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1. Wprowadzenie 
 

Ten dokument jest rezultatem projektu (Intellectual Output – IO) „e-Przewodnik: Kształcenie 

zawodowe w środowisku pracy - Twoja szansa”. Ma on na celu podsumowanie tego jak 

postrzegana jest oraz jakie potrzeby rodzi w systemie edukacji i na rynku pracy, praktyka 

szkolnictwa zawodowego. Jest to raport badawczy odnoszący się do I rozdziału pracy naukowej 

„Materiały szkoleniowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego i przedstawicieli 

przedsiębiorstw”, stworzony w celu uzyskania jasnego i głębokiego zrozumienia głównych 

wyzwań, motywacji, bodźców i przeszkód z którymi stykają się nauczyciele/trenerzy/kadra 

nauczycielska (1) oraz pracodawcy/kadra z zakładu pracy (2), zaangażowani w WBL – Kształcenie 

Zawodowe w Środowisku Pracy. Aby uzyskać ten poziom zrozumienia, wprowadzono następującą 

metodologię: 

• Badanie materiałów źródłowych, aby zrozumieć krajowe realia 

• Badania terenowe przez ankietę przeprowadzoną wśród dwóch wymienionych powyżej 

grup 

Wszyscy partnerzy projektu prowadzili badania materiałów źródłowych jak i badania terenowe 

w ich własnych krajach zgodnie z wytycznymi ISQ, nadzorującego IO. 

W ramach badań materiałów źródłowych, zgodnie z założeniami pierwszego rozdziału, każdy z 

partnerów dostarczył: 

• zarys ogólny sytuacji kształcenia zawodowego w danym kraju.  W tym: data utworzenia 

takiego szkolnictwa, aktualne dane, opis procesu edukacji, główni zaangażowani w 
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proces, procedury związane z pracodawcami i przedsiębiorstwami, dane dotyczące 

zatrudnienia ludzi młodych. 

• co najmniej jeden przykład dobrej praktyki w programach kształcenia zawodowego lub 

doświadczeń z nim związanych. Podstawą powinna być literatura przedmiotu 

podsumowująca badania, raporty, studia przypadku/dobrej praktyki w zakresie roli 

nauczycieli kształcenia zawodowego i szkół, a także pracodawców zaangażowanych w ten 

proces. 

Przykłady mogą pochodzić z kraju lub zagranicy i mogą być częścią wcześniejszych projektów 

europejskich. 

Na badania terenowe składają się dwa różne kwestionariusze zgodnie ze specyfiką dwóch grup 

docelowych (trenerzy/nauczyciele/wychowawcy oraz pracodawcy). Obydwa kwestionariusze 

podzielone są na trzy części: profil, doświadczenie i podsumowanie; zawierają 16 pytań 

zamkniętych i 7 otwartych. 

Odpowiedzi mogły być dowolne; grupa nauczycieli musiała odpowiedzieć na co najmniej 5 pytań, 

a przedstawiciele pracodawców na co najmniej 10. 

Ten raport jest pierwszą z dwóch przewidywanych części pracy naukowej. Drugi rozdział (druga 

część) będzie zawierać wiadomości uzupełniające: wskazówki, zalecenia, wytyczne, których 

adresatami są uczący się i młodzież. W drugim rozdziale prezentowane będą również materiały  i 

wyniki szkoleń zawodowych w środowisku pracy, które miały miejsce podczas projektu dwa lata 

temu. 

Raport prezentuje wspólne ustalenia i rezultaty badań z fazy badawczej projektu. 
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2. Badania źródłowe - Kształcenie zawodowe w środowisku pracy 

w krajach partnerskich 
 

2.1. Portugalia 
W Portugalii kształcenie zawodowe (VET) funkcjonuje od 1984 roku i obejmuje formalny system 

kształcenia i system kształcenia zawodowego, uzyskuje się zatem podwójny dyplom. Kształcenie 

zawodowe regulowane jest ustawą nr 102/84 z 29 marca. Ustawę tą znowelizowano dwanaście 

lat później (nr 205/96 z 25 października). Ustawodawca dostosował zmiany w zakresie 

pedagogicznym jak i organizacyjnym do aktualnych potrzeb kształcenia, szkolenia i rynku pracy 

zachowując charakter, zasady i cele wytyczone pierwotnie. Ponowne wprowadzenie kształcenia 

zawodowego, zawieszonego w 1974 roku, było całkowicie zintegrowane w ramach Europejskiej 

Wspólnoty Gospodarczej (1986) i nastąpiło po wprowadzeniu ustawy “Lei de Bases do Sistema 

Educativo" z 1986 nr 46/48 z 14 października, w której wprowadzono kształcenie zawodowe w 

szkolnictwie prywatnym (ustawa nr 26/89 z 21 stycznia, zastąpiona później ustawą 4/98 z 8 

stycznia), pod nadzorem Ministra Edukacji.  

Głównym celem jest zwiększenie zasobów pracowniczych przy zachowaniu przejrzystości             i 

porównywalności obu systemów, również w zakresie mobilności uczniów i ich szans na zdobycie 

zatrudnienia. 

 

Obecnie Ministerstwo Edukacji jest odpowiedzialne za większość typów kształcenia, włączając 

kształcenia i szkolenie zawodowe w szkołach, podczas gdy Ministerstwo Pracy odpowiada za 

system odbywania praktyk, ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe (CVET) prowadząc 

aktywną politykę rynku pracy. Ministerstwa dzielą odpowiedzialność za kształcenie i szkolenie 

zawodowe w szkole tworząc strategie rozwoju, podczas gdy odpowiednie samorządy lokalne są 
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odpowiedzialne za ich wdrożenie. Narodowy System Kwalifikacji (SNQ) przekształcił szkolenia 

zawodowe w szkolnictwie i na rynku pracy w jeden system. 

 

Między 2004 a 2014 zarówno w prywatnych jak i państwowych szkołach zawodowych znacząco 

wzrosła liczba uczniów: do 50% w szkołach prywatnych i do 39% w szkołach państwowych 

przewyższając inne szkoły średnie. 

Młodzi ludzie mogą wybrać różne typy kształcenia zawodowego pod warunkiem spełnienia 

wymagań dotyczących wieku i ścieżki edukacyjnej. Korelacja jest zapewniona między 

kształceniem ogólnym a zawodowym. Poniżej prezentowane są główne typy kształcenia 

zawodowego dla młodzieży w Portugalii: 

 

• Programy kształcenia zawodowego na poziomie szkoły podstawowej (programy dla 

młodych ludzi: cursos de educação e formação de jovens (CEF)) to kształcenie szkolne 

zawierające kształcenie zawodowe (WBL) określane w kraju mianem szkoleń 

praktycznych. 

• Programy kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej (programy zawodowe, 

CEF oraz programy edukacji artystycznej),  to kształcenia szkolne zawierające kształcenie 

zawodowe w środowisku pracy (WBL), za wyjątkiem niektórych programów szkolnictwa 

artystycznego. 

• Programy praktyk zawodowych, które w 40% składają się ze szkolenia w zakładzie pracy. 

Konieczne jest zawarcie umowy między danym zakładem pracy a praktykantem. 

• Programy kształcenia zawodowego na poziomie szkół policealnych łączą kształcenie 

ogólne, naukowe i technologiczne z kształceniem zawodowym w środowisku pracy (WBL).  

Kształcenie zawodowe w środowisku pracy składa się z programów  specjalizacji 

technologicznych (TSP - 30 do 46 %) i policealnych CEF (18%). 

 

Przez długi czas kursy praktyczne (Cursos de Aprendizagem) były główną ścieżką do 

kwalifikowania i uzyskania dyplomu przez młodych ludzi, którzy przerwali naukę. Kursy 

praktyczne organizowane są przez Narodowy Instytut Pracy i Edukacji (Instituto do Emprego e 
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Formação Profissiona) i podległe Ministerstwu Pracy. Przedsiębiorstwa postrzegane są przez 

Instytut jako uprzywilejowane miejsca, w których można zdobyć wiedzę praktyczną w 

rzeczywistym miejscu pracy, co jest znaczącą częścią nauki. 

Kursy zawodowe na poziomie szkoły średniej charakteryzuje silny związek ze środowiskiem 

pracowniczym. Nauka trwa 3 lata a program nauczania opracowany jest przez Ministerstwo 

Edukacji w postaci Krajowego Katalogu Kwalifikacji (National Qualification Catalog)1. Mając na 

względzie dobro ucznia, kształcenie ukierunkowane jest na rozwój predyspozycji indywidualnych, 

a także umiejętności zawodowych niezbędnych do wykonywania danego zawodu jaki jest 

pożądany na lokalnym rynku pracy - pierwszeństwo mają oferty szkoleń, które odpowiadają na 

aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Program  przygotowuje też chętnych do dalszego 

kształcenia w szkołach policealnych lub wyższych. 

 

Treści kształcenia zawodowego podzielone są na 4 części: społeczno-kulturową, naukową, 

technologiczną i praktyczną. Liczba godzin zajęć edukacyjnych waha się między 3200 a 3440; 

zajęcia o charakterze technicznym trwają 1100 godzin; praktyki w zakładzie pracy od 600 do 840 

godzin i mogą być rozdysponowane na wszystkie 3 lata nauki w zależności od programu szkoły 

każdorazowo zatwierdzanego przez Ministerstwo Edukacji. Pod koniec trzeciego roku uczniowie 

piszą pracę dyplomową (Prova de Aptidão Profissional), której bronią podczas egzaminu 

otwartego. 

Uczniowie którzy ukończyli szkołę otrzymują certyfikat kwalifikacji zawodowych i dyplom szkoły 

średniej, na poziomie IV według EQF (Europejskie Ramy Kwalifikacji) i mogą od razu pracować w 

zawodzie lub kontynuować naukę na studiach. 

 
 

                                                      
1 Krajowy Katalog Kwalifikacji gdzie wymienione są standardy kwalifikacji zawodowych, według systemów EQF i 
NQF. http://www.catalogo.anqep.gov.pt 
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Grafika nr 1.  Odsetek młodych ludzi na kursach zawodowych (publicznych i prywatnych w Portugalii (2000-2012), 
źródło: DGEEC (GEPE) (2000-2012) 

 

 
Instytucje odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie w Portugalii: 

• ANQEP – Państwowa Agencja do Spraw Kwalifikacji i Szkolnictwa Zawodowego 

• DGERT - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy 

• IEFP – Portugalski Instytut Pracy i Doskonalenia Zawodowego 

• MEC – Ministerstwo Edukacji i Nauki (sektor edukacji) 

• MSESS –  Ministerstwo Solidarności, Pracy i Pomocy Społecznej (szkolenia). 

Szkoła CEFAE/EPFA i ISQ to portugalskie instytucje, które są częścią konsorcjum WBL -Szkolnictwa 

Zawodowego w Środowisku Pracy. CEFAE/EPFA to prywatna szkoła zawodowa, która oferuje 

kursy zawodowe (9 rodzajów) daje uczniom dyplom szkoły średniej i kwalifikacje zawodowe – 

poziom IV według Europejskich Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. 

W tym roku EPFA organizuje praktyki dla uczniów odbywających kursy zawodowe w różnych 

specjalizacjach: audiowizualnej, społeczno-kulturalno-rozrywkowej, turystycznej, opieki 

społeczno-psychologicznej, technika zarządzania w sporcie, winiarstwo i enologia, kontroli 
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jakości żywienia, rolniczej, technika medycznego, trwające 10 tygodni na drugim i trzecim roku 

nauki. 

W tym procesie główne role grają: szkoła kierująca ucznia (rada i koordynator każdego kursu), 

przedsiębiorstwo przyjmujące (opiekun stażu) oraz uczeń wraz z pełnomocnikami (rodziną). 

