodziców. 
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Zjawisko korepetycji znacznie częściej występuje wśród 
rodzin o najwyższych dochodach. Na tej podstawie  
można wnioskować, że korepetycje w długim okresie 
przyczyniać się będą do utrzymywania i pogłębiania 
nierówności społecznych. Rodzice o wyższych dochodach  
mogą pozwolić sobie na opłacenie częstszych lekcji, 
z lepszymi nauczycielami. Przekłada się to na lepsze 
przygotowanie ich dzieci do egzaminów, dając 

większe szanse edukacyjne i zawodowe. Wśród rodzin 
o dochodach powyżej 5000 zł z korepetycji korzystało 
ponad 41% uczniów. W przypadku tych o nieco niższych 
dochodach, dzieci znacznie częściej korzystały z zajęć 
wyrównawczych organizowanych przez szkołę. Co trzeci 
rodzic z najbiedniejszych gospodarstw domowych 
wskazał, że dziecko nie korzystało w ciągu roku z żadnej 
formy płatnych ani bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Rysunek 7  |  Odsetek dzieci, które (według deklaracji rodziców) brały udział w różnych zajęciach dodatkowych w ciągu 
roku szkolnego w podziale na dochody gospodarstwa netto (poniżej 3tys N=394, 3-5 tys. N=469, 5-7 tys. 
N=183, powyżej 7 tys. N=97). Dane pochodzą od rodziców. Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym 
roku szkolnym z...
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Biorąc pod uwagę różne kursy edukacyjne, zarówno płatne 
i bezpłatne, nieorganizowane przez szkołę, łącznie brało 
w nich udział około 14% dzieci. W przypadku kursów 
płatnych uczestnikami najczęściej była młodzież z rodzin 
o wyższym statusie socjoekonomicznym, pochodząca 

Rysunek 8 |  Rozkład przedmiotów w ramach kursów edukacyjnych płatnych i bezpłatnych nieorganizowanych przez 
szkołę wśród uczniów, którzy korzystają z kursów (N=180) oraz wśród wszystkich uczniów (Total N=1313). 
Dane pochodzą od rodziców.
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z największych miast. W ramach kursów uczniowie 
najczęściej korzystali z lekcji języka angielskiego (50%) 
oraz matematyki (35%). Na Rysunku 8 przedstawiono 
rozkład przedmiotów, których dotyczyły kursy edukacyjne 
płatne i bezpłatne nieorganizowane przez szkołę.
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Wydatki edukacyjne: koszty korepetycji 
i innych zajęć dodatkowych
Szeroko pojęte prywatne wydatki edukacyjne są, obok 
funkcjonującego systemu edukacji, jednym z czynników 
mających wpływ na wyjaśnianie różnic w osiągnięciach 
szkolnych dzieci i młodzieży. Wydatki te są przedmiotem 
wielu różnych badań, realizowanych m.in. przez Instytut 
Badań Edukacyjnych czy GUS (BBGD – Badanie Budżetów 
Gospodarstw Domowych). Według U. Sztanderskiej 
i M. Rokickiej8 mimo dostępu do publicznej oferty 
edukacyjnej dla dzieci w wieku szkolnym, gospodarstwa 
domowe często uczestniczą w finansowaniu kształcenia, 
a ich wydatki w istotny sposób uzupełniają wydatki 
publiczne. Jednym z głównych determinantów zwiększenia 
prawdopodobieństwa poniesienia takich wydatków 
jest wysokość dochodu rozporządzalnego per capita. 
Co istotne, zasobność gospodarstwa silniej działa na 
posyłanie dzieci na korepetycje i kursy niż ma to miejsce 
w przypadku zakupów pomocy i materiałów. Kolejnym 
istotnym czynnikiem jest wykształcenie rodziców: 
przede wszystkim wykształcenie matki. Wymienia się 
też terytorialne zależności i dysproporcje prywatnych 
wydatków edukacyjnych między typem i wielkością 
miejscowości zamieszkania oraz województwami. 

Podstawowym źródłem danych o wydatkach 
gospodarstw domowych uczniów na edukację 
jest Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. 
BBGD ma jednak pewne słabości i nie pozwala na głębsze 
analizy, głównie ze względu na wąską definicję wydatku 
edukacyjnego. Powoduje to pominięcie niektórych 
kosztów kształcenia, oraz brak informacji na temat osób 

8/  rokicka M., Sztanderska U., Cechy społeczno-ekonomiczne rodziny a ponoszenie 
wydatków na prywatne dobra i usługi edukacyjne, Ibe, 2013, s.20

w gospodarstwie, na rzecz których wydatki edukacyjne 
zostały poniesione. Stwarza to problem w oszacowaniu 
i powiązaniu konkretnych nakładów z uczniem 
i poziomem edukacyjnym, na którym się znajduje.9

Ważnym uzupełnieniem informacji o wydatkach 
edukacyjnych mogą być dane z badania BECKER 
(Badanie ekonomicznych uwarunkowań celów 
i kierunków alokacji nakładów na edukację realizowanych 
przez podmioty publiczne i prywatne w Polsce) 
zrealizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. 
Choć badanie BECKER nie jest reprezentatywne w skali 
kraju, jednak ma tę zaletę, że szeroko traktuje wydatki 
edukacyjne. Pozwala to na szczegółowe potraktowanie 
wydatków oraz przypisanie ich do konkretnych osób 
w gospodarstwie. Na podstawie tych danych szacuje się, 
że średnio ok. 7% przychodów przypadających na członka 
gospodarstwa domowego i 10% wydatków per capita 
jest przeznaczonych na edukację młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Udział kosztów korepetycji na ucznia 
w wydatkach na osobę w gospodarstwie wynosi 9.4%.

Analizy danych z badania BECKER 10 potwierdzają również 
zróżnicowanie wydatków ze względu na typ szkoły: 
rodzice młodzieży, która uczęszcza do zasadniczych szkół 
zawodowych/ techników ponoszą średnio mniej wydatków 
edukacyjnych niż rodzice uczniów liceum. Według 
badania BECKER średnie wydatki na edukację uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych (kursy, korepetycje, książki 
i pomoce) wynoszą łącznie około 295 zł miesięcznie. 

9/  Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka e., Koszty edukacji ponadgimnazjalnej i 
policealnej, Ibe, 2013, s.13

10/   tamże... s.108-139
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Średni koszt miesięczny 
wszystkich korepetycji, 
z których dziecko korzysta

 272 zł

 151-250 zł  32%

 powyżej 400 zł  13%

 Liceum

 212 zł 

 51-150 zł  30% 

 251-400 zł  17% 

 Gimnazjum

 233 zł  

 50 zł i mniej  8% 

 total 

 195 zł  Inna szkoła
 ponadgimnazjalna
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W ramach zrealizowanego przez Millward Brown 
badania CAWI rodzice uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych zostali zapytani o średnie wydatki 
miesięczne na wszystkie korepetycje, z których korzystają 
ich dzieci. Wśród wszystkich uczniów wydatki wynoszą 
średnio 233 zł miesięcznie (mediana wynosi 200 zł). 
Wydatki te są zależne od rodzaju placówki edukacyjnej: 

najniższe wydatki ponoszą rodzice uczniów techników 
i zasadniczych szkół zawodowych, następnie gimnazjów, 
a zdecydowanie najwięcej kosztuje dodatkowa edukacja 
licealistów. Na Rysunku 9 przedstawiono średni miesięczny 
koszt wszystkich korepetycji, z których korzysta dziecko 
w podziale na typ szkoły. Na Rysunku 10 pokazano rozkład 
średnich płatności miesięcznych za korepetycje dziecka. 

Rysunek 9  |  Średni koszt miesięczny wszystkich korepetycji, z których dziecko korzysta w podziale 
na typ szkoły (gimnazjum N=137, liceum N=169, inna szkoła N=95)

Rysunek 10 |  Rozkład średnich kosztów miesięcznych wszystkich korepetycji na jedno dziecko (N=401)
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Średni koszt jednej godziny
lekcyjnej korepetycj (45 min)

 40.80 zł

 31-40 zł  29%

 powyżej 50 zł  9%

 36,15 zł

 21-30 zł  28% 

 41-50 zł  26% 

 37,64 zł

 20 zł i mniej  8% 

 34,34 zł
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Kwoty przeznaczane na korepetycje są także zależne 
od poziomu wykształcenia rodziców: wśród osób 
z wykształceniem podstawowym i zawodowym na 
godzinę lekcyjną korepetycji przeznacza się średnio 
34 zł, wśród rodziców z wykształceniem średnim: 
37 zł, a tych z wyższym kwota sięga 41-42 zł. 

Według innych źródeł, np. portalu Ekorki.pl, na którym 
zarejestrowanych jest ponad 40 tys. korepetytorów 
ze 142 różnych przedmiotów, koszt za godzinę 

Na podstawie deklaracji rodziców przeciętny koszt 
jednej godziny lekcyjnej (45 min) korepetycji wynosi 
około 38 zł (mediana wynosi 40 zł). Kwota ta jednak 
jest uzależniona od etapu edukacyjnego oraz typu 
szkoły, do której uczęszcza uczeń. Rodzice uczniów 

liceów płacą za korepetycje najwięcej, deklarując 
średni koszt godziny korepetycji na poziomie około 
41 zł. Z kolei rodzice gimnazjalistów płacą średnio 36 zł, 
a w innych szkołach ponadgimnazjalnych przeciętny 
koszt godziny lekcyjnej korepetycji wynosi około 34 zł.

Rysunek 11 |  Średni koszt jednej godziny lekcyjnej korepetycji (45 min) w podziale na typ szkoły  
(gimnazjum N=137, liceum N=169, inna szkoła N=95)

Na Rysunku 12 pokazano rozkład kosztów 
jednej godziny lekcyjnej (45 min) korepetycji 
wśród osób korzystających z korepetycji. 

Rysunek 12 |  Rozkład średnich kosztów jednej godziny lekcyjnej korepetycji (N=401)

zegarową korepetycji wynosi średnio 29 zł i waha się 
w przedziale od 22 zł do 57 zł. Jednak należy wziąć 
pod uwagę fakt, że statystyki z portalu prowadzone 
są na podstawie korepetycji z wielu różnych 
przedmiotów, również takich, które nie są tradycyjnie 
nauczane w szkole. Dodatkowo dane pochodzą 
z ogłoszeń internetowych, które naturalnie wystawione 
są na silną konkurencję i mogą nie odzwierciedlać 
faktycznych poziomów ponoszonych kosztów.
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Rodzaje korepetycji, przedmioty

Korepetycje mogą przybierać rozmaite formy: 
od prowadzonych osobiście, poprzez zajęcia odbywające 
się korespondencyjnie, telefonicznie czy na żywo 
przez Internet, za pomocą komunikatorów typu Skype. 
Forma udzielania korepetycji zmienia się wraz z rozwojem 
technologii i technik komunikacji. Coraz bardziej 
popularne stają się lekcje prowadzone przez Internet 
i wypierają tradycyjny model głównie ze względu na brak 
ograniczeń związanych z odległością11 oraz obniżenie 
kosztów. Mimo to wciąż bardzo często spotykane są 
korepetycje udzielane indywidualnie przy obecności ucznia 
i korepetytora w jednym miejscu. Mimo wyższych kosztów 
taki typ zajęć pozwala na łatwiejszą interakcję i pełne 
zaangażowanie obu stron, a tym samym prawdopodobnie 
przekłada się na jakość kształcenia. Korepetycje mogą 
mieć także formę pracy z małą grupą uczniów. 

Spotykamy również przykłady korepetycji udzielanych 
większej grupie uczniów, które najczęściej odbywają się 
w specjalnych szkołach korepetycyjnych. W Polsce szkoły 
korepetycyjne nie są popularne, jednak w niektórych 
krajach niezwykle rozwinęły swoją działalność na 
przestrzeni lat. Przykładem takich szkół są japońskie 
szkoły korepetycji tzw. juku. Wyraz „juku” oznacza 
w języku japońskim „znajdujący się w domu mały pokój 
do nauki”. Na początku były to małe prywatne szkoły, 
w których prowadzono indywidualne dokształcanie. 
Od lat siedemdziesiątych juku przekształciły się 
w wielkie instytucje notowane na rynku giełdowym. 

11/ nowak j., Korepetycje jako zjawisko społeczne, Uniwersytet opolski

W latach dziewięćdziesiątych dochody japońskich 
przedsiębiorstw korepetycyjnych sięgały 14 mld dolarów. 
Szkoły te dysponują nowoczesnymi budynkami, salami 
wykładowymi, materiałami dydaktycznymi i zapleczem 
pedagogicznym (np. własnymi wydawnictwami czy 
centrami pomiaru osiągnieć uczniów). Obecnie funkcjonuje 
kilka rodzajów tego typu szkół, które dzielą się ze względu 
na atmosferę pracy, cel kursów (np. przygotowanie do 
egzaminów, wyrównanie braków w umiejętnościach, 
utrwalenie wiedzy itp.) oraz relację w odniesieniu do 
programu prowadzonego w tradycyjnych szkołach12.

Korepetycje w Polsce pobierane są z różnych przedmiotów. 
Najczęściej są to przedmioty ścisłe (matematyka, chemia, 
fizyka) oraz języki obce. Jedynie 8% wszystkich korepetycji 
udzielano z języka polskiego. Rodzice zadeklarowali 
udział w korepetycjach z matematyki 68% dzieci, które 
w ogóle korzystały z tego typu zajęć. Po korepetycje 
z matematyki sięgają częściej uczniowie techników 
(82%). Z kolei języka angielskiego na korepetycjach 
uczą się uczniowie gimnazjum (49%) istotnie częściej 
niż uczniowie innych szkół. Należy wziąć pod uwagę, 
że w przypadku języków obcych możemy mieć do 
czynienia z myleniem pojęć przez rodziców i określaniem 
dodatkowych zajęć z języków obcych jako korepetycji. 

Na Rysunku 13 przedstawiono rozkład przedmiotów, 
z których najczęściej pobierane są korepetycje 
wśród wszystkich uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

12/  Putkiewicz e., Fijałkowski a., Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad 
korepetycjami, Kwartalnik Pedagogiczny, r. LX: 2015, z. 3, s. 137.

Rysunek 13 |  Rozkład przedmiotów w ramach pobieranych korepetycji wśród uczniów korzystających z korepetycji (N=401) 
oraz wśród wszystkich uczniów (N=1313). Dane pochodzą od rodziców.
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Ranking przedmiotów, z których najczęściej uczniowie 
pobierają korepetycje, opracowany na podstawie 
danych zgromadzonych na portalu Ekorki.pl13, rysuje 
się podobnie jak w naszych badaniach. Według 
portalu to język angielski jest najczęściej nauczanym 
przedmiotem na lekcjach prywatnych. W tym przypadku 
nie mamy jednak pewności czy lekcje angielskiego 

13/ eGospodarka.pl, Polski rynek korepetycji 2015 na podstawie danych  
z portalu ekorki.pl

traktowane są na portalu jako korepetycje, czy jako 
dodatkowe zajęcia poszerzające wiedzę uczniów. 

Według deklaracji rodziców ponad połowa osób, które 
korzystały z zajęć korepetycyjnych, uczyła się na nich 
jednego przedmiotu. Niemal 30% uczniów pobierało 
płatne lekcje z dwóch przedmiotów, a pozostałe 14% 
uczniów pobierało korepetycje z trzech lub więcej zajęć.

Rysunek 14 |  Liczba przedmiotów, z których pobierane są korepetycje (N=401) – dane 
na poziomie uczniów (według deklaracji rodziców)

Uczniowie najczęściej korzystają z korepetycji po zajęciach 
szkolnych. Zdarza się, że korepetycje odbywają się także 
w trakcie tych zajęć. Na podstawie badań zrealizowanych 
przez D. Sternę dla Centrum Edukacji Obywatelskiej 
okazało się, że niektórzy polscy korepetytorzy udzielają 
korepetycji np. z matematyki w trakcie trwania innych zajęć 
szkolnych. Podobne metody obserwuje się w znacznie 
większym stopniu w Azerbejdżanie, gdzie mamy do 
czynienia z zastępowaniem korepetycjami regularnych 
zajęć szkolnych, a uczniowie płacą nauczycielom za 
nieoznaczanie nieobecności w dzienniku.14 W Polsce 
z reguły jednak korepetycje nie wpływają na tradycyjny 
tok nauki w szkole i odbywają się w czasie wolnym. 

14/ Putkiewicz e., Fijałkowski a., Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad 
korepetycjami, Kwartalnik Pedagogiczny, r. LX: 2015, z. 3, s. 154

Korepetycje mogą być pobierane regularnie 
podczas całego roku szkolnego lub przez krótszy 
okres np. okazjonalne przed sprawdzianem, żeby 
przyswoić niezrozumiały materiał lub przygotować 
się do egzaminów. Niemal dwóch na trzech uczniów, 
którzy korzystają z korepetycji, korzysta z nich 
regularnie przez cały rok szkolny. Taka tendencja 
obserwowana jest szczególnie wśród uczniów 
liceum (68%). Co drugi uczeń technikum (spośród tych, 
którzy w ogóle korzystali z korepetycji) korzysta 
z korepetycji przez cały czas trwania roku szkolnego. 
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Na Rysunku 15 i kolejnych podstawą obliczeń (N=657) 
jest liczba uczniów korzystających z korepetycji 
z poszczególnych przedmiotów. Dane prezentowane 
są na poziomie każdego przedmiotu: jeśli uczeń 

korzystał z korepetycji w ramach więcej niż jednego 
przedmiotu informacje pokazano niezależnie dla 
każdego przedmiotu, co daje nową jednostkę 
jako podstawę obliczeń („osobo-przedmiot”). 

Rysunek 15 |  Okres korzystania z korepetycji w trakcie roku szkolnego (Total N=657)

Jak widać zazwyczaj, bo w niemal 2/3 przypadków 
uczniowie korzystają z korepetycji przez cały rok szkolny. 
W przypadku języków obcych ponad 81% uczniów (którzy 
korzystali z korepetycji z języka angielskiego) uczęszczało 
na korepetycje z języka angielskiego przez cały rok (tak 
wysoki odsetek może świadczyć o myleniu przez rodziców 
pojęcia korepetycji i zwykłych zajęć dodatkowych).  

67% korzystało przez cały rok z zajęć z innego 
języka obcego (w grupie osób korzystających z tych 
zajęć). Co drugi uczeń (spośród tych, którzy w ogóle 
korzystali z korepetycji) korzystał z korepetycji 
przez cały rok z przedmiotów ścisłych, a co czwarty 
uczył się tych przedmiotów na dodatkowych 
lekcjach przez ok 3-6 miesięcy w ciągu roku. 

Rysunek 16 |  Okres korzystania z korepetycji w trakcie roku szkolnego w podziale na przedmioty (matematyka N=274,  
j. angielski N=158, chemia N=58, j. niemiecki N=38, fizyka N=41, j. polski N=32, inny j. obcy N=27)
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Uczniowie najczęściej uczęszczają na korepetycje raz 
w tygodniu (67% wśród wszystkich korzystających 
z korepetycji). Średnio co siódmy uczeń chodzi 
na nie dwa lub więcej razy w tygodniu (spośród 
tych, którzy w ogóle korzystali z korepetycji).

Rysunek 17 |  Częstotliwość korzystania z korepetycji (Total N=657)

Uczniowie z większą częstotliwością uczą się języków 
obcych chodząc na nie raz w tygodniu lub częściej. 
Co czwarty uczeń, który korzysta z korepetycji z języka 
polskiego uczęszcza na nie średnio raz na dwa tygodnie.

Rysunek 18 |  Częstotliwość korzystania z korepetycji w podziale na przedmioty (matematyka N=274, j. angielski 
N=158, chemia N=58, j. niemiecki N=38, fizyka N=41, j. polski N=32, inny j. obcy N=27)
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Korepetytorzy 

Korepetytorzy to najczęściej nauczyciele szkolni, którzy 
zajmują się zawodowo prowadzeniem lekcji w szkołach, 
a dla których korepetycje stanowią dodatkową formę 
zarobku. Rzadko zdarza się, że nauczyciel udzielający 
korepetycji to także nauczyciel szkolny ucznia. Choć 
taka sytuacja może wydawać się korzystna ze względu 
na fakt, że nauczyciel dobrze zna ucznia i wie jakie ten 
ma braki w wiedzy, to może ona prowadzić również 
do nadużyć. Korepetytorami są również studenci 
czy nawet uczniowie szkół średnich, którzy kształcą 
młodzież w celu zdobycia dodatkowego źródła dochodu. 
Pomimo, że studenci mogą mieć gorsze przygotowanie 
merytoryczne czy dydaktyczne, często mają lepszy 

Według portalu Ekorki.pl, na którym zarejestrowanych 
jest ponad 40 tys. osób prowadzących zajęcia z różnych 
przedmiotów, najczęściej korepetytorami są kobiety 
w wieku ok. 35 lat. Należy jednak podkreślić, że dane te 
pochodzą z serwisu internetowego. Oznacza to, że część 
starszych korepetytorów może nie być uwzględniona 
w statystykach ze względu na fakt, że nie są oni 
przyzwyczajeni do korzystania z Internetu i reklamują 
się wciąż tradycyjnymi metodami. Portal Ekorki.pl jest 
jedną z najstarszych platform, które kojarzą prywatnych 
nauczycieli z osobami poszukującymi korepetycji. 

kontakt z uczniami ze względu na niewielką różnicę wieku 
oraz „bycie na bieżąco” z przerabianym materiałem15  

Na Rysunku 19 przedstawiono rozkład „typów” nauczycieli 
udzielających korepetycji. Ponad 60% korepetytorów to 
nauczyciele spoza szkoły, a co czwartym korepetytorem 
jest student / uczeń. Jedynie 5% przypadków to 
nauczyciele ze szkoły, do której uczęszcza dziecko. 
Około 2% udziału w rynku korepetycji mają specjalne 
firmy świadczące płatną pomoc w nauce. 

15/  bray M., Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły, warszawa 2012

Rysunek 19 |  Osoba udzielająca korepetycji N=657 (w odniesieniu do wszystkich przedmiotów, 
z których pobierane są korepetycje wśród dzieci badanych rodziców):

Według danych z portalu najbardziej rozwinięty rynek 
korepetycji jest w województwie mazowieckim – co trzeci 
korepetytor pochodzi z tego regionu, przy czym Warszawa 
skupia największą liczbę korepetytorów. Korepetytorzy 
także często pochodzą ze Śląska oraz Małopolski 
i Wielkopolski. Od lat regiony te, a w szczególności ich 
stolice, skupiają największe liczby korepetytorów.1616

16/   eGospodarka.pl, Polski rynek korepetycji 2015, 
na podstawie danych z portalu ekorki.pl
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Uwarunkowania korzystania 
z korepetycji w Polsce: przyczyny  
i skutki korepetycji

Analizując problem korepetycji jako zjawiska społecznego 
należy zastanowić się nad jego przyczynami i funkcjami 
dla różnych grup społecznych w nim uczestniczących. 
Danuta Sterna17 wymienia dwa podstawowe powody 
korzystania z korepetycji: z jednej strony rodzice posyłają 
dziecko na korepetycje, ponieważ nie radzi sobie w nauce, 
a z drugiej rodzice chcą rozwijać umiejętności i wiedzę 
ucznia ponad to, co oferuje szkoła. Przyczyny niepowodzeń 
w nauce mogą mieć różne podłoże: dłuższą nieobecność, 
nieuwagę podczas lekcji lub nieprzygotowywanie się do 
zajęć w domu. Inną przyczyną może być brak zrozumienia 
wykładu nauczyciela lub zmartwienie rodziców z powodu 
niedostatecznego przygotowania dziecka do egzaminów. 

Z uwagi na różnorodne funkcje zjawiska korepetycji, 
można je rozpatrywać zarówno pozytywnie jak i 
negatywnie w aspektach pedagogicznych, etycznych, 
społecznych i ekonomicznych18. Z jednej strony może ono 
prowadzić do nadużyć, a z drugiej ma pozytywny wpływ 
na rozwój i pogłębianie wiedzy uczniów. Według Joanny 
Wnęk-Gozdek19 korepetycje pełnią kilka funkcji społecznych 
w odniesieniu zarówno do uczniów, rodziców jak 
i nauczycieli. W przypadku uczniów dodatkowe lekcje mogą 
stanowić swego rodzaju asekurację, bodziec do nauki 
zmniejszający stres, ale również prowadzić do spadku 
motywacji. Korepetycje jednocześnie otwierają uczniom 
drogę do najlepszych szkół, pozwalają się w nich utrzymać 
oraz zwiększają prawdopodobieństwo otrzymania 
wysokich wyników końcowych. Przekłada się to na 
możliwości dostania się na lepszą uczelnię oraz późniejsze 
sukcesy zawodowe. Wśród korepetytorów - nauczycieli 
korepetycje pełnią funkcje ekonomiczne – zarobkowe, 
zmniejszenia bezrobocia, ale również pozwalające na 
kreatywność, samorealizację, indywidualną komunikację 
z uczniem. Wymienia się też funkcje kontrolne i nobilitujące 
w grupie nauczycieli udzielających zajęć korepetycyjnych. 
Z kolei w odniesieniu do rodziców wymienia się funkcje 
wychowawcze, opiekuńcze, socjalizacyjne, sanacyjne, 
inwestycyjne, nobilitujące i kompensacyjne. 

17/  Sterna D., Korepetycje, „Dyrektor szkoły”, 2005, nr 1

18/  Góźdź j., Zjawisko korepetycji w percepcji i doświadczeniach młodzieży, 
Colloquium wydziału nauk humanistycznych i społecznych, kwartalnik 3/2012

19/  wnęk-Gozdek j., Fenomen popularności korepetycji czyli o funkcjach jawnych i 
ukrytych, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, 2010 nr 4, s.14

Wśród negatywnych skutków korepetycji można 
wskazać przede wszystkim wzrost nierówności szans 
edukacyjnych ze względu na fakt, że nie wszyscy 
rodzice są w stanie sfinansować dodatkowe lekcje, 
przez co segregacja społeczna i dyskryminacja tych, 
których nie stać na korepetycje pogłębia się20. Różnice 
w możliwości rozwoju uczniów z obszarów wiejskich 
i miejskich zwiększają się: uczniowie z dużych miast 
mają znacznie lepszy dostęp do zajęć korepetycyjnych. 
Ponadto czas spędzony na korepetycjach ogranicza 
czas wolny dzieci, w którym mogłyby integrować się 
z rówieśnikami, rozwijać kreatywność, odpoczywać 
i spędzać go rekreacyjnie. Korepetycje mogą także 
wpływać negatywnie na nastawienie dziecka do nauki – 
jeśli będzie miało przekonanie, że niezależnie od wyników 
w nauce zawsze powtarza materiał przekazywany 
w szkole, może obniżyć się jego efektywność 
pracy w szkole, a także zmniejszyć samodzielność 
w rozwiązywaniu napotkanych trudności podczas nauki. 

Biorąc pod uwagę nauczycieli, istnieje ryzyko 
korupcji, szczególnie kiedy nauczyciel szkolny staje 
się korepetytorem dziecka (co jednak, jak wskazują 
nasze dane, jest stosunkowo rzadką sytuacją).  
Z badań K. Konarzewskiego wynika, że znaczna część 
korepetycji prowadzonych na poziomie gimnazjum 
to korepetycje nauczycieli z własnymi uczniami.21 
Może też zaistnieć sytuacja, w której nauczyciele 
wzajemnie „przekazują” sobie dzieci, sugerując 
rodzicom konkretnych korepetytorów. Nauczyciele, 
którzy dużo czasu poświęcają lepiej dochodowym 
zajęciom korepetycyjnym są bardziej przemęczeni, 
a ich efektywność i zaangażowanie do nauczania 
w szkole może obniżyć się. Prowadzenie korepetycji 
przez nauczycieli poza formalnym rynkiem pracy 
przyczynia się do zwiększenia „szarej strefy” w tej grupie 
społecznej, a tym samym powoduje ogromne straty 
rządów państw ze względu na brak pobierania podatków. 