Praktyki są przygotowywane, planowane, monitorowane, ewaluowane przez szkołę 

(koordynatora), przez opiekuna stażu w firmie i samego ucznia. 

W EPFA, dyrekcja szkoły wraz z koordynatorami utworzyli bazę danych/platformę informacyjną 

o pracodawcach, które są aktualizowane po regularnie odbywających się spotkaniach. Jest to 

jeden z elementów partnerskiego podejścia do szkoleń. Pracownicy szkoły zachęcają do działania 

i wspierają wszystkich zaangażowanych w kształcenie w zawodzie pielęgnując tym samym dobre 

relacje ze społecznością i przedsiębiorcami oraz  przyczyniając się do zdobycia większego 

doświadczenia zawodowego przez uczniów. 

ISQ – Instytut Technologii i Jakości to niezależna portugalska organizacja non profit utworzona w 

1965 roku, która zapewnia wsparcie naukowe i technologiczne oraz promuje stałą poprawę 

jakości, innowacyjności i bezpieczeństwa osób i mienia w przemyśle i usługach. Wraz z 

międzynarodowymi firmami z ponad 40 krajów przyczynia się do kształcenia i rozwoju 

pracowników. 

ISQ prowadzi kursy szkoleniowe począwszy od poziomu 2 (podstawowy) do poziomu 8 

(podyplomowy), systemy oceniania i certyfikowania, a także kilka innych rozwiązań dla firm 

koncentrujących się na projektach Human Capital Valorisation (Waloryzacja Kapitału Ludzkiego) 

i programach szkoleniowych „pod klucz”. 

Specjaliści od szkolenia technologicznego w innowacyjnych dziedzinach w sektorach, w których 

działa ISQ uzupełniają zakres działalności kształcenia zawodowego przekrojowymi 

umiejętnościami i wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, pedagogiki, behawioryzmu i procesów 

poznawczych. Znajdowanie i proponowanie alternatywnych ścieżek rozwoju i elastycznych 

metod szkolenia  jest ich celem i codzienną pracą, dlatego też ISQ jest zaangażowane w Projekty 

Europejskie od przeszło 20 lat. 
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2.2. Austria 

Dualny system edukacji łączy praktyki w firmach i kształcenie zawodowe w szkole. Taki system 

jest praktykowany w kilku państwach, zwłaszcza w Austrii, Niemczech, Szwajcarii ale też w Danii, 

Holandii i Francji. 

W dualnym systemie edukacji Duales Ausbildungssystem młodzi Austriacy mogą wybierać 

spośród 214 praktyk zawodowych (Ausbildungsberufe; stan na rok 2014), takich jak asystent 

medyczny, optyk, zdun. Wiedza i umiejętności są precyzyjnie określone i zdefiniowane przez 

krajowe standardy: menadżer przemysłowy nabywa zawsze te same umiejętności i uczy się 

planowania produkcji, księgowości i kontrolingu, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, 

przepisów handlowych itd. 

Grafika poniżej pokazuje, że po 8 roku nauki uczniowie w Austrii mogą wybierać między 

kształceniem zawodowym a ogólnym. 
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Jedną z części dualnego nauczania jest odbywanie praktyk w firmach przez trzy do pięciu dni w 

tygodniu. Firma jest odpowiedzialna za zapewnienie uczniom wysokiej jakości szkolenia w 

odpowiednim wymiarze godzin, co jest ustalone dla każdego zawodu.  

W Austrii takie praktyki mogą być uzupełnione o lekcje w warsztatach pracy prowadzonych przez 

cechy rzemieślnicze i izby handlowe w celu skompensowania jednostronności kształcenia w 

jednej firmie. Te dodatkowe kursy trwają trzy lub cztery tygodnie w roku. W szkole zawodowej 

uczniowie spędzają około 60 dni w roku, w blokach jedno lub dwutygodniowych rozłożonych w 

całym roku. Te lekcje w szkołach są drugą częścią dualnego systemu kształcenia. 

Odpowiedzialność za tą część kursu leży po stronie organów władzy w każdym kraju związkowym 

Austrii. Nauczane są zarówno przedmioty ogólne (np. język niemiecki, polityka, ekonomia, religia 

czy nawet wychowanie fizyczne ) jak i teoretyczne przedmioty zawodowe. Lekcje mogą być 

dzielone (jeden lub dwa dni w tygodniu) lub łączone w kilkutygodniowe bloki. 

Mniej preferowane są zawody wybierane przez niewielką liczbę uczniów, gdzie muszą oni 

dojeżdżać do bardzo oddalonych szkół w których nauczane są akurat te przedmioty2.  

                                                      
2 Więcej informacji na stronie http://www.ibw.at/images/ibw/bbs/bb_europa_14_en.pdf 
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2.3. Łotwa 

Wdrażanie nauczania zawodu w środowisku pracy przez odbywanie praktyk staje się priorytetem 

w szkolnictwie zawodowym również na Łotwie. Sprzyja temu rosnąca świadomość zależności 

między planowaniem nauczania zawodowego a aktualnymi potrzebami rynku pracy. 

W 2013 roku rządy Łotwy i Niemiec podpisały umowę o wsparciu i pomocy we wprowadzeniu 

dualnego nauczania zawodowego. Celem jest zaadaptowanie systemu niemieckiego do realiów 

łotewskich. Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło pilotażowe warsztaty nauczania 

zawodowego w środowisku pracy  zapraszając instytucje kształcenia zawodowego do 

dobrowolnego zaangażowania w projekt pilotażowy. Było to ogromne wyzwanie biorąc pod 

uwagę brak wcześniejszego doświadczenia, gdyż na Łotwie tradycyjnie naucza się i kształci 

zawodowo w środowisku szkolnym.  

W 2013 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zaproponowało 10 szkołom zawodowym 

przeprowadzenie projektu pilotażowego i 6 szkół zgodziło się go uruchomić w roku szkolnym 

2013/2014. Pierwsze Szkoły Zawodowe zaangażowane w projekt to: 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Valmiera 

• Państwowe Technikum w Rydze 

• Centrum Kształcenia Zawodowego Uczelnia Techniczna w Windawie 

• Państwowa Uczelnia Techniczna w Ogre 

• Technikum w Jełgawie 

• Technikum w Smiltene 

• Ryski Uniwersytet Techniczny 

W projekcie pilotażowym wzięło udział 145 uczniów w 17 różnych programach, a także 29 

przedsiębiorstw. Na dzień dzisiejszy w programie bierze udział 20 szkół i 170 firm. 

Pierwsze rezultaty wdrożenia projektu były niezwykle inspirujące – z perspektywy wszystkich 

zaangażowanych stron w tym rodzin uczniów, a zwłaszcza młodzieży która jest dumna z bycia 

częścią prawdziwego środowiska pracy i z zarabiania własnych pieniędzy. Należy uznać, że 
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popularność i uznanie dla WBL - Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy rośnie, gdyż 

większość instytucji kształcenia zawodowego w kraju wyraziło gotowość do udziału w projekcie 

pilotażowym w roku szkolnym 2014/2015. Należy uznać to za ogromny sukces, biorąc pod uwagę, 

że jeszcze półtora roku temu niewielu uczestników programu miało świadomość istnienia WBL i 

takiego podejścia do kształcenia, który do tej pory praktykowany był tylko w dziedzinach 

rzemieślniczych. Ministerstwo Edukacji i Nauki będzie analizować wyniki tego projektu i później 

podejmie decyzję czy wprowadzać WBL na poziomie systemowym, biorąc pod uwagę szczególny 

kontekst łotewski: potrzeby gospodarki krajowej, przewagę małych i mikro przedsiębiorstw itp. 

Jakkolwiek pierwsze poważne zmiany stały się faktem: niezbędne zmiany w ramach prawnych, 

potrzeba systemu zachęt dla pracodawców i przede wszystkim dobrze przemyślana kampania 

promocyjno-informacyjna docierająca do szerokiego spektrum grup docelowych przy wsparciu 

efektywnego systemu poradnictwa zawodowego. Grupami docelowymi są dostawcy usług 

edukacyjnych i szkoleniowych, stowarzyszenia pracodawców i profesjonalistów, administracja 

publiczna na państwowym, regionalnym i lokalnym szczeblu, partnerzy społeczni oraz potencjalni 

uczniowie i ich rodziny, którym należy dać jasny przekaz z ofertą świetnego szkolenia i 

potencjalnej pracy. 

Na podstawie memorandum podpisanego w 2012 roku przez rządy Łotwy, Niemiec oraz innych 

członków UE, Łotwa zawiązała sojusz dla realizacji wspólnych celów zrównoważonego rozwoju i 

doświadczenia, bazujący na szkolnictwie zawodowym i promowaniu zatrudniania młodych ludzi. 

Od października 2013 roku Niemiecko-Bałtycka Izba Handlowa, Niemieckie Ministerstwo Edukacji 

i Badań Naukowych i wielu innych partnerów ściśle współpracują z Ministerstwem Edukacji i 

Nauki na Łotwie w zakresie następujących działań: 

• Wymiana doświadczeń: networking, konferencje, wizyty studyjne 

• Trenowanie trenerów: materiały treningowe i kursy 

• Doradzanie firmom jak angażować się w kształcenie zawodowe w środowisku pracy 
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• Rozwój modułu praktycznego dla spedytorów jako dodatkowy projekt pilotażowy do 

nauczania w środowisku pracy 

• Pomysły na strategie marketingowe poprawiające społeczny wizerunek nauczania w 

środowisku pracy 

Niektóre działania są oceniane na bieżąco i już przyniosły pierwsze rezultaty, co widać w 

statystykach Państwowej Agencji Zatrudnienia. Według tej agencji w roku poprzednim było 7880 

bezrobotnych młody ludzi w wieku poniżej 24 lat. W tym roku ich liczba zmniejszyła się o 1409 

czyli 17,8%. W 2015 roku 21 094 młodych ludzi znalazło zatrudnienie. 
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2.4. Polska 

Polski system edukacji ma następujące ścieżki kształcenia i edukacji zawodowej: 

• System kursów 

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia po gimnazjum) 

• Technikum (4-letnie po gimnazjum) 

• Szkoły policealne dla dorosłych (1,5-, 2-letnie po szkole średniej) 

Egzaminy zawodowe składają się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. Centralna Komisja 

Egzaminacyjna przygotowuje zadania. Zadania podczas trwania egzaminu są takie same w całym 

kraju. 

Wszystkie formy kształcenia zawodowego zawierają trening praktyczny zależny od poziomu, 

specjalizacji i czasu trwania. 

Instytucją, która zajmuje się popularyzacją kształcenia zawodowego w Polsce jest Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).  Jest to publiczny ośrodek o 

zasięgu ogólnopolskim,  który zajmuje się szkoleniami dla nauczycieli i podlega Ministerstwu 

Edukacji Narodowej. 

Główne cele centrum to: inspirowanie, przygotowywanie i koordynowanie aktywności 

związanych z rozwojem zawodowym nauczycieli ze szkół zawodowych i szkół dla dorosłych; 

przygotowuje i wykonuje przedsięwzięcia edukacyjne związane z etapami transformacji edukacji 

w Polsce. 

Centrum współpracuje z innymi centralnymi instytucjami państwowymi i edukacyjnymi jak 

również organizacjami pozarządowymi z Polski i z zagranicy. Centrum zbiera, przetwarza i 

rozpowszechnia informacje związane z kształceniem zawodowym i ustawicznym. 

Informacje publikowane w biuletynie dotyczą kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz 

nowych inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
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3. Badania źródłowe - Szkolnictwo Zawodowe w Środowisku Pracy 

– dobre praktyki w krajach partnerskich  
 

3.1. Portugalia 
 
Dobra Praktyka nr 1 – Szkolnictwo zawodowe w środowisku pracy w przemyśle 

metalurgicznym i  maszynowym 

Centrum Kształcenia Zawodowego Przemysłu Metalurgicznego to organizacja non-profit 

ustanowiona na podstawie umowy między Instytutem Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego a 

organizacjami pracodawców w sektorze metalurgicznym i maszynowym. Zapewnia szkolenia 

zawodowe dla młodzieży i dorosłych oraz procedury pozwalające ocenić umiejętności uzyskane 

przez dorosłych w sposób nieformalny lub pozaformalny. 

Praktyki w centrum CENFIM trwają około 106 tygodni, z czego 43 tygodnie to nauczanie zawodu 

na terenie zakładów pracy. Kursy organizowane są w trzech sesjach na bazie modelu 

przemiennego. Każda sesja zaczyna się w centrum a kończy szkoleniem w miejscu pracy w 

następującym systemie: 

- 1 sesja - 34 tygodnie, w tym 9 tygodni w pełnym wymiarze godzin  

- 2 sesja - 36 tygodni, w tym 15 tygodni w pełnym wymiarze godzin  

- 3 sesja - 36 tygodni, w tym 19 tygodni w pełnym wymiarze godzin  
  

W program centrum CENFIM bazujący na szkoleniu w miejscu pracy zaangażowanych jest pięć 

grup: pracodawca, centrum szkoleń, koordynator szkoleń, opiekun stażu, uczniowie. Aby 

zapewnić zrównoważoną naukę program podzielony jest na trzy etapy: 

- przed rozpoczęciem praktyk w przedsiębiorstwie 

- monitorowanie i wspieranie w czasie odbywania praktyki w przedsiębiorstwie 

- kontrola i ewaluacja 
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CENFIM korzysta z ISO 9001:2000 jako podstawy do wdrażania cyklu jakościowego. 

Zmienny model pomaga w osiągnięciu synergii pomiędzy organizatorem praktyk a rynkiem pracy. 

Procent zatrudnienia praktykantów wzrósł do 90%. Dodatkowo ankieta przeprowadzona wśród 

pracodawców pokazuje jak bardzo praktykanci wykorzystują umiejętności nabyte podczas stażu. 

Przez cały okres trwania procesu kształcenia w środowisku pracy odbywają się regularne 

spotkania CENFIM i pracodawców w celu monitorowania postępów. Pozwala to na stałą 

ewaluację programu. 

Przeciętnie CENFIM współpracuje z 600-700 przedsiębiorstwami przy programach kształcenia 

zawodowego w środowisku pracy i każdego roku około 2000 praktykantów kończy praktyki. 

Każdy z nich osiąga poziom 4 NQF kwalifikacji zawodowej, w tym dyplom ukończenia szkoły 

średniej i dyplom zawodowy. 

http://www.eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/casestudies/Portugal-1.aspx 

Dobra Praktyka nr 2 – Większe zaangażowanie pracodawców 

Szkoła Zawodowa w Aveiro (EPA) to szkoła prowadzona przez regionalną organizację non-profit  

Związek Edukacji i Rozwoju Okręgu Aveiro. EPA dobrowolnie zwiększyła liczbę nauczania w 

środowisku pracy na swoich kursach zawodowych. To pomaga wzmocnić zaangażowanie 

przedsiębiorstw w szkolenie młodzieży, rozwój programów nauczania odpowiadających na 

potrzeby rynku pracy i pomaga uczniom przyzwyczaić się do środowiska pracy. 

Uczniowie zdobywają praktyczne doświadczenie w każdym z trzech lat nauki. Poprzez 

zastosowanie modelu zmiennego uczniowie łączą zajęcia w  laboratoriach w technologicznym 

kampusie EPA z pełnoetatową praktykę u pracodawcy. Różne rozwiązania zostały stworzone aby 

sprostać potrzebom lokalnych przedsiębiorców, w odpowiedzi na aktualną sytuację w kraju, a 

także jako część projektu europejskiego organizowanego przez szkołę. W EPA zespół 

http://www.eqavet.eu/workbasedlearning/GNS/casestudies/Portugal-1.aspx
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monitorujący i zawodowy prowadzi platformę internetową na której znajdziemy informacje o 

pracodawcach – aktualizowane przez regularne spotkania jako część partnerskiego podejścia do 

szkoleń. Zespół ten zachęca i wspiera wszystkie strony zaangażowane w kształcenie zawodowe 

w środowisku pracy: praktykantów (i ich rodziców), nauczycieli szkolnych i opiekunów praktyk. 

Przebieg praktyk jest zapisywany i monitorowany na platformie internetowej, na czym korzystają 

wszyscy zaangażowani w proces - dzięki niej mogą wyrażać swoją opinię i swoje potrzeby. 

Transparentny charakter tej platformy wzmacnia zaangażowanie EPA w naukę zawodu w miejscu 

pracy i wspiera ciągłe usprawnianie. 

W Szkole Zawodowej w Aveiro (EPA) kursy zawodowe trwają 112 tygodni, a w ich skład wchodzi 

nauka w środowisku pracy w zmiennym modelu godzinowym. Uczniowie przez większość          3-

letniej nauki przez jeden dzień w tygodniu przebywają w firmie (w sumie ok. 80 dni).                     W 

program nauki zawodu w środowisku pracy w szkole EPA zaangażowanych jest sześć grup: 

pracodawca, szkoła zawodowa, ekipa monitorująca i zawodowa, koordynator kursu, opiekun 

praktyk i uczeń. Aby zapewnić stałość programu przebiega on w pięciu etapach: planowanie, 

monitorowanie i stała ewaluacja, udoskonalanie i dostosowywanie, ewaluacja końcowa, 

kontynuacja. 

 http://eqavet.eu/workbasedlearning/gns/casestudies/all-case-studies/portugal/14-03-

12/Portugal_2_%e2%80%93_Getting_employers_more_involved.aspx 
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3.2. Austria  

Dobra praktyka nr 1 – Związek szkoleniowy 

W ramach związku szkoleniowego firmy mogą szkolić praktykantów w zakresie, w którym 

pojedynczo mogą nie mieć możliwości zapewnienia całości wiedzy i umiejętności. W takich 

przypadkach Ustawa o Szkoleniu Zawodowym (Berufsausbildungsgesetz, BAG) zapewnia 

przymusowy sojusz szkoleniowy: dopuszcza się prowadzenie szkoleń jeżeli szkolenie 

uzupełniające jest przeprowadzane planowo w innej firmie lub placówce edukacyjnej (np. WIFI, 

bfj). Niemniej w pierwszej firmie musi być możliwość nauki wiedzy i umiejętności niezbędnych 

dla praktyki zawodu. W Umowie Praktyk (lub w jednym z załączników) taka sytuacja musi być 

wyszczególniona z wymienieniem partnerów związku. Jest też możliwość zawiązania 

dobrowolnego związku szkoleniowego, gdy firmy szkolące chcą dodatkowo rozszerzyć program 

praktyk (np. o programy komputerowe specjalnego zastosowania, języki obce, kompetencje 

miękkie itp.). 

W niektórych krajach związkowych zinstytucjonalizowane zrzeszenia szkoleniowców zostały 

ustanowione (takie jak Górnoaustriackie Zrzeszenie Firm Szkoleniowych – FAV OÖ) w celu 

dostarczania informacji o możliwych partnerskich przedsiębiorstwach i instytucjach 

edukacyjnych oraz  koordynacji różnych rodzajów sojuszów szkoleniowych.  

Formy zrzeszeń szkoleniowych: 

1. Przymusowe zrzeszenia szkoleniowe  

1.1. Dla firm które nie mogą nauczać wszystkich treści programowych praktyk 

2. Zrzeszenie dobrowolne 

2.1. Nauka dodatkowej wiedzy i umiejętności które wykraczają poza profil zawodowy 

3. Dodatkowe opcje 

3.1. Wymiana praktykantów między dwiema lub więcej firmami 

3.2. Jednostronne wysłanie praktykantów do innej firmy lub kilku innych firm lub 

warsztatów (zwykle za opłatą) 
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3.3. Uczestnictwo w programach lub kursach instytucji IVET za opłatą 

Dobra Praktyka nr 2 – Nagrody dla firm 

Nagroda państwowa “Państwowe odznaczenie dla firmy szkoleniowej” 

Wyróżnienia Ministerstwa Finansów – „Państwowe odznaczenie dla firmy szkoleniowej” dla firm 

za szczególne zasługi w praktykach zawodowych. Kryteria tego wyróżnienia są następujące:  

wyniki  na egzaminach kończących staże i w konkursach regionalnych i krajowych, szczególne 

zaangażowanie w doradztwo zawodowe, przedsięwzięcia podejmowane przez firmę szkolącą, 

wewnętrzne i zewnętrzne programy CET (Kształcenie Ustawiczne) dla trenerów i praktykantów. 

Zgłoszenie do tej nagrody trzeba złożyć do regionalnej komisji doradczej ds. praktyk w biurze ds. 

praktyk odpowiedniego regionu. 

Nagroda państwowa “Najlepsze firmy szkoleniowe – na miarę przyszłości” 

Co dwa lata, państwowa nagroda “Najlepsze firmy szkoleniowe – na miarę przyszłości” jest 

przyznawana przez Ministerstwo Finansów w kategoriach małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw. Celem tej nagrody jest poprawa jakości i innowacyjności w treningach 

zawodowych. Konkretnie nagroda ma na celu: 

- zaakcentowanie wagi jakości w kształceniu zawodowym 

- docenienie świetnej pracy austriackiej gospodarki w zakresie szkolenia młodzieży 

- pomoc w pozyskiwaniu nowych firm dla treningu zawodowego 

- podniesienie świadomości wśród rodziców młodzieży jak dobre szkolenia 

zawodowe zapewniają austriackie firmy i jak szeroką ofertę praktyk mają 
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3.3. Łotwa 

 

Korzyści z wdrożenia kształcenia zawodowego w miejscu pracy: 

• dualny system kształcenia zawodowego charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność za 

nie dzielona jest między państwo a pracodawców, 

• miejsca odbywania szkolenia uczniowie wybierają w zależności od tego gdzie chcieliby 

pracować, 

• szkolenie odbywa się w prawdziwym zakładzie pracy, 

• młodzi ludzie otrzymują stypendia, 

• uczniowie uczą się zawodów poszukiwanych na rynku pracy, 

• redukcja bezrobocia wśród młodych ludzi. 

Najlepszym przykładem na Łotwie może być kooperacja pomiędzy ogromną spółką akcyjną 

„Valmiera włókno szklane” a średnią szkoła zawodową w Valmierze. Niektóre opinie uczniów: 

Sintija (z Ļaudony):  

„Muszę uczyć się tylko półtora roku. Chciałbym zostać sumiennym  i kreatywnym pracownikiem  

firmy Valmiera Włókno Szklane.” 

Santa (z Bauska):  

 „Mam nadzieję, że dzięki dualności nauki nauczę się zawodu nie tylko w teorii ale i w praktyce.” 

Jānis (z Valmiery):  

 „Ten rodzaj kształcenia to coś nowego na Łotwie i wydaje się interesujący. Wielką zaletą jest 

wsparcie finansowe otrzymywane ze szkoły i od firmy.” 

 

Ostatecznie jedynie programy Szkoły Zawodowej w Malpils nie zostały dopuszczone do kategorii 

„dualne”, gdyż odpowiednia ilość godzin praktyk realizowana jest w różnych przedsiębiorstwach. 

Jedyną różnicą jest brak gwarancji zatrudnienia. Jednakże często się zdarza,  że uczniowie robiący 

najszybsze postępy i najbardziej zainteresowani praktykami po ukończeniu szkoły dostają z danej 

firmy ofertę pracy. 
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3.4. Polska 

Uniwersytet Łódzki (Polska) 

Kwalifikacje kształcenia zawodowego w środowisku pracy (WBLQUAL) to europejski projekt 

finansowany w ramach programu Erasmus (DG EACAC, LLP), działający w pięciu krajach w celu 

udoskonalenia metod uzyskiwania kwalifikacji dla nauczania zawodowego w środowisku pracy 

Działa również z korzyścią dla pracodawców w zakresie wydajności, zachowania i stosunku do 

pracy praktykantów. 