20/   bray M., The shadow education system: private tutoring and ith implications 
for planners. wyd. UneSCo: International Institute for education Planning, 
Paryż 2007

21/  Konarzewski K., Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, 
Instytut Spraw Publicznych, warszawa, 2001, s.22-23
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Korepetycje niosą jednak również pozytywne 
konsekwencje. Uczestnictwo w nich umożliwia pokonanie 
uczniowskiej bezradności intelektualnej w przypadku 
problemów z nauką, mających różne podłoża22. Uczniowie 
mogą w ten sposób poprawić swój stan emocjonalny 
i nabrać pewności siebie w pokonywaniu przeszkód w 
zdobywaniu wiedzy. Korepetycje przyczyniają się do 
zwiększenia umiejętności i wiedzy uczniów, a także 
dzięki lepszym wynikom w nauce, zwiększają motywację 
do dalszego kształcenia. Mniej zdolni uczniowie 
mają większe szanse na dostanie się do bardziej 
renomowanych szkół i osiągnięcie w przyszłości sukcesu 
zawodowego. Zwiększone obciążenie uczniów już na 
poziomie szkoły ćwiczy i przygotowuje do wytrwałości 
i wysiłku w pracy zawodowej, a wywierana presja 
pobudza do maksymalizacji potencjału u dziecka23. 

22/  Góźdź j., Zjawisko korepetycji w percepcji i doświadczeniach młodzieży, 
Colloquium wydziału nauk humanistycznych i społecznych, kwartalnik 3/2012

23/  bray M., The shadow education system: private tutoring and ith implications 
for planners. wyd. UneSCo: International Institute for education Planning, 
Paryż 2007, s.59 

Korepetycje także pozytywnie wpływają na grupę 
nauczycieli, wśród których bezrobocie zmniejsza się 
i umożliwia pozyskanie dodatkowego źródła dochodu. 

Zjawisko korepetycji ma zarówno pozytywne jak 
i negatywne efekty i może być różnie oceniane. 
W ramach badania CAWI przedstawiono rodzicom 
opinie, między innymi związane z pobieraniem 
korepetycji. Średnio co drugi badany zgodził się z tezami 
przedstawiającymi korepetycje jako inwestycję w rozwój 
dzieci, konieczność do zaliczenia egzaminów oraz jako 
element zwiększający szanse na dostanie się na wyższą 
uczelnię. Co trzeci rodzic nie miał zdania w tej sprawie. 
Wśród osób z wyższym wykształceniem znacznie 
częściej występuje opinia, że korzystanie z korepetycji 
zwiększa szanse na dostanie się do najlepszych szkół. 

Rysunek 20 |  Opinie rodziców dotyczące korzystania z korepetycji (N=1080)

Korepetycje mogą być inicjowane przez ucznia, 
przez rodziców lub nauczycieli. Najczęściej jednak to 
właśnie rodzic jest odpowiedzialny za podjęcie tematu 
skorzystania z korepetycji. Wśród licealistów obserwujemy 
znacznie częstsze inicjowanie korepetycji ze strony 
ucznia w porównaniu do innych szkół. Jedynie w 3% 
przypadków to nauczyciel sugerował podjęcie korepetycji. 
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Rysunek 21 |  Inicjatorzy korepetycji (N=401 dzieci korzystających z korepetycji, gimnazjum N=137, liceum N=169, 
inna szkoła N=95): Kto jest inicjatorem korepetycji pobieranych przez Pana(i) dziecko?

Jeden na trzech rodziców nie wie, jakie opinie na temat 
korepetycji mają nauczyciele, a kolejne 40% rodziców 
uważa, że nauczyciele nie interesują się zjawiskiem 
korepetycji wśród własnych uczniów lub uważają,  

że to nie ich sprawa. Co szósty rodzic stwierdził, 
że nauczyciele sami zachęcają uczniów do pobierania 
dodatkowych płatnych lekcji. Jedynie 8% rodziców uznało, 
że nauczyciele zachęcają do niekorzystania z korepetycji.

Rysunek 22 |  Stosunek nauczycieli uczących dziecko do korepetycji udzielanych poza szkołą w opinii rodziców 
(N=1080 rodziców)
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Wśród czynników kształtujących zapotrzebowanie 
na korepetycje E. Putkiewicz wyróżnia elementy 
ekonomiczne i pozaekonomiczne, zarówno na poziomie 
mikro- i makroekonomicznym. Czynniki pozaekonomiczne 
w skali mikro to głównie cechy korzystających z korepetycji 
uczniów i rodziców, ich gospodarstw domowych, szkół 
do których uczęszczają uczniowie oraz społeczności 

lokalnych, w których żyją. Determinanty ekonomiczne 
w skali mikro to ceny i dostępność korepetycji,  
dochody czy oszczędności gospodarstw domowych.  
Wśród czynników makroekonomicznych wymienia 
się te związane ze strukturą systemu edukacji w 
państwie, ze strukturą rządu i ekonomii, praktyką 
edukacyjną, systemy wartości. Do nich zalicza się

total

liceum

inna szkoła
ponadgimnazjalna

gimnazjum

 sugestia nauczyciela przedmiotu

 inicjatywa mojego dziecka

 moja inicjatywa (lub drugiego rodzica)

 59%

 36%

 3%

 64%

 30%

 3%

 54%

 42%

 2%

 61%

 34%

 5%

nie wiem jak nauczyciele podchodzą do korepetycji

nauczyciele nie interesują się czy ich uczniowie 
korzystają z korepetycji

nauczyciele sami zachęcają do korypetycji

nauczyciele uważają, że to nie ich sprawa 
czy uczniowie korzystają z korepetycji

nauczyciele zachęcają do niekorzystania z korepetycji i robią wiele
by z nich nie korzystać (np. dodatkowe godziny pracy)

nauczyciele zachęcają do niekorzystania z korepetycji, 
uażają, że szkolne zajęcia są wystarczające

 36% 

 24% 

 16% 

 16% 

 5% 

 3% 
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płatnych korepetycji

bezpłatnej pomocy innego ucznia w celu nauki 
konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

lekcji wyrównawczych organizowanych 
przez szkołę, do której uczęszcza

bezpłatnych internetowych kursów / zadań / tutorów
w celu nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

żadne z powyższych

kółka zainteresowań 
organizowanego przez szkołę

płatnych kursów edukacyjnych 
nieorganizowanych przez szkołę

indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z nauczycielem
danego przedmiotu organizowanych przez szkołę poza lekcjami

bezpłatnych kursów edukacyjnych 
nieorganizowanych przez szkołę

nie wiem / trudno powiedzieć

 4 osoby w gospodarstwie

 31%
 35%+

 28%
 21%-

 31%
 28%

 33%

 21%
 20%

 16%

 20%
 21%
 22%

 25%

 14%
 10%

 14%
 17%

 9%

 9%
 9%

 9%
 6%
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 9%

 5%
 5%
 5%
 6%

 27%
 26%

 28%
 30%

 2%
 2%

 1%
 3%

 8%

 32%

 20%

 do 3 osób w gospodarstwie

 total

 5 osób i więcej
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np. poziom publicznych wydatków na edukację, cechy 
strukturalne systemu edukacji, cechy rynku pracy oraz 
wartości wyznawane przez społeczeństwo. Biorąc 
pod uwagę czynniki w skali mikro, na podstawie badań 
Dang i Rogersa prawdopodobieństwo korzystania 
z korepetycji zarówno w krajach rozwijających się jak 
i rozwiniętych, rośnie wraz ze wzrostem wykształcenia 
rodziców, dochodów rodziny oraz wśród osób 
mieszkających w miastach.24 Hipoteza ta potwierdza 
się również w naszych badaniach. Według E. Putkiewicz 
pozostałymi determinantami popytu na korepetycje 
są również: liczba dzieci w gospodarstwie domowym 
oraz nauka dziecka w klasie dyplomowej (kończącej 
się egzaminem). W przeprowadzonych badaniach 
testowaliśmy tę hipotezę - okazało się, że większa liczba 
osób w gospodarstwie domowym (także przy kontroli 

24/  Putkiewicz e., Fijałkowski A., Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad 
korepetycjami, Kwartalnik Pedagogiczny, r. LX: 2015, z. 3, s. 139

wykształcenia) zmniejsza prawdopodobieństwo udziału 
dzieci w korepetycjach. Z kolei nauka dziecka w ostatniej 
klasie silnie determinuje korzystanie z korepetycji 
jedynie w przypadku szkoły średniej ogólnokształcącej 
i uczniów w klasie maturalnej (55% maturzystów 
korzystało z korepetycji w trakcie roku szkolnego). 
W gimnazjum nie zaobserwowano takiej zależności. 

Na Rysunku 23 i 24 przedstawiono odsetek dzieci 
uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć 
dodatkowych, w tym w korepetycjach, odpowiednio 
ze względu na liczbę osób w gospodarstwie 
domowym oraz uczenie się dziecka w poszczególnych 
klasach w szkołach gimnazjalnych i liceach. 
Nie przedstawiono podziału korzystania z zajęć 
w poszczególnych klasach w innych szkołach 
ponadgimnazjalnych ze względu na niskie podstawy 
oraz brak istotnego zróżnicowania w tych grupach.

Rysunek 23 |  Odsetek dzieci, które brały udział w różnych zajęciach dodatkowych w ciągu roku szkolnego 
ze względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym (Total N=1313, do 3 os. N=470, 4 os. 
N=574, 5 os. N=269): Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym z...
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 klasa 2 gimnazjum

 klasa 3 liceum

 klasa 1 gimnazjum

 klasa 2 liceum

 klasa 1 liceum

 total
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12%-
16%
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28%
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12%

28%

7%-
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7%
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12%
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2%
1%
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Rysunek 24 |  Odsetek dzieci, które brały udział w różnych zajęciach dodatkowych w ciągu roku 
szkolnego ze względu na klasę w ramach szkoły gimnazjalnej i liceum (Total N=1313, kl. 
1 gim. N=169, kl. 2 gim. N=141, kl. 3 gim. N=182, kl. 1 lic. N=132, kl. 2 lic. N=129, kl. 3 lic. 
N=124): Czy Pana(i) dziecko(i) korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym z... 
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płatnych korepetycji

bezpłatnej pomocy innego ucznia w celu nauki 
konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

lekcji wyrównawczych organizowanych 
przez szkołę do której uczęszcza

bezpłatnych internetowych kursów / zadań / tutorów
w celu nauki konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

żadne z powyższych

kółka zainteresowań 
organizowanego przez szkołę

płatnych kursów edukacyjnych 
nieorganizowanych przez szkołę

indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z nauczycielem
danego przedmiotu organizowanych przez szkołę poza lekcjami

bezpłatnych kursów edukacyjnych 
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4%
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Popyt na korepetycje jest zależny od struktury 
systemu edukacji, która wg koncepcji M. Braya 
wyznacza ważne momenty decydujące o przyszłości 
ucznia, czyli głównie egzaminy selekcyjne do 
szkół na kolejnym poziomie edukacyjnym.25 

Wśród pozostałych determinantów wzrostu korzystania 
z korepetycji na poziomie makroekonomicznym 
E. Putkiewicz wyróżnia wartość wskaźnika przekształcenia 
kapitału kulturowego w ekonomiczny. Zasadniczą rolę gra 
tu poziom wykształcenia. W literaturze można znaleźć 
wiele przykładów popartych badaniami, w których 
udowodniono, że poziom płac jest bezpośrednio 
związany z poziomem wykształcenia. Analizy stopy 
zwrotu z inwestycji w wykształcenie wyższe świadczą 
o tym, że wciąż jest to opłacalne także w Polsce. 26

Jednym z ważnych wskaźników determinujących 
popyt na korepetycje jest poziom uczenia się dzieci. 
Stereotypowo korepetycje postrzegane były jako zajęcia 
przeznaczone dla uczniów słabszych, korzystających 
z nich, aby nadrobić zaległości w nauce. 

25/  bray M., The shadow education system: private tutoring and ith implications 
for planners. wyd. UneSCo: International Institute for education Planning, 
Paryż 2007

26/  Dolata r., Szkoła – segregacje – nierówności, wydawnictwa Uniwersytetu 
warszawskiego, warszawa, 2008

Na podstawie zrealizowanego badania CAWI okazuje 
się, że dzisiaj poziom osiągnieć w nauce dziecka jest 
pozytywnie związany z szansami udziału w korepetycjach: 
dzieci oceniane przez rodziców jako lepiej uczące 
się częściej korzystają z korepetycji. Choć różnice 
między grupami nie są istotne statystycznie, jednak 
obserwujemy tu klarowną tendencję. Należy zwrócić 
uwagę, że poziom osiągnięć dziecka w nauce określany 
był na podstawie deklaracji rodziców, na pięciostopniowej 
skali (Jak uczy się średnio ze wszystkich przedmiotów: 
bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, słabo, bardzo słabo). 
Oczywiście uzyskane zależności są też pochodną 
statusu społeczno-ekonomicznego rodziny: w rodzinach 
o wyższych dochodach i lepszym wykształceniu 
rodziców osiągnięcia w nauce dzieci są wyższe, osoby 
te zaś częściej stać na korzystanie z korepetycji. 

Istotne różnice obserwujemy w przypadku innych zajęć 
dodatkowych: w szkolnych kółkach zainteresowań znacznie 
częściej uczestniczą dzieci mające lepsze wyniki w nauce, 
z kolei na lekcje wyrównawcze organizowane przez 
szkołę istotnie częściej uczęszczają uczniowie słabsi. 

Biorąc pod uwagę płeć dzieci i ich udział w płatnych 
lekcjach: istotnie częściej z korepetycji korzystały 
dziewczynki (35%) niż chłopcy (26%). 

Rysunek 25 |  Udział dzieci w zajęciach dodatkowych ze względu na osiągnięcia w nauce 
dziecka (dobrze N=759, przeciętnie N=433, słabo N=78)
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wykraczające poza program nauczania

przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego/ maturalnego/ zawodowego
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przygotowanie do egzaminów 
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Wśród najczęściej wymienianych powodów korzystania 
z korepetycji jest wyjaśnienie niezrozumiałego 
materiału Taki powód wskazał co drugi rodzic, 
którego dziecko uczestniczyło w korepetycjach. 
Co czwarty wspomniał, że korepetycje miały na celu 

Rysunek 26 |  Powody korzystania z korepetycji (N=657)

przygotowanie dziecka do ważnego egzaminu końcowego. 
Niemal 30% rodziców uznało, że ich dziecko korzystało 
z korepetycji w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności 
o treści wykraczające poza program nauczania. 

RAPORT z BADANIA
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Rysunek 27 |  Powody korzystania z korepetycji z poszczególnych przedmiotów szkolnych (odsetek wskazań 
dla przedmiotu odjęty od wartości dla całej próby; matematyka N=274, j. angielski N=158, 
chemia N=58, j. niemiecki N=38, fizyka N=41, j. polski N=32, inny j. obcy N=27)

Około 70% rodziców zadeklarowało, że ich dzieci 
nie korzystały z korepetycji w ciągu roku szkolnego. 
W ramach badania CAWI zapytano rodziców tych 
dzieci jakie były przyczyny niepodjęcia zajęć 

korepetycyjnych. Około dwie trzecie badanych 
stwierdziło, że nie było potrzeby korzystania z tych 
zajęć. Co czwarty badany rodzic uznał jednak, że 
brakowało środków finansowych w gospodarstwie 
na opłacenie dodatkowych płatnych lekcji. 

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

Podłoże korzystania z korepetycji jest uwarunkowane 
przedmiotem, z którego dodatkowe lekcje są 
pobierane. Na Rysunku 27 przedstawiono powody 
korzystania z korepetycji w podziale na przedmioty. 
Dla każdego przedmiotu pokazano wartości: odsetek 
wskazań dla danego przedmiotu odjęty od wartości 
dla całej próby. Taki sposób prezentacji wyników 
umożliwia zaobserwowanie powodów wyróżniających 
się (odchyleń) dla każdego przedmiotu.

Korepetycje z przedmiotów ścisłych (matematyka, 
chemia, fizyka) częściej wykorzystywane są w celu 
wyjaśnienia materiału, którego uczeń nie przyswoił 
na zajęciach szkolnych. W przypadku chemii i fizyki 
korepetycje także służą do powtórki materiału przed 
klasyfikacją semestralną. Nauka języka angielskiego 
i innych języków obcych na korepetycjach ma na celu 
poszerzenie umiejętności ucznia, wykraczające poza 
program nauczania. Z kolei uczniowie, którzy korzystali 
z korepetycji z języka polskiego robili to głównie ze względu 
na przygotowanie się do egzaminu kończącego szkołę. 

wyjaśnienie materiału 
niezrozumiałego na lekcji/ zajęciach

odchylenia od wartości total dla poszczególnych przedmiotów

poszerzenie wiedzy i umiejętności 
o treści wykraczające poza 

program nauczania
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z powodu wydarzeń losowych
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Wśród rodziców, którzy wskazali, że ich dzieci nie 
korzystają z korepetycji z powodu braku środków 
finansowych, około 84% uznało, że zapisałoby swoje 
dziecko na takie zajęcia gdyby ich było na to stać. 

Oznacza to, że około 13% wszystkich rodziców 
dzieci uczęszczających do gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych rozważałoby posłanie dzieci 
na korepetycje, gdyby dysponowało na to środkami. 

Rysunek 28 |  Powody niekorzystania z korepetycji (N=912)

Rysunek 29 |  Opinia rodziców, którzy zadeklarowali, że dziecko nie uczęszcza na korepetycje 
ze względu na brak środków finansowych (N=209): Czy zapisał(a)by Pan(i) swoje 
dziecko na korepetycje, gdyby miał(a) Pan(i) wystarczające środki finansowe?

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 

36%

48%

14%

2%

 nie było takiej potrzeby

 z powodu braku środków finansowych na płatne korepetycje

 ni było osoby, która mogłaby udzielić korepetycji

 nie udało się to z innych powodów

 nie wiem / trudno powiedzieć

 62% 

 4% 

 23% 

 5% 

 5% 

 nie wiem / trudno powiedzieć

 raczej taK

 raczej nIe

 zdecydowanie taK



eFeKtywna eDUKaCja

38

Zjawisko korepetycji – podsumowanie 

Obraz nasilenia korzystania z korepetycji, profilu ich 
„użytkownika” oraz powodów sięgania po nie, nie tylko 
prowadzi do konkluzji, że mamy do czynienia ze zjawiskiem 
częstym (skoro co trzeci uczeń na poziomie gimnazjum 
lub ponadgimnazjalnym z nich korzysta a wśród licealistów 
jest to niemal połowa), ale i paradoksalnie - racjonalnym. 
Fakt, że z korepetycji najczęściej korzystają dzieci 
pochodzące z rodzin lepiej sytuowanych, o wyższym 
kapitale społecznym i kulturowym, wreszcie – dobrzy 
uczniowie, pokazuje rodzicielską świadomość, że szkoła 
nie jest w pełni w stanie efektywnie wypełnić swoich 
edukacyjnych funkcji, a uzyskiwana na lekcjach 
bardzo dobra ocena nie musi niczego gwarantować na 
niezależnym egzaminie. Stąd konieczność uzupełniania 
wiedzy i dodatkowych przygotowań. Choć rzuca to cień 
na efektywność systemu edukacji jako takiego, to jeszcze 
istotniejsze wydają się społeczne konsekwencje takiego 
stanu rzeczy. Jeśli szkoła ma niwelować nierówności 
społeczne (zostawiając pytanie czy potrafi to robić 
i faktycznie robi), to korepetycje nierówności te wzmagają. 
Są dostępne tym, których na nie stać i którzy potrafią 
w pełni dostrzec ich funkcję. Ci, którzy z powodów 
ekonomicznych bądź kulturowych są wykluczeni z grupy 
mogącej z korepetycji korzystać, niejako z natury rzeczy 
zmniejszają swoje szanse w konkurencyjnej edukacji. 

Choć można o korepetycjach myśleć wyłącznie 
w kategoriach kosztownej mody czy też odbywającego 
się poza państwem (w szarej strefie) przepływu środków 
pozwalających nauczycielom na poprawę swojego 
statusu finansowego, to niebagatelne wydają się być 
ich konsekwencje psychologiczne dla samych uczniów. 

Choć nieeksplorowane w naszym badaniu, są one warte 
podjęcia w przyszłych studiach. Wiele wskazuje na to, 
że dla części uczniów – niepewnych swoich umiejętności, 
z wyuczoną bezradnością na skutek wcześniejszych 
porażek, korepetycje mogą pełnić niemal funkcję 
terapeutyczną. Mniej istotne jest przy tym jak wiele 
uczeń się nauczy, bardziej – że jego proces rozumowania 
jest śledzony i korygowany przez nauczyciela, który 
pozwala mu nabrać pewności siebie i uwierzyć, że jest 
w stanie uczyć się rzeczy, które wcześniej wydawały się 
nie do pojęcia. Jest jednak i hipoteza przeciwna – na 
którą zwracaliśmy uwagę analizując uzyskane wyniki. 
Otóż nie sposób wykluczyć – zwłaszcza w przypadku 
permanentnych uczestników korepetycji – że będą one 
raczej budowały pasywność i przekonanie, że staranie 
się jest nieważne, skoro i tak „prywatny nauczyciel” 
kwestie niejasne na lekcji wyjaśni w domu. 

Krótko przedstawione w tej części raportu analizy 
komparatystyczne sugerują, że nasilenie korepetycji 
jest funkcją jakości systemu edukacji, ale i kapitału 
społecznego. W społeczeństwach, gdzie edukacja 
stoi na wysokim poziomie, ale i traktowana jest jako 
dobro wspólne, a nauczyciele cieszą się wysokim 
prestiżem (Skandynawia), korepetycje są niemal 
nieznane. W krajach, gdzie edukacja traktowana jest jako 
konkurencja, wyścig o kredencjały – najpierw dyplom, 
później lepszą pracę i zarobki – korepetycje kwitną. 

Szkolnictwo zawodowe – wyniki 
badania CAWI

Wśród rodziców, którzy posiadają dzieci w szkołach 
gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych co druga 
osoba zgadza się z tezą, że polska szkoła motywuje 
dziecko do odnajdywania i wzmacniania jego pasji 
i zainteresowań. Co piąty rodzic nie ma zdania w tej 
sprawie, a pozostali uważają, że szkoła nie motywuje 
dzieci do rozwijania ich pasji. Opinie rodziców istotnie 
różniły się w zależności od rodzaju szkoły, do której 

uczęszczają ich dzieci. Wśród rodziców licealistów 
znacznie częściej wyrażono pozytywne opinie o polskich 
szkołach (58%) niż wśród rodziców uczniów gimnazjum 
(45%). Opinie także różniły się ze względu na wykształcenie 
rodziców oraz wielkość miejscowości zamieszkania. 
Osoby z wyższym wykształceniem i te mieszkające 
w większych miastach częściej negatywnie oceniały 
szkoły pod względem rozwoju zainteresowań dzieci. 
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Rysunek 30 |  Opinie rodziców w zależności od typu szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz 
poziomu wykształcenia rodziców: Czy Pana(i) zdaniem szkoła motywuje Pana(i) 
dziecko do odnajdywania i wzmacniania jego pasji i zainteresowań?

Rodzice często nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, 
czy w szkole jest nauczyciel, z którym ich dziecko chętnie 
rozmawia o przyszłości zawodowej. Ich opinia na ten temat 
także uzależniona jest od typu szkoły, do której uczęszcza 
dziecko. Według rodziców w gimnazjum znacznie rzadziej 
występują tacy nauczyciele, z którymi dzieci rozmawiają 
o przyszłości zawodowej w porównaniu  

do liceum czy innych szkół ponadgimnazjalnych.  
Opinia na ten temat jest także silnie skorelowana 
z poziomem osiągnięć szkolnych dzieci: wśród rodziców 
uczniów, którzy uważają, że ich dzieci uczą się dobrze 
istotnie częściej zgadzano się z tezą, że w szkole są tacy 
nauczyciele, z kolei wśród rodziców dzieci słabiej uczących 
się ponad połowa rodziców ma przeciwne zdanie. 

Rysunek 31 |  Opinie rodziców w zależności od typu szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz poziomu 
uczenia się dziecka: Czy w szkole Pana(i) dziecka jest nauczyciel, z którym dziecko chętnie 
rozmawia o swojej przyszłości zawodowej?

RAPORT z BADANIA
Zjawisko korepetycji w Polsce. 



eFeKtywna eDUKaCja

 66% 

 60%- 

 77%+ 

 62% 

 58%- 

 69% 

 76%+ 

 3% 

 1%- 

 3% 

 2%- 

 3% 

 2% 

 3% 

 32% 

 38%+ 

 19%- 

 36% 

 39%+ 

 29% 

 21%- 

total

liceum

gimnazjum

podstawowe / zawodowe

inna szkoła ponadgimnazjalna

średnie

wyższe

n=1313

n=436

n=584

n=441

n=288

n=491

n=384

na etapie gimnazjum

na innym etapie

na etapie liceum / 
szkoły zawodowej / 
technikum

40

Zdaniem dwóch trzecich wszystkich rodziców (66%) 
decyzja o wyborze przyszłego zawodu powinna być 
podejmowana na etapie liceum. Istotnie częściej 
taką opinię wyrażali rodzice posiadający wyższe 

wykształcenie oraz ci, których dzieci obecnie kształcą 
się w liceum. Rodzice gimnazjalistów częściej 
wskazywali, że już na etapie gimnazjum należy 
podejmować decyzje związane z przyszłym zawodem. 

Rysunek 32 |  Opinie rodziców w zależności od typu szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz poziomu 
wykształcenia rodziców: Na jakim etapie edukacji Pana(i) zdaniem powinna być 
podejmowana decyzja o wyborze przyszłego zawodu?

Wybór przyszłego zawodu dziecka może być 
uwarunkowany różnymi aspektami. Według znacznej 
większości rodziców ich dzieci powinny wybrać 
zawód, który będzie realizował pasje i zainteresowania 
dziecka. Ta opinia bliska jest zwłaszcza ojcom. 
Często wymienianym aspektem był zawód, w którym 
łatwiej znaleźć pracę. Prestiż społeczny czy kontynuacja 
rodzinnej tradycji to elementy, które mają mniejsze 
znaczenie przy wyborze przyszłego zawodu. 

W sytuacji, gdy rodzice poproszeni byli o wskazanie 
jednego najważniejszego aspektu wybieranego zawodu, 
również element realizacji pasji i zainteresowań okazał 
się kluczowy. Kobiety oraz osoby z wykształceniem 
podstawowym / zawodowym nieco częściej 
wskazywały łatwość znalezienia pracy jako 
najistotniejszy aspekt wybieranego zawodu. 
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Rysunek 33 |  Opinie rodziców w podziale na płeć (Total rodzice N=1080, kobiety N=519, 
mężczyźni N=561): Wybór jakiego zawodu doradził(a)by Pan(i) swojemu dziecku?

Rysunek 34 |  Opinie rodziców w podziale na płeć i wykształcenie rodzica (Total rodzice N=1080, kobiety N=519, mężczyźni 
N=561, podstawowe/zawodowe N=464, średnie N=369, wyższe N=247): Najważniejszy aspekt wyboru zawodu
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Zasadnicze szkoły zawodowe czy technika są generalnie 
dobrze postrzegane przez rodziców uczniów - w znacznej 
większości (75%) uważają oni, że szkoły te stanowią 
wartościową alternatywę dla kariery zawodowej ucznia. 
Niewielki odsetek badanych (15%) uznaje, że ciężko po 
tego typu szkołach znaleźć dobrą pracę. Rodzice nie 
uważają także, żeby szkoły zawodowe były przeznaczone 
dla uczniów z rodzin gorzej sytuowanych. Jednak niemal 
co drugi badany jest zdania, że do szkół zawodowych 
idą uczniowie, którzy z reguły się gorzej uczą. 

Respondenci dość negatywnie postrzegają polskie szkoły 
pod kątem uczenia, wychowywania i wprowadzania 
w dorosłe życie. Siedmiu na dziesięciu (71%) uważa, 
że polska szkoła coraz bardziej skupia uwagę na 
sprawdzaniu i formalnym potwierdzaniu wiedzy 
uczniów i w ograniczonym zakresie udziela wsparcia 
w precyzowaniu ich ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Około 40% ankietowanych uważa, że każdy młody człowiek 
powinien dążyć do uzyskania wykształcenia wyższego. 