Założeniem projektu jest zyskanie głębszego zrozumienia problemów, bodźców i barier               u 

partnerów (HEI, pracodawcy, uczniowie) poprzez prowadzenie rozległych badań na tych trzech 

grupach w ramach różnych instytucji akademickich, niezależnie od kraju i sektora zatrudnienia, 

co powinno prowadzić do sformułowania trójstronnego podejścia do kwalifikacji kształcenia 

zawodowego w środowisku pracy w Unii Europejskiej.3 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy jako Zintegrowany Program Nauczania, finansowany 

przez Erasmus projekt to najnowsze badania i analizy z całej Europy pokazujące wdrażane zasady 

dobrych praktyk oraz rozwój bazy dla wprowadzenia planowania programu akredytowanego 

kształcenia zawodowego w środowisku pracy używającego zintegrowanego programu nauczania. 

BGZ (Germany) 

BiP to kształcenie praktyczne w Polsce dla praktykantów z Niemiec 

Wykwalifikowani pracownicy z międzynarodowym doświadczeniem, coraz większą wiedzą na 

temat naszego sąsiada, Polski, są poszukiwani przez berlińskich przedsiębiorców. Mobilność 

projektu BiP jest odpowiedzią na tą potrzebę. Młodzi kandydaci, którzy ukończyli szkołę 

                                                      
3 Więcej informacji: http://wblqualv2.clients.apphaus.co.uk/country/poland/ 
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zawodową wraz z odpowiednimi praktykami we fryzjerstwie lub pracach wysokościowych przy 

czyszczeniu budynków oraz młodzież, która uczyła się w szkole średniej lub Ośrodku Szkolenia 

Zawodowego (OSZ) zostali  zaproszeni do udziału w trzytygodniowym stażu w Poznaniu. 

Uczniowie mieli okazję do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz do opracowania 

różnych metod pracy. Towarzyszący program kulturalny, a także metodycznie dopracowane 

lekcje języka polskiego dopełniły program praktyk. 

Celem projektu było zwiększenie mobilności, jak również poprawa umiejętności zawodowych     i 

społecznych oraz kompetencji młodzieży z Berlina. BiP był swego rodzaju projektem pilotażowym 

w ramach współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie edukacji. W Polsce nie ma takiego zawodu 

jak „building cleaner”, czyli osoba pracująca na wysokościach czyszcząca budynek i dlatego 

niezwykle interesujące było dla obydwu stron w jaki sposób umiejętności                        i kompetencje 

w takim zawodzie mogą być nauczane. BGZ zarządzał projektem, koordynacją, niezbędną 

komunikacją, nawiązywaniem kontaktów zawodowych. Sprawy formalne i działania 

organizacyjne podzieliły między siebie BGZ i Związek Pracodawców oraz Izba Rzemieślnicza              

w Poznaniu.4 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościelcu (Polska) 

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych oraz uczniowie Rolniczego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu, jak również  uczniowie innych szkół rolniczych ukończyli krótkie kursy 

szkoleniowe - praktyki w niemieckich firmach rolniczych,  które rozpoczęły się 29 czerwca, a 

zakończyły 28 września 2014 roku. 

Projekt był wspierany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu 

operacyjnego Kapitał Ludzki  z Europejskiego Społecznego Funduszu Rozwoju i przeprowadzony 

zgodnie z założeniami programu Leonardo da Vinci. Projekt Nr. 2013-1-PL1-LEO01-38194 ma 

                                                      
4  Więcej informacji: http://www.bgz-berlin.de/en/projects-and-products/project-
overview/bip-practical-training-in-poland.html  

 

http://www.bgz-berlin.de/en/projects-and-products/project-overview/bip-practical-training-in-poland.html
http://www.bgz-berlin.de/en/projects-and-products/project-overview/bip-practical-training-in-poland.html
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tytuł "Nowe umiejętności nowymi możliwościami na europejskich rynkach rolnych: staż 

pracowniczy w niemieckich zakładach rolnych". 

Akademia Antona Haeringa w Piotrkowie Trybunalskim (Polska) 

Akademia  Hearinga w Piotrkowie Trybunalskim znajdująca się na terenie przedsiębiorstwa 

zajmuje się szkoleniami i praktykami. Akademia zapewnia nowoczesne udogodnienia, które 

nawiązują do rzeczywistych warunków pracy, a warunki nauki sprzyjają zdobywaniu dalszych 

kwalifikacji. 

Haering oferuje dużą liczbę interesujących i obiecujących możliwości nauki zawodu: 

• Mechanik obróbki mechanicznej 

• Organizacja i nadzorowanie procesu produkcji maszyn 

• Operator maszyn i urządzeń 

• Technik mechatronik 

• Wykonywanie i naprawa elementów maszyn i narzędzi 

• Technik obróbek mechanicznych 

W Akademii Haeringa możliwe jest połączenie nauki zawodu ze studiami inżynierskimi. Zaledwie 

w 4½ roku można ukończyć praktyki jako mechanik przemysłowy i studia licencjackie. Zaletą jest, 

że doświadczenie praktyczne pracy w firmie wzmacnia bezpośrednio wiedzę ze studiów i vice 

versa.5 

 

  

                                                      
5  Więcej informacji: http://www.anton-haering.de/cms/en/education/education_info/ 

http://www.anton-haering.de/cms/en/education/education_info/


 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 26 

4. Rezultaty badań terenowych – analiza kwestionariuszy  
 

Badania terenowe udało się przeprowadzić na łącznej liczbie 105 osób. Uzyskano odpowiedzi 46 

osób ze środowiska szkół zawodowych i 56 odpowiedzi ze środowiska pracodawców. Trzeba 

podkreślić, że nie wszyscy odpowiedzieli na wszystkie pytania. 

Poniższy dział podsumuje materiał zgromadzony w badaniach terenowych. Dokonana zostanie 

krótka charakterystyka naszych współpracowników, podkreślając niektóre ważne komentarze i 

opinie. Będą miały one wpływ na ścieżkę którą Szkolnictwo Zawodowe w Środowisku Pracy 

będzie podążać i rozwijać w e-Przewodniku „Nauczanie Zawodowe w Środowisku Pracy - Twoja 

szansa”. 
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4.1. Kwestionariusz nauczyciele/trenerzy/kadra szkolna/organizatorzy 

kształcenia zawodowego 

4.1.1.  Profil uczestnika 
 

Nasi ankietowani to doświadczeni specjaliści, większość z nich ma studia wyższe lub doktorat, 

chociaż w przypadku Portugali, z której pochodzi duża część ankiet, większość ankietowanych ma 

ukończoną szkołę średnią lub jej odpowiednik. 
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4.1.2.  Doświadczenie uczestników 

 

 

Większość ankietowanych zaangażowana była w programy kształcenia zawodowego w 

środowisku pracy, za wyjątkiem Polski gdzie większość nigdy nie była zaangażowana w takie 

projekty. 
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Austria osiągnęła wyjątkowy wynik, każdy z jej specjalistów wziął udział w 250 lub więcej 

programach. 

 

 

 

Portugalscy i polscy specjaliści mają najwięcej doświadczenia z uczniami w kraju. We wszystkich 

innych krajach specjaliści prezentują doświadczenie zarówno krajowe jak  i międzynarodowe. 
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Najbardziej znaczącą przeszkodą lub trudnością w realizacji procesu WBL - Kształcenie Zawodowe 

w Środowisku Pracy było : 

- „znalezienie odpowiedniej firmy/pracodawcy”, we wszystkich krajach; zaraz potem 

- „zaangażowanie firmy i pracodawcy”, za wyjątkiem Austrii 

- wszystkie kraje uważają za niedużą przeszkodę „biurokrację i sprawy administracyjne” 

- nikt nie wskazał „innych” problemów niż problemy wykazane w kwestionariuszu  
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Większość odpowiedzi na pytanie “Czy postrzegasz proces WBL-Kształcenie Zawodowe w 

Środowisku Pracy jako atut dla pracodawców?” brzmiało „tak” o wiele mniej respondentów 

odpowiedziało „nie”. W pytaniach otwartych zostało zebranych wiele danych. Najciekawsze 

znalazły się w tym raporcie, a znaczącym jest fakt, że każdy kraj się do tego przyczynił. 

 „Czy uważasz, że pracodawcy i firmy postrzegają proces WBL - Kształcenia Zawodowego w 
Środowisku Pracy jako atut dla ich biznesu? Wyjaśnij swój wybór.” 
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“Jak dotąd nie postrzegają oni tego jako atutu. Powinno to być jaśniej wytłumaczone. Myślą tylko, że to dodatkowa 

praca. Warunki do przygotowania przyszłych specjalistów będą spełnione przez zatrudniającą firmę.    I to przynosi 

sukces w biznesie.” AT 

 

„W większości przypadków biznesmeni uważają, że trenerzy to strata czasu i środków, gdyż potrzebują nadzoru. 

Zaletą jest to, że trenerzy zwykle są bardzo aktywni i mają nowe świeże pomysły, a firma nie ponosi kosztów ich 

pracy. Firmy nie są skłonne do zmiany przyzwyczajeń, bo później firma nie ma zdolności finansowej żeby zatrudnić 

najlepszych uczniów.” PT 

 

“Duże firmy tak, małe już nie. Pracodawcy nie mają czasu żeby szkolić i oceniać uczniów. Są też dobre opinie od 

przedsiębiorców. Połowa chce dobrze wyszkolonej kadry, a druga połowa się o to nie martwi. Większość małego 

biznesu chce dobrze wyszkolonej kadry z dobrymi kwalifikacjami.” LV 

 

“Szansa aby mieć wpływ na proces edukacji przyszłych pracowników, budowanie pomostu między szkołą a firmą, 

możliwość dzielenia się wiedzą praktyczną. Potrzebnych jest więcej programów tego typu (pieniędzy , 

praktycznych szkoleń itd.).” PL 
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Wszyscy specjaliści ankietowani w Austrii na pytanie “Który model kształcenia WBL jest wg Ciebie 

najbardziej odpowiedni?”, odpowiedzieli, że najlepszym rozwiązaniem jest 70 lub 60 % czasu w 

firmie zestawione z 30 lub 40 % czasu w szkole zawodowej. 

 

W Polsce i Portugalii specjaliści mieli odmienne zdanie. W większości odpowiadali „50% czasu w 

szkole i 50% w firmie”, a kilku odpowiedziało nawet, że 70%-60% czasu w szkole a 30%-40% czasu 

w firmie”. 

 
*Partnerzy z Łotwy nie zaprezentowali odpowiedzi na to pytanie. 

 

 

Z punktu widzenia przedstawicieli strony edukacyjnej, pracodawcy  mogliby się pełniej 

angażować w „ciągłą poprawę i adaptację”, a parę osób zaznaczyło, że w „końcową ewaluację”, 

co jest charakterystyczne dla wszystkich krajów. Portugalscy i polscy ankietowani wybrali również 

odpowiedzi „monitorowanie i ciągłą ewaluację” oraz „planowanie”. 

 
*Partnerzy z Łotwy nie zaprezentowali odpowiedzi na to pytanie. 
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Biorąc pod uwagę odpowiedzi, większość specjalistów odczuwa potrzebę większego 

praktycznego wsparcia uczniów w środowisku lokalnym. 

 

*Partnerzy z Łotwy nie zaprezentowali odpowiedzi na to pytanie. 

 
 Kiedy poproszono ich o uzasadnienie respondenci odpowiedzieli: 
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Czy odczuwasz potrzebę większego 
praktycznego wsparcia uczniów w 

środowisku lokalnym? 

Yes No

“1. Lepsze szkolenia dla nauczycieli. 2. Zazębianie się działań firmy i szkoły powinno stać się bardziej 

techniczne i teoretyczne.” AT 

„To bardzo ważne, żeby uczniowie mieli wsparcie praktyczne, zwłaszcza na początku kształcenia 

zawodowego, będą bardziej autonomiczni. Im więcej pracy praktycznej tym lepsze mają kompetencje 

i  umiejętności. Przedsiębiorstwa nie mają wystarczającej ilości kadr, która mogłaby towarzyszyć 

trenerom.” LV 

 “Większe zaangażowanie pracowników w rozwój strategii szkoleń w miejscu pracy. Nauczyciele 

powinni być bardziej otwarci żeby tłumaczyć działania podejmowane przez stażystów przed 

rozpoczęciem stażu.” PT 

“Praktyczne wsparcie uczniów jest bardzo niewielkie. Uczniowie powinni wykazywać więcej 

inicjatywy własnej i próbować odnaleźć się na rynku pracy. Zarówno środowisko pracy jak i sektor 

pracy potrzebują więcej wsparcia (specjalnych programów, pieniędzy na programy praktycznego 

treningu).” PL 
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Biorąc pod uwagę strukturę i przygotowanie programów szkoleniowych, które mają się 

zintegrować w procesie WBL - Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy ankietowani z Austrii 

uważają, że są dobrze przygotowane. W pozostałych krajach, nie ma zgody. Jedni uważają że 

programy są dobrze przygotowane pod tym względem, a inni że nie. 
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Czy wg Ciebie istniejące programy  są dobrze 
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Yes No

 “1. Bardzo dobre podejście. Uczniowie i firmy mogą być wygrani. Więcej czasu na specyfikację 

kursów szkoleniowych.” AT 

“Wychowawcze treści są niezbędne w strefie zawodowej, w którą uczniowie wkraczają; w strefie 

naukowej technicznej powinno się dostosować do aktualnych realiów - nie ma wystarczającej kadry 

żeby to realizować.” PT 

“Nie, musimy precyzyjnie zrównoważyć teorię z praktyką w tym samym czasie; nie, programy są 

zaprojektowane dla szkół, warsztatów i laboratoriów; nie, programy są rozwijane by zadowolić rynek; 

tak, programy są elastyczne i dostosowują się do wymagań biznesu; tak, programy są uaktualniane i 

brane są pod uwagę różne spojrzenia.” LV 
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 Według wykresów można zakładać, że generalnie istnieją programy zawierające szkolenie 

wstępne dla uczniów. Główne treści, kompetencje, oraz tematy które specjaliści uważają za 

ważne dla uczniów w procesie wprowadzenia w pracę firmy to: 

 

 

 

 

Żeby przewidziany w tym projekcie e-Przewodnik był jak najlepszy, ankietowani zostali 

poproszeni o uporządkowanie – według klucza Nauka Przez Całe Życie - 8 kompetencji, które są 
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Czy aktualnie istniejące programy zawierają 
specyficzne szkolenie wstępne dla uczniów w 

firmach?

Yes No

"1. Otwartość na doświadczenia z obu stron; chęć wypróbować nowych metod; dobre przygotowanie. 

2. Komunikacja i umiejętności społeczne. 3. Nie ma gwarancji zatrudnienia w przyszłości. Opinia o pracy 

szkół zawodowych jest w większości firm zła." AT 

“Wsparcie integracji rynku pracy; integracja społeczna i ekonomiczna; wsparcie w praktycznych 

przygotowaniach np. do podróży; rozwój umiejętności technicznych uczniów; rozwój osobisty i relacji 

na rynku pracy; promowanie postawy pracy; wsparcie administracyjne; recepcja; kompetencje 

społeczne, wychowawcze i intelektualne; komunikacja asertywna; rozwiązywanie konfliktów; video; 

fotografia.” PT 

„Większe poczucie odpowiedzialności i chęć przekładnia wiedzy na praktykę; umiejętności 

komunikacyjne; komunikacja w obcych językach; chęć pracy w wymarzonym zawodzie; motywacja; 

najnowsze programy nauczania; podstawy technologii.” LV 

„Uczniowie powinni  znać firmę, powinni umieć pracować w zespole i komunikować się w 

międzynarodowym zespole, predyspozycje do nauki, komunikacja w języku obcym; kompetencje 

językowe, komunikacja w języku obcym, inicjatywy i przedsiębiorczość; potrzeba poprawy, 

komunikacja, praca pod presją czasu.” PL 
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najważniejsze dla uczniów w procesie kształcenia zawodowego w środowisku pracy. Rezultaty są 

zaprezentowane na poniższym wykresie: 

 

 
 
Ranking kluczowych kompetencji, które według ankietowanych powinni mieć młodzi ludzie 

kształcący się zawodowo: 

1) Umiejętność uczenia się 

2) Przedsiębiorczość i inicjatywa 

3) Komunikacja w języku ojczystym 

4) Kompetencje społeczne i obywatelskie 

5) Kompetencje cyfrowe i podstawowa znajomość technologii 

6) Komunikacja w językach obcych 

7) Otwartość na innych 

8) Inne 
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4.1.3.    Wnioski 

 

 

Na pytanie “Co to Twoim zdaniem  jest największą zaletą wprowadzenia WBL - Kształcenia 

Zawodowego w Środowisku Pracy?” respondenci odpowiadali: 

 

 

“bardziej globalne praktyki; multidyscyplinarność; bardziej praktyczne szkolenia; wymiany z innymi 

kulturami; uczenie się w różnych krajach i mobilność.” AT  

 

“lepsze przygotowanie do rynku pracy; poprawa języka angielskiego; rozwój i doskonalenie 

kompetencji technicznych, co przyczyni się do poprawy przyszłości uczniów; uczenie się przez 

działanie;  rozwijanie umiejętności zawodowych według profilu uczniów; znajomość rynku pracy; 

rozwój umiejętności; przygotowanie młodych ludzi do rynku pracy; podnoszenie świadomości wśród 

młodych ludzi; praca w zespole; nowe umiejętności; różnorodność kursów; tworzenie warunków 

sprzyjających sukcesom; redukuje negatywny wpływ pierwszego doświadczenia zawodowego.” PT 

 

“Zrozumienie tego, co dokładnie jest wybranym zawodem; samodyscyplina i odpowiedzialność za 

pracę; teoria bliższa praktycznej pracy; ekspozycja na rzeczywiste środowisko pracy; uczeń zdobywa 

doświadczenie; łatwiejsze zrozumienie teorii; pomyślna integracja w środowisku pracy; lepsza 

świadomość wymagań rynku pracy; możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie i materiałach, trening 

komunikacji; zharmonizowanie teorii z praktyką.” LV 

 

“Zastosowanie wiedzy i umiejętności w prawdziwym miejscu pracy, przygotowanie uczniów do 

prawdziwej pracy i podejmowania decyzji, możliwość doskonalenia własnych kompetencji, możliwość 

popatrzenia na swoją pracę z dystansu i jej ewaluacja– mogą zrozumieć czego się uczą i dlaczego, 

rozwiązywanie praktycznych problemów, uczniowie mogą być odpowiedzialni, trening praktyczny, 

dużo wizyt w przedsiębiorstwach.” PL 
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        Na pytanie “Co Twoim zdaniem można poprawić w celu zwiększenia efektywności i jakości 

WBL - Szkolenia Zawodowego w Środowisku Pracy dla wszystkich ze stron?” ankietowani 

odpowiedzieli: 

 

“1. Dalsze zwiększenie i inicjacja mobilności; 2. Wydobywać zalety dla firmy; informować praktykantów 

w sposób jasny; przekonywać trenerów.” AT  

“Więcej kontaktu między szkołą a firmami w pierwszym roku szkolnym; motywacja; większe 

zaangażowanie przedsiębiorstw; większa otwartość ze strony firm; większe zaangażowanie 

fachowców w pracę z uczniami; większe zaangażowanie między danym przedsiębiorstwem a szkołą w 

ustanowieniu planu działań; bliższe i bardziej otwarte kontakty między firmą a szkołą; rozwijanie 

aktywności związanych z kompetencjami zawodowymi; rozkład zajęć dostosowany do pracy firmy np. 

sezon, laboratorium; integracja między różnymi grupami zawodowymi w miejscu pracy, co promuje 

multidyscyplinarność i dostosowywanie do różnych działów w firmie; planowanie praktyk w 

porozumieniu z uczniami i wychowawcami; monitorowanie i ciągła ewaluacja; efektywna i stała 

współpraca; praktyki nie tylko na ostatnim roku nauki, ale każdego roku; przygotowanie dobrowolnej 

pracy dla ucznia; wybór miejsca odbywania praktyk przez ucznia; większa selekcja firm; dopasowanie 

kursu szkoleniowego do wymogów rynku.” PT 

„Przedsiębiorcy pragną mieć  dobrze wykwalifikowany personel; szkoły są gotowe do zaoferowania 

odpowiednich kierunków studiów, ale pracodawców i pracowników interesuje tylko praca, edukacja 

jest na dalszym planie; pomoc finansowa; kształcenia nauczycieli; więcej wsparcia od rządu;  

współpraca z producentami i firmami handlowymi w najnowszych osiągnięciach, technologiach i 

materiałach; wyposażenie w zaplecze socjalne dla praktykantów; zapewnić stażystom wsparcie 

psychologiczne i społeczne; szkoły i przedsiębiorstwa wspólnie opracowują programy nauczania;  

przyciąganie więcej firm do współpracy; raporty dotyczące zawodów poszukiwanych i wakatów.” LV 

“Lekcje w szkole powinny bardziej koncentrować się na zadaniach praktycznych, szansę do 

zapoznania się z innymi kulturami - korzystanie z urządzeń cyfrowych, możliwość poprawy i 

doskonalenia znajomości języków obcych, szansa współpracy z zagranicznymi pracodawcami, nowi 

znajomi, uczenie się o różnych kulturach, - pracodawcy powinni zrozumieć, że dofinansowywanie 

uczniów jest korzystne dla nich, tworzenie laboratoriów dla studentów przez przedsiębiorstwa, 

uczniowie powinni uświadomić sobie potrzebę wykształcenia , pomoc dla pracodawców, sprzęt 

(pieniądze na kształcenie praktyczne), dla osób uczących się w firmach, dobre prawo odpowiada za 

organizację praktyk w firmach.” PL 
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5. Kwestionariusz pracodawców  lub opiekunów praktyk z firm z 

różnych sektorów zaangażowanych w kształcenie zawodowe w 

środowisku pracy 

5.1. Profil uczestnika 
 

Inni specjaliści ujęci w kwestionariuszu, to doświadczeni specjaliści w większości po studiach 

wyższych i ze średnim wykształceniem lub jego odpowiednikiem. 
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5.2. Doświadczenie uczestnika 

 

Kwestionariusz był kierowany do pracodawców lub opiekunów praktyk z przedsiębiorstw 

zaangażowanych w kształcenie zawodowe w środowisku pracy. Dla zrozumienia ich 

doświadczenia, specyficznych potrzeb, zostali poproszeni o opis ich doświadczeń związanych z 

tym modelem nauczania. 

 

 

Większość uczestników odpowiedziała, że byli zaangażowani w programy WBL – Kształcenie 

Zawodowe w Środowisku Pracy. 
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Austria prezentuje nadzwyczajny wynik: każdy specjalista uczestniczył w więcej niż 250 procesach 

kształcenia. W pozostałych krajach ta liczba jest nieporównywalnie niższa. 