Rysunek 35 |  Opinie rodziców o polskich szkołach i szkolnictwie zawodowym (Total N=1080)

Opinie o polskich szkołach oraz o szkołach zawodowych 
są warunkowane różnymi cechami. Rodzice, którzy 
finansują swoim dzieciom korepetycje oraz ci z wyższym 
wykształceniem częściej przyznają, że szkoły zawodowe 
stanowią wartościową alternatywę dla kariery zawodowej, 
jednak ta sama grupa uznaje, że do tego typu szkół 
zazwyczaj idą uczniowie, którzy gorzej się uczą.

W grupie rodziców, których dzieci pobierają korepetycje 
istotnie częściej panuje opinia, że każdy młody człowiek 
powinien dążyć do ukończenia wyższych studiów. 
Rodzice z wykształceniem podstawowym częściej 
przyznają, że szkoła pomaga w precyzowaniu ścieżki 
edukacyjnej oraz doradza w zakresie zmian na rynku pracy. 
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Rysunek 36 |  Opinie rodziców o szkołach zawodowych ze względu na poziom wykształcenia oraz korzystanie z korepetycji 
(odsetek osób, które zgadzają się z opinią: Total; N=1080, rodzice, których co najmniej jedno dziecko korzysta 
z korepetycji N=358, nie korzysta N=722, podstawowe/zawodowe N=464, średnie N=369, wyższe N=247)

Rysunek 37 |  Opinie rodziców o polskim szkolnictwie ze względu na poziom wykształcenia oraz korzystanie z korepetycji 
(odsetek osób, które zgadzają się z opinią: Total; N=1080, rodzice, których co najmniej jedno dziecko korzysta 
z korepetycji N=358, nie korzysta N=722, podstawowe/zawodowe N=464, średnie N=369, wyższe N=247)
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Niemal co drugi rodzic zadeklarował, że gdyby podejmował 
dzisiaj decyzję, niezależnie od tego gdzie obecnie dziecko 
się uczy – posłałby swoje dziecko do szkoły zawodowej. 

Rysunek 38 |  Rozkład odpowiedzi na pytanie: Niezależnie od tego gdzie Pana(i) dziecko się uczy, gdyby podejmował(a) 
Pan(i) decyzje dzisiaj, czy posłałby(aby) Pan(i) swoje dziecko do szkoły zawodowej? (Total rodzice N=1080)

Decyzja o posłaniu dziecka do szkoły zawodowej jest 
uzależniona od różnych czynników. Opinię negatywną 
częściej obserwujemy wśród osób, których dzieci 
obecnie uczęszczają do liceum, rodziców z wyższym 
wykształceniem, na stanowiskach kierowniczych, 
o wyższych dochodach, w mniejszych gospodarstwach 
domowych. Poziom osiągnięć dziecka także koreluje 
z decyzją o ewentualnym posłaniu do szkoły zawodowej: 
częściej rodzice podjęliby taką decyzję w przypadku 
dzieci przeciętnie i słabo uczących się. Płeć dziecka 
w nieznacznym stopniu determinuje taką decyzję 

– jedynie biorąc pod uwagę czterostopniową skalę 
odpowiedzi (zdecydowanie tak, raczej tak, raczej 
nie, zdecydowanie nie): odpowiedź zdecydowanie 
tak padała istotnie częściej w przypadku chłopców. 
Korzystający z korepetycji istotnie rzadziej posłaliby 
swoje dziecko do szkoły zawodowej w porównaniu 
do rodziców, którzy nie finansują korepetycji dla swoich 
dzieci. Niemal co piąty rodzic uczniów, którzy obecnie 
kształcą się w szkole zawodowej, gdyby podejmował 
decyzję dziś, nie posłałby dziecka do takiej placówki. 
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Rysunek 39 |  Opinia rodziców w podziale na typ szkoły, do której uczęszcza dziecko, wykształcenie, 
dochód gospodarstwa, wielkość gospodarstwa, sytuacja zawodowa rodzica, poziom uczenia się 
dziecka, płeć dziecka: Niezależnie od tego gdzie Pana(i) dziecko się uczy, gdyby podejmował(a) 
Pan(i) decyzje dzisiaj, czy posłałby(aby) Pan(i) swoje dziecko do szkoły zawodowej?
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wyuczenie konkretnego zawodu 68 %

łatwość w znalezieniu zawodu po takiej szkole 55 %

dobre opinie o okolicznych szkołach zawodowych 21 %

zaangażowanie miejscowych przedsiębiorstw w szkołę zawodową 18 %

wyższy poziom nauczania 10 %

wiele dostępnych informacji o szkołach zawodowych w okolicy 8 %

inne 4 %

niższy poziom nauczania 47 %

brak zaangażowania miejscowych 
przedsiębiorstw w szkołę zawodową

27 %

niska renoma zawodów, które można 
podjąć po szkole zawodowej

21 %

brak informacji o istniejących szkołach zawodowych 16 %

trudność w znalezieniu pracy po szkołach 
zawodowych dostępnych w moich okolicach

16 %

obawiabym(ałabym) się co inni pomyślą, 
gdyby moje dziecko chodziło do szkoły zawodowej

5 %

inne 17 %
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Wśród głównych powodów, dla których rodzice 
zdecydowaliby się na posłanie swojego dziecka do szkoły 
zawodowej jest korzyść z wyuczenia konkretnego zawodu 
oraz łatwość w znalezieniu pracy po takiej szkole.  

Jedynie co dziesiąty rodzic uznał, że jednym 
z powodów może być wyższy poziom nauczania czy 
wiele dostępnych informacji o tych szkołach.  

Rysunek 40 |  Powody potencjalnej decyzji o posłaniu dziecka do szkoły zawodowej (rodzice, którzy posłaliby dziecko 
do szkoły zawodowej N=497): Jakie aspekty zadecydowałyby o posłaniu dziecka do szkoły zawodowej?

Rodzice, którzy zadeklarowali, że nie posłaliby swojego 
dziecka do szkoły zawodowej najczęściej tłumaczą to 
niższym poziomem nauczania. Wiele osób sugerowało, 
że miejscowe przedsiębiorstwa nie angażują się 

w szkołę zawodową oraz zawody, które można po 
niej podjąć mają niską renomę. Jedynie 5% rodziców 
miałoby obawy związane z negatywną opinią wśród 
ludzi, gdyby ich dziecko chodziło do takiej szkoły.

Rysunek 41 |  Powody nieposłania dziecka do szkoły zawodowej (rodzice, którzy nie posłaliby dziecko do szkoły 
zawodowej N=583): Dlaczego nie posłałby(aby) Pan(i) dziecka do szkoły zawodowej?

RAPORT z BADANIA
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0 %ukończone gimnazjum

3 %ukończona szkoła zasadnicza zawodowa

0 %ukończone liceum ogólnokształcące bez matury

2 %ukończone liceum ogólnokształcące z maturą

1 %ukończone liceum profilowane bez matury

1 %ukończone liceum profilowane z maturą

2 %
ukończona średnia szkoła zawodowa 

(technikum, liceum zawodowe) bez matury

17 %
ukończona średnia szkoła zawodowa 

(technikum, liceum zawodowe) z maturą

5 %
dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej 

lub policealnej

1 %
dyplom ukończenia kolegium 
lub studium nauczycielskiego

7 %dyplom licencjacki

24 %dyplom inżynierski

31 %dyplom magistra lub dyplom lekarza

4 %
stopień naukowy doktora, 

doktora habilitowanego lub tytuł profesora

0 %

3 %

1 %
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0 %

1 %
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0 %
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0 %
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0 %
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1 %
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0 %
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0 %
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0 %

-1 %
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-13 %

-4 %

-1 %

-4 %

0 %

27 %

3 %
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Dwóch na trzech rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym 
lub ponadgimnazjalnym (66%) chciałoby, aby ich dzieci 
zdobyły wyższe wykształcenie (co najmniej dyplom 
licencjacki). Wykształcenie rodziców jest powiązane 
z oczekiwaniami, jakie mają oni wobec swoich dzieci: 
rodzice, którzy sami mają wykształcenie wyższe 

znacznie częściej niż pozostali oczekują od swoich 
dzieci, że również zdobędą taki poziom wykształcenia. 
Około jedna piąta rodziców oczekuje od swoich dzieci 
osiągnięcia wykształcenia zawodowego – są to najczęściej 
rodzice, którzy sami reprezentują takie wykształcenie. 

Rysunek 42 |  Oczekiwany poziom wykształcenia dzieci w porównaniu do obecnego wykształcenia rodziców (Total N=1080)

RAPORT z BADANIA
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Szkolnictwo zawodowe – 
podsumowanie 

Wyłaniający się z tej części raportu obraz stosunku 
do szkół zawodowych może być traktowany jako 
przykład swoistego rozdarcia. Z jednej strony trzeba 
mocno podkreślić, że stosunek do szkół zawodowych – 
przynajmniej na poziomie deklaracji – jest pozytywny. 
Trudno powiedzieć czy jest to zmiana w porównaniu 
do stanu sprzed kilku czy kilkunastu lat, jednak 
odnotować trzeba przekonanie większości rodziców 
(niezależnie od tego, do jakiej szkoły uczęszcza ich 
dziecko), że szkoła zawodowa może stanowić sensowną 
edukacyjną alternatywę dla szkół ogólnokształcących. 
Argumenty za wyborem szkół zawodowych są przy tym 
dość zdroworozsądkowe – jest nim przede wszystkim 
kwestia nabywania zawodu. Jednocześnie – co również 
naturalne – szkoły zawodowe wciąż postrzegane są 
jako miejsca nauki uczniów słabszych. Ten fakt nie 
jest ani szczególnie zaskakujący, ani sprzeczny ze 
stanem faktycznym. Póki co bowiem, faktycznie mury 
szkół zawodowych relatywnie częściej zapełniane są 

uczniami, którym nauka sprawia problemy. Podkreślenia 
wymaga jednak odnotowana w badaniu otwartość na 
szkolnictwo zawodowe – nawet jeśli ma ona charakter 
jedynie deklaratywny. Widzimy, że wybór szkoły jest 
w ogromnej mierze pochodną wykształcenia rodziców – 
dzieci rodziców lepiej wykształconych trafiają do liceów, 
wykształconych słabo do szkół zawodowych. Jednak 
prawie połowa rodziców uczniów gimnazjów, połowa 
rodziców uczniów techników i innych (poza liceami) szkół 
ponadgimnazjalnych brałaby pod uwagę szkołę zawodową, 
gdyby dziś decydowała o wyborze miejsca edukacji 
swojego dziecka. Nawet wśród rodziców licealistów ponad 
1/3 (38%) deklaruje taką możliwość. Oczywiście deklaracje 
te należy traktować bardziej jako informację o swoistym, 
pozytywnym klimacie wokół szkół zawodowych, 
niż faktyczną informację, że połowa rodziców skierowałaby 
tam swoje dzieci. Nawet jednak jeśli jest to jedynie 
dowód na postawy wobec szkolnictwa zawodowego, 
to trzeba uznać te postawy za ogólnie pozytywne.

RAPORT z BADANIA
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Kwestionariusz badania CAWI

Do wstępu:

Badanie dotyczy edukacji dzieci w wieku szkolnym, 
będących na Pana(i) utrzymaniu. Na początku 
badania zapytamy o imiona dzieci – ma to na celu 
jedynie ułatwienie Panu(i) odpowiedzi na pytania, 
które będą dotyczyć poszczególnych dzieci, 
w zależności od tego na jakim poziomie edukacyjnym 
się znajdują. Wszystkie odpowiedzi udzielane przez 
Pana(nią) objęte są tajemnicą statystyczną i będą 
analizowane jedynie w zbiorczych raportach. 

X1. Proszę wskazać swoją płeć

1. Kobieta

2. Mężczyzna 

X2. Ile ma Pan(i) lat? – proszę podać swój dokładny wiek 
a następnie zaznaczyć odpowiedni przedział wiekowy 
|__|__|

1. Poniżej 30 lat ―> ZAKOŃCZ 
2. 31-40 lat
3. 41-45 lata
4. 46-50 lat
5. 51-55 lat
6. 56-60 lat
7. 61+

X3. Czy ma Pan(i) dzieci pozostające na Pan(i) utrzymaniu 
uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do...? 
Jeśli tak, proszę wpisać ile dzieci na tym etapie Pan(i) 
posiada, jeśli nie, proszę wpisać „0”.

1. Gimnazjum __ [wpisać liczbę dzieci + pola 
na imiona + pola na rok urodzenia dziecka + 
pola na płeć + klasa (do wyboru 1-3) ] 

2. Liceum __ [wpisać liczbę dzieci + pola na 
imiona + pola na rok urodzenia dziecka + 
pola na płeć + klasa (do wyboru 1-3)]

3. Innej szkoły ponadgimnazjalnej: 

a. technikum __ [wpisać liczbę dzieci + pola 
na imiona + pola na rok urodzenia dziecka 
+ pola na płeć + klasa (do wyboru 1-4)]

b. szkoła zawodowa __ [wpisać liczbę dzieci + 
pola na imiona + pola na rok urodzenia dziecka 
+ pola na płeć + klasa (do wyboru 1-4)]

c. inna szkoła ponadgimnazjalna (do której 
uczeń przystępuje po ukończeniu gimnazjum, 
nie szkoła wyższa) __ [wpisać liczbę dzieci + 
pola na imiona + pola na rok urodzenia dziecka 
+ pola na płeć + klasa (do wyboru 1-4)]

4. Mam dziecko/dzieci, ale wszystkie są na innym 
poziomie edukacyjnym ―> ZAKOŃCZ

5. Nie mam dzieci ―> ZAKOŃCZ

INF: Jeśli do danego poziomu edukacji respondent 
wskaże 1-3 dzieci, pokazujemy mu tyle pól 
ile jest na danym etapie edukacji

X3a. Proszę dla danego etapu edukacji zapisać imię 
dziecka, proszę zaznaczyć płeć i wpisać, do której 
klasy chodzi.

1. Gimnazjum:

a. Imię |_______| b. płeć K/M (do zaznaczenia) 
c. Klasa (rozwijana lista 1-3)

2. Liceum:

a. Imię |_______| b. płeć K/M (do zaznaczenia) 
c. Klasa (rozwijana lista 1-3)

3. Technikum:

a. Imię |_______| b. płeć K/M (do zaznaczenia) 
c. Klasa (rozwijana lista 1-4)

Szkoła Zawodowa:

a. Imię |_______| b. płeć K/M (do zaznaczenia) 
c. Klasa (rozwijana lista 1-4)

4. Inna szkoła ponadgimnazjalna  
- do której uczeń przystępuje po ukończeniu 
gimnazjum, nie szkoła wyższa:

a. Imię |_______| b. płeć K/M (do zaznaczenia) 
c. Klasa (rozwijana lista 1-4)

X4. Czy Pana(i) dziecko/ któreś z Pana(i) dzieci 
korzystało(y) w bieżącym roku szkolnym:

INF: Wielowyborowe, jeśli wybierze – pokaż rozwinięcie 
z listą dzieci do wyboru. Jeśli jedno dziecko – od razu 
wstawiaj dziecko przy wyborze. Odpowiedzi random. 

1. z płatnych korepetycji

2. z lekcji wyrównawczych organizowanych 
przez szkołę, do której uczęszcza

3. z kółka zainteresowań organizowanego przez szkołę

4. z bezpłatnych kursów edukacyjnych 
nieorganizowanych przez szkołę

5. z płatnych kursów edukacyjnych 
nieorganizowanych przez szkołę

6. z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji 
z nauczycielem danego przedmiotu 
organizowanych przez szkołę poza lekcjami

7. z bezpłatnej pomocy innego ucznia w celu nauki 
konkretnego przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

8. z bezpłatnych internetowych kursów/
zadań/tutorów w celu nauki konkretnego 
przedmiotu poza lekcjami szkolnymi

9. Żadne z powyższych ―> przejdź do X13

10. Nie wiem / trudno powiedzieć ―> przejdź do X13

INF: Zadaj jeśli w X4 wybrał 4 lub 5. Powtórz dla 
każdego dziecka wskazanego w X4=4 lub 5
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X5a. Wspomniał(a) Pan(i), że Pana(i) dziecko 
[wstaw informacje o dziecku imię, płeć, wiek, 
szkoła] korzystało z kursów edukacyjnych 
nieorganizowanych przez szkołę. Proszę wskazać 
jakich przedmiotów dotyczyły te kursy?

INF: Wielowyborowe, przedmioty random

1. język polski
2. język angielski
3. język niemiecki
4. inny język obcy – jaki?
5. historia
6. wiedza o społeczeństwie
7. matematyka
8. fizyka
9. chemia
10. biologia/przyroda
11. inny przedmiot, jaki? [zawsze na końcu]

INF: przy następnych pytaniach w części X wyświetlaj 
informacje o dziecku (imię, płeć, wiek, szkoła). 
Pytamy o dzieci od najstarszego do najmłodszego, 
które korzystały z korepetycji (X4=1).

Dla pytań X5-X13 wyświetl: Pytanie dotyczy dziecka: 
[wstaw informacje o dziecku imię, płeć, wiek, szkoła]. 

INF: Powtórz pytania dla wszystkich dzieci, od najstarszego, 

X5. Proszę wskazać przedmioty, w ramach 
których Pana(i) dziecko korzystało z płatnych 
korepetycji w bieżącym roku szkolnym: 

INF: wielowyborowe, przedmioty random

1. język polski
2. język angielski
3. język niemiecki
4. inny język obcy – jaki?
5. historia
6. wiedza o społeczeństwie
7. matematyka
8. fizyka
9. chemia
10. biologia/przyroda
11. inny przedmiot, jaki? [zawsze na końcu]

INF: Pytania X6-X9 zadaj do każdego 
przedmiotu wybranego w X5

X6. Przez jaki okres w bieżącym roku szkolnym Pana(i) 
dziecko korzystało z korepetycji z przedmiotu: 
[wstaw wybrany w X5]? 

INF: Zadaj dla każdego przedmiotu 
wybranego w X5. Jeden wybór.

1. Od początku roku szkolnego przez cały czas

2. Przez __ miesięcy

3. Przez __ tygodni

4. nie wiem / trudno powiedzieć

X7. Jak często Pana(i) dziecko korzystało z płatnych 
korepetycji z przedmiotu: [wstaw wybrany w X5]?

1. średnio dwa lub częściej razy w tygodniu

2. średnio raz w tygodniu 

3. średnio raz na dwa tygodnie

4. średnio raz na miesiąc

5. średnio rzadziej niż raz w miesiącu

6. nie wiem/ trudno powiedzieć

X8. Przez kogo świadczone były korepetycje,  
z których Pana(i) dziecko korzystało z przedmiotu: 
[wstaw wybrany w X5]?

INF: Wielowyborowe

1. prywatny korepetytor - nauczyciel ze 
szkoły, do której uczęszcza dziecko

2. prywatny korepetytor - nauczyciel spoza szkoły

3. prywatny korepetytor – wykładowca akademicki

4. prywatny korepetytor - student/uczeń

5. firma świadcząca korepetycje

6. ktoś inny, kto?

7. nie wiem / trudno powiedzieć

X9. Jakie były powody korzystania przez Pana(i)  
dziecko w bieżącym roku szkolnym z korepetycji 
z przedmiotu [wstaw wybrany w X5]?

INF: Wielowyborowe, odpowiedzi random

1. wyjaśnienie materiału niezrozumiałego 
na lekcji/zajęciach

2. konieczność powtórki materiału realizowanego 
na lekcjach/zajęciach z powodu wydarzeń 
losowych (choroba, przedłużająca się 
nieobecność na lekcjach/zajęciach)

3. powtórka materiału przed klasyfikacją semestralną

4. przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego/
maturalnego/zawodowego 

5. poszerzenie wiedzy i umiejętności o treści 
wykraczające poza program nauczania

6. przygotowanie do egzaminów specjalistycznych na 
uczelnię wyższą [inf. Wyświetl tylko dla X3=2 lub 3]

7. przygotowanie do studiów za granicą 
[inf. Wyświetl tylko dla X3=2 lub 3]

8. inne ( jakie?)

INF: pyt. X10-X11 w pętli przy każdym dziecku (a nie 
przedmiocie, max dwoje dzieci od najstarszego)
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X10. Jaki jest średni koszt jednej godziny lekcyjnej 
(45 min) korepetycji pobieranych przez Pana(i) 
dziecko? Proszę podać kwotę w pełnych złotych.

OPEN max 500 zł

997 Nie wiem/ trudno powiedzieć

X11. A ile średnio miesięcznie wydaje Pan(i) łącznie 
na wszystkie korepetycje Pana(i) dziecka?

9997 Nie wiem/ trudno powiedzieć

X12. Kto jest inicjatorem korepetycji pobieranych 
przez Pana(i) dziecko?

INF: Jeden wybór

1. moja inicjatywa (lub drugiego rodzica)
2. inicjatywa mojego dziecka
3. sugestia nauczyciela przedmiotu
4. sugestia innej osoby, kogo?

X13. Jak uczy się, średnio ze wszystkich przedmiotów, 
Państwa dziecko?

INF: Jeden wybór

1. bardzo dobrze
2. dobrze
3. przeciętnie
4. słabo
5. bardzo słabo

INF: Zadaj jeśli X4<>1 (dziecko nie korzystało 
z korepetycji – dziecko nie wybrane w odp.1) 
wyświetl: Pytanie dotyczy dziecka: [wstaw 
informacje o dziecku imię, płeć, wiek, szkoła]. 

X14. Dlaczego Pana(i) dziecko nie korzystało z płatnych 
korepetycji w bieżącym roku szkolnym?

INF: Wielowyborowe, odpowiedzi random

1. z powodu braku środków finansowych 
na płatne korepetycje

2. nie było takiej potrzeby
3. nie było osoby, która mogłaby udzielić korepetycji
4. nie udało się to z innych powodów
5. nie wiem / trudno powiedzieć

INF: Zadaj jeśli X4<>1 (dziecko nie korzystało z korepetycji 
– ŻADNE dziecko nie wybrane w odp.1) i X14=1. 

X15. Czy zapisałby(aby) Pan(i) swoje dziecko 
na korepetycje gdyby miał(a) Pan(i) 
wystarczające środki finansowe?

1. Zdecydowanie tak 
2. raczej tak

3. nie wiem / trudno powiedzieć
4. raczej nie
5. zdecydowanie nie

B1. Jakie według Pana(i) jest podejście nauczycieli, 
którzy uczą Pana(i) dziecko/dzieci, do korzystania 
z korepetycji poza szkołą?

INF: Jeden wybór, random
1. nauczyciele sami zachęcają do korepetycji.
2. nauczyciele nie interesują się czy ich 

uczniowie korzystają z korepetycji.
3. nauczyciele uważają, że to nie ich sprawa 

czy uczniowie korzystają z korepetycji.
4. nauczyciele zachęcają do niekorzystania 

z korepetycji, uważają, że szkolne 
zajęcia są wystarczające

5. nauczyciele zachęcają do niekorzystania 
z korepetycji i robią wiele by z nich nie 
korzystać (np. dodatkowe godziny pracy 
nauczycieli, zajęcia wyrównawcze)

6. nie wiem jak nauczyciele podchodzą do korepetycji

Kolejne pytania będą dotyczyć przyszłości 
i potencjalnego zawodu dziecka. Chcielibyśmy 
poznać Pana(i) opinię na ten temat. 

Dla pytań C1 i C2 wyświetl: Pytanie dotyczy dziecka: 
[wstaw informacje o dziecku imię, płeć, wiek, szkoła]. 

INF: Powtórz pytania dla wszystkich dzieci, od najstarszego

C1. Czy w szkole Pana(i) dziecka jest nauczyciel,  
z którym dziecko chętnie rozmawia o swojej 
przyszłości zawodowej?

1. tak
2. nie
3. nie wiem / trudno powiedzieć

C2. Czy Pana(i) zdaniem szkoła motywuje 
Pana(i) dziecko do odnajdywania i 
wzmacniania jego pasji i zainteresowań?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. nie wiem/ trudno powiedzieć
4. raczej nie
5. zdecydowanie nie

INF: Zadaj wszystkim bez wyświetlania konkretnego dziecka

C3. Na jakim etapie edukacji Pana(i) zdaniem powinna być 
podejmowana decyzja o wyborze przyszłego zawodu?

INF: Jeden wybór
1. gimnazjum 
2. liceum/szkoły zawodowej/technikum zawodowego

3. innym, jakim etapie edukacji?
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C4. Wybór jakiego zawodu doradził(a)by Pan(i) swojemu 
dziecku? Proszę wybrać najważniejsze aspekty 
takiego zawodu Pana(i) zdaniem.

INF: Jeden wybór,wielowyborowe

1. zawód o wysokim prestiżu społecznym

2. zawód o największej możliwości dostania pracy

3. zawód realizujący pasje/zainteresowania dziecka

4. zawód stanowiący kontynuację rodzinnej tradycji

5. inne, jakie?

C4a. A teraz proszę wskazać jeden najważniejszy aspekt 
wyboru takiego zawodu Pana(i) zdaniem:   

INF: Jeden wybór,jeden wybór, wstaw wybrane 
w C4. Jeśli wybrany jeden aspekt nie zadawaj 
pytania, uzupełnij automatycznie odpowiedź. 

C5. Proszę wskazać na ile się Pan(i) zgadza,  
a na ile nie zgadza z poniższymi opiniami.  
Każdą opinię proszę ocenić na skali:

INF: Jeden wybór,Do każdego stwierdzenia 
SKALA, stwierdzenia random

Skala:
5. zdecydowanie się zgadzam
4. raczej się zgadzam
3. ani się zgadzam, ani nie zgadzam
2. raczej się nie zgadzam
1. zdecydowanie się nie zgadzam

1. Polska szkoła coraz bardziej skupia uwagę 
wyłącznie na sprawdzaniu i formalnym 
potwierdzaniu wiedzy i umiejętności uczniów

2. Polska szkoła coraz słabiej uczy, wychowuje 
i wprowadza w dorosłe życie

3. płatne korepetycje to dobra inwestycja 
w rozwój moich dzieci 

4. nie warto iść do szkoły zawodowej – 
potem ciężko znaleźć dobrą pracę

5. do szkół zawodowych idą ci uczniowie, 
którzy się z reguły gorzej uczą

6. pobieranie płatnych korepetycji daje 
moim dzieciom większą szansę na 
dostanie się do najlepszych szkół

7. w dzisiejszych czasach korzystanie z korepetycji 
jest konieczne, aby dobrze zdać egzaminy

8. szkoła pomaga uczniom/rodzicom 
w precyzowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej

9. szkoła doradza uczniom w zakresie zmian 
na rynku pracy i poszukiwanych zawodów

10. szkoły zawodowe stanowią wartościową 
alternatywę dla rozwoju kariery zawodowej ucznia

11. szkoły zawodowe są dla uczniów 
z rodzin gorzej sytuowanych, dla osób 
z niższych klas społecznych

12. uważam, że każdy młody człowiek powinien 
dążyć do ukończenia studiów wyższych

C6. Niezależnie od tego gdzie Pana(i) dziecko się uczy, 
gdyby podejmował(a) Pan(i) decyzje dzisiaj, czy 
posłałby(aby) Pan(i) swoje dziecko do szkoły 
zawodowej?

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie

4. zdecydowanie nie

INF: Zadaj jeśli C6=1 lub 2

C7. Jakie aspekty zadecydowałyby o posłaniu dziecka 
do szkoły zawodowej?

INF: Wielowyborowe, odpowiedzi random

1. wyższy poziom nauczania
2. wyuczenie konkretnego zawodu 
3. dobre opinie o okolicznych szkołach zawodowych
4. wiele dostępnych informacji o szkołach 

zawodowych w okolicy
5. łatwość w znalezieniu zawodu po takiej szkole
6. zaangażowanie miejscowych 

przedsiębiorstw w szkołę zawodową
7. inne, jakie?

INF: Zadaj jeśli C6=3 lub 4

C8. Dlaczego nie posłałby(aby) Pan(i) dziecka  
do szkoły zawodowej?