 

 

 

Polscy specjaliści, którzy odpowiedzieli na to pytanie posiadają doświadczenie tylko z uczniami w 

kraju. Wszystkie inne kraje prezentują duże doświadczenie w obu obszarach. 
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Według kwestionariuszy pracodawcy i opiekunowie praktyk z przedsiębiorstw wskazują na 

następujące przeszkody/trudności we wdrożeniu kształcenia zawodowego w środowisku pracy: 

- brak przygotowania ze strony ucznia 

- inne 

- problemy biurokratyczne i administracyjne 
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 Na pytanie “Czy postrzegasz kształcenie zawodowe w środowisku pracy jako atut dla swojego  

biznesu?” większość odpowiedzi brzmiało „tak”. Kształcenie zawodowe w środowisku pracy w 

firmach jest dostrzegane i waloryzowane. 

 

“To wielka ulga dla firmy, gdy możemy pracować wg naszych wymagań wobec pracownika.” AT 

 

 „biznesmeni powinni uczestniczyć w kształceniu uczniów; dać im możliwość poznania prawdziwego rynku pracy. 

Konsolidacja umiejętności, interakcji z rzeczywistym środowiskiem pracy. Jest to dobre doświadczenie, 

wzajemne wsparcie zarówno dla ucznia jak  i zespołu technicznego, ponieważ pokazuje stopień przygotowania 

nowych rozwiązań technicznych i pozwala nam na przygotowanie wstępnej selekcji możliwych miejsc pracy.” PT 

• „Jeśli kształcenie zawodowe w środowisku pracy opierałoby się na długofalowej współpracy, dałoby to 

możliwość stworzenia bazy potrzebnych pracowników, zabezpieczając w ten sposób specyficzne potrzeby firm; 

identyfikacja kosztów pracy w celu włączenia ich w kosztorys. Młoda, zmotywowana kadra to podstawa dla 

innowacji i ciągłego rozwoju firmy. Możliwość zatrudnienia wyszkolonych przez firmę specjalistów eliminuje 

chaos (nie zawsze pracownik spełnia pokładane w nim oczekiwania, czasami musi być zastąpiony kimś innym       

a to zajmuje czas i tworzy chaos).Podczas trwania stażu można ocenić zgodność z zawodem i jeśli to możliwe 

stworzyć motywację, żeby pozostać w firmie po jego zakończeniu. Zwiększenie produkcji, pozyskiwanie nowej, 

wysoko wykwalifikowanej kadry na konkretne potrzeby firmy 

• Im więcej stażystów zetknie się z firmą tym bardziej firma będzie rozpoznawalna. Nauczyciele też 

dobrze promują firmę jako dobre miejsce pracy.  

Praktyka zawsze ma pozytywny wpływ na ucznia i przyczynia się do jego zawodowego rozwoju. 

Wykwalifikowani pracownicy wspierają rozwój firmy. Trening przyczynia się do rozwoju stażystów i do 

przyszłego rozwoju firmy.” LV 

“Tak, dla hotelu to przydatne. Nie, firma nic nie zyskuje. To trudne znaleźć mentora dla ucznia, a pracownicy są 

zbyt zajęci. Nie wiemy co uczniowie umieją. Jest zbyt dużo papierkowej roboty. Nie ma pieniędzy na 

wynagrodzenia za dodatkową pracę. Pracodawcy poszukują dobrych pracowników, podczas praktyk mogą 

sprawdzić kandydatów.” PL 
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Specjaliści przedsiębiorstw mają związek ze szkołą/organizatorami praktyk głównie przez kanały 

oficjalne (prywatne lub publiczne) i osobiste znajomości. 

*Polscy partnerzy nie odpowiedzieli na to pytanie. 

 

 

W pytaniu o “Bardziej odpowiedni model WBL Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy” 

najbardziej popularną odpowiedzią jest „50 % czasu w szkole zawodowej i 50 % w 
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przedsiębiorstwie”. Niektórzy przedstawiciele firm z Polski i Portugalii napisali, że uczniowie 

powinni spędzać „70 lub 60% czasu w szkole i 30 lub 40% w firmie”, ale to niewielki odsetek 

odpowiedzi.  

 

 

Etapy w których pracodawcy i nauczyciele z firmy potrzebują wsparcia to planowanie, ciągła 

poprawa i adaptacja, monitorowanie oraz ciągła ewaluacja. Wszystkie kraje wykazują podobne 

potrzeby w realizacji programów WBL - Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy, 

respondenci z Portugalii i Austrii odczuwają potrzebę pomocy również w dokonywaniu ewaluacji 

końcowej. 
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Wszystkie kraje za wyjątkiem Polski, która nie zaprezentowała wyników, są zainteresowane 

współpracą i uczestnictwem w programach WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy. 

To mówi jak wartościowe dla firm są te programy. 
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“Wiedza uczniów; zdolność adaptacji; inicjatywa i wola współpracy; społeczne i obywatelskie  umiejętności, to 

narzędzia które pozwalają na kontakt z systemem edukacji; lepszy kontakt między przedsiębiorstwami a szkołami; 

najważniejsze to nauka przez działanie; kontakt uczniów z rynkiem pracy. To jest zysk dla uczniów i pracodawców. 

Rozpoznanie potencjału młodzieży. Praca dla firmy bez kosztów.” PT 

•  „Bardzo doceniamy nowych pracowników, szczególnie, jeśli mieliśmy czas na przygotowanie ich zgodnie 

z konkretnymi potrzebami naszej firmy. Obecna sytuacja na rynku pracy wskazuje na brak pracowników naszych 

specjalności (zarówno średniego szczebla, jak i starszych techników). WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku 

Pracy  może zabezpieczyć zasoby pracowników. Nowa, odpowiedzialna, innowacyjna siła robocza jest w naszej 

branży podstawą rozwoju i potencjału rozwojowego. 

• 20 % wyszkolonych uczniów pozostaje w firmie i jest dobrymi pracownikami 

• Firmy są zainteresowane pozyskiwaniem nowych pracowników z wykształceniem 

• W celu znalezienia odpowiednich pracowników.” LV 
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Pracodawcy ze wszystkich krajów mieli okazję zatrudnić uczniów. Partnerzy z Polski nie 

przedstawili odpowiedzi na to pytanie. 

 

Ankietowani zostali poproszeni o uporządkowanie – według klucza Nauka Przez Całe Życie - 8 

kompetencji, które są najważniejsze dla uczniów w procesie kształcenia zawodowego w miejscu 

pracy. Rezultaty są zaprezentowane na poniższym wykresie: 

 

 

 

0

2

4

6

8

PT-ISQ PT-CEFAE AT LV PL

Czy miałeś/aś kiedykolwiek okazję podpisać umowę 
zatrudnienia z uczniem, który znalazł się w Twojej 

firmie przez program WBL - Kształcenie Zawodowe w 
Środowisku Pracy?

Yes No



 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 48 

Ranking kompetencji: 

1) Umiejętność uczenia się 

2) Przedsiębiorczość i inicjatywa 

3) Komunikacja w języku ojczystym 

4) Kompetencje społeczne i obywatelskie 

5) Kompetencje cyfrowe i technologie 

6) Otwartość na innych 

7) Komunikacja w językach obcych 

8) Inne 
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5.3. Wnioski 

 Na pytanie “Co jako pracodawca cenisz najbardziej w programie WBL – Kształcenie Zawodowe 

w Środowisku Pracy?”, respondenci odpowiadali: 

 
 

 

“dzięki systemowi edukacji zyskują nie tylko uczniowie, ale również pracodawca. Przez ten sam okres czasu 

uczniowie w programie WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy zyskują doświadczenie zawodowe, 

podczas gdy nie dzieje się tak w czasie nauki tylko w szkole. Praca w prawdziwych warunkach pracy sprawia, że 

uczniowie nabierają pewności siebie, pod okiem swojego mistrza. Przygotowanie pracownika pod konkretne 

potrzeby firmy pozwala zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy, co jest bardzo ważne w obecnych czasach. Teoria z 

praktyką się przenikają. Można uzupełnić luki w wiedzy. Wiedza, szkolenie i końcowa ocena są dostępne w systemie 

WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy. Pracownicy dojrzewają wraz z firmą, tworzą się nie tylko relacje 

biznesowe ale i osobiste. Uczeń się nie nudzi, zawsze się coś zmienia co wzmacnia jego zainteresowanie. 

Wielostronne myślenie, lepsze możliwości pracy w przyszłości i wysokie kwalifikacje to najlepsza motywacja dla 

młodej generacji.” AT 

“wiedza uczniów o instytucji; możliwości adaptacyjne do nowych sytuacji; ewaluacja szkoleń; przedsiębiorczość; 

wola uczenia się; kontakt z prawdziwym rynkiem pracy; możliwości dostosowywania się do nowych wymagań; 

zrozumienie jak uczniowie przekładają wiedzę teoretyczną na pracę; kształcenie przyszłych specjalistów; nabywać 

umiejętności i kompetencje w odniesieniu do kontekstu lokalnego; praca zespołowa; odpowiedzialność; poprawa 

relacji; rozwój dobrych postaw w środowisku pracy; umiejętności obywatelskie i społeczne.” PT 

“1.Przedsiębiorca planuje z wyprzedzeniem, żeby zabezpieczyć dobre praktyki 

2. Uczniowie mają możliwość wejścia do zespołu i nauczenia się komunikacji 

3. Uczniowie mają możliwość przyswojenia technikaliów. 

4. Uczniowie kształtują poczucie odpowiedzialności, co daje poczucie stabilizacji przedsiębiorcy. 

5. Po szkoleniu teoretycznym –praktyki zawodowe 

6. Dodatkowy personel 

7. Możliwość wyszkolenia nowej kadry. 

8. Uczniowie sami chcą się uczyć, środowisko pracy wzmacnia chęć doskonalenia 

9. Zaraz po praktykach możliwość pracy w wybranym zawodzie. 

10. Trzy dni pracy w firmie - przygotowanie do niezależnej pracy. 

11. Uczniowie zyskują pewność, że daną profesję chcą wykonywać. 

12. Jedna część dnia - szkolna teoria, druga część dnia - praktyka w przedsiębiorstwie. 

13.Do firmy uczeń przyjeżdża zmotywowany i chce pokazać się od jak najlepszej strony. 

14. Łączenie różnych regionów przez agencje zatrudnienia, co generuje nowe miejsca pracy dla młodych ludzi.” LV 

„zaangażowanie, dyscyplina, chęci do pracy, kreatywność, gotowość do nauki, kompetencje miękkie, 

niezależność.” PL 
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Jeśli chodzi o pytanie ”Co Twoim zdaniem można poprawić, żeby promować efektywne i wysokiej 

jakości doświadczenia WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy dla wszystkich ze 

stron?” 

 

“-Byłoby przydatne do bardziej specyficznych szkoleń; 

-polityka programu powinna być bardziej dopasowana do firm, szkół i uczniów; 

-częstsza współpraca i komunikacja między wszystkimi partnerami; 

-Motywacja uczniów do nauki, powinni robić postępy; 

-Większe zainteresowanie rodziców edukacją swoich dzieci 

-wspólne metody dostosowane do firm i szkół 

-Podstawowa edukacja w szkołach powinna być pogłębiona i wspierana 

-innowacyjne metody są niezbędne aby praca była atrakcyjna” AT 

“ dialog pomiędzy obydwojgiem partnerów; doprecyzować cele; wiedza uczniów o instytucji, dostosowanie planu 

pracy; planowanie z obydwojgiem partnerów; ewaluacja szkolenia dostosowana do umiejętności szkolonego; 

planowanie miedzy szkołą a instytucją; dłuższy pobyt w przedsiębiorstwie; szkolenie w zdrowym, bezpiecznym i 

higienicznym otoczeniu pracy; bliższe kontakty szkoły i przedsiębiorstwa; koordynacja zadań; dostosowanie treści 

wychowawczych do wymagań rynku pracy; wzrost godzin praktyk.” PT 

 

"1. Dyskusja, współpraca i częste rozmowy, grupy robocze.  

2. Możliwość długofalowego planowania..  

3. Przyciąganie uczniów. 

 4. Stażyści potrzebują choćby symbolicznych zachęt finansowych.  

5. Przedsiębiorstwa potrzebują ulg podatkowych na płace dla praktykantów.  

6. Instytucjom edukacyjnym należy dać więcej czasu na przygotowanie praktykantów do rzeczywistego 

środowiska pracy (historie motywacyjne z życia wzięte).  

7. Uczniowie którzy nadają się do pracy i sami chcą pracować 

 8. Należy motywować uczniów do nabywania wysokiej jakości umiejętności zawodowych 

9.Uczniowie muszą być zainteresowani zawodem 

10. Potrzeba dobrego przyswojenia teorii aby móc łączyć ją z praktyką 

11. Uczniowie muszą poprawić swoje poczucie odpowiedzialności 

12. Potrzeba poprawy praktycznych umiejętności 

13. Wymagani doświadczeni nauczyciele i managerowie.” LV 

"Współpraca z rodzicami, więcej kursów pedagogicznych dla pracodawców, pieniądze na eksploatację urządzeń 

wykorzystywanych przez studentów, małe "wynagrodzenie" dla uczniów, bliższa współpraca między szkołami a 

przedsiębiorstwami, mniej "dokumentacji", pomoc samorządu, pomoc osób odpowiedzialnych za edukację" PL 
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 “Ważne jest wdrożenie młodych ludzi na rynek pracy, co dzieje się za sprawą szkolnictwa zawodowego. Należy 

kontynuować wsparcie dla szkół zawodowych, tak jak szkoły powinny kontynuować doskonałą pracę; szkolenie 

zawodowe zawsze ma istotny wpływ na ogólny rozwój danej osoby; chęć uczestniczenia w tego rodzaju 

projektach.” PT 

“Wiele zależy od zmotywowania ucznia, odpowiedzialności, zainteresowań, pragnienia rozwoju, poprawy 

umiejętności.” LV 
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6. Wnioski końcowe 
 

Badania przeprowadzone transnarodowo w czterech krajach, pozwoliły partnersko zrozumieć 

potrzeby systemu szkolnictwa zawodowego, a także perspektywę pracodawcy, w celu lepszego 

wspierania wdrożenia kształcenia zawodowego w środowisku pracy. 

W zarysie ogólnym wyłaniają się następujące wnioski: 

• współpraca między instytucjami edukacyjnymi a światem pracy jest ogólnie dobra, jednak 

ta relacja nadal musi być ulepszana w celu zaspokojenia potrzeb zarówno szkolnictwa 

zawodowego, jak i firm; 

• Nadal nie wszyscy pracodawcy dostrzegają korzyści wynikające z programów              WBL 

– Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy. Mniej pozytywne postrzeganie było 

udziałem Portugalii, Łotwy i Polski; 

• Biorąc pod uwagę najodpowiedniejszy model WBK – Kształcenia Zawodowego w 

Środowisku Pracy okazuje się, że wg przedstawicieli szkół większość czasu (70 %) powinno 

się szkolić w przedsiębiorstwie. Z drugiej strony pracodawcy uważają, że 70 % czasu 

powinno się kształcić w szkole. Obydwie grupy zgadzają się, że 50 % czasu w każdym 

miejscu jest również odpowiednią alternatywą. 

• Badania terenowe pokazują, że programy WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku 

Pracy potrzebują pewnej adaptacji, do specyficznych potrzeb rynku.  Może odpowiednie 

szkolenia dla nauczycieli, a także pracodawców byłyby odpowiednim rozwiązaniem i 

sprzyjałyby porozumieniu stron. 

• Pracodawcy zaznaczają potrzebę ściślejszej współpracy z systemami kształcenia i 

szkolenia zawodowego, zwłaszcza dla lepszego przygotowania uczniów jeszcze przed 

rozpoczęciem szkolenia w firmie. 

• Systemy szkoleń, głównie te w Portugalii, Polsce i na Łotwie, muszą stawić czoła 

przeszkodom związanym ze współpracą z pracodawcami, to znaczy: problemom 

biurokratycznym, ze znalezieniem odpowiednich przedsiębiorstw, z brakiem 

zaangażowania i przygotowania ze strony firm. 
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• Co do potrzeby większego wsparcia, zarówno firmy jak i szkoły zawodowe zgodziły się, że 

etapy w których występują największe trudności to planowanie, monitorowanie, ciągła 

poprawa i fazy adaptacji 

 

Wobec powyższych wyników badań terenowych, wyznaczając sobie za cel lepsze poznanie i 

zrozumienie przeszkód w systemie kształcenia zawodowego również ze strony pracodawców 

zaangażowanych w WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy, można dojść do wniosku, 

że niezwykle ważne jest stworzenie e-Przewodnika z zestawem wskazówek dla głównych grup 

zaangażowanych w proces: szkół/organizatorów kształcenia zawodowego, uczniów i 

pracodawców. 

 

Bazując na tych wynikach, konsorcjum WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy, będzie 

pracować, żeby rozwijać materiały i narzędzia nastawione na poprawę współpracy między 

szkołami/organizacjami kształcenia zawodowego a pracodawcami i przez to przyczynić się do 

rozwoju bardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich ze stron. 
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7. Aneks I – Kwestionariusz – organizatorzy kształcenia 

zawodowego 
 

WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy, kwestionariusz – szkoły/ 

organizatorzy praktyk zawodowych 

Wprowadzenie 

Projekt “Work Based Learning – Local and International“ czyli “Kształcenie Zawodowe w 

Środowisku Pracy – lokalnie i międzynarodowo” to projekt ERASMUS+, współfinansowany przez 

Unię Europejską, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju i poprawa efektywności 

kształcenia zawodowego w środowisku pracy (WBL), przez stworzenie szeregu wskazówek w 

postaci e-Przewodnika przeznaczonego dla głównych grup uczestniczących, zaangażowanych w 

ten proces: szkół/organizatorów praktyk, uczniów i pracodawców. 

Kwestionariusz skierowany jest w szczególności do nauczycieli, szkoleniowców i innych 

pracowników sektora edukacji, a jego celem jest umożliwienie stronom WBL – Kształcenia 

Zawodowego w Środowisku Pracy głębszego zrozumienia specyficznych potrzeb i punktów 

widzenia oraz wykorzystanie go do sformułowania materiałów szkoleniowych, metod i 

wytycznych w celu promocji efektywnego zaangażowania w program WBL -  Kształcenie 

Zawodowe w Środowisku Pracy.  

Kwestionariusz jest anonimowy a jego wypełnianie nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Twój 

wkład jest bardzo ważny dla projektu WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy. 

Z góry dziękujemy za współpracę! 

 

Część 1. Profil 

 
Kraj: 

  Łotwa 
  Austria 
  Polska 
  Portugalia  
 

Płeć: 
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  Mężczyzna 
  Kobieta 
 

 
Doświadczenie zawodowe 

  Brak 
  Poniżej 1 roku 
  Między 1 a 5 lat  
  Więcej niż 5 lat 

 
Najwyższy ukończony poziom edukacji 

  Szkoła średnia lub jej ekwiwalent 
  Studia wyższe 
  Studia doktoranckie 
  Inne 

 

Zawód/Pozycja zawodowa /Funkcja 
 Dyrektor/menadżer 
 Doradca/psycholog/pedagog/pracownik socjalny 
 Nauczyciel/trener/wychowawca 
 Kierownik nauczania/szkolenia 
 Niezależny konsultant/ekspert 
 Opiekun 
 Inne (proszę wymienić: ____________________________) 
 

Część 2. Doświadczenie 

1. Czy kiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a w program WBL – Kształcenie 

Zawodowe w Środowisku Pracy lub podobne? 

  TAK 
  NIE (jeśli wybrałeś nie, przejdź do pytania 6) 
 
2. Jeśli tak, proszę wskazać liczbę procesów (liczbę uczniów) do których byłeś/aś 

zaangażowany 

 < 10 
 10–49 
 50–249 
 > 250 
 
3. Czy uczniowie pochodzili z kraju czy również z zagranicy? 
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 Z kraju 
 Z zagranicy 
 Z kraju i z zagranicy 
 
4. Przeszkody i trudności we wdrożeniu WBL –  Kształcenia Zawodowego w 

Środowisku Pracy 

 Znalezienie odpowiedniej firmy/pracodawcy 
 Zaangażowanie firmy i  pracowników   
 Biurokracja i sprawy administracyjne 
 Kwestie socio-kulturowe 
 Brak przygotowania ze strony uczniów 
 Brak wsparcia ze strony szkoły czy organizatora praktyk 
 Inne (proszę sprecyzować) 
 
5. Czy postrzegasz proces WBL -Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy jako atut 

dla pracodawców?  

  Tak 
  Nie 
 
Uzasadnij swój wybór  (maksymalnie trzy linijki) [opcjonalnie] 

 

 

 

6. Który model kształcenia WBL- Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy jest 

według Ciebie najbardziej odpowiedni? 

  70% lub 60% czasu w szkole zawodowej i 30% lub 40% czasu w przedsiębiorstwie 
  70% lub 60% czasu w przedsiębiorstwie  30% lub 40% czasu w szkole zawodowej 
  50% w szkole zawodowej i 50% w przedsiębiorstwie 
 Inny (proszę doprecyzować jaki) 
 

7. W który z podanych etapów Twoim zdaniem pracodawcy mogliby być bardziej 

zaangażowani? 

 Planowanie 
 Monitorowanie i ciągła ewaluacja 
 Ciągła poprawa i adaptacja 
 Końcowa ewaluacja 
 Kontynuacja 
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 Inny (proszę sprecyzować) 
 

8. Czy odczuwasz potrzebę większego praktycznego wsparcia uczniów w środowisku 

lokalnym?  

 Tak 
 Nie 
 

Wyjaśnij swój wybór (maksymalnie trzy linijki) [Odpowiedź opcjonalna] 

 

 

 

9. Czy według Ciebie istniejące programy są dobrze przygotowane i zorganizowane, 

żeby zintegrować WBL - Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy? 

  Tak 
  Nie 
Wyjaśnij swój wybór (maksymalnie trzy linijki) [Odpowiedź opcjonalna] 
 

 

 

 
10. Czy aktualnie istniejące programy zawierają specyficzne szkolenie wstępne dla 

uczniów w firmach? 

  Tak 
  Nie 

 

11. Wskaż trzy główne treści, kompetencje czy tematy, które Twoim zdaniem są ważne 
dla uczniów odbywających praktykę w firmach: 
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12. Ułóż w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej kompetencje uczniów w procesie 
WBL- Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy. Od 1 do 7, gdzie 7 jest najważniejsza 
a 1 najmniej ważna: 

 

Komunikacja w języku ojczystym  

Komunikacja w językach obcych  

Kompetencje cyfrowe i podstawowa znajomość 

technologii 
 

Umiejętność uczenia się  

Kompetencje społeczne i obywatelskie  

Przedsiębiorczość i inicjatywa  

Otwartość na innych  

Inne, wymień jakie  

 

Część 3. Wnioski 

13. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze zalety wdrażania WBL- Kształcenia 

Zawodowego w Środowisku Pracy? Wymień co najmniej trzy. 

 

 

 

14. Co Twoim zdaniem można poprawić aby promować efektywne i wysokiej jakości 

WBL - Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy dla wszystkich ze stron? Wymień 

co najmniej trzy. 

 

 

 
15. Dodatkowy komentarz  [odpowiedź opcjonalna] 
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Dziękujemy za współpracę ! 