INF: Wielowyborowe, odpowiedzi random
1. niższy poziom nauczania
2. niska renoma zawodów, które można 

podjąć po szkole zawodowej
3. obawiałbym(ałabym) się co inni pomyślą, gdyby 

moje dziecko chodziło do szkoły zawodowej
4. brak informacji o istniejących szkołach zawodowych
5. trudność w znalezieniu pracy po szkołach 

zawodowych dostępnych w moich okolicach
6. brak zaangażowania miejscowych 

przedsiębiorstw w szkołę zawodową

7. inne, jakie?
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C9. Jaki stopień wykształcenia chciałaby aby osiągnęły 
Pana(i) dzieci / dziecko?

1. ukończone gimnazjum  
2. ukończona szkoła zasadnicza zawodowa
3. ukończone liceum ogólnokształcące bez matury 
4. ukończone liceum ogólnokształcące z maturą 
5. ukończone liceum profilowane bez matury
6. ukończone liceum profilowane z maturą
7. ukończona średnia szkoła zawodowa 

(technikum, liceum zawodowe) bez matury 
8. ukończona średnia szkoła zawodowa 

(technikum, liceum zawodowe) z maturą

METRYCZKA

Na koniec prosimy podać kilka informacji o sobie.

M1. Proszę podać najwyższy uzyskany do tej pory 
przez Pana/Panią poziom wykształcenia 

1. nigdy nie uczyłem/am się

2. nieukończona szkoła podstawowa 

3. ukończona szkoła podstawowa 6, 7 lub 8-klasowa

4. ukończone gimnazjum  

5. ukończona szkoła zasadnicza zawodowa

6. ukończone liceum ogólnokształcące bez matury 

7. ukończone liceum ogólnokształcące z maturą 

8. ukończone liceum profilowane bez matury

9. ukończone liceum profilowane z maturą

10. ukończona średnia szkoła zawodowa 
(technikum, liceum zawodowe) bez matury 

11. ukończona średnia szkoła zawodowa 
(technikum, liceum zawodowe) z maturą

12. dyplom ukończenia szkoły 
pomaturalnej lub policealnej

13. dyplom ukończenia kolegium lub 
studium nauczycielskiego

14. dyplom licencjacki

15. dyplom inżynierski

16. dyplom magistra lub dyplom lekarza

17. stopień naukowy doktora, doktora 
habilitowanego lub tytuł profesora

RAPORT z BADANIA
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9. dyplom ukończenia szkoły 
pomaturalnej lub policealnej

10. dyplom ukończenia kolegium lub 
studium nauczycielskiego

11. dyplom licencjacki
12. dyplom inżynierski
13. dyplom magistra lub dyplom lekarza
14. stopień naukowy doktora, doktora 

habilitowanego lub tytuł profesora

M2. Jaki jest średni, miesięczny dochód netto 
(na rękę) w Pana(i) gospodarstwie domowym?

INF: jednowyborowe 
1. poniżej 1000 zł
2. 1001-2000 zł
3. 2001-3000 zł
4. 3001-4000 zł
5. 4001-5000 zł
6. 5000 -7000 zł
7. powyżej 7000 zł
8. nie wiem/ odmowa

M3. Jaka jest Pana(i) obecna sytuacja zawodowa?

INF: jednowyborowe 
1. dyrektor, kadra kierownicza firmy
2. wolny zawód, specjalista (lekarz, prawnik)
3. właściciel prywatnej firmy; praca 

na własny rachunek
4. pracownik umysłowy, urzędnik, 

kierownik niższego szczebla
5. pracownik fizyczny, robotnik, rolnik 
6. gospodyni domowa/ urlop macierzyński
7. student, uczeń
8. bezrobotny
9. emeryt, rencista
10. inny, nie pracujący 

97. Odmowa

M4. Ile osób łącznie z Panem(nią) liczy Pana(i) 
gospodarstwo domowe?

OPEN

M5. Wielkość miejscowości 

M6. Województwo 
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Informacje o badaniu
 • Zleceniodawca projektu:  

Związek Pracodawców Motoryzacji 
i Artykułów Przemysłowych

 • Autor zakresu badanych zagadnień: 
Centrum Innowacyjnej Edukacji

 • Nazwa agencji badawczej realizującej projekt:  
Millward Brown S.A.

 • Projekt badawczy został przeprowadzony 
zgodnie ze standardami międzynarodowymi

 • Termin terenowej realizacji badania:  
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Jolanta Musielak, członek zarządu  
ds. personalnych Volkswagen Poznań

fot. Adam Wrona

fot. Łukasz Zech
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Opinia o raporcie z badania zrealizowanego przez 
Millward Brown na temat: zjawisko korepetycji w Polsce. 
Postrzeganie szkolnictwa zawodowego

Problematyka korepetycji jako zjawiska płatnej 
pozaszkolnej pomocy w nauce obejmującej wybrane 
przedmioty szkolne stała się tematem dyskusji społecznej 
na początku XXI wieku w Polsce, po ogłoszeniu raportu 
Instytutu Spraw Publicznych z międzynarodowych badań 
oraz publikacji książki Prof. E. Putkiewicz, Korepetycje – 
szara strefa edukacji. Ujawnienie istnienia tego zjawiska 
w tak szerokiej skali w Polsce, porównanie z innymi krajami 
Europy i świata spowodowało, że zaczęto analizować 
jego przyczyny i uwarunkowania, szukać uzasadnienia 
skali tego zjawiska również w złym funkcjonowaniu 
szkoły, która nie zaspokaja potrzeb edukacyjnych 
młodzieży. Jednak po okresie dyskusji i podejmowania 
nawet określonych działań ogólnopolskich, np. „Szkoła 
bez korepetycji” (w której uczestniczyło niewiele 
szkół) temat stopniowo tracił ważność i przestał być 
atrakcyjny społecznie. Dość szybko władze oświatowe 
wycofały się z pogłębionych analiz tego zjawiska, nie 
podejmowano też w ostatnich 20 latach żadnych badań, 
które pozwoliłyby monitorować w skali kraju dynamikę 
rozwoju korepetycji. Natomiast ważnym wydarzeniem 
stało się opublikowanie w 2012 roku tłumaczonej na język 
polski książki Marka Braya, Korepetycje – cień rzucany 
przez szkoły. Prof. M. Bray pracuje na Uniwersytecie w 
Hong-Kongu, na Wydziale Edukacji i jest uznanym na 
świecie badaczem zjawiska korepetycji i dynamiki zmian 
w tym zakresie oraz ich uwarunkowań w wielu krajach.

Raport przygotowany przez Millward Brown i opublikowany 
w 2016 roku stanowi więc istotne uzupełnienie luki, jaka 
pojawiła się w ostatnim okresie w Polsce w zakresie 
badań tego zjawiska. Raport składa się z kilku części. 
We wprowadzeniu zaprezentowano metodologię badań, 
których głównym celem było opisanie zakresu zjawiska 
korepetycji w Polsce oraz sposobu korzystania z niego 
wśród młodych ludzi na poziomie gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych. Badania zrealizowano wykorzystując 
trzy metody badawcze: CATI (wspomagany komputerowo 
wywiad telefoniczny), CAWI (wspomagany komputerowo 
wywiad na stronie WWW) oraz uzupełniające analizy 
ilościowe badanie desk research obejmujące publikacje 
i raporty z badań na temat tej problematyki. 

W głównej części badania wzięło udział 1080 
rodziców dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym stanowiących reprezentację 
rodziców dzieci w wieku szkolnym w Polsce. Uzyskane 
w tym badaniu wyniki na podstawie wywiadów z rodzicami 
pokazują, jaka jest obecnie, czyli w latach 2015/2016 
skala tego zjawiska w Polsce na podstawie deklaracji 
rodziców. Największy udział w rynku korepetycyjnym 
mają licealiści. Co drugi uczeń liceum w deklaracjach 
rodziców pobiera dodatkowe płatne lekcje z przedmiotów 
szkolnych. Natomiast w gimnazjach i technikach to 
zjawisko występuje nieco rzadziej, bo co czwarty uczeń 
uczestniczy w korepetycjach. W szkołach zawodowych 
korepetycje są najmniej popularne. Z omawianych badań 
wynika, że jeden na 20 uczniów korzysta z korepetycji 
w tym typie szkół. W gimnazjach jest dość szeroka oferta 
zajęć dodatkowych i wyrównawczych organizowanych 
w szkole, z których korzysta młodzież. Niemniej jednak 
zjawisko korepetycji staje się coraz bardziej widoczne 
w Polsce i zaczyna obejmować coraz młodszych 
uczniów1. Jest to niewątpliwie przykład działań, które 
służą pogłębianiu nierówności społecznych w dostępie do 
dobrej jakości edukacji. Nie wszystkich rodziców bowiem 
stać na dodatkowe lekcje, ale co interesujące, wyniki 
recenzowanych badań pokazują, że w grupie rodziców, 
którzy nie mogą dzieciom zapewnić dodatkowych płatnych 
lekcji jest też silna potrzeba uczestnictwa w tym rynku. 
Tak wyraźny trend wśród rodziców do uzupełniania wiedzy 
i umiejętności dzieci jest wynikiem spadającego zaufania 
do szkoły jako instytucji edukacyjnej i jej możliwości 
w zakresie wspierania rozwoju dzieci. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że obecnie bardzo duża grupa uczestników 
korepetycji to młodzież, która w szkole uczy się dobrze, 
ale rodzice uznają, że ich wiedza tam zdobywana jest 
dalece niewystarczająca, nie mają zaufania do nauczycieli 
i systemu szkolnego. Jednym z czynników, który stymuluje 
rodzicielskie ambicje jest też system egzaminów 
zewnętrznych. To poprzez wymagania związane z tymi 
egzaminami, rodzaje zadań, które tam są proponowane, 
stosunkowo wąski zakres wiedzy i umiejętności 
uznawanych w społecznej opinii za najważniejsze 
powoduje nacisk rodziców na ich dobre opanowanie. 

1/ Moja doktorantka W.Kowalska prowadzi badania na temat: Diagnoza zjawiska 
pozaszkolnej płatnej pomocy w nauce na etapie szkoły podstawowej.
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Silny efekt rywalizacyjny, który jest wytwarzany w szkołach, 
a także obecny w przestrzeni społecznej determinuje 
wzrost ambicji i pojawienie się potrzeby zapewnienia 
sukcesu edukacyjnego młodzieży. Coraz częściej wśród 
rodziców pojawia się też przeświadczenie o znaczeniu 
edukacji w dalszym funkcjonowaniu młodych ludzi 
i sukcesie życiowym. I jednocześnie narastające 
przekonanie o szkole jako instytucji coraz wyraźniej 
odbiegającej w swych działaniach od rzeczywistych 
potrzeb związanych z postępem cywilizacyjnym 
i wyzwaniami, nie w pełni przewidywalnymi, zmieniającego 
się świata. Szkoła w sposobie działania, metodach 
nauczania, zagospodarowaniu przestrzeni, relacjach 
nauczycieli z uczniami i rodzicami i innych obszarach 
działań tkwi jeszcze w XIX wieku. Tę pogłębiającą 
się różnicę między wiedzą szkolną i „pozaszkolną” 
dostrzegają już dzieci na poziomie edukacji początkowej, 
co potwierdzają badania prowadzone na tym etapie 
edukacji w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce2.

Wzrasta w ciągu ostatnich lat zainteresowanie rodziców 
edukacją alternatywną: homeschoolingiem, edukacją 
demokratyczną, innym niż tradycyjne podejście do 
procesu kształcenia i wychowania. To też wyraźny 
sygnał braku zaufania do szkoły w takim kształcie, jak 
funkcjonuje ona dotychczas. Czy głównym celem edukacji 
jest wyścig w efektywności kształcenia rozumianej jako 
osiąganie wysokich wyników w testach i presja porównań 
międzynarodowych wywierana przez badania typu PISA?

Korepetycje zatem są zjawiskiem, które niewątpliwie jest 
uruchamiane przez kolejne zmiany/reformy edukacji. 
Ale jednocześnie wzmaga problem nierównego dostępu 
do niej, skoro niezbędnym atrybutem powodzenia 
w tym systemie jest dobry wynik na egzaminach 
zewnętrznych, a szkoła nie jest w stanie tego zapewnić. 
W recenzowanym raporcie z badań znalazła się informacja, 
że korepetycji uczniom we własnej szkole udziela 5% 
nauczycieli. Mamy więc do czynienia z wątpliwą moralnie 
sytuacją, kiedy nauczyciel, który powinien wykonywać 
swoje obowiązki jak najlepiej w szkole, decyduje się 
na pobieranie dodatkowych opłat za pracę z uczniami 
w indywidualnej relacji. Zatem indywidualizacja pracy 
to korepetycje z nauczycielem szkolnym, który często 
w takiej sytuacji zmienia zasadniczo swój stosunek 
do ucznia, stara się mu pomóc w nauce, czego nie 
czyni w szkole. Usprawiedliwia się zwykle presją 
realizacji programu i dużą liczbą uczniów w klasie. 

2/ Por. M. Żytko,M.Dagiel (red.) Badanie umiejętności podstawowych uczniów 
trzecich klas szkoły podstawowej. Uczeń, szkoła, dom. Ibe 2012
M. Dąbrowski (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich 
szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. CKe 2011
M. Dąbrowski, (Za)trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki 
na I etapie kształcenia. Ibe 2013

W raporcie analizowano zależność między SES 
(statusem społeczno-ekonomicznym rodziców) 
a korzystaniem z korepetycji. Najwyższy procent udziału 
w korepetycjach jest wśród dzieci rodziców z wyższym 
wykształceniem. Natomiast dzieci rodziców ze średnim 
lub podstawowym czy zawodowym wykształceniem 
korzystają intensywniej z zajęć wyrównawczych 
organizowanych w szkole. Natomiast interesujące są wyniki 
zamieszczone na rys.6, prezentujące korzystanie przez 
uczniów z różnych form wspierania ich rozwoju, w tym 
z indywidualnych bezpłatnych konsultacji z nauczycielem 
danego przedmiotu w szkole: 29% dzieci z rodzin 
z wyższym wykształceniem korzysta z takiego wsparcia 
a tylko 16% z rodzin z podstawowym lub zawodowym 
wykształceniem ( jest to różnica istotna statystycznie). 
Jedna z możliwych interpretacji tej zależności to uznanie 
faktu, który też potwierdzają inne badania, że nauczyciele 
różnicują relacje z uczniami uwzględniając między innymi 
uwarunkowania statusowe, czynią to czasem nie w pełni 
świadomie. Oczekują więcej i stwarzają inne warunki 
do rozwoju tym, którzy i tak na starcie mają lepiej, 
bo pochodzą z bardziej stymulującego ich rozwój 
środowiska rodzinnego. Dzieci z rodzin o niższym 
SES rzadziej inicjują kontakt z nauczycielem, nie są 
też tak intensywnie zachęcane do komunikacji ani 
wspierane w pokonywaniu trudności, jak ich rówieśnicy 
z rodzin o wyższym SES. Sądzę, że można tutaj 
dostrzec elementy dobrze znanego w psychologii 
i pedagogice efektu Pigmaliona, czyli samospełniającej 
się przepowiedni w relacjach z dziećmi o różnym 
potencjale kulturowym środowiska rodzinnego.

Drugim czynnikiem istotnie wzmacniającym 
korzystanie z korepetycji jest status materialny rodziny. 
W raporcie znalazł się wynik potwierdzający, że wśród 
rodzin o dochodach powyżej 5 tys. złotych „pobiera” 
korepetycje ponad 41% uczniów. Natomiast dzieci 
z rodzin o niższych dochodach w większym zakresie brały 
udział w zajęciach dodatkowych proponowanych przez 
szkołę, przede wszystkim w zajęciach wyrównawczych. 
Co ciekawe, udział  tych dzieci w kółkach zainteresowań 
organizowanych w szkole jest znacznie niższy 
w porównaniu z dziećmi z rodzin o wyższym statusie 
materialnym. To kolejny przykład ilustrujący sposób 
funkcjonowania szkoły, która wzmacnia tych najlepszych, 
z rodzin o wysokim statusie socjoekonomicznym. 
Nie przywiązuje się niejednokrotnie wagi do faktu, 
że jedną z istotnych funkcji szkoły powinna być funkcja 
kompensacyjna, stwarzająca szansę na zdobywanie 
nowych doświadczeń i wspierająca rozwój dzieci 
z zaniedbanych kulturowo i materialnie środowisk.

Zadania szkoły i nauczycieli w relacjach z uczniami 
polegające na diagnozowaniu trudności w uczeniu 
się oraz systematycznym wspieraniu uczniów w ich 
pokonywaniu nie należą do najważniejszych w praktyce 
edukacyjnej. Szkoły nie są rozliczane z indywidualizowania 
pracy z dziećmi, wspierania uczniów z zaniedbanych 
kulturowo środowisk, mających trudności w uczeniu się. 
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Dominuje sprawdzanie realizacji podstawy programowej, 
brak zainteresowania indywidualnymi potrzebami 
młodzieży, brak dialogu nauczycieli z uczniami, relacji, 
która powinno być spotkaniem a nie hierarchiczną 
zależnością instruowanego z instruktorem, a także 
współpracy między nauczycielami i rodzicami w poczuciu 
wspólnych zadań i celów do osiągnięcia. Stąd mogą 
wynikać takie opinie badanych rodziców, że nauczyciele nie 
interesują się faktem, iż dzieci uczestniczą w korepetycjach 
(24% badanych), a część nauczycieli wręcz zachęca 
uczniów do korepetycji, w ten sposób w jakimś stopniu 
pozbywając się problemu pomocy młodzieży, która 
ma trudności w nauce. Panuje takie przeświadczenie 
wśród niektórych nauczycieli, że sukcesy są zasługą 
szkoły a niepowodzenia to efekt zaniedbań środowiska 
rodzinnego3. Stąd może wynikać też taka postawa, 
że w przypadku trudności w nauce rodzice powinni 
intensywnie pomagać, korzystając także z korepetycji. 
A jeżeli ich na to nie stać, to szkoła niewiele może pomóc, 
bo przecież ma tyle innych zadań do wykonania.

Jednak ciekawym zjawiskiem, które ilustrują wyniki badań 
prezentowane w analizowanym raporcie jest wysoki 
wskaźnik uczniów uczęszczających na korepetycje nie 
z powodu trudności w nauce, ale z powodu zainteresowań 
określoną tematyką czy dziedziną naukową, których 
nie mogą realizować w szkole. To kolejny argument za 
tezą, że szkoła nie jest nastawiona na indywidualizację 
kształcenia. Poza tym dominującym jest podejście 
normatywne do oceniania efektywności kształcenia. 
Ustala się określone normy osiągnięć i w ten sposób 
mierzy efekty edukacji uzyskiwane przez uczniów. 
Zatem zainteresowanie nauczycieli dotyczy faktu, 
w jakim zakresie uczniowie mają opanowane wiadomości 
i umiejętności wynikające ze standardów kształcenia, 
a nie zajmują się tym, w jakim zakresie uczniowie te 
standardy przekraczają, nadając im indywidualny wymiar. 
Dlatego wśród części rodziców można zaobserwować 
swoistą presję na pobieranie korepetycji przez dzieci, 
bo tylko w ten sposób można zapewnić im powodzenie 
na egzaminie i w dalszym życiu. Nie egzekwują oni 
zadań, które powinna wypełniać szkoła, ale szukają 
alternatywy, nie wierzą w możliwość zmiany.

Polska szkoła nie jest miejscem pozytywnie motywującym 
do uczenia się. Zbyt często bowiem pracuje się na 
deficytach uczniowskich a nie na mocnych stronach. 
I tutaj można odnaleźć przyczyny dużego zainteresowania 
korepetycjami wśród młodzieży. Korepetytor 
niejednokrotnie potrafi nawiązać bliższy, pełen zrozumienia 
kontakt z uczniem. Pełni rolę tutora, który monitoruje 
rozwój określonych umiejętności, przekazuje na bieżąco 
informacje zwrotne dotyczące postępów ucznia, nie 
wartościuje efektów pracy, ale informuje, konsultuje. 

3/  M. Żytko (współ), Kultury szkolne – studium przypadków. w: M. Dagiel, 
M. Żytko (red.): Badanie umiejętności podstawowych uczniów klas trzecich szkoły 
podstawowej. Szkolne rzeczywistości uczniów klas trzecich w środowisku wiejskim. 
CKe 2011

To może wpływać na podniesienie poczucia własnej 
wartości u uczniów, stwarza okazję do doświadczania 
drobnych sukcesów w zakresie przedmiotu, który w szkole 
dawał poczucie klęski (najczęściej jest to matematyka), 
a uzyskiwane wyniki odbierały nadzieję na możliwość 
zmiany. Wśród korepetytorów, zgodnie z wynikami badań 
zamieszczonymi w raporcie, największą grupę stanowią 
nauczyciele spoza szkoły, bo 61%, ale kolejną grupą są 
uczniowie- studenci, stanowią 26% korepetytorów Jest to 
interesująca grupa osób, której poznanie warto uwzględnić 
w następnych badaniach tego zjawiska. Z jednej strony są 
to niewykwalifikowane grupy korepetytorów, proponują 
niższe stawki za lekcje niż nauczyciele, stąd mogą być 
atrakcyjniejsi finansowo, można mieć wątpliwości co 
do ich kompetencji, z drugiej jednak strony może tkwić 
w nich pewien potencjał, który wiąże się tutoringiem 
koleżeńskim jako rodzajem wspierania procesu uczenia 
się. Jeżeli korepetycji udzielają koledzy i koleżanki 
licealistów czy gimnazjalistów starsi zaledwie o kilka 
lat, to ich kontakt z uczniami może być zupełnie inny 
niż nauczycieli. Wejście w rolę nauczyciela wiąże się 
z wrażliwością na potrzeby uczniów, zrozumieniem ich 
problemów, stosowaniem metod wyjaśniania zagadnień, 
rozwiązywania problemów, które są im najbliższe, 
bo sami tego doświadczali. Wykazują się też większą 
cierpliwością i zrozumieniem trudności swoich o kilka lat 
młodszych kolegów czy koleżanek. Co więcej mogą też 
znać przyczyny tych trudności, szczególnie w obszarze 
przedmiotów ścisłych, które wynikają z określonego 
sposobu pracy nauczyciela. Zatem tutoring koleżeński 
jako rodzaj nauczania może być niejednokrotnie 
bardziej efektywny, niż praca (nawet indywidualna) 
z nauczycielem z długim edukacyjnym stażem, który 
funkcjonuje jednak często w dość tradycyjny sposób, 
eksponując zhierarchizowaną relację nauczyciel – uczeń.

Wyniki zamieszczone w raporcie wskazują, że według 
deklaracji rodziców uczniowie na poziomie gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym najczęściej korzystają z korepetycji 
z takich przedmiotów jak matematyka i języki obce. 
Jednak motywacja do uczestnictwa w dodatkowych 
płatnych zajęciach z tych przedmiotów jest odmienna. 
Matematyka sprawia dużej grupie dzieci i młodzieży 
trudności, potwierdzają to też wyniki matur z 2016 
roku, 17% maturzystów nie zdało egzaminu. Badania 
prowadzone w grupie najmłodszych uczniów, 
kończących I etap edukacji wskazują już na istnienie 
pierwszych problemów, które wiążą się ze sposobami 
nauczania i dominującym wprowadzaniem dzieci 
w schematy myślenia, bez rozumienia podstawowych 
pojęć. Trening w rozwiązywaniu zadań określonym 
sposobem, ćwiczenie całej serii typowych zadań 
powoduje, że umiejętności matematyczne w dużym 
stopniu są opanowywane w sposób pamięciowy, 
bez uruchamiania procesu samodzielnego myślenia, 
stosowania własnych strategii rozwiązania4. 

4/  M. Dąbrowski, (Za)trudne, bo trzeba myśleć? O efektach nauczania matematyki 
na I etapie kształcenia. Ibe 2013

1/ Moja doktorantka W.Kowalska prowadzi badania na temat: Diagnoza zjawiska pozaszkolnej płatnej pomocy w nauce na 
etapie szkoły podstawowej.
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Dlatego szkolna matematyka bywa niezrozumiała dla 
wielu uczniów, prezentowana w sposób abstrakcyjny, 
bez kontekstu związanego z wykorzystaniem tej 
wiedzy jako instrumentu poznawania świata. 

 Drugim najczęściej wybieranym przedmiotem 
korepetycyjnym są języki obce. Tutaj motywacja rodziców 
jest inna niż w przypadku matematyki. Dodatkowe płatne 
lekcje to szansa zdaniem rodziców na opanowanie na 
dobrym poziomie języka obcego, bo w szkole nie ma na 
to warunków (duże grupy, brak indywidualnego podejścia 
nauczycieli). Języków obcych uczniowie w dużej mierze 
uczą się poza szkołą, oczywiście w rodzinach, które stać 
na takie indywidualne lekcje czy szkoły językowe5.

Interesujący wynik jaki znalazł się w raporcie dotyczy 
opinii badanych rodziców na temat szkół zawodowych. 
Z deklaracji wynika, że ta opinia jest pozytywna, rodzice 
dostrzegają tutaj możliwość zdobycia konkretnego 
zawodu przez młodzież i szansę na znalezienie 
pracy. Jednak wydaje się, że jest to dość ogólna 
deklaracja ze strony rodziców, bo jednak grupa, która 
korzysta z korepetycji nie widzi swoich dzieci w tym 
nurcie kształcenia. Sądzę, że ciągle panuje jednak 
przeświadczenie o tym, że szkoły zawodowe są ofertą 
edukacyjną niższej jakości niż licea czy technika. 
Skoro rodzice podejmują wysiłek opłacania ich korepetycji, 
to z myślą o lepszej jakości edukacji dla swoich dzieci.

Zjawisko korepetycji, które jest tak intensywnie obecne, 
jak wskazują wyniki raportu, w szkołach na poziomie 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, odsłania słabe strony 

5/  W.Pleban, Społeczne postrzeganie szarej strefy edukacyjnej w Polsce i na świecie. 
w: (red. M. Żytko), Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy. Pedagogika wobec 
wyzwań współczesności. wydawnictwa Uw (w druku)

polskiej szkoły. Wskazuje też na fakt, że dominującym 
celem edukacji jest osiąganie sukcesu przez uczniów 
w wąskim zakresie wiedzy i umiejętności, które sprawdza 
się na egzaminach zewnętrznych. Pełnią one funkcję 
selekcyjną, a w pierwotnych założeniach reformy edukacji 
z 1999 miały mieć charakter diagnostyczny, monitorujący 
efektywność kształcenia. W ten sposób wśród rodziców 
rodzi się przeświadczenie, że rywalizacja o wiedzę, 
którą da się formalnie sprawdzić jest najważniejsza 
jako efekt edukacji szkolnej. Natomiast znika zupełnie 
z pola widzenia jako cel przygotowanie młodych ludzi 
do funkcjonowania w świadomy i satysfakcjonujący 
sposób w życiu. A do tego niezbędne jest rozwijanie  
takich umiejętności i cech jak współpraca, 
odpowiedzialność społeczna, empatia, krytyczne 
myślenie, samodzielność, kreatywność, otwartość na 
różnorodność, rozwijanie indywidualnych zainteresowań 
i pasji, ciekawość świata i chęć dzielenia się tym 
z innymi, rozumienie zjawisk i procesów, które dzieją 
się w rzeczywistości społecznej. Wiąże się to ściśle 
z budowaniem kapitału społecznego wokół edukacji, 
uczynieniem tego obszaru wspólnym dobrem i wspólną 
społeczną odpowiedzialnością. Zadbanie o dobrą 
jakość edukacji jest ściśle związane z wysokiej jakości 
kształceniem nauczycieli. To powinno być priorytetowe 
zadanie społeczne i wiodący element w polityce państwa. 
Pauperyzacja kształcenia nauczycieli jaka dokonała się 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie sprzyja podnoszeniu 
jakości edukacji. A nieustanne reformowanie polskiej 
oświaty czyni pracę nauczycieli niezwykle trudną, 
niestabilną, pozbawioną autonomii i społecznego zaufania.