 

 

 

 

8. Aneks II -  Kwestionariusz - pracodawcy 
 

WBL –Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy - pracodawcy 

Wprowadzenie 

Projekt “Work Based Learning – Local and International“ czyli “Kształcenie Zawodowe w 

Środowisku Pracy – lokalnie i międzynarodowo to projekt ERASMUS+, współfinansowany przez 

Unię Europejską, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju i poprawa efektywności 

kształcenia zawodowego w środowisku pracy (WBL), przez stworzenie szeregu wskazówek w 

postaci e-Przewodnika przeznaczonego dla głównych grup uczestniczących, zaangażowanych w 

ten proces: szkół/organizatorów praktyk, uczniów i pracodawców. 

Kwestionariusz skierowany jest w szczególności do pracodawców, dyrektorów, kierowników 

działu kadr, a jego celem jest umożliwienie stronom WBL – Kształcenia Zawodowego w 

Środowisku Pracy głębszego zrozumienia specyficznych potrzeb i punktów widzenia oraz 

wykorzystanie go do sformułowania materiałów szkoleniowych, metod i wytycznych w celu 

promocji efektywnego zaangażowania w program WBL -  Kształcenie Zawodowe w Środowisku 

Pracy.  

Kwestionariusz jest anonimowy a jego wypełnianie nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Twój 

wkład jest bardzo ważny dla projektu WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy. 

Z góry dziękujemy za współpracę! 

Część 1. Profil 
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Kraj: 

  Łotwa 
  Austria 
  Polska 
  Portugalia  
 

Płeć: 

  Mężczyzna 
  Kobieta 

 
Doświadczenie zawodowe 

  Brak 
  Poniżej 1 roku 
  Między 1 a 5 lat 
  Więcej niż 5 lat 

 
Najwyższy ukończony poziom edukacji 

  Szkoła średnia lub jej odpowiednik 
  Studia magisterskie 
  Studia doktoranckie 
  Inny 

 

Zawód/Pozycja zawodowa/Funkcja 
 Dyrektor/menadżer 
 Kierownik działu kadr 
 Niezależny konsultant/ekspert 
 Inne (proszę wymienić: ____________________________) 

 

Część 2. Doświadczenie 

1. Czy kiedykolwiek byłeś/aś zaangażowany/a w program WBL – Kształcenie 

Zawodowe w Środowisku Pracy lub podobne? 

  Tak 
  Nie (jeśli wybrałeś nie, przejdź do pytania 6) 
 
2. Jeśli tak, proszę wskazać liczbę procesów (liczbę uczniów) do których byłeś/aś 

zaangażowany 

 < 10 
 10–49 
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 50–249 
 > 250 
 
3.  Czy uczniowie pochodzili z kraju czy również z zagranicy? 

 Z kraju 
 Z zagranicy 
 Z kraju i z zagranicy 
 
4. Bazując na Twoim doświadczeniu wskaż główne przeszkody/trudności we wdrożeniu WBL 

– Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy (wybierz maksymalnie 3) 

 Niewystarczające wsparcie w procesie wdrażania praktykantów 
 Biurokracja i sprawy administracyjne 
 Kwestie socjo-kulturowe 
 Brak przygotowania ze strony uczniów 
 Brak wsparcia ze strony szkoły czy organizatora praktyk 
 Inne (proszę sprecyzować) 
 
5.  Czy postrzegasz proces WBL - Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy jako atut dla 

biznesu pracodawców?  

  Tak 
  Nie 
 
 
Uzasadnij swój wybór  ( maksymalnie trzy linijki) [opcjonalnie] 

 

 

 
 
6. Jakie są Twoje związki ze szkołą/z organizatorem praktyk w kontekście WBL – 

Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy?  

  Osobiste znajomości 
  Usługi 
  Kanały oficjalne (osobiste i instytucjonalne) 
  Kanały oficjalne (urzędowe i społeczne) 
  Inne (proszę wymienić) 
 

7. Który model kształcenia WBL jest według Ciebie najbardziej odpowiedni? 
 

  70% lub 60% czasu w szkole zawodowej i 30% lub 40% czasu w przedsiębiorstwie 
  70% lub 60% czasu w przedsiębiorstwie i 30% lub 40% czasu w szkole zawodowej 
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  50% czasu w szkole zawodowej i 50% czasu w przedsiębiorstwie 
 Inny (podaj jaki) 

 

8. W którym z podanych etapów programu WBL – Kształcenie Zawodowe w 

Środowisku Pracy, odczuwasz potrzebę większego wsparcia? 

 Planowanie 
 Monitorowanie i ciągła ewaluacja 
 Ciągła poprawa i adaptacja 
 Końcowa ewaluacja 
 Kontynuacja 
 Inne (napisz jakie) 
 

9. Biorąc pod uwagę swoje doświadczenia, czy był/a byś zainteresowany/a 

kontynuowaniem udziału w programach WBL – Kształcenia Zawodowego w 

Środowisku Pracy? 

 Tak 
 Nie 
 

 
Uzasadnij swój wybór  ( maksymalnie trzy linijki) [opcjonalnie] 

 

 

 
 

10.  Czy miałeś/aś kiedykolwiek okazję podpisać umowę zatrudnienia z uczniem, który 

znalazł się w Twojej firmie przez program WBL – Kształcenie Zawodowe w 

Środowisku Pracy? 

 Tak 
 Nie 
 

11. Ułóż w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej kompetencje uczniów w 

procesie WBL- Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy. Od 1 do 7, gdzie 7 

jest najważniejsza a 1 najmniej ważna: 

Komunikacja w języku ojczystym  
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Komunikacja w językach obcych  

Kompetencje cyfrowe i podstawowa znajomość 

technologii 
 

Umiejętność uczenia się  

Kompetencje społeczne i obywatelskie  

Przedsiębiorczość i inicjatywa   

Otwartość na innych  

Inne, wymień jakie  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Część 3. Wnioski 

 

12. Co dla ciebie, jako pracodawcy najbardziej liczy się w doświadczeniu WBL – 

Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy. Podaj co najmniej trzy wartości. 
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13.  Co Twoim zdaniem można poprawić aby promować efektywne i wysokiej jakości 

WBL - Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy dla wszystkich ze stron? Wymień 

co najmniej trzy. 

 

 

 
14. Dodatkowy komentarz  [odpowiedź opcjonalna] 

 

 

 

 

Dziękujemy za współpracę! 
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1. Wprowadzenie 
 

Ten dokument jest częścią pracy naukowej e-Przewodnik „Kształcenie zawodowe w środowisku 

pracy – Twoja szansa” i jest adresowany głównie do młodzieży i uczniów zaangażowanych w 

kształcenie zawodowe w środowisku pracy. Pierwszy rozdział koncentrował się na zrozumieniu 

percepcji systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) i rynku pracy, biorąc pod uwagę 

schematy kształcenia zawodowego w środowisku pracy (WBL). Głównym założeniem drugiego 
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rozdziału jest zgromadzenie użytecznych informacji dla uczniów i młodzieży, w celu promowania 

ich proaktywnego podejścia do szukania pracy, poprzez poprawę ich umiejętności w tym 

obszarze. W tym duchu, poza praktycznymi wskazówkami np. jak napisać CV i list motywacyjny, 

znajdą się przydatne informacje dla kadry dydaktycznej (nauczycieli/ trenerów/kadry szkolącej), 

poza tym wskazówki i informacje, które pomogą młodzieży przygotować się do WBL – Kształcenia 

Zawodowego w Środowisku Pracy w kraju lub za granicą. 

Niniejszy dokument zawiera: 

1) wskazówki jak opracować CV + list motywacyjny 

2) wskazówki jak opracować profesjonalne portfolio 

3) informacje gdzie szukać możliwości Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy w kraju 

lub za granicą 

4) ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne, międzykulturowe i pracy w grupie 

5) przydatne informacje wynikające z uczenia się/nauczania/aktywności treningowych (LA)  

Żeby zgromadzić wskazane wyżej treści przedsięwzięte zostały następujące kroki na zasadzie 

partnerstwa: 

✓ badanie i zbieranie przydatnych dokumentów w celu spisania wskazówek do stworzenia 

CV jak również powiązanych dokumentów zawodowych (listu motywacyjnego, 

przygotowanie do rozmowy o pracę, szukanie pracy) 

✓ badanie i zbieranie przydatnych dokumentów do napisania poradnika jak stworzyć 

profesjonalne portfolio 

✓ stworzenie europejskiej bazy danych z kontaktami dla zwiększenia możliwości WBL – 

Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy w kraju i za granicą 

✓ zbieranie materiałów treningowych i/lub ćwiczeń kompetencji społecznych, 

międzykulturowych i pracy w grupie 
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2. Jak opracować CV? 

2.1 Przygotowywanie życiorysu 

Dzisiejsza perspektywa rywalizacji o pracę w całej Europie sprawia, że dostrzegamy jak ważny jest 

skuteczny życiorys i list motywacyjny oraz przygotowanie się na kontakt z pracodawcą. 

Podkreślenie wartości naszej wiedzy, umiejętności i doświadczenia to jedyny sposób aby się 

wyróżnić spośród wielu innych kandydatów, kiedy przyjdzie nam ubiegać się o pracę! 

Życiorys (CV) to kluczowe narzędzie do poszukiwania pracy. To podsumowanie aktywności 

zawodowej, kwalifikacji i umiejętności szukającego pracy. Jego celem jest zwiększenie 

zainteresowania pracodawcy i zyskanie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, przez co tak 

ważne jest dobre jego opracowanie. 

Należy pamiętać, że samo CV nie zdobędzie nam pracy. CV to tylko narzędzie, które może 

wzbudzić zainteresowanie osoby czytającej. 

Życiorys należy przygotowywać ostrożnie - powinniśmy unikać błędów. 

Życiorys należy przeczytać wielokrotnie, dokładnie go sprawdzając.  

 

 Najczęstsze błędy, których można uniknąć: 

1.  Błędy ortograficzne i gramatyczne 

Powinno się unikać literówek, błędów ortograficznych i gramatycznych. Jeśli pisanie nie 

jest Twoją mocną stroną poproś członka rodziny, przyjaciela lub nauczyciela aby przejrzał 

Twoje CV. 

2. Bycie niekonkretnym 

Należy unikać rozbudowanych opisów Twojego doświadczenia, chociaż szczegółowy opis 

jest ważny, to tylko rzeczowy. Jeśli chodzi o wcześniejsze doświadczenia, to opisuj te 

nawiązujące do stanowiska, o które się ubiegasz. 

 

 

http://www.google.pt/imgres?start=283&sa=X&hl=pt-PT&qscrl=1&rlz=1T4RNQN_pt-PTPT457PT458&biw=1366&bih=557&tbm=isch&tbnid=r0uVGBHnjEGm9M:&imgrefurl=http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/04/24/1019021/como-garantir-seu-curriculo-online-seja-visto-PRINTABLE.html&docid=UQnDnkWA7lY4QM&itg=1&imgurl=http://noticias.universia.com.br/br/images/docentes/c/co/com/como-garantir-curriculo-online-seja-visto-noticias.jpg&w=340&h=195&ei=-EiJUoCUB-bE7Aai5oHoBg&zoom=1&iact=rc&page=17&tbnh=156&tbnw=239&ndsp=16&ved=1t:429,r:94,s:200&tx=219&ty=63
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3. Podkreślanie nieistotnych szczegółów 

Unikaj wspominania nieodpowiednich szczegółów jak: “Posortowałem dokumenty w trzy 

dni” , albo „ Dokładnie układam dokumenty wg roku, nazwy, kategorii, itp. 

4. Zapominanie istotnych informacji 

Wszystkie prace, które wykonywałeś, dłużej bądź krócej, czy miały związek z pracą o którą 

się ubiegasz czy nie, zawsze trzeba mieć na uwadze. Może Ci się wydawać, że nie mają 

znaczenia dla danej oferty pracy, ale tak naprawdę całe doświadczenie ma jakiś wpływ na 

uczenie się i dojrzewanie jako osoby i jako pracownika. Powinno się jasno zdefiniować co 

chce się, a