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko

Wydział Pedagogiczny 
Uniwersytet Warszawski
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“ 
W 2016 roku FCA Poland podjął inicjatywę 

objęcia patronatem klas technikum o specjalności 
elektryk i elektronik w ZS nr 4 w Tychach. Celem 
współpracy jest podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego, w tym kształcenia praktycznego, 
poprzez jego powiązanie z rzeczywistymi 
warunkami pracy.  

Jan Drapała, kierownik działu szkoleń 
w FCA Poland - Zakład Tychy

”

fot. Ireneusz Kaźmierczak

Podpisanie umowy patronackiej w ZS nr 4 w Tychach.
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Metodologia przeprowadzonych badań.

Celem badań podjętych przez Centrum Innowacyjnej 
Edukacji (“Centrum”) w uzgodnieniu ze Związkiem 
Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 
(“Związek”) było uzupełnienie materiału empirycznego 
wynikającego z ankiet przeprowadzonych przez 
instytut Millward Brown w kontekście korepetycji 
i postrzegania szkół zawodowych przez Polaków. 

W czerwcu i lipcu 2016 r. Centrum przeprowadziło 
8 wywiadów pogłębionych (IDI czyli in-depth interview) 
w Gliwicach, Olsztynie, Turku, Warszawie i Wieluniu. 

3. lokalnych władz świadomych znaczenia kształcenia 
dualnego i szkół zawodowych (to wydział edukacji 
organu zarządzającego często sugeruje, z którymi 
szkołami inwestorzy powinni współpracować);

4. posiadać technikum w ramach zespołu szkół 
zawodowych, gwarantujące dalszą, potencjalną 
kontynuację ścieżki edukacyjnej.

Ponadto, zdaniem dyrektorów szkół, powinny one 
być dostatecznie duże, tak by sprzęt, w który zostały 
wyposażone był możliwie najefektywniej wykorzystany. 

Jak podkreślali w wywiadach pracodawcy, dobrze 
przygotowani pracownicy – absolwenci kształcenia 
dualnego to osoby rzadziej psujące sprzęt w procesie 
pracy. Naprawa jego jest często bardzo kosztowna dla 
przedsiębiorców, więc ten argument wart jest odnotowania. 
„Uczenie poprzez patrzenie jest bez sensu” [Warszawa, 
IDI, prac.]. Praktyki u pracodawców są więc niezbędne, 
ale powinna je poprzedzać podstawa teoretyczna uczona 
w szkole. Nauka teorii może polegać w dużej mierze na 
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań np. symulatorów, 
programów e-learningowych, modułów sterowalnych, 
które mogłyby zastąpić anachroniczne plansze i tablice.

Wywiady pogłębione z przedsiębiorcami  
i dyrektorami szkół zawodowych

Rozmowy indywidualne objęły pięciu przedstawicieli 
pracodawców i trzech dyrektorów szkół zawodowych. 
W ramach wywiadów uzyskano szczegółowe opinie 
praktyków - specjalistów w swojej dziedzinie, co 
pozwoliło dotrzeć do istoty problemu jakim jest mała 
popularność i prestiż szkół zawodowych w Polsce. 
Wnioski z tych wywiadów zawarte są w tym opracowaniu. 
Przedstawia ono próby zdefiniowania „dobrej szkoły 
zawodowej,” zasady współpracy szkół z biznesem, 
opinie dotyczące zapotrzebowania na fachowców 
i procesu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Co oznacza dobra szkoła zawodowa?

„Zawodówka konfrontuje z konkretnym zawodem” 
[Turek, IDI, dyr.]. Wszyscy uczestnicy wywiadów 
pogłębionych wskazywali, że nauka w takiej szkole 
uczy wyobraźni przestrzennej, w przeciwieństwie do 
technikum, które nie daje wystarczającego przygotowania 
praktycznego. W trakcie nauki, uczeń technikum ma 
znacznie mniej czasu przewidzianego na praktyki 
zawodowe, a więcej na przygotowanie ogólnokształcące.

Praktycy zwrócili uwagę, że głównym sposobem 
przygotowania do zawodu jest nauczanie dualne 
czyli takie, które łączy naukę teoretyczną zawodu 
z jego praktyką w miarę równych proporcjach. 
Aby realizować je, szkoły potrzebują:

1. odpowiedniej infrastruktury niezbędnej 
do przygotowania podstawy praktycznej 
niektórych zawodów;

2. zmotywowanej i kompetentnej kadry nauczycielskiej, 
będącej na bieżąco ze zmieniającą się 
technologią i wspieranej przez dyrektora;

WyWIADy POgłęBIONE
 



Debata branżowa

65

Współpraca szkół zawodowych 
z biznesem.

Praktycy wymieniali następujące podstawowe zasady 
obecnie stosowanej przez nich nauki dualnej w Polsce:

1. średnio 2 miesiące praktyk uczniów zasadniczych 
szkół zawodowych w fabryce, co roku w każdym 
roku nauki (czyli łącznie 6 miesięcy przez 3 lata), 
co mieści się w programie nauczania;

2. wyposażenie warsztatów szkolnych w niezbędny 
sprzęt przy założeniu, że maksymalnie dużo 
praktyk odbywa się u pracodawcy;

3. wszczepianie filozofii pracy zakładu i mechanizmu 
środowiska pracy, poznawanie przez uczniów 
znaczenia kosztów, jakości i bezpieczeństwa pracy 
i produkcji (co znacznie ułatwia później wdrażanie 
nowych pracowników przez pracodawców);

4. zaznajamianie z dynamicznie zmieniającą 
się technologią w zakładzie;

5. prowadzenie audytu bezpieczeństwa we 
współpracującej szkole zawodowej przez 
pracowników pracodawcy (np. przy okazji 
przekazywania wyposażenia);

6. regularne szkolenie kadry szkoły przez pracowników 
pracodawcy ( jeśli jest to odpłatne szkolenie, to 
średnio jest ono 10 razy tańsze dla nauczycieli szkół 
zawodowych niż cena rynkowa tego samego szkolenia);

7. rozwijanie współpracy w zakresie bieżącego 
funkcjonowania sprzętu pochodzącego 
od pracodawcy (np. gdy inżynier z danego 
przedsiębiorstwa jedzie do szkoły i pyta nauczycieli 
jak się sprawdza powierzony sprzęt);

8. ustawienia i organizacja pomieszczeń 
szkoleniowych dokonywane są przy wsparciu 
merytorycznym przedsiębiorcy (m.in. doradztwo 
w zakresie kwestii bezpieczeństwa).

„Pracodawcy chcą zagwarantować jakość” 
[Warszawa, IDI, prac.]. Badani przedsiębiorcy  
i dyrektorzy szkół zawodowych twierdzą, 
że certyfikacja zawodowa w tej kwestii jest obecnie 
niewystarczająca. Szkoły zawodowe powinny się 
na bieżąco dostosowywać to wymogów rynku 
pracy. Wiedza i umiejętności praktyczne przez 
nie przekazywane powinny być adekwatne do 
zmieniających się technologii. Na tym polu również 
jest miejsce do ścisłej współpracy biznesu i szkół. 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych wywiadów 
pogłębionych, w tym powyższa lista zasad, zarówno 
pracodawcy jak i dyrektorzy szkół zawodowych 
traktują współpracę w ramach edukacji dualnej jako 
kompleksowe relacje partnerskie pomiędzy obiema 
stronami. Kilku respondentów – zarówno przedstawicieli 
pracodawców jak i dyrektorów szkół – zwróciło uwagę, 
że wielu przedsiębiorców angażuje się w organizację 
konkursów i quizów dla szkół lub uczestniczy 
w akcjach promujących kształcenie zawodowe 
wśród gimnazjalistów. Podkreślili jednocześnie, że 
takich działań, mimo iż są potrzebne, zdecydowanie 
nie można uznać za współpracę biznesu z instytucjami 
edukacyjnymi. Wynika to z powierzchowności (i często 
jednorazowości) takich akcji i skupieniu na promocji, 
a nie na rzetelnym kształceniu młodych ludzi.

WyWIADy POgłęBIONE
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Zapotrzebowanie na fachowców.

Przedstawiciele pracodawców podkreślali w swoich 
wypowiedziach, iż znaczna część ich pracowników 
na linii produkcyjnej posiada wyższe wykształcenie. 
Wynika to z braku odpowiednio przygotowanych 
robotników wykwalifikowanych. Ta sytuacja zmusza 
przedsiębiorców do zatrudniania osób o innym niż 
wymagane wykształceniu. W rezultacie dochodzi do 
marnotrawstwa kompetencji i wiedzy oraz nakładów 
wydanych na edukację takich osób na poziomie średnim 
i wyższym. Największe braki w przemyśle są wśród 
„skilled workforce”, czyli wykwalifikowanej siły roboczej.

„Niedobór wykwalifikowanych absolwentów szkół 
średnich technicznych obecny jest również w całym 
sektorze usług. Ma to poważne, negatywne skutki 
dla firm produkujących sprzęt o wysokich walorach 
technicznych czyli zaawansowanych technologicznie. 
Niewłaściwe wykonanie naprawy związane z brakiem 
solidnej technicznej wiedzy, co jest zjawiskiem nagminnym, 
powoduje przeniesienie winy za niefunkcjonowanie 
urządzenia na ich producentów. W rezultacie, oprócz 
gigantycznych kosztów naprawienia szkód, powstają 
negatywne opinie użytkowników o zakupionym sprzęcie. 
Zmiana takich niesprawiedliwych opinii to kolejny, wysoki 
nakład finansowy dla producenta” [Warszawa, IDI. prac.2.].

„Fachowców z wykształceniem średnim brakuje też 
w obszarach sprzedażowych (tzw. przedstawicieli 
terenowych). Tu również zdecydowana większość z nich 
posiada wykształcenie wyższe. W większości przypadków 
tytuł magistra jest zupełnie zbędny, dodatkowo nie 
mając nic wspólnego z branżą w jakiej absolwent jest 
zatrudniony” [Warszawa, IDI, prac.2.]. Oznacza to zbędny 
wydatek na studia, stratę poświęconego na nie czasu 
i zdobycie nie wykorzystywanej wiedzy oraz konieczność 
dokształcenia pracownika do potrzeb pracodawcy. Brakuje 
więc szkół średnich oferujących kształcenie handlowców.

Jednocześnie praktycy negatywnie oceniali 
pozyskiwanie pracowników z urzędów pracy.  
„To nie są urzędy pracy. To urzędy bezrobocia. (…) 
Obawiam się że, nasze zdolności diagnostyczne są 
bardzo złe. To znaczy, że władze nasze, ani MEN ani 
Ministerstwo Rozwoju nie ma dokładnego rozeznania 
jakich pracowników nam potrzeba” [Gliwice, IDI, prac.].

Kilku pracodawców i dyrektorów szkół zawodowych 
powoływało się w tym zakresie na raporty ManpowerGroup, 
światowego lidera innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
rekrutacji, badań kompetencji pracowników i doradztwa 
personalnego. Firma ta od 1962 r. publikuje kwartalny 
raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”, 
a od 2006 r. coroczny raport „Niedobór talentów” 
na podstawie próby ponad 40.000 pracodawców 
(w tym 750 z Polski) z ponad 40 krajów. Raport ten 
zawiera, m.in., listę 10 zawodów, z których obsadzeniem 
przedsiębiorcy mają największe trudności, pozwalając 
pracodawcom i osobom poszukującym zatrudnienia lepiej 
przygotować się do zmieniającego się rynku pracy.

Odwołując się do wyników ankiet przeprowadzonych 
przez instytut Millward Brown wszyscy respondenci 
wywiadów pogłębionych zwrócili uwagę na niepokojący 
fakt: 66% badanych rodziców młodzieży w wieku 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym uważa, że decyzja 
o wyborze przyszłego zawodu powinna być podejmowana 
na etapie liceum [rysunek 32 badań Millward Brown]. 
Zdaniem praktyków, „orientacja zawodowa powinna 
zaczynać się dużo wcześniej niż obecnie” [Turek, IDI, 
dyr.]. „Predyspozycje dziecka powinny być badane już 
na poziomie szkoły podstawowej” [Warszawa, IDI, prac.2.].

Również wyniki przywołanych ankiet w zakresie 
oczekiwanego poziomu wykształcenia dzieci 
pokazują, że w Polsce dominuje przeświadczenie 
o konieczności zdobycia przynajmniej dyplomu 
licencjackiego [66% - rysunek 42 badań Millward 
Brown]. Jednocześnie tylko jedna piąta badanych 
przez Millward Brown rodziców oczekuje od swych 
dzieci osiągnięcia wykształcenia zawodowego. 
Są to najczęściej rodzice o takim samym poziomie 
wykształcenia. Uczestnicy wywiadów pogłębionych 
uzasadniają ten fakt tym, że rodzice posiadający jedynie 
wykształcenie zawodowe lepiej rozumieją potrzeby 
tego segmentu rynku pracy. „Ta świadomość powoli 
się przebija, że sensowne wykształcenie zawodowe 
może być lepszym rozwiązaniem niż nie jednokrotnie 
wykształcenie wyższe” [Gliwice, IDI, prac.].

Dodatkowo, podczas rozmów z przedsiębiorcami 
i dyrektorami szkół, padał argument, że rodzice chcą 
by ich dzieci uniezależniły się od nich finansowo, 
a gwarantem tego jest zdobycie zawodu pożądanego 
na rynku. Konkludując, w ciągu ostatnich 10 lat polepsza 
się wizerunek szkoły zawodowej, ale ten argument 
może zdecydowanie zwiększyć jej atrakcyjność.
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Kto decyduje o wyborze szkoły?

„Rodzice decydują w większości przypadków, ale 
mają coraz mniej czasu dla dzieci” [Olsztyn, IDI, dyr.].  
Zdaniem większości respondentów to rodzice 
sugerują wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Często 
decydującym kryterium jest wygoda - bliskość miejsca 
zamieszkania do wybieranej szkoły. Zarówno dyrektorzy 
szkół zawodowych jak i pracodawcy zwrócili uwagę, 
że etap nauki w szkole ponadgimnazjalnej jest 
zbyt istotny dla dalszego rozwoju zawodowego 
dziecka by uzależniać go od dystansu do szkoły.

Dyrektorzy szkół zawodowych wskazywali, że dzisiejsi 
rodzice nie oczekują od swoich dzieci wyrzeczeń, 
które są niezbędne dla osiągnięcia sukcesu. „Z rodzicami 
rozmawiamy o ich własnej pracy. Próbujemy ich na 
chwilę w tej dyskusji zatrzymać i zastanowić się czy jest 
jakiś rodzaj kształcenia, który da ich dzieciom ciekawą, 
wartościową pracę. Skłaniamy ich do rozmowy. Wówczas 
sami zauważają, że w ich otoczeniu pracują osoby, które 
mają inne niż wymagane wykształcenie i rozczarowane 
są tym, że nie pracują w zawodzie” [Turek, IDI, dyr.].

Rozmówcy wywiadów pogłębionych podkreślali, że rodzice 
nie wiedzą jak skorzystać z doradztwa zawodowego, 
a czasem są mu wręcz niechętni. „Brakuje doradztwa 
z krwi i kości” [Wieluń, IDI, dyr.]. „Doradztwo zawodowe 
jest mocno powierzchowne, zbyt niska jego ranga. 
Gimnazja współpracujące z liceami kierują tam swoich 
uczniów bo to normalna droga” [Gliwice, IDI, prac.].

Tylko jeden z pracodawców zwrócił uwagę, 
iż czasem młodzież kieruje się wyborami 
szkół swoich koleżanek i kolegów.

Wątek dobrych wyników szkoły zawodowej przy jej 
wyborze pojawił się, z kolei, w wypowiedzi jednego 
z dyrektorów tych szkół. Stwierdził on, że ważną rolę 
odgrywają wyniki maturalne i certyfikacji zawodowej 
jej abiturientów. Dobre szkoły zawodowe mają wyniki 
matur zbliżone do tych osiąganych przez licealistów. 
Przy podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji ważna jest 
też atrakcyjność kierunków lub profili proponowanych 
przez szkołę, jej kadra oraz system promocji takiej 
szkoły (np. uczestnictwo w targach edukacyjnych).

Respondenci wywiadów pogłębionych wskazywali 
na deklaratywne dobre opinie o szkołach zawodowych 
wskazywane w wynikach badań Millward Brown. 
Z jednej strony rodzice biorący udział w tych badaniach 
aż w 75% przypadków stwierdzili, że szkoły zawodowe 
stanowią wartościową alternatywę dla rozwoju kariery 
zawodowej ucznia. Ponadto 46% rodziców młodzieży 
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej odpowiedziała 
twierdząco na pytanie, czy gdyby dzisiaj podejmowali 
decyzje, posłaliby swoje dziecko do szkoły zawodowej 
[rysunek 36 i 38 badania Millward Brown].

Równocześnie jednak uczestnicy wywiadów 
pogłębionych zauważyli, że - jak przytoczone to 
zostało powyżej - rodzice wolą przesunąć moment 
decydowania o karierze zawodowej dziecka na etap 
szkoły ponadgimnazjalnej. „Generalnie Polska należy 
do krajów gdzie decyzja o zawodzie podejmowana jest 
najpóźniej często dopiero na drugim kierunku studiów” 
[Warszawa, IDI, prac.2.]. Dodatkowo 44% rodziców uważa, 
że do szkół zawodowych uczęszcza gorzej ucząca 
się młodzież [rysunek 36 badania Millward Brown]. 
Zestawiając przytoczone wyniki ankiet, rozmówcy 
stwierdzili, że dobra opinia rodziców uczniów o szkołach 
zawodowych ma głównie charakter deklaratywny.

Zagrożenia.

Osoby, z którymi przeprowadziliśmy rozmowy, 
wskazały na następujące zagrożenia i wyzwania 
stojące przed szkolnictwem zawodowym w Polsce:

1. Nadal brak jest nauczania kompetencji miękkich. 
Dyrektorzy szkół zawodowych zauważyli, że nie 
są one przewidziane w podstawie programowej.

2. W wielu częściach Polski narastają problemy 
demograficzne. W wieku produkcyjnym,  
w latach 2020-2035 dojdzie do dużej dysproporcji 
pomiędzy osobami aktywnymi zawodowo, a tymi 
już albo jeszcze nie w wieku produkcyjnym.

3. Odnosząc się do przedstawionych ramowych 
założeń reformy szkolnictwa zawodowego, w tym 
wprowadzenia szkół branżowych, respondenci 
zwrócili uwagę na następujące jej aspekty:

a. „Niektóre wartościowe rzeczy mogą zostać zgubione. 
Przykładowo, system gimnazjów oddzielał dzieci 
najmłodsze od 16-latków” [Gliwice, IDI, prac.]. 
Dotychczas wiadomo było, że wszystkie klasy 
gimnazjum powinny przygotowywać się do wyboru 
dalszych ścieżek kariery edukacyjno-zawodowej. 
Po wprowadzeniu reformy, pracodawcy i dyrektorzy 
szkół będą zmuszeni odwiedzać szkoły powszechne, 
w których uczyć się będą 6-latki. Istnieje ryzyko, 
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że likwidacja gimnazjów uniemożliwi odpowiednie 
zaadresowanie konieczności prowadzenia 
profesjonalnego doradztwa zawodowego, 
a przynajmniej odsunie je istotnie w czasie.

b. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami 
rozwijająca się latami i oparta jest na zaufaniu. 
Faktycznej, kompleksowej współpracy nie 
wymusi, a wręcz może utrudnić obligatoryjny 
samorząd przedsiębiorców. „Coś z przymusu 
nie zawsze działa” [Turek, IDI, dyr.]. Współpraca 
ma różnorodny charakter, w dużej mierze zależny 
od charakteru przedsiębiorstwa, zapotrzebowania 
na pracowników i profilów szkoły zawodowej. 
Stąd najważniejsze jest wspieranie przez instytucje 
państwowe i samorząd lokalny istniejących, 
sprawdzonych rozwiązań, a nie narzucanie nowych.

c. „Centra Kształcenia Zawodowego (CKP) mające 
powstać w każdym powiecie to wyrzucone pieniądze” 
[Wieluń, IDI, dyr.]. Zarówno przedsiębiorcy jak i 
dyrektorzy szkół zawodowych wskazują na istnienie 
w obecnym systemie prawnym wielu instytucji o 
zadaniach CKP. „Należy naprawiać ich działania, a nie 
tworzyć nowe podmioty prawne” [Olsztyn, IDI, dyr.].

d. Brak jest możliwości dalszej nauki dla uczniów 
szkół zawodowych w wielu miastach gdzie nie 
istnieją Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. 
Proponowana reforma nie rozwiązuje tego problemu.

4. Kadra nauczycielska szkół zawodowych:

a. Karta Nauczyciela ogranicza elastyczność 
zatrudnienia, w szczególności w przypadku 
kadry o istotnych brakach wiedzy, nieskorej 
do ustawicznego uczenia się.

b. Nie tylko są niskie wynagrodzenia, ale również 
brak ich zróżnicowania w obliczaniu podstawy 
pensji, w zależności od tego czy to nauczyciel 
wf czy mechatroniki lub automatyki. „Będzie 
coraz mniej chętnych nauczycieli bo jest to 
zawód ostatniego wyboru” [Olsztyn, IDI, dyr.].

c. Staż pracy, zgodnie z przepisami, jest o wiele 
ważniejszy niż osiągnięcia i rozwój danego 
nauczyciela. W efekcie uniemożliwia to m.in. 
wprowadzanie nowoczesnych technologii 
do szkół i promowanie tej kadry, która 
się rozwija i wprowadza innowacje.

d. Wśród nauczycieli brak jest otwartości na zmianę 
i brak jest mechanizmów (np. finansowych), 
które mogłyby wspierać ich kreatywność 
i chęć ustawicznego doszkalania się.

e. W wielu szkołach zawodowych karda 
nauczycielska jest w wieku emerytalnym. 
Brak jest pomysłu i potencjału na jej 
zastąpienie w ciągu najbliższych lat.

f. „Brak jest zainteresowania dyrekcji szkół 
średnich technicznych studiami technicznymi, 
podyplomowymi, organizowanymi przez 
politechniki dla nauczycieli zawodu. Często 
jest to uza1sadnione zbyt wysokimi i 
kosztami (4 tys. pln) lub brakiem czasu 
na takie studia” [Warszawa, IDI, prac.2.).

g. „Brak jest systemu kształcenia nauczycieli 
zawodu na wyższych uczelniach wzorem 
np. filologii gdzie część studentów 
przygotowywanych jest do procesu nauczania 
w szkołach” [Warszawa, IDI, prac.2.).

5. W Polsce panuje dogmat studiów wyższych. 
Brak jest szczegółowej koncepcji by to zmienić. 
Często wszystkie starsze pokolenia w rodzinie 
namawiają młodzież do studiów, nie rozumiejąc 
jak bardzo zmieniła się technologia i jak szybko 
zmieniają się niektóre zawody. ”Ten dogmat 
wspierany jest łatwą drogą na studia poprzez licea 
ogólnokształcące i maturę, której próg zdawalności 
zredukowano do 30%” [Warszawa, IDI, prac.2.].

6. „Szkoły średnie techniczne traktowane są przez 
uczniów i rodziców jako bariera do kariery: 75% próg 
zdawalności egzaminów specjalizacyjnych oraz 
matura. Wszyscy raczej wybierają drogę prostszą 
czyli liceum i studia’ [Warszawa, IDI, prac.2.].

7. Dostęp do edukacji jest utrudniony dla uczniów 
z małych miejscowości i uboższych regionów. 
Ani obecny ani proponowany przez rząd 
system szkolnictwa nie próbuje tej sytuacji 
zmienić ułatwiając np. dojazdy do szkół.

8. Rodzice uczniów są coraz bardziej roszczeniowi i coraz 
mniej zaangażowani w pracę szkoły i kształcenie ich 
dzieci. Brak jest koncepcji by to ich podejście zmienić.

9. Istnieją istotne luki prawne, których usunięcie może 
znacznie usprawnić funkcjonowanie obecnego 
systemu szkolnictwa zawodowego, w tym (i) brak 
aktów wykonawczych do ustawy o zintegrowanym 
systemie kwalifikacji zawodowych, (ii) zawiły 
system refundacji kosztów kształcenia pracowników 
- praktykantów, (iii) niemożność odliczania 
od podatku darowizn sprzętu przekazanego 
szkołom zawodowym przez przedsiębiorców.
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“ 
Walka z bezrobociem młodych ludzi w Europie 

powinna być wspólnym zadaniem dla polityków, 
przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Wszyscy 
jesteśmy za to odpowiedzialni, i dlatego Bosch 
aktywnie włącza się w program szkolenia zawodowego 
młodych ludzi. Dzięki praktykom, uczniowie już 
na początku swojej ścieżki kariery mają większe 
możliwości wyboru przyszłego zawodu.

Christoph Kübel, członek zarządu  
firmy Robert Bosch GmbH. ”

fot. Bosch

fot. Bosch

fot. Bosch

Praktyki dla inżynierów elektryków: 
nauka obsługiwania robota APAS

Praktyki zawodowe w fabryce Bosch 
w Feuerbach w Niemczech.

Praktyki zawodowe w fabrykach Bosch w Niemczech dla uczniów 
z Europy Południowej o specjalizacji technik mechatronik
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231 uczniów, w tym 15 dziewcząt. Wszyscy uczniowie 
klas patronackich są jednocześnie młodocianymi 
pracownikami Volkswagena. Natomiast wszyscy 
absolwenci, którzy spełnili kryteria przyjęć, zostali po 
zakończeniu kształcenia w szeregach załogi tej firmy. 
Jest to do tej pory imponująca liczba 266 absolwentów.

Praktykę współpracy ze szkołami zawodowymi 
wprowadziła również firma BOSCH Polska Sp. z o.o. 
Korzenie aktywności edukacyjnej tej firmy sięgają 1913 
roku, kiedy Robert Bosch założył pierwsze warsztaty 
przyzakładowe. Od tego czasu warsztaty powstają 
we wszystkich krajach, w których firma ma duże 
fabryki kształcąc przyszłych pracowników pod ich 
zapotrzebowanie. Ale nawet w krajach, gdzie produkcja 
nie jest duża, jak w Polsce, firma Bosch jest aktywna 
na wielu polach związanych z edukacją techniczną.

W Polsce zaangażowanie BOSCH jest wielotorowe 
i z upływem lat istotnie się rozwija:

1. Od 2000 roku BOSCH jest partnerem strategicznym 
Olimpiady Techniki Samochodowej organizowanej 
dla zawodowych szkół samochodowych. Zadania 
praktyczne dla olimpijczyków przygotowywane są 
przez inżynierów z Centrum Szkoleniowego Techniki 
Motoryzacyjnej BOSCH. Celem Olimpiady jest 
promocja podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 
wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia, również 
w oparciu o najnowsze techniki motoryzacyjne.

2. Od 2011 roku BOSCH prowadzi Akademię Wynalazców. 
W ciągu ostatnich 5 lat w Akademii wzięło udział 
ponad 6.000 gimnazjalistów, którzy stworzyli 
300 wynalazków i brali udział w 250 warsztatach 
kreatywnych na Politechnikach: Warszawskiej 
i Wrocławskiej. Tematy warsztatów są bardzo 
zróżnicowane i obejmują m.in. robotykę, druk w 3D, 
materiały kompozytowe wykorzystywane do budowy 
bolidów, chemię, fizykę, inteligentne budynki oraz 
budowę dronów. Celem programu jest popularyzowanie 
wśród młodzieży przedmiotów ścisłych, pobudzanie 
kreatywności i promowanie uczelni technicznych.

3. W latach 2012-2015 w fabryce układów hamulcowych 
BOSCH w Mirkowie pod Wrocławiem prowadzony 
był program dualnego nauczania. Oferował on 
praktyki dla uczniów ze szkoły Lotniczych Zakładów 
Naukowych w klasie technik mechatronik.

Polskie dobre praktyki

Pionierem w zaangażowaniu biznesu w polską 
edukację zawodową jest firma Volkswagen w Poznaniu. 
Potem wzorem VW inne niemieckie firmy dołączały 
do tego grona: MAN, Herring, BASF i w końcu Bosch i GM.

Jak mówi Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. 
Personalnych Volkswagen Poznań: „- Aby tego typu 
programy miały szansę zadziałać potrzebna jest współpraca 
ze strony zarówno szkoły, jak i władz lokalnych, ale również 
władz centralnych, przede wszystkim Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Pracodawca musi chcieć zainwestować pieniądze. 
My nie tylko szkolimy uczniów, ale również wypłacamy 
wynagrodzenie za pracę w ramach zajęć praktycznych. 
Poza tym, uczniowie biorą udział w różnego typu szkoleniach 
koncernowych, na przykład wyjeżdżają na wymiany 
uczniowskie do Niemiec. Najlepsi uczniowie w ramach 
nagrody mogą wygrać staż w niemieckiej fabryce. Dzięki 
temu skupiamy się nie tylko na fachowym przygotowaniu 
uczniów, ale również na rozwoju interkulturowym. Program 
szkolenia zawodowego jest bardzo wspierany i rozwijany 
przez Zarząd firmy. Ten program działa od 2005 roku. 
Wspiera nas w tych działaniach starostwo powiatowe, 
jako jednostka odpowiedzialna za kształcenie. W szkole 
we Wrześni w program kształcenia włączają się również 
nasi poddostawcy, czyli firmy na stałe z nami współpracujące 
i produkujące dla nas części do samochodów.”

Gdy Volkswagen zaczynał program szkoleń w Polsce, 
kształcenie zawodowe nie cieszyło się w Polsce 
najlepszą opinią. Firma przeprowadziła wówczas 
różne akcje informacyjne i edukacyjne. Przede 
wszystkim chciała dotrzeć do rodziców piętnasto- 
i szesnastolatków i przekonać ich, że warto posłać 
dzieci do takiej szkoły. Teraz proporcje się odwróciły 
i na jedno miejsce w klasie patronackiej Volkswagena 
przypada około dwóch, trzech kandydatów.

Kształcenie zawodowe w Volkswagen Poznań 
prowadzone jest w oparciu o współpracę z dwoma 
placówkami oświatowymi: od 2005 roku z Zespołem 
Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz od 2016 roku z Zespołem 
Szkół Politechnicznych we Wrześni. W Swarzędzu 
prowadzone są klasy patronackie w zawodach: 
monter mechatronik, elektromechanik pojazdów 
samochodowych, operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych oraz mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych, natomiast we Wrześni klasa 
w zawodzie mechanik precyzyjny. Do wszystkich klas 
patronackich Volkswagen Poznań uczęszcza obecnie 

Dobre praktyki w Polsce i za granicą
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4. Od 2014 roku, na kierunkach technik gazownictwa, 
technik urządzeń sanitarnych i pokrewnych uczniowie 
szkół zawodowych mogą brać udział w programach 
edukacyjnych organizowanych przez markę Junkers 
należącą do BOSCH. Dzięki nim poszerzają wiedzę 
z zakresu nowych urządzeń i systemów grzewczych. 
Program obejmuje zajęcia dodatkowe z trzech 
obszarów tematycznych: (i) kotłów kondensacyjnych, 
(ii) techniki solarnej i (iii) pomp ciepła. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli, którzy wcześniej 
przeszli szkolenia w Centrum Szkoleniowym 
Junkers. Trenerzy z Centrum odpowiedzialni 
są też za merytoryczny nadzór nad prowadzonymi 
zajęciami. W II edycji programu brało w nim udział 
ponad 200 uczniów z 11 szkół w całej Polsce.

5. Od 2015 roku Centrum Szkoleniowe Technik 
Motoryzacyjnych BOSCH posiada akredytację 
Kuratorium Oświaty oraz wpis do rejestru placówek 
kształcenia ustawicznego MEN. Centrum to posiada 
uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla serwisów 
samochodowych w zakresie odzysku substancji 
fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów 
klimatyzacji w pojazdach silnikowych. Umożliwia 
to akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego.

Również General Motors Manufacturing Poland 
podejmuje kolejne działania na rzecz edukacji i 
rozwoju kwalifikacji swoich przyszłych pracowników. 
1 września 2016 roku, wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego, odbyła się uroczysta inauguracja klasy 
patronackiej gliwickiego Opla o specjalności monter 
mechatronik. Klasa powstała na mocy porozumienia 
podpisanego z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, aby 
umożliwić profesjonalną edukację dwudziestu uczniom 
zasadniczej szkoły zawodowej, wzbogaconą elementami 
kształcenia dualnego. Jej program obejmuje zakres 
nauczania obowiązujący w Polsce i w Niemczech, co 
umożliwia absolwentom przystąpienie do egzaminów 
na polskie i niemieckie świadectwo kwalifikacyjne.

Początek roku szkolnego był również znakomitą okazją 
przekazania przez zakład GMMP przedprodukcyjnego 
egzemplarza nowego Opla Astry na cele edukacyjne. 
Europejski „Samochód Roku 2016” został przekazany 
Zespołowi Szkół Samochodowych w Gliwicach 
i posłuży do praktycznej nauki zawodu.

„Nasze działania koncentrujemy na rozwoju specjalistycznych 
kwalifikacji uczniów. Dzięki klasie patronackiej możemy się 
dzielić z nimi naszym doświadczeniem w produkcji światowej 
klasy samochodów, takich jak Samochód Roku 2016 – Opel 
Astra” – podkreślił Andrzej Korpak, dyrektor generalny 
zakładu General Motors Manufacturing Poland.

Dobre praktyki niemieckie

Warto w pierwszej kolejności przytoczyć założenia 
kształcenia dualnego w Niemczech, często 
przywoływanego przez respondentów wywiadów 
pogłębionych. Powszechnie uważany jest on, 
obok rozwiązań szwajcarskich i austriackich, 
za jeden z efektywniejszych w kontekście 
wprowadzania młodych ludzi na rynek pracy. 

Poziom bezrobocia wśród młodzieży niemieckiej od 
lat nie przekracza 10% (7.2 % w czerwcu 2016 roku 
zgodnie z danymi Eurostat). Jednym z przytaczanych 
w wywiadach powodów jest fakt, iż wiele certyfikacji 
zawodowych nie wymaga w tym kraju ukończenia studiów 
w przeciwieństwie np. do Polski. W efekcie młodzi ludzie 
wchodzą na rynek pracy dwa, a czasem nawet pięć lat 
wcześniej niż ich rówieśnicy z innych krajów. Dotyczy 
to, między innymi, takich zawodów jak opiekunowie 
osób starszych, asystenci technik medycznych, 
asystenci techniczni informatyków, asystenci biurowi.

Niemieckie wybory edukacyjne 
Niemiecki uczeń może wybrać kształcenie dualne po 
ukończeniu szkoły średniej I stopnia (Sekundarstufe I). 
Natomiast już wybór odpowiedniego gimnazjum 
często decyduje o tym, w którym kierunku: zawodu czy 
dalszego kształcenia będzie podążał młody człowiek. 

Gimnazja dzielą się bowiem na szkoły realne dające 
większe szanse do pójścia na studia oraz szkoły główne, 
które są wprowadzeniem do kształcenia zawodowego.

Na etapie Sekundarbereich II (czyli mniej więcej 
etapie polskiej szkoły ponadgimnazjalnej) uczniowie 
w Niemczech najczęściej wybierają spośród szkół 
licealnych i zawodowych uczących w systemie dualnym. 
W 2012 roku 51,49% uczniów wybrało ten drugi typ szkół. 
Dodatkowo istnieją jeszcze szkoły, w których praktyczna 
nauka zawodu stanowi 100% lub prawie 100% czasu zajęć. 
Ten tryb kształcenia co roku wybiera ok. 15% młodzieży 
w Niemczech (źródło: Federalny Instytut Kształcenia 
Zawodowego - Bundesinstitute fur Berufsbildung – 
zwany dalej BIBB, „VET Data Report Germany 2014”).

Przyjęcie do szkoły zawodowej kształcącej  
w systemie dualnym, jest możliwe tylko pod warunkiem 
przedstawienia w szkole potwierdzenia o przyjęciu 
ucznia na praktyki przez lokalnego pracodawcę.  
W całej procedurze uczestniczy lokalna organizacja IHK, 
zrzeszającą pracodawców, która stoi na straży 
zawarcia pomiędzy szkoła, uczniem i pracodawcą 
stosownych zobowiązań, gwarantujących wszystkim 
stronom uzyskanie celu. IHK dba również 
o precyzyjne plany zajęć w zakładach (liczba 
godzin, opis zadań i nabywanych kompetencji).
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Praca w zakładach uzupełniana jest o zajęcia 
teoretyczne. Organizacja edukacji zawodowej, w tym 
ram kształcenia poszczególnych zawodów, odbywa się 
na poziomie poszczególnych landów pod kuratelą IHK. 
Gwarantuje to dostosowanie nauczania i praktyk do 
charakterystyk regionów i lokalnego biznesu.

Motorem procesu kształcenia dualnego są 
pracodawcy, rozumiejący najlepiej skuteczność tego 
rozwiązania, które na początku procesu wymaga 
nakładów i wysiłku ale ostatecznie zapewnia 
nieprzerwany dopływ specjalistów technicznych 
do zakładów produkcyjnych i usługowych.

Praktyki w przedsiębiorstwach 
Aby odbyć praktyki, do 30 września każdego roku szkolnego, 
każdy uczeń edukacji dualnej musi znaleźć pracodawcę, 
który zgodzi się przyjąć go na praktyki (chyba, że uczeń 
znalazł takiego pracodawcę w roku ubiegłym i kontynuuje 
u niego praktykę). W tym procesie młodemu człowiekowi 
pomaga szkoła oraz, bardzo często, izba rzemieślnicza 
bądź IHK czyli przemysłowo-handlowa. Znalezienie 
przedsiębiorcy zależne jest od popytu na dany zawód. 
Oznacza to, że już na tak wczesnym etapie edukacji 
młodzi ludzie poznają mechanizmy rynku, które hamują 
możliwości kształcenia się w zawodzie, w którym 
trudne byłoby później znalezienie pracy. Pomaga im 
w tym doradztwo zawodowe oraz nauczyciele i pedagodzy 
weryfikujący predyspozycje uczniów. W 2015 roku 
zawarto w Niemczech 522.200 umów praktykanckich 
(źródło: BIBB, „Rozwój rynku praktyk w 2015 roku”).

Dodatkowym wyzwaniem dla ucznia jest skompletowanie 
dokumentacji, w tym przygotowanie cv dla potencjalnego 
pracodawcy (wraz z podaniem ocen szkolnych) 
i pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. 
To powoduje, że młodzież po raz pierwszy w swoim życiu 
może poznać swoją „wartość rynkową” w wieku około 
16 lat. W tym procesie również otrzymuje ona wsparcie 
od szkoły i izby przemysłowo-handlowej lub rzemieślniczej.

W założeniu, uczniowie spędzają zwykle w przedsię- 
biorstwach 3 dni w każdym tygodniu przez 3 lata szkoły 
(nie mniej niż 2 lata, nie dłużej niż 3,5, z pewnymi wyjątkami). 
Jednocześnie, w ramach zajęć teoretycznych są lekcje 
języka niemieckiego, angielskiego, matematyki i nauki 
o społeczeństwie oraz teoria dotycząca wybranego zawodu.

Młodzież najczęściej poznaje całą strukturę 
zatrudniającego przedsiębiorstwa, pracując w jego różnych 
oddziałach i pionach. Dzięki temu lepiej rozumie kulturę 
pracy zakładu, procesy, które w nim zachodzą, wagę kwestii 
bezpieczeństwa i kompleksowość decyzji finansowych.

Międzyzakładowe Centra 
Kształcenia Zawodowego 

Obecnie ponad 1/3 praktyk odbywa się w Niemczech 
w Międzyzakładowych Centrach Kształcenia Zawodowego. 
W 2015 roku istniało ponad 800 Centrów Kształcenia 
Zawodowego i 27 Centrów Kompetencji. Są one 
odpowiedzią na potrzeby związane z potencjałem 
innowacyjnym istniejącym w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. Umożliwiają wdrażanie praktykantów 
dla SME, których najczęściej nie stać na pokrycie 
kosztów praktyk we własnych zakładach. Tym samym 
system Centrów chroni je od strat wynikających z braku 
specjalistów co mogłoby wiązać się z zagrożeniem utraty 
ich pozycji na rynku (źródło: BIBB, „Międzyzakładowe 
Centra Kształcenia Zawodowego / Centra Kompetencji”).

Młodzież uczęszczająca do Centrów nie poznaje 
całego procesu produkcji, ale koncentruje się na jego 
wyodrębnionym fragmencie (np. spawalnictwo). Dzięki 
temu praktyki trwają krócej i dana osoba szybciej trafia 
do zakładu pracy jako wykwalifikowany pracownik.

Centra posiadają uprawnienia do:

I. rozpoznawania nowych kwalifikacji 
oczekiwanych przez przedsiębiorców;

II. rozwijania, popularyzowania i wdrażania praktyk 
w oparciu o zgłaszane zapotrzebowanie;

III. bieżącego integrowania najnowszych 
technologii w nauczaniu praktycznym.

Koszt praktyki i wynagrodzenie praktykanta 

Istnienie Międzyzakładowych Centrów Kształcenia 
Zawodowego i Centrów Kompetencji jest uzależnione od 
dotacji niemieckiego Ministerstwa Ekonomii i Technologii 
i wsparcia finansowego poszczególnych landów.

W przypadku praktyk u pracodawców, najczęściej odbywają 
się one w systemie rotacyjnym, możliwie najniższym 
kosztem pracodawców. W roku szkolnym 2012- 2013 
średni koszt po stronie pracodawcy przyjmującego 
jednego praktykanta wynosił 5.398,00 EUR (źródło: BIBB).

W trakcie trwania praktyki uczniowie otrzymują 
wynagrodzenie, które rośnie z każdym rokiem 
kształcenia. Jest to istotna zaleta motywująca 
młodych ludzi starających się możliwie jak 
najszybciej uniezależnić od rodziny. 

Zgodnie z danymi Federalnego Instytutu Kształcenia 
Zawodowego, w 2015 w stosunku do 2014 roku średnie 
miesięczne wynagrodzenie praktykanta wzrosło 
średnio o 3,9% i wynosiło 826,00 EUR (832,00 EUR 
na obszarze byłych Niemiec Zachodnich i 769,00 EUR 
we Wschodnich). Wysokość wynagrodzenia praktykantów 
regulują uzgodnienia organizacji pracodawców 
i pracowników. Zależne są nie tylko od regionu 
Niemiec, ale również od praktykowanego zawodu. 
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Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

System dualny gwarantuje młodym osobom 
wiele rozwiązań pozwalających na kontynuację 
edukacji, jednocześnie przy zachowaniu możliwości 
praktycznej nauki zawodu, między innymi:

1. Uczniowie, którzy wybrali zawód, ale nie znaleźli 
miejsca praktyk do 30 września, mają możliwość 
pozostania w szkole przygotowując się do innego 
zawodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczeń pozostaje 
w formalnym systemie edukacji i może podjąć próbę 
znalezienia praktyki w kolejnym roku nauki w szkole.

2. Podnoszenie kwalifikacji w ramach ustawicznego 
kształcenia zawodowego jest propozycją dla osób, 
które ukończyły 19 lat i zdały egzamin maturalny. 
Młodzież może wybrać pomiędzy akademią 
zawodową a szkołą wyższą zawodową.

3. Na poziomie Sekundarbereich II młodzi ludzie mogą też 
skorzystać z oferty edukacyjnej akademii zawodowych 
i studiów dualnych. Ta różnorodność gwarantuje, między 
innymi, możliwość dobrania właściwej dla danej osoby 
proporcji między praktykami a zajęciami teoretycznymi.

4. Wybrane zawody, np. związane z opieką medyczną 
i socjalną, nauczane są w specjalistycznych 
szkołach zawodowych. Gwarantują one również 
łączenie nauki teoretycznej z faktyczną pracą 
zawodową i cieszą się w Niemczech dużą renomą.

Zaangażowanie przedsiębiorców 

Uczestnictwo w programie praktyk jest dobrowolne dla 
przedsiębiorców. Wiąże się z nim wieloletnia tradycja, 
ale również niektóre regulacje prawne na poziomie 
federalnym, np. obowiązek zrzeszania się w izby 
rzemieślnicze lub przemysłowo-handlowe IHK. To pozwala 
izbom angażować się w proces nauczania dualnego, 
od certyfikacji kwalifikacji zawodowych i wspomnianego 
wcześniej zaangażowania w proces rekrutacji praktykantów 
po przeprowadzanie egzaminów certyfikujących.

Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego - BIBB 
mierzy efektywność kształcenia zawodowego, w tym 
bada na ile ofert praktyk w przedsiębiorstwach znajdują 

odbiorców wśród uczniów szkół zawodowych. Śledzi 
również tendencje związane z rynkiem pracy. Między 
innymi dzięki badaniom Instytutu zdiagnozowano kilka 
problemów narastających wokół nauczania dualnego:

1. W 2015 roku nastąpiło dalsze pogłębienie problemu 
niedopasowania ofert praktyk z oczekiwaniami 
młodzieży. 41 tysięcy miejsc praktyk nie znalazło 
swoich odbiorców. To o ponad 3.900 miejsc 
więcej (wzrost o 10,4%) niż w 2014 roku.

2. Jednocześnie rośnie liczba uczniów, którzy nie 
mogą znaleźć praktyk w wybranych przez siebie 
zawodach. Powoduje to konieczność zmiany 
planów i dostosowania ich do koniunktury na rynku 
pracy. Wiąże się to z poważnym rozczarowaniem 
młodego człowieka na samym początku 
budowania kariery zawodowej. Jest też sygnałem, 
że niemieckie doradztwo zawodowe nie nadąża 
za zmieniającymi się tendencjami rynku pracy.

3. Mimo iż kształcenie dualne opiera się na dobrowolnym 
zaangażowaniu pracodawców, 11% z nich obecnie 
jest niezadowolonych z kształcenia dualnego. 
Spowodowane to jest obciążeniami finansowymi 
i logistycznymi wiązanymi z organizacją praktyk 
w zakładzie. Wśród kosztów finansowych wymienia 
się wynagrodzenia praktykantów, przygotowanie 
ich stanowisk pracy, mniejszą efektywność 
pracowników ich szkolących. Nie można jednak 
zapominać o zyskach, które przynosi przedsiębiorcom 
zaangażowanie w kształcenie dualne, jak np. niższe 
koszty wdrażania pracownika na stanowisku pracy.

4. Coraz szybciej zachodzące zmiany 
na rynku pracy wymagają: 

 I. wprowadzania na bieżąco praktyk 
nowych zawodów,

 II. szerokoprofilowego nauczania 
ułatwiającego sprawne przekwalifikowanie 
się pomiędzy specjalizacjami,

 III. włączania do nauki elementów informatyki 
(np. projektowanie komputerowe dla stolarzy).

Kształcenie dualne nie jest wystarczająco elastycznym 
systemem by móc wprowadzać na bieżąco takie zmiany.
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Austriackie doświadczenia 

Podążanie za pracodawcą 
Dwóch respondentów wywiadów pogłębionych 
będących dyrektorami szkół zawodowych zwróciło 
uwagę na wartościowe austriackie praktyki. W tym 
kraju przedsiębiorstwa, również małe i średniej 
wielkości, chętnie współpracują przy edukacji 
dualnej. Teoretyczne przygotowanie do zawodu 
finansowane jest ze środków publicznych.

Program nauczania praktycznego zawodu jest ściśle 
dopasowany do wymogów rynku pracy. W związku z tym 
bardzo popularne są w Austrii Centra Kształcenia istniejące 
w większych ośrodkach. Gwarantują one przygotowanie 
praktyczne pracowników prostszych zawodów (np. kelner, 
sprzedawca) często w okresie krótszym niż 3 lata. Celem 
jest szybkie wprowadzenie na rynek pracy takich osób.

Wysoki poziom specjalistów 
W ostatnim roku edukacji obowiązkowej, uczniowie 
korzystają z zajęć doradztwa zawodowego. Istnieje też 
możliwość wybrania wstępnego, rocznego kształcenia 
zawodowego tzw. roku przed-zawodowego w szkole dla 
uczniów w wieku 14-15 lat, chcących bezpośrednio po 
zakończeniu edukacji obowiązkowej podjąć pracę lub 
kontynuować kształcenie zawodowe w systemie dualnym.

Jednocześnie austriacki system kształcenia przewiduje 
konkretną ścieżkę edukacyjną dla każdego zawodu. 
Zarówno szkoły wyższe jak i sami pracodawcy zachęcają 
młodzież do dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. 

rozwoju gospodarki hiszpańskiej procent bezrobocia 
wśród osób do lat 30 nigdy nie był mniejszy niż 18%. 
Strategia stworzona przez rząd Hiszpanii dotyczyła 
więc problemów strukturalnych i koniunkturalnych. 

Przyczyn wysokiego bezrobocia wśród 
hiszpańskiej młodzieży należy się doszukać 
w wielu obszarach, z których najistotniejsze to:

• wysoki poziom przedwczesnego odchodzenia ze 
szkoły, dwa razy wyższy niż średnia europejska;

• istotna polaryzacja rynku pracy między dużą 
grupą młodzieży, która jest nie wykwalifikowana 
i opuściła przedwcześnie formalny system 
edukacji, a drugą grupą, która ma wyższe studia, 
ale stanowisko pracy poniżej jej umiejętności 
i nie koniecznie związane z tym co studiowała;

Dzięki temu wielu z nich decyduje się w tym kraju 
podnosić swoje kwalifikacje, a Austria postrzegana 
jest jako kraj o wysokim poziomie specjalistów.

Różnorodność ścieżek edukacyjnych 
Kształcenie zawodowe składa się w kilku typów 
szkół, z których najpopularniejsze to:

 I. szkoły zawodowe dla edukatorów;

 II. szkoły zawodowe dla nauczycieli przedszkolnych;

 III. zasadnicze szkoły zawodowe dla uczniów 
kształcących się w systemie dualnym, w których 
odbywa się kształcenie w niepełnym wymiarze 
godzin równolegle z kształceniem w miejscu pracy;

 IV. szkoły zawodowe o profilu medycznym;

 V. szkoły średnie techniczno-zawodowe;

 VI. kolegia techniczno-zawodowe.

W austriackim systemie dualnym kształcenia, podobnie 
jak w niemieckim, praktyczna część nauki zawodu 
połączona jest z częścią teoretyczną nauczaną w szkole. 
Program szkolny to przedmioty obowiązkowe: język 
niemiecki, matematyka, język obcy, ekonomia i nauki 
polityczne, religia, orientacja zawodowa i praktyczne 
umiejętności życiowe oraz przedmioty do wyboru 
w ramach jednej z siedmiu specjalizacji (źródło: Dobromir 
Dziewulak, Biuro Analiz Sejmowych RP, „Kształcenie 
zawodowe w Polsce i w wybranych państwach 
Unii Europejskiej, 22 kwietnia 2013, nr 6 (95)”).

Hiszpańskie rozwiązania 

Bezrobocie młodzieży 

Warto również spojrzeć na doświadczenia Hiszpanii. 
Ten kraj w ciągu ostatnich 3 lat przeszedł istotną reformę 
w zakresie kształcenia zawodowego i efektywnego 
wprowadzania młodych ludzi na rynek pracy. Jest to 
istotne również ze względu na fakt braku tradycji praktyk 
zawodowych na Półwyspie Iberyjskim. Pod tym względem 
środowisko zawodowe zbliżone jest do polskiego.

Kryzys finansowy spowodował, że bezrobocie w Hiszpanii 
doszło do nigdy wcześniej nie spotykanego poziomu 27%. 
Najgorszy wpływ miał on na sytuację młodych ludzi. 
W 2013 roku 57,22% młodzieży w Hiszpanii nie miało 
pracy, a 35% z nich była w takiej sytuacji już ponad rok. 
Mimo że kryzys miał duży wpływ na te statystyki, 
problem bezrobocia wśród młodzieży w Hiszpanii 
jest strukturalny. Nawet w czasach największego 
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• stosunkowa niska jakość szkół zawodowych 
na etapie edukacji drugiego stopnia;

• niska zatrudnialność młodych ludzi, zwłaszcza 
biorąc pod uwagę ich niskie umiejętności językowe;

• 82,3 % młodzieży zatrudnionej pracowała na umowach 
tymczasowych, przy czym 51% tej grupy pracowała 
na pół etatu lub mniejszy wymiar (w 2013 roku);

• trudny dostęp do rynku pracy dla grup 
zagrożonych wykluczeniem;

• stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości 
wśród młodych ludzi. 

Założenia hiszpańskiej strategii rządowej 

W sytuacji kryzysowej powstała „Strategia 
przedsiębiorczości i zatrudnialności młodych 2013 – 2016” 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven de Ministerio de Empleo y 
Segurdidad Social). Cele strategiczne programu rządowego 
Królestwa Hiszpanii zostały zawarte w czterech punktach:

1. Zwiększyć zatrudnialność młodzieży.

2. Zwiększyć jakość i stabilność zatrudnienia.

3. Promować równe szanse.

4. Zwiększyć przedsiębiorczość młodych ludzi.

„Strategia przedsiębiorczości i zatrudnialności młodych 
2013 – 2016” stworzona przez Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej Królestwa Hiszpanii we współpracy 
z partnerami społecznymi składa się ze 100 działań, 
z których 15 zostało nazwanych „Środkami Oddziaływania”. 
Były one krótkofalowe i miały jako główny cel zmniejszyć 
rozmiary tego problemu w trybie ekspresowym. 
W czerwcu 2016 roku bezrobocie wśród młodzieży 
w Hiszpanii zmniejszyło się do 45,8% (dane Eurostat) 
czyli o ponad 11 punktów procentowych w ciągu 3 lat. 
Warto więc przyjrzeć się z uwagą tym rozwiązaniom.

1. Zwiększenie liczby programów kształcących 
kończących się otrzymaniem certyfikatu 
zawodowego oraz zwiększenie liczby programów 
kształcących gwarantujących zatrudnienie. 

2. Stworzenie programów kształcących niepodlegających 
standardowemu systemowi edukacji, które umożliwią 
osobom przedwcześnie opuszczającym szkołę 
zakończyć średni poziom wykształcenia.

3. Stworzenie jednej, standardowej kwoty dla osób 
samozatrudniających się w wysokości 50 EUR miesięcznie 
przez pierwsze pół roku oraz zmniejszenie stawki 
ubezpieczenia społecznego o 30% niższej, w kolejnych 
18 miesiącach własnej działalności gospodarczej.

4. Kompatybilność między dostaniem zasiłku dla bezrobotnych 
a rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, celem 
zagwarantowania minimalnych dochodów dla młodego 
przedsiębiorcy w pierwszych 9 miesiącach działalności.

5. Zwiększenie kapitalizacji zasiłku dla bezrobotnych. 
Dzięki temu przedsiębiorca może wykorzystać 
100% przysługującego mu zasiłku, który zostanie 
mu jednorazowo wypłacony pozwalając na 
stworzenie kapitału zakładowego firmy.

6. Ulepszenie dostępności do źródeł finansowania dla 
młodych przedsiębiorców i zwiększenie stabilności 
finansowej tych, którzy już rozpoczęli swoją działalność.

7. Dostęp do zasiłku dla bezrobotnych po zamknięciu 
własnej działalności. Po pierwszych 5 latach tylko 
50% inicjatyw pozostaje na rynku. W Hiszpanii osoba 
samozatrudniająca się nie miała dostępu do takiego 
zasiłku po 5 lat działalności gospodarczej. 

8. Stworzenie sieci biur doradztwa zawodowego dla nowych, 
młodych przedsiębiorców przy urzędach pracy.

9. Umowa „Pokolenia”, dofinansowania dla 
zatrudniania osób 45+ będących na bezrobociu 
jeden rok lub więcej. Celem Umowy jest wdrażanie 
doświadczeń w nowych przedsiębiorstwach, 
tworzonych przez osoby do 30 roku życia.

10. Promowanie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 
zespołowej, zwiększającej zatrudnialność 
w przedsiębiorstwach społecznych. 

11. Stworzenie unikalnego portalu z ofertami pracy, który 
skupia wszystkie oferty urzędów pracy oraz instytucji z nimi 
współpracujących. Dodatkowo bezrobotny może znaleźć 
pożyteczne porady dotyczące wchodzenia na rynek pracy 
(np. informacje o kursach doszkalających) oraz stworzyć cv 
on-line, które może być skonsultowane przez pracodawców.

12. Dofinansowanie dla umów półetatowych, 
umożliwiając w tym samym czasie dokończenie 
nauki i wdrażanie się do rynku pracy młodzieży. 

13. Eliminowanie obowiązku płacenia składki ubezpieczenia 
społecznego przy zawarciu umowy na czas nieokreślony 
z młodym bezrobotnym przez mikro firmę.

14. Umowa „Pierwsza Praca”, z dofinansowaniem 
do 700 EUR rocznie za zatrudnienie młodych 
osób na przynajmniej 75% etatu.

15. Umowa „Praktyki”, stworzona żeby ułatwić młodzieży po 
studiach pierwszy kontakt z rynkiem pracy na stanowiskach 
związanych z jej konkretnym kierunkiem studiów. 
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Rodzaj podjętych działań Liczba bezrobotnych % 

Wsparcie dla zatrudniania 1.579.278   78

Przedsiębiorczość 213.017   11

Kształcenie i zatrudnialność 230.502   11

Całkowita liczba 2.022.797 100

(Źródło: Ministerio de Empleo y Segurdidad Social - Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej Królestwa Hiszpanii, „Estrategia 
de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016” - „Strategia 
przedsiębiorczości i zatrudnialności młodych 2013 – 2016”, 2013)

Skala oddziaływania Strategii

Ponad 2 miliony osób do 2016 roku skorzystało 
z wdrożenia „Strategii Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społecznej Królestwa Hiszpanii we współpracy 
z partnerami społecznymi” w następujący sposób: 

Grupy docelowe Strategii

Te 15 Środków Oddziaływania zostało 
podzielonych na pięć grup zgodnie z rodzajem 
beneficjentów, do których są skierowane.

Osoby bez wykształcenia: zwiększenie 
programów kształcenia zmierzających do 
otrzymania certyfikatu zawodowego. Programy, 
które pozwalają skończyć edukację na średnim 
poziomie nauczania. Dofinansowanie dla 
zatrudnienia półetatowego związanego z nauką. 

Osoby bez doświadczenia zawodowego: Umowa 
„Pierwsza Praca”. Umowa „Pokolenia”. Dofinansowania 
dla zatrudnienia półetatowego związanego z nauką.

Osoby z kwalifikacjami: Umowa „Praktyka”. 
Ulepszenie ochrony społecznej dla osób 
samozatrudniających się. 

Beneficjenci świadczeń socjalnych: kompatybilność 
między zasiłkiem dla bezrobotnych a rozpoczęciem 
własnej działalności gospodarczej. Zwiększenie 
możliwości skapitalizowania zasiłku dla bezrobotnych. 
Dostęp do zasiłku dla bezrobotnych dla młodych osób 
po zamknięciu własnej działalności gospodarczej.

Wszyscy (bezrobotni poniżej 30 roku życia): 
Unikalny Portal Pracy. Standardowa kwota 
ubezpieczenia społecznego. Eliminacja składki 
ubezpieczenia społecznego przy umowach 
o pracę na czas nieokreślony w mikro firmach.
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”

Praktyki zawodowe dla mechatroników: 
uczniowie podczas szkolenia nt. pneumatyki 
w fabryce Bosch w Stuttgarcie, w Niemczech

Praktyki zawodowe w fabryce Bosch 
w Feuerbach w Niemczech.

Praktyki zawodowe w fabrykach Bosch w Niemczech dla uczniów 
z Europy Południowej o specjalizacji technik mechatronik

fot. Bosch

fot. Bosch

fot. Bosch

“ 
Bosch, jako firma odpowiedzialna społecznie, 

chce pomóc w obniżeniu wskaźników bezrobocia wśród 
młodzieży. Aby to osiągnąć, nie tylko wykorzystujemy 
nasze ponad stuletnie doświadczenia w prowadzeniu 
praktyk zawodowych, ale oferujemy konkretne miejsca 
pracy stażystom, zwiększając ich szanse na przyszłe 
zatrudnienie dzięki szkoleniom, które odbywają 
w naszych fabrykach.  

Siegfried Czock, szef praktyk i szkoleń profesjonalnych 
w firmie Robert Bosch GmbH.  
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Komentarz Centrum Innowacyjnej Edukacji  
do badań przeprowadzonych na zlecenie  
Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych

KOMENTARZ do RAPORTU

Założenia Raportu

Raport “Efektywna Edukacja” został zainicjowany 
przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów 
Przemysłowych aby zdiagnozować zakres pobierania 
korepetycji przez polskich uczniów, postrzeganie szkół 
zawodowych przez rodziców uczniów oraz aby dowiedzieć 
się od dyrektorów szkół zawodowych i przedsiębiorców na 
czym polega owocna współpraca pomiędzy placówkami 
edukacyjnymi a biznesem. Związek tym samym chce 
rozpocząć dyskusję na temat efektywności polskiej 
oświaty i konieczności wprowadzenia w niej zmian.

Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów 
Przemysłowych zlecił Centrum Innowacyjnej Edukacji 
(„Centrum”) merytoryczny nadzór nad badaniami 
ilościowymi i jakościowymi. Centrum opracowało pytania 
do kwestionariuszy wykorzystanych przez agencję 
Millward Brown w badaniach CATI i CAWI. Było dla nas 
ważne by zdiagnozować charakterystykę korzystania 
z korepetycji w Polsce możliwie precyzyjnie, przy okazji 
poznając faktyczną, ogólnopolską skalę tego zjawiska. 

Z kolei, aby poznać szczegółowo zasady współpracy 
pracodawców ze szkołami zawodowymi, przeprowadziliśmy 
8 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami tych 
instytucji. W rezultacie stworzony został model 
efektywnego zaangażowania przedsiębiorców  w edukację, 
również w celu przywrócenia szkolnictwu zawodowemu 
jego rangi w budowaniu gospodarki innowacyjnej.

Wiedza zawarta w Raporcie jest wielowątkowa. 
Poniżej skupiliśmy się tylko na kilku wybranych 
kwestiach. Liczymy jednak, że rezultaty prac zawarte 
w niniejszym Raporcie posłużą do dalszej analizy 
ekspertom i osobom zaangażowanym edukację.

Zakres korzystania z korepetycji

Wyniki badań wśród rodziców gimnazjalistów i uczących 
się w szkołach ponadgimnazjalnych ukazały niepokojąco 
dużą skalę udzielania w Polsce korepetycji. Zjawisko to 
dotyczy prawie 1/3 uczniów w wieku 13-19 lat. Najwięcej 
osób korzystających z takich zajęć jest wśród licealistów – 
44%. W tym samym pytaniu (nr 4), w celu doprecyzowania 
pojęć, oprócz korepetycji, można było wybrać różnorodne 
zajęcia dodatkowe (kółka zainteresowań, lekcje 
wyrównawcze w szkole, indywidualne, bezpłatne 
konsultacje itp.). Można też wnioskować, że skala 
korepetycji byłaby jeszcze większa, gdyż wśród osób 
nie organizujących dla swoich dzieci korepetycji,  
w 84% przypadków barierą był brak środków finansowych.

Połowa rodziców twierdzi, że korepetycje służą wyjaśnieniu 
materiału niezrozumiałego na lekcji, z tym, że dwóch na 
trzech uczniów korzystających z korepetycji uczęszcza na 
nie regularnie, przez cały rok szkolny. Stawia to poważne 
pytanie na temat efektywności edukacji formalnej w Polsce.

Przyjrzyjmy się korepetycjom z matematyki. Uczęszcza 
na nie 68% młodzieży korzystającej z korepetycji, w tym 
ponad połowa od początku roku szkolnego. Liczne badania 
Instytutu Badań Edukacyjnych diagnozujące nauczanie 
tego przedmiotu w polskich szkołach wskazują, na: 
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”•  Zbyt mały nacisk na kształcenie rozumowania
- nauczyciele zwykle skupiają się na kształceniu 
umiejętności podstawowych.

•  Braki w umiejętnościach dydaktycznych 
i merytorycznych - nauczycielom edukacji 
wczesnoszkolnej brakuje merytorycznej wiedzy, 
nauczyciele w szkołach podstawowych i gimnazjach 
są dobrze przygotowani merytorycznie, ale brak 
im praktycznych umiejętności dydaktycznych.

•  Lekcje prowadzone są w wyjątkowo 
jednorodny sposób, schematycznie.

•  Nauczyciele mają problem w komunikacji z uczniami, 
wolą narzucać swój sposób myślenia, blokując 
uczniowskie dochodzenie do autorskich rozwiązań.

•  Nauczyciele mają problem z właściwą 
organizacją pracy zespołowej na lekcjach.

•  Dotychczasowe szkolenia w opinii nauczycieli nie 
przekładają się na podniesienie ich umiejętności, 
które mogliby wykorzystać w praktyce.” [1]

Problem nieefektywnego nauczania tego przedmiotu 
został więc zdiagnozowany przez tę instytucję.  
Efekt braku zmian w nauczaniu matematyki widoczny 
jest co roku. Nie tylko w wynikach matury z matematyki  
(w roku szkolnym 2015-2016 matury na poziomie 
podstawowym nie zdało 17% abiturientów), 
ale i w szerokiej skali korepetycji z tego przedmiotu.

Nierówności społeczne

Jak pokazują badania przeprowadzone przez 
Millward Brown, z korepetycji częściej korzystają dzieci 
rodziców z wyższym wykształceniem (różnica +21% 
w stosunku do rodziców z wykształceniem podstawowym 
lub zawodowym) i o wyższych zarobkach (różnica +23% 
pomiędzy gospodarstwami o miesięcznych dochodach 
powyżej 7 tys. zł i tymi o dochodach poniżej 3 tys. zł). 

Zwraca uwagę fakt, że wykształcenie rodziców,  
jak i zamożność rodziny, mają również istotny wpływ 

na częstotliwość uczestnictwa młodzieży w kółkach 
zainteresowań organizowanych przez szkołę,  
jak i indywidualnych bezpłatnych konsultacjach 
z nauczycielem. W rezultacie, mamy do czynienia 
z utrwalającymi się nierównościami społecznymi, 
wynikającymi nie tylko z płatnych korepetycji,  
ale i ograniczonego korzystania z dodatkowych, 
bezpłatnych zajęć szkolnym przez uczniów 
pochodzących z uboższych rodzin lub posiadających 
rodziców o podstawowym/zawodowym wykształceniu.

Uzasadnienie korzystania z korepetycji

W badaniach zleconych przez Związek Pracodawców 
Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych wynika, 
że z korepetycji najczęściej korzystają uczniowie, 
których rodzice postrzegają jako dobrze uczących się. 
Zaledwie co piąty młody człowiek uczęszczający na 
korepetycje to osoba o słabych wynikach w nauce.

Ponad 56% badanych rodziców stwierdziło, że korepetycje 
są dobrą inwestycją w rozwój dziecka. Jednocześnie 48% 
z nich uważa, że korzystanie z korepetycji jest konieczne 
by uczeń dobrze zdał egzamin. Przywołane wyniki 
badań można po części usprawiedliwiać wymogami 
obowiązującego w Polsce systemu egzaminacyjnego 
i skupieniem nauczycieli do przygotowywania 

uczniów stricte pod egzamin gimnazjalny i maturalny. 
Nie zmienia to faktu, że wiedza i umiejętności, które 
powinny zostać przekazane w szkole, nabywane są 
przez młodzież poza ramami nauki formalnej.

Jeszcze bardziej niepokoi fakt, iż aż 16% nauczycieli 
zachęca młodzież do korzystania z korepetycji, kolejne 
16% pedagogów uważa, że to nie ich sprawa czy uczniowie 
korzystają z dodatkowych płatnych lekcji przedmiotowych, 
a zaledwie 5% grona nauczycielskiego stara się do nich 
zniechęcić swoich uczniów i ich rodziców. Na tej podstawie 
można wnioskować, że z nieefektywności polskiej oświaty 
zdają sobie sprawę zarówno rodzice, jak i nauczyciele.

[1] Instytut badań edukacyjnych, „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”  
(2011-2012), „Szkoła samodzielnego myślenia” (2012), „Badanie nauczania 
matematyki w gimnazjum” (2012), „Badanie nauczania matematyki w szkole 
podstawowej” (2014), „Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego” (2014)
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Wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej

Oprócz zjawiska korepetycji, chcieliśmy poznać opinie 
rodziców na temat wspierania przez szkołę młodych 
ludzi przy wyborze zawodu. Rodzice  gimnazjalistów 
wskazywali, że tylko w 29% tych szkół znajdował się 
nauczyciel, z którym dziecko chętnie rozmawiało 
o swojej przyszłości zawodowej. Obecnie to na 
tym etapie edukacji, młodzież podejmuje pierwsze 
decyzje dotyczące ścieżki edukacyjno-zawodowej.

60% rodziców uczniów w wieku 13-19 lat uważa,  
że polska szkoła coraz słabiej uczy, wychowuje 
i wprowadza w dorosłe życie. Mimo tak negatywnej 
opinii o edukacji formalnej, zdaniem 66% rodziców 

gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
decyzja o wyborze przyszłego zawodu powinna być 
podejmowana na etapie ponadgimnazjalnym. Odwlekanie 
decyzji o dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej 
jest jedną z głównych przyczyn niepopularności 
zasadniczych szkół zawodowych w Polsce.

W efekcie takiego myślenia, w ostatnich latach, 
liczba uczniów szkół zawodowych utrzymuje 
się na zbliżonym, niskim poziomie (za raportami 
rocznymi Głównego Urzędu Statystycznego: Oświata 
i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013 – str. 193, 
2013/2014 – str. 199, 2014/2015 – str. 191):

 *  zasadnicze szkoły zawodowe

 **  pozostałe: ogólnokształcące szkoły specjalistyczne, specjalne szkoły przysposabiające do pracy.

rok szkolny 2012/2013 rok szkolny 2013/2014

licea - 44,6%

technika - 36,2%

zsz* - 18,3%

pozostałe** - 1,9%

licea - 44,7%

technika - 35,6%

zsz* - 18,2%

pozostałe** - 1,5%

Drugim powodem niepopularności szkolnictwa 
zawodowego jest niezrozumienie przez rodziców 
(a zapewne również ich dzieci) roli jaką ono pełni dla 
młodych ludzi. 44% rodziców 13-19-latków uważa,  
że idą tam uczniowie z gorszymi wynikami w nauce. 
Osoby, które nie posłałyby dziecka do zawodówki 
głównie powoływały się na fakt, iż jest tam niższy poziom 
kształcenia. Niezauważony pozostaje fakt, że szkoły  
te są przeznaczone dla młodzieży, która chce szybciej 
wejść w dorosłe życie, nauczyć się konkretnego zawodu 
i, w rezultacie, uzyskać cenną, finansową niezależność.

Percepcja zawodówek przez rodziców uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
poziomie deklaratywnym jest raczej pozytywna -  
75% badanych twierdzi, że to wartościowa alternatywa 
dla rozwoju kariery zawodowej. Rodzice, których 

dzieci uczęszczały na korepetycje w roku szkolnym 
2015-2016, rzadziej od pozostałych badanych (0 -9%) 
twierdzili, że posłaliby je do szkoły zawodowej. 
Można rozważać, czy gdyby zjawisko korepetycji nie 
było tak szerokie w naszym kraju, rodzice finansujący 
obecnie korepetycje nie rozpatrzyliby edukacji ich dziecka 
w szkole zawodowej jako atrakcyjnego rozwiązania. 
Powodu niepopularności szkolnictwa zawodowego można 
więc również dopatrywać w ambicjach samych rodziców 
– najczęstszych inicjatorów organizacji korepetycji.

Istotnym czynnikiem wskazującym na niepopularność 
zawodówek był także brak zaangażowania lokalnych 
przedsiębiorców w praktyki oraz brak dostępnych 
informacji o takich szkołach w regionie. Oba te czynniki 
były też szerzej omawiane przy wywiadach pogłębionych 
z pracodawcami i dyrektorami szkół zawodowych. 
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44,7% 44,6%

35,6% 36,2%
18,2% 18,3%

1,5% 1,9%

rok szkolny 2014/2015

licea - 44,5%

technika - 36,7%

zsz* - 17,2%

pozostałe** - 1,6%

44,5%

36,7%

17,2%

1,6%



Pozostałe wnioski  
z badań Millward Brown
Odrębną kwestią do przeanalizowania jest fakt istnienia 
sporej szarej strefy zarabiającej na korepetycjach. 
Są to najczęściej nauczyciele i studenci, łącznie 
stanowiący 92% korepetytorów. Badania dostarczyły 
wielu cennych informacji odnośnie intensywności 
korzystania z korepetycji, czasu ich pobierania w 
roku szkolnym, średnich kosztów pojedynczych lekcji 
jak i miesięcznego obciążenia domowego budżetu 
w związku z korepetycjami. Liczymy, że zostaną one 
wykorzystane przez ekspertów i również nagłośnione. 

Badania Millward Brown pośrednio ukazały też jak bardzo 
potrzebne jest profesjonalne doradztwo zawodowe w 
gimnazjach. Zapowiadana reforma systemu oświaty, 
która ma rozpocząć się już w 2017 roku, ma w obecnie 
prezentowanych założeniach zlikwidować gimnazja. 
Oznacza to, że młodzież będzie musiała rok wcześniej 
niż obecnie (w wieku 14-15 lat, a nie jak obecnie 15-16 lat) 
podejmować decyzje o tym gdzie dalej kontynuować naukę. 
Biorąc pod uwagę istotne nieporozumienia i zaniedbania 
dotyczące komunikowania czym jest szkolnictwo 
zawodowe, można spodziewać się, że liczba gimnazjalistów 
wybierających szkoły zawodowe nie zwiększy się w 
najbliższych latach, a nawet może ulec pomniejszeniu.

Planowana reforma edukacji zakłada wprowadzenie do 
szkół szeroko rozumianego doradztwa zawodowego. 
Jego elementy mają znaleźć się już we wczesnoszkolnej 
podstawie programowej. Niestety nie znane są bliższe 
szczegóły tej koncepcji. Natomiast można się spodziewać, 
że sama reforma odsunie w czasie realizację tego 
istotnego priorytetu, chociażby ze względu na konieczność 
wprowadzenia nowej podstawy programowej oraz zmian 
organizacyjnych w szkołach podstawowych i w liceach.

Centrum Innowacyjnej Edukacji jest zdania, że nauczyciele 
szkół podstawowych w różnym stopniu sprawdzają się jako 
doradcy w planowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych. 
Z pewnością znajomość ucznia i kilkuletnia współpraca 
z nim dają podstawy do tego by nauczyciel mógł służyć 
radą przy tak ważnych wyborach. Należy jednak mieć 
na uwadze, że nauczyciele są różni. Niektórzy bardziej, 
inni mniej skupiają się na indywidualnych uczniach, ich 
pasjach, zainteresowaniach, predyspozycjach i cechach 
charakteru. Ryzyko błędnego doradztwa jest więc istotne.

Inną kwestię stanowią zmiany na rynku pracy. Są one 
coraz bardziej dynamiczne. Nauczyciele jako doradcy 
zawodowi musieliby orientować się w nich na bieżąco, 
tak by polecać uczniom ścieżki edukacyjno-zawodowe 
na miarę czasów, w których dorasta młodzież. 

Wnioski z wywiadów pogłębionych
Charakterystyczną cechą wywiadów pogłębionych 
przeprowadzonych wśród dyrektorów szkół 
zawodowych i pracodawców było to, że obie te grupy 
zawodowe mówiły jednym głosem. Na opis „dobrej 
szkoły zawodowej” złożyły się zarówno postulaty 
środowisk szkolnych, jak i przedsiębiorców.

Obie badane grupy wymieniały, że dla prawidłowego 
rozwoju współpracy, niezbędny jest czas na 
wypracowanie dobrych relacji, zrozumienie potrzeb 
obu stron jak i wzajemne zaufanie. Badani podkreślali, 
że zaangażowanie pracodawców w edukację jest tylko 
wtedy efektywne gdy jest kompleksowe. Nie może 
polegać na jednorazowym, wspólnym przedsięwzięciu, 
albo zaangażowaniu tylko jednej strony. Współpraca 
nie uda się przy braku bieżącej wymiany doświadczeń 
i informacji pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem.

Być może dlatego i pracodawcy i dyrektorzy szkół 
zawodowych z obawą wypowiadali się o planowanej 
reformie systemu oświaty. Ich zdaniem należy przede 
wszystkim pielęgnować wypracowane już w Polsce modele 
praktyk zawodowych. Kwestia wprowadzania na rynek 

pracy dobrze przygotowanych młodych ludzi ze szkół 
zawodowych staje się w Polsce sprawą newralgiczną.

Nasz kraj jest czwartym w Europie pod względem 
liczby osób zatrudnionych w branży motoryzacyjnej. 
Biorąc pod uwagę niż demograficzny oraz obecną 
politykę zamknięcia naszego kraju na uchodźców 
i emigrantów, przygotowanie nowych kadr staje się 
palącym problemem wielu przedsiębiorstw tego sektora. 

Również szacunki europejskiej branży motoryzacyjnej 
wskazują ważne dla nas tendencje. Do 2025 roku 
utworzonych zostanie ponad 72 tys. nowych miejsc 
pracy tylko w tym przemyśle. Ze względu na wiek obecnie 
zatrudnionych oraz nowe wymogi dla pracowników 
sektora, w najbliższych dziewięciu latach z pracy 
odejdzie 816 tys. pracowników, a poszukiwanych 
będzie 888 tys. nowych pracowników. Przewiduje 
się, że będą to głównie stanowiska techniczne oraz 
w powiązanych specjalizacjach zawodowych.[2] 

[2] za eUSkillsagenda
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W wywiadach pogłębionych dyrektorzy szkół zawodowych 
chętnie dzielili się swoim doświadczeniem odnośnie 
nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami 
i promowania szkolnictwa zawodowego w regionie. 

Warto byłoby te doświadczenia wykorzystać w skali 
ogólnopolskiej. Pozwoli to wzmocnić szkoły,  
które jeszcze nie otworzyły się na pracodawców  
i pozyskać dla nich większą liczbę uczniów.  
Warto skorzystać z już sprawdzonej wiedzy ekspertów.

****

Wyniki obu badań zleconych przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych pozwoliły 
przygotować postulaty konkretnych rozwiązań systemowych. W sierpniu 2016 r. zostały one przekazane 
Ministerstwu Edukacji Narodowej z nadzieją, że posłużą budowaniu mądrej, kompleksowej polityki odbudowania 
prestiżu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Centrum Innowacyjnej Edukacji mocno kibicuje realizacji 
Postulatów Związku. Z korzyścią dla pracodawców, dla szkolnictwa, ale przede wszystkim dla młodzieży.

 
Joanna Bochniarz

Prezes 
Centrum Innowacyjnej Edukacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji wdraża nowoczesne 
rozwiązania edukacyjne w celu przeciwdziałania 
bezrobociu wśród młodych obywateli. Nasze metody 
rozwijane są wraz z aktywnym udziałem sektora 
biznesowego, zatwierdzane przez międzynarodowych 
ekspertów oraz rozpowszechniane globalnie.

Centrum jest europejską fundacją, zaangażowaną 
w rozwój innowacyjnych systemów nauczania 
poprzez wyszukiwanie, diagnozowanie oraz promocję 
nowoczesnych metod w uwadze na społeczny, 
zawodowy oraz osobisty rozwój obywateli.

Korzystamy z wiedzy międzynarodowej grupy ekspertów 
w UE oraz USA, wśród których znajdują się  
Dr. Beth Christie (Outdoor and Enviromental Education 
Department at Moray House School of Education of the 
University of Edinburgh), prof. Gary Crow (Prodziekan 
wykonawczy departamentu edukacji na Indiana University), 
Marie-Anne Persoons (Head of Flemish Department 
of Education and Training, Council of Europe Steering 
Committee of Education Policy and Practice),  
prof. Maria Begoña Peña (z Universidad Pais Basco)  
i Andreas Riepl (Head of Federal Center of eEducation, Austria).
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“ 
FCA Poland już od wielu lat umożliwia uczniom 

szkół zawodowych i średnich zwiedzanie zakładu 
w ramach tzw. wizyt zawodoznawczych. Każdego  
roku zakład odwiedza kilkadziesiąt grup młodzieży 
z różnych szkół ulokowanych na południu Polski. 
Na wnioski poszczególnych szkół organizowane 
są również kilkutygodniowe praktyki uczniowskie 
pozwalające uczniom poznać funkcjonowanie 
nowoczesnego przedsiębiorstwa.  

Jan Drapała, kierownik działu szkoleń 
w FCA Poland - Zakład Tychy 

”

fot. Ireneusz Kaźmierczak

fot. Ireneusz Kaźmierczak

fot. Ireneusz Kaźmierczak

Uczniowie w trakcie odbywania praktyk, 
w jednostce produkcyjnej - Lakiernia

Uczniowie w trakcie odbywania praktyk, 
w jednostce produkcyjnej - Montaż

Uczniowie w trakcie odbywania praktyk, 
w jednostce produkcyjnej - Montaż
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geneza Postulatów.

Zgodnie z danymi Eurostat w czerwcu 2016 ponad 4 miliony 
młodych ludzi (poniżej 25 roku życia) pozostawało bez 
pracy w Unii Europejskiej. W Polsce wskaźnik ten wynosił 
245 tysięcy bezrobotnych i stanowił 17% naszej młodzieży.

W tym samym czasie przemysł motoryzacyjny 
w krajach członkowskich UE zatrudnia około 12 milionów 
ludzi i wytwarza prawie 7% Unijnego GDP. Co trzeci 
samochód na świecie został wyprodukowany w Unii 
Europejskiej. Silny i prężnie rozwijający się przemysł 
motoryzacyjny stawia czoła szybko zmieniającej 
się technologii dostosowując swoją produkcję do 
nowych wymogów i wyzwań związanych, między 
innymi, z ochroną środowiska, digitalizacją Industry 
4.0 i oczekiwaniami klientów, tworzeniem globalnych 
systemów produkcyjnych i zmieniającym się rynkiem pracy.

Biorąc pod uwagę te światowe trendy nie powinno 
dziwić, iż również polski Związek Pracodawców 
Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych („Związek”) 
zdecydował się przyjrzeć bliżej efektywności edukacji 
formalnej naszego kraju. Na jego zlecenie, w maju i 
czerwcu 2016 instytut Millward Brown przeprowadził 
badania dotyczące zakresu korzystania z korepetycji 
oraz postrzegania szkolnictwa zawodowego przez 
rodziców gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych. 
Wyniki tych ankiet wskazały na szeroką skalę 
ogólnopolską zjawiska pobierania korepetycji 
(przez co trzeciego ucznia gimnazjum lub szkoły 
ponadgimnazjalnej, w tym przez 44% polskich licealistów). 

Jednocześnie 66%  badanych rodziców wskazało, 
że ich dzieci powinny decydować o wyborze przyszłego 
zawodu dopiero na etapie szkoły ponadgimnazjalnej!

Dodatkowo Centrum Innowacyjnej Edukacji przeprowadziło 
8 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 
pracodawców i dyrekcji szkół zawodowych. Mimo 
wskazania wielu zagrożeń, wszyscy uczestnicy tych 
wywiadów wskazali, że szkoły zawodowe coraz 
bardziej widzą konieczność zmiany swojej organizacji 
wewnętrznej oraz że jest pilna potrzeba przywrócenia 
szkolnictwu zawodowemu jego rangi w budowaniu 
gospodarki innowacyjnej. Przedstawiciele pracodawców 
i dyrektorzy szkół zawodowych jako specjaliści w swojej 
dziedzinie zaproponowali również szereg środków 
mających wzmocnić przygotowanie do zawodu 
w Polsce i wesprzeć zaangażowane w ten proces strony. 

W wyniku obu zleconych badań Związek przygotował 
postulaty rozwiązań systemowych rekomendowane 
Ministerstwu Edukacji Narodowej w celu promocji 
i wspierania polskich szkół zawodowych i ich 
współpracy z przedsiębiorcami („Postulaty”). 
Ponieważ tworząc je korzystano z doświadczeń 
badanych przedsiębiorców i dyrektorów szkół 
zawodowych, w niektórych miejscach przytoczone 
są dokładne cytaty z wypowiedzi respondentów 
wywiadów pogłębionych. Związek liczy, że Postulaty 
staną się podstawą konstruktywnej rozmowy na temat 
efektywnej zmiany szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Proponowane rozwiązania w zakresie szkolnictwa 
zawodowego i jego współpracy z biznesem

Postulaty Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 

Proponowane rozwiązania dotyczą niezbędnych zmian w polskim systemie edukacji. 
Mają one na celu uświadamiać, że służy on w pierwszym rzędzie zapewnieniu młodym ludziom 
niezależności finansowej, najlepiej w oparciu o samorealizację. Taki sposób zdobywania wiedzy 
jest korzyścią dla samego ucznia jak i dla całego społeczeństwa. Gwarantuje też uczenie się 
przez całe życie poprzez podążanie za własnymi zainteresowaniami i pasjami.

ROZWIąZANIA W ZAKRESIE SZKOlNICTWA ZAWODOWEgO
Postulaty



Debata branżowa

85

Postulat I

Zaangażowanie pracodawców.

Związek dobrze rozumie, że w reformie szkolnictwa 
zawodowego powinni brać udział również przedsiębiorcy. 
Świadczy o tym praktyka poszczególnych firm wchodzących 
w skład Związku, takich jak BOSCH, General Motors, 
Pilkington, Siemens, Volkswagen, Wielton. Decydenci 
wraz z już zaangażowanymi pracodawcami i związkami 
pracodawców powinni promować takie zaangażowanie 
wśród biznesu. Przedsiębiorcy liczą na stworzenie dla 
nich systemu zachęt stymulujących rozpowszechnienie 
kształcenia dualnego. Warto na tym tle korzystać 
z dobrych polskich doświadczeń i praktyk innych krajów.

„Niezbędne jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń 
pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami, gdyż 
nie wszystkie rozwiązania systemowe, nawet te najbardziej 
wyczekiwane przez dyrektorów szkół, sprawdzą się w każdej 
branży i zawodzie” [Turek, IDI, dyr.]. Symbioza szkół 
zawodowych z biznesem powinna być wzmacniana przez 
instytucje rządowe, ale również samorząd lokalny.

Postulat II

Elitarność szkół zawodowych: 
stypendia i „mała matura”. 

Potrzebna jest współpraca wielu środowisk, w tym 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, w celu odbudowania prestiżu szkolnictwa 
zawodowego, które jest warunkiem konkurencyjności 
polskiego rynku poprzez innowacje i które daje młodym 
ludziom szybko niezależność finansową. Pracodawcy 
proponują utworzenie rządowego programu „500 TECH” 
– stypendiów naukowych dla najwybitniejszych 
uczniów szkół zawodowych. W ten sposób osiągnięte 
zostaną dwa zasadnicze cele: (i) pokazanie elitarności 
szkolnictwa zawodowego, zagwarantowanego dla najlepiej 
uczących się i zdeterminowanych młodych osób; (ii) 
budowanie elit technicznych mających w przyszłości 
realizować „Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju”. Przedsiębiorcy mogliby wzmocnić te 
stypendia propozycją kilkumiesięcznych praktyk.

W wywiadach pogłębionych pojawił się też wątek 
ograniczenia matur w szkołach zawodowych do 
„matur zawodowych”. Czterech respondentów 
stwierdziło, iż jest to właściwy trend w planowanej 
przez rząd reformie szkolnictwa zawodowego. 
Umożliwi to większej liczbie osób ukończenie szkoły 
zawodowej, a jednocześnie nie zamknie możliwości 
dalszego kształcenia się w ramach wybranej specjalizacji.

Przy proponowanych rozwiązaniach wzrośnie 
prestiż szkolnictwa zawodowego jako tego, 
które: (i) daje wykształcenie średnie i konkretny 
zawód, (ii) daje niezależność finansową, (iii) 
umożliwia dalszy rozwój młodego człowieka.

Postulat III 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy wywiadów pogłębionych wskazywali, 
iż ramy kwalifikacji zawodowych, obecnie generalnie 
są dobrze skonstruowane. Powinny jednak być 
poszerzone o piąty poziom (licencjat), pomiędzy 
czwartym poziomem - technicznym a szóstym 
poziomem - inżynierskim. Da to możliwość, również 
firmom, na dalsze dokształcanie swoich pracowników 
w konkretnym zakresie i zwiększy polski kapitał ludzki.

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe oraz wszystkie 
wyższe szkoły techniczne, w tym politechniki, 
powinny się znajdować w każdym regionie i być 
dostosowane do przyjmowania maturzystów szkół 
branżowych z tzw. „maturą zawodową” by umożliwić 
kontynuację kształcenia w konkretnym zawodzie.

Postulat IV 

Promocja szkolnictwa zawodowego.
Niezbędna jest ogólnopolska promocja szkół zawodowych, 
w tym spotkania z gimnazjalistami i ich rodzicami. 
Należy promocję technologii i nowoczesnego kształcenia 
(np. co to jest mechatronika) wprowadzać już od 
gimnazjów, a nawet wcześniej. Wielu przedsiębiorców 
angażuje się w tego typu przedsięwzięcia. Ze względu 
na ich wagę powinny one odbywać się systematycznie, 
być stymulowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Ministerstwo Rozwoju i mieć zasięg ogólnokrajowy.

Każda szkoła ponadgimnazjalna, w tym zawodowa, 
powinna śledzić losy swoich absolwentów. Na tej 
podstawie „można będzie popularyzować w gimnazjach 
inspirujące przykłady absolwentów ze szkół zawodowych” 
[Olsztyn, IDI, dyr.]. Dzięki temu poszerzy się wśród 
młodzieży wiedza o systemie kształcenia dualnego 
i wiążącej się z nim możliwości podjęcia pracy zarobkowej 
w młodym wieku. Wpłynie to pozytywnie na nastawienie 
młodzieży i jej rodziców do szkół zawodowych.
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Postulat V 

Doradztwo zawodowe  
a rynek pracy.

Konieczne jest profesjonalne i skuteczne doradztwo 
zawodowe z prawdziwego zdarzenia. Obecnie, 
prowadzone jest najczęściej przez nauczycieli, którzy 
nie mają odpowiedniego przygotowania lub podejścia 
w tym zakresie. „Funkcja doradcy zawodowego ma zbyt 
niską rangę i jest niedoceniana” [Warszawa, IDI, prac.].

Stąd Związek pozytywnie reaguje na plany Ministerstwa 
Edukacji Narodowej mające na celu uwzględnienie tematyki 
doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji 
oraz obowiązek badania predyspozycji zawodowych 
uczniów przed wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej. 
Niezbędne jest by wyniki tych indywidualnych badań 
były przedmiotem omówienia wspólnie przez ucznia, 
rodziców, psychologa i doradcę zawodowego. Uczniowie 
i rodzice powinni być na bieżąco informowani o sytuacji 
na rynku pracy, o zawodach „przyszłości”, o nasyceniu 
rynku w obszarze zbyt popularnych zawodów, 
o trendach technologicznych i o branżach przemysłu 
szczególnie intensywnie rozwijającego się w Polsce.

Postulat VI 

Dostosowanie edukacji 
zawodowej do rynku pracy.

Trzeba zwiększyć elastyczność podchodzenia do 
nauki zawodów i nie spodziewać się, że w danej 
dziedzinie będziemy kształcić przez najbliższe 
kilkadziesiąt lat. Wystarczy by placówka edukacyjna 
była umówiona na 5 lat współpracy z pracodawcą. 
Niezbędne jest modyfikowanie programów 
nauczania szkół razem z przedsiębiorcami 
i wspólne przewidywanie ścieżek kariery przyszłych 
pracowników. Jest to szczególnie istotne przy 
kwalifikacjach, w których obserwuje się dużą dynamikę 
zmian (np. informatyk). W innych (np. w kwalifikacji 
spawacza) ta dynamika jest znacznie mniejsza.

Warto oprzeć tworzenie kwalifikacji zawodowych 
na wolnorynkowych kwalifikacjach zawodowych 
(z powodzeniem wprowadzanych np. we Francji). 
Są one oparte na cyklu życia konkretnego produktu, 
począwszy od jego projektowania, skończywszy 
na recyklingu jego i jego podzespołów.

Postulat VII

Ograniczenie skali korepetycji.

MEN reformując system edukacji poprzez wzmacnianie 
szkól zawodowych, powinien systematycznie podnosić 
poziom nauczania i wzmacniać kompetencje nauczycieli, 
zmniejszając w ten sposób zjawisko korepetycji.

Obecna skala tego zjawiska zdecydowanie wskazuje 
na spadek poziomu nauczania (badanie wyraźnie 
podkreśla zależność pomiędzy poziomem nauczania 
a zjawiskiem korepetycji) oraz pogłębianie się różnic 
społecznych zgodnie z zasadą, iż tylko zamożniejszych 
stać na korepetycje. Tym samym zmniejsza to szanse 
biedniejszej części społeczeństwa na uzyskanie 
lepszego wykształcenia. Warto również zwrócić 
uwagę na fakt, iż zjawisko udzielania korepetycji 
najczęściej odbywa się w tzw. szarej strefie.

Postulat VIII 

Nauczyciele.

Istotnym problemem wskazywanym przez wszystkich 
respondentów wywiadów pogłębionych była kwestia 
kadry w szkołach zawodowych. „Wzorem niemieckim, 
powinni oni być w fabryce 2-3 razy w tygodniu. Dzięki temu 
automatycznie poznają zmiany, jakie wchodzą w systemach 
produkcyjnych. Rozumieją też lepiej jak funkcjonuje 
fabryka, na czym polega jej kultura pracy i jaka jest jej 
logistyka organizacyjna.” [Warszawa, IDI, prac.].

„Na politechnikach powinno się kształcić studentów od 
razu dedykowanych na nauczycieli szkół zawodowych. 
Trzeba im jednak zapewnić dobre wynagrodzenie. Obecnie 
politechnikom brakuje nawet adiunktów co grozi, iż wkrótce 
na wyższych uczelniach pojawi się problem braku kadry 
nauczycielskiej. Popyt na absolwentów szkół technicznych 
jest tak duży, że ani uczelnie wyższe ani tym bardziej 
szkoły średnie techniczne nie mają szans na konkurowanie 
z atrakcyjnym wynagrodzeniem proponowanym przez przemysł 
i biznes. Zatem wkrótce może pojawić się problem braku 
kadr nauczycielskich na wszystkich szczeblach kształcenia 
technicznego. Wszystkich absolwentów i uczniów ostatnich 
lat kształcenia wyższego wchłania przemysł, brak jest źródła 
przygotowującego nauczycieli zawodówek.” [Warszawa, 
IDI, prac.2.]. Najwyższą koniecznością w tym zakresie 
jest potrzeba urynkowienia wynagrodzenia nauczycieli.
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Postulat IX 

Kompetencje miękkie 
przyszłych pracowników.

Bardzo ważne jest nabywanie kompetencji miękkich 
przez uczniów, począwszy od przedszkola. 
Nauczyciele w większości nie zdają sobie sprawy 
jak ważne są te umiejętności na każdym etapie życia. 
Umiejętność pracy w grupie, adaptacji do zmieniających 
się warunków, dobrej komunikacji, otrzymywania 
informacji zwrotnej, stymulowania kreatywności 
i automotywacji oraz poczucia współodpowiedzialności 
i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych powinny 
być rozwijane od najmłodszych lat. Stąd oczekiwanie 
by Ministerstwo Edukacji Narodowej kompleksowo 
opracowało program wdrażania kompetencji miękkich 
i do jego realizacji zaangażowało rodziców uczniów.

Postulat X 

Promocja kształcenia dualnego 
wśród dziewcząt.

Konieczne jest zachęcanie dziewcząt by podejmowały 
kierunki tradycyjnie postrzegane jako męskie. 
Przełamuje to stereotypowe myślenie o zawodach. 
pozwala też szerzej zaadresować indywidualne 
pasje i zainteresowania młodych ludzi.

Obecnie, wśród uczniów, którzy wybrali dalszą naukę 
w zasadniczych szkołach zawodowych blisko 70% 
stanowią chłopcy. Wybór kierunku kształcenia w takiej 
szkole też jest uzależniony od płci. Dziewczęta częściej 
wybierają zawody tradycyjnie postrzegane jako bardziej 
kobiece, np. związane z gastronomią. Nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby nie fakt, że respondenci wywiadów 
pogłębionych podkreślali, że wybór profilu najczęściej 
narzucany był przez rodziców lub nauczycieli, a nie 
przez ucznia. Na tym etapie edukacji dochodzi więc do 
marginalizacji indywidualnych zainteresowań młodej osoby.

Postulat XI 

Przyszłość szkolnictwa zawodowego.

W związku z niżem demograficznym, długoterminowe 
planowanie pracy szkoły zawodowej powinno być 
oparte na kształceniu zawodowym dorosłych i pomocy 
w przekwalifikowaniu się tej grupy wiekowej. Przy 
wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej to rozwiązanie efektywnie odciąży Urzędy 
Pracy wprowadzając na rynek pracy pracowników 
o kwalifikacjach pożądanych przez pracodawców.

Postulat XII 

Znajomość języka angielskiego.
Brak znajomości języka angielskiego jest podstawową 
barierą znalezienia chętnych do pracy. Podkreślają 
to zarówno przedsiębiorcy jak i dyrektorzy szkół 
zawodowych. Opanowanie tego języka w stopniu 
komunikatywnym to niezbędna umiejętność dla 
wszystkich szczebli kształcenia zawodowego.

Postulat XIII 

Korpus Fachowców.

Zarówno Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów 
Przemysłowych jak i respondenci wywiadów pogłębionych 
popierają utworzenie Korpusu Fachowców. To rozwiązanie, 
proponowane w ramach reformy szkół zawodowych, 
zakłada wsparcie kadry tych szkół przez wysokiej 
klasy specjalistów będących na emeryturze. Korpus 
Fachowców mają stanowić osoby będące wcześniej 
nauczycielami lub pracownikami przedsiębiorstw. 
„Konieczna jest weryfikacja czy dane osoby są na bieżąco 
z nowoczesnymi technologiami i mogą pomóc w doradztwie 
zawodowym i w edukacji rodziców gimnazjalistów 
(wzór z Niemiec)” [Warszawa, IDI, Prac.2.]. Postulujemy 
by sprawdzenie kompetencji tych osób odbywało się 
w sposób przejrzysty, przy udziale przedsiębiorców.

Powyższe postulaty są propozycjami do 
otwarcia dialogu z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej w sprawie szkolnictwa zawodowego 
i jego współpracy z przedsiębiorstwami.

Warszawa, 18 sierpnia 2016 roku
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Agnieszka Sip
menedżer HR, FCA, Polska

Od 1995r. związana z firmą FCA 
Poland, w której od początku 
pracuje w pionie Human 
Resources. Jako HR Manager 
zarządza obszarem Dyrekcji 
Handlowej i Służb Centralnych 
Spółki, równocześnie jest 
odpowiedzialna kompleksowo za 
Rozwój, Szkolenie, Komunikację 
Wewnętrzną oraz Organizację 
w całym FCA Poland SA.

Krzysztof Świerk
dyrektor, Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Polska

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego, 
wcześniej kierownik szkolenia 
praktycznego. W przeszłości związany 
z przemysłem, pracował m.in. dla 
grupy VW AG. Jest członkiem 
krajowego Zespołu Ekspertów ECVET 
Polska. Koordynator i autor projektów 
krajowych i międzynarodowych 
z zakresu uelastycznienia ścieżek 
zawodowych i rozwoju kompetencji 
kluczowych dla potrzeb rynku pracy.

Jens Ocksen
prezes zarządu, 
Volkswagen Poznań, Polska

Prezes zarządu Volkswagen 
Poznań od 2014 r., członek 
kierownictwa Marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe; w latach 
2010-14 członek zarządu Marki 
Volkswagen Samochody Użytkowe 
ds. Produkcji. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał m.in. przy 
produkcji Transportera T4 w 
Hanowerze, jak również podczas 
wielu projektów oraz kontraktów 
zagranicznych, m.in. w Tajpej.

Martin Koppernock
attaché ds. społecznych, 
Ambasada Niemiec 
w Polsce, Niemcy

Studiował i uzyskał tytuł dr. prawa 
we Frankfurcie n. Menem. W latach 
1992- 1996 pracownik naukowy na 
uniwersy-tetach we Frankfurcie 
n. Menem i n. Odrą. Od 2002 r. 
urzędnik w Federalnym Ministerstwie 
Zdrowia, a od 2005r. w Federalnym 
Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych.  
Od 2013 r. pełni funkcję attaché ds. 
społecznych w Ambasadzie Niemiec 
w Warszawie.

Joanna Bochniarz
prezes zarządu, Centrum 
Innowacyjnej Edukacji, Polska

Współtwórczyni AELM – 
Przymierza na rzecz Efektywnego 
Rynku Pracy. Wprowadza 
innowacyjne metody uczenia się 
poprzez Centrum Innowacyjnej 
Edukacji. Co roku organizuje 
Forum Nowej Edukacji.

Paweł Wideł
prezes zarządu, 
Związek Pracodawców 
Motoryzacji i Artykułów 
Przemysłowych, Polska

Zatrudniony jest na stanowisku 
dyrektora ds. kontaktów z rządem 
w General Motors, odpowiedzialny 
za Polskę, Czechy i Słowację. 
Pracuje w GM od roku 1991, 
zajmował różne stanowiska w GM 
w Polsce, Czechach i Rosji. Prezes 
Związku Pracodawców Motoryzacji 
i Artykułów Przemysłowych 
przy Konfederacji Lewiatan oraz 
członek zarządu Konfederacji 
Lewiatan. Odznaczony medalem 
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Krystyna Boczkowska
prezes zarządu, 
Bosch Polska, Polska

Od ponad 20 lat współtworzy 
sukces firmy Bosch w naszym kraju. 
Działa m.in. w Polsko-Niemieckiej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej 
oraz w Kongresie Kobiet. Należy 
do najbardziej wpływowych kobiet 
w Polsce, nagradzana tytułami 
Kobieta Roku czy osoby zasłużonej 
dla rozwoju rynku motoryzacyjnego. 
Ukończyła Wydział Mechaniki 
Precyzyjnej PW oraz MBA 
Executive Studies in Finance.

Małgorzata Żytko
profesor, Wydział Pedagogiczny, 
Uniwersytet Warszawski, Polska

Profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego, naukowiec 
i wykładowca akademicki 
na Wydziale Pedagogicznym, 
Kierownik Katedry Edukacji 
Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, 
członkini Polskiej Akademii Nauk 
(sekcja edukacji szkolnej i sekcja 
wczesnej edukacji), Polskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego 
oraz ATEE (Association for Teacher 
Education in Europe), ekspert 
OECD ds. wczesnej edukacji.
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Jak efektywna jest edukacja? Z badań przeprowadzonych dla Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 
wynika, że formalne kształcenie 1/3 polskich uczniów uzupełniane jest korepetycjami. Najczęściej decydują się na nie rodzice, 
którzy nie chcą by ich dzieci uczyły się w szkole zawodowej. Jednocześnie co piąty młody człowiek w Europie, po zakończeniu 
edukacji zasila rzeszę bezrobotnych.

Wzorem krajów zachodnich, w Polsce pracodawcy coraz częściej angażują się w kształcenie młodzieży. Chcąc pozyskać 
lepsze kadry, współpracują ze szkołami zawodowymi. Czego możemy nauczyć się od innych krajów na tym polu i dlaczego 
to takie istotne?

Aby porozmawiać w szerszym gronie na temat wyników Raportu zleconego przez Związek Pracodawców Motoryzacji 
i Artykułów Przemysłowych, Związek - przy wsparciu merytorycznym Centrum Innowacyjnej Edukacji - zorganizował panel 
dyskusyjny w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, w czwartek, 29 września, w godzinach 14:00-15:15.

Edukacja zawodowa. Jak to się robi w Europie i jak można w Polsce
Partner: Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 

Partner merytoryczny: Centrum Innowacyjnej Edukacji 

Tematyka:

• Po co nam szkoła? Czy rodzice chcą dla dzieci wykształcenia czy pracy?
• Szkoły i pracodawcy. Dobre praktyki edukacyjne z krajów, gdzie biznes współtworzy edukację
• Postulaty EFNI dla polskiego szkolnictwa zawodowego w oparciu o raport „Efektywna edukacja” 

Wprowadzenie do debaty i prezentacja raportu:

• Joanna Bochniarz  
prezes zarządu, Centrum Innowacyjnej Edukacji, Polska

Moderator:

• Paweł Wideł  
prezes zarządu, Związek Pracodawców Motoryzacji 
i Artykułów Przemysłowych, Polska

Panel na temat szkolnictwa zawodowego w ramach EFNI 2016.

PROgRAM PANElU
Tematy stolików 

Paneliści:

• Krystyna Boczkowska  
prezes zarządu, Bosch Polska, Polska

• Martin Koppernock 
attaché ds. społecznych, 
Ambasada Niemiec w Polsce, Niemcy

• Jens Ocksen 
prezes zarządu, Volkswagen Poznań, Polska

• Jadwiga Parada 
dyrektor, Departament Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, MEN, Polska

• Agnieszka Sip 
menedżer HR, FCA, Polska

• Krzysztof Świerk 
dyrektor, Zespół Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego, Polska

• Małgorzata Żytko 
profesor, Wydział Pedagogiczny, 
Uniwersytet Warszawski, Polska



Komentarz Związku Pracodawców Motoryzacji  
i Artykułów Przemysłowych

Branża motoryzacyjna jest kołem zamachowym 
nowoczesnej gospodarki i potrzebuje stałego zasilania 
przez wysokiej klasy specjalistów. Jest to szczególnie 
ważne w okresie przełomowych zmian, związanych 
z rewolucją internetową i szerzej z cyfryzacją gospodarki. 

Jak ważny jest przemysł motoryzacyjny w gospodarce, 
pokazują wyniki badań dokonanych w Niemczech, 
które dowodzą, że w tym sektorze gospodarki 
pracuje do 45% wszystkich zatrudnionych. 
W Polsce, nasza branża jest druga pod względem 
zatrudnienia, zaraz po przemyśle spożywczym. 

Musimy pamiętać, że branża motoryzacyjna to nie 
tylko produkcja samochodów. W Polsce stale rośnie 
znaczenie producentów części zamiennych i podzespołów, 
dostarczających swoje produkty do producentów 
samochodów na całym świecie. Nie możemy też zapomnieć 
o ważnym segmencie sprzedaży i serwisu samochodów.

Nasza branża potrzebuje pracowników z różnymi, 
wciąż rosnącymi kompetencjami. Uważamy jednak, 
że obecny system edukacji zawodowej nie jest na 
tyle wydolny, aby dostarczyć branży niezbędnych 
specjalistów. Niestety, w Polsce nie ma wystarczająco 
ukształtowanego systemu, w którym pracodawcy byliby 
aktywną stroną procesu kształcenia zawodowego. 

Ta nieprawidłowość w systemie edukacji specjalistów dla 
branży motoryzacyjnej (ale też innych obszarów gospodarki) 
sygnalizowana jest od wielu lat. Spowodowała, iż Związek 
Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych 
zdecydował się przeprowadzić badanie diagnozujące 
przyczyny takiego stanu rzeczy. Badanie zawiera nie tylko 
genezę obecnej, krytycznej sytuacji w jakiej znajduje się 
polskie szkolnictwo zawodowe, ale próbuje również znaleźć 
najlepszą drogę skutecznego wyjścia z obecnego impasu. 
Co nas bardzo cieszy, pracując nad tematem szkolnictwa 
zawodowego, jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, które jest zainteresowane wynikami 
naszych prac oraz postulatami płynącymi z badania.

Konieczność przywrócenia szkolnictwu zawodowemu 
zasłużonej rangi i znaczenia dotyczy wszystkich dziedzin 
polskiej gospodarki. Mamy ogromny deficyt specjalistów 
technicznych na poziomie szkół średnich, który wynika 
z zaniedbań popełnianych od roku 1998. To właśnie 
wówczas szkolnictwo zawodowe powoli, ale skutecznie 
zaczęto likwidować. Miejsce technicznych szkół średnich 
zajęły licea, które z natury swojej przygotowują młodzież 
do studiowania. Ten system odejścia od technicznego 
wykształcenia średniego spowodował katastrofalne dla 
gospodarki odwrócenie proporcji absolwentów liceów 
i szkół technicznych z pożądanej proporcji (70% szkoły 
techniczne i 30% licea ogólnokształcące) do proporcji 
niemalże odwrotnej (absolwenci liceów stanowią 
obecnie ponad 60% i nie otrzymują w ramach nauki 
żadnego szkolenia praktycznego u pracodawców). 

Tymczasem postęp technologiczny w każdej dziedzinie 
gospodarki, a szczególnie w motoryzacji, jest tak 
duży, że, aby nadrobić tę lukę i zaordynować polskiej 
gospodarce zasilenie w postaci tysięcy potrzebnych jej 
techników, należy pilnie podjąć działania naprawcze. 

Przy okazji badania stanu szkolnictwa zawodowego, 
Związek zlecił też zgłębienie przyczyn innego zjawiska 
jakim są w Polsce korepetycje. Z przeprowadzonych 
badań wynika, iż wpływ na korepetycje ma jakość 
systemu edukacji ( im słabsza, tym zjawisko większe) oraz 
uwarunkowania kulturowo-społeczne. Badanie wykazało 
również, iż na korepetycje stać raczej zamożniejszą część 
społeczeństwa co oznacza, iż ich występowanie pogłębią 
różnice społeczne. Dlatego w naszych postulatach 
zawarliśmy wnioski mające na celu ograniczenie 
korepetycji poprzez podniesienie poziomu nauczania.

Badania zlecone przez nasz Związek pozwoliły nam 
przygotować szereg innych, ważnych postulatów. Przede 
wszystkim należy zwiększyć zaangażowanie pracodawców, 
między innymi poprzez szkolnictwo dualne i praktyki 
zawodowe. Przywrócić prestiż szkolnictwu zawodowemu 
poprzez pozytywną promocję i komunikację, prezentację 
perspektyw szybkiego zdobycia dobrze płatnej pracy 
oraz zdobycia przez młodych ludzi niezależności. 
Dodatkowo należy umożliwić stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych i płynną kontynuację kształcenia zawodowego. 
Istotnym czynnikiem jest skuteczne doradztwo zawodowe, 
tak, aby młodzież mogła podjąć świadome decyzje co 
do swojej przyszłości. Edukacja zawodowa musi się 
elastycznie dostosować do zmieniających się wymogów 
rynku pracy. Ważnym ogniwem zdobywania wiedzy 
technicznej są nauczyciele zawodu. W związku z brakiem 
systemu szkoleń tej grupy zawodowej, jest ich zbyt mało. 
Nauczyciele zawodu powinni regularnie uzupełniać wiedzę 
na uczelniach, ale i w nowoczesnych zakładach. Nauczyciele 
mogą być wsparci przez Korpus Fachowców, skupiający 
doświadczonych pracowników, którzy będąc na emeryturze 
mogą wesprzeć proces nauki zawodu. Powinniśmy 
odwrócić trend odchodzenia dziewcząt od szkolnictwa 
zawodowego, wdrażać niezbędne we współczesnym 
świecie kompetencje miękkie i zapewnić niezbędną dziś 
znajomość języka angielskiego. Wszelkie zmiany i reformy 
powinny oczywiście uwzględniać zachodzące na naszych 
oczach zmiany demograficzne i społeczne. Uważamy też, 
że możemy i powinniśmy wykorzystać najlepsze praktyki 
krajów, takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria, które 
ukształtowały skuteczny system szkolnictwa zawodowego.

Mamy głęboką nadzieję, że nasz raport spotka się 
z zainteresowaniem przedsiębiorców, nauczycieli, 
rodziców, młodzieży, samorządów i rządu. 
Jesteśmy przekonani, że nasze postulaty mogą 
skutecznie pomóc w dobrej i efektywnej zmianie 
systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. 

eFeKtywna eDUKaCja
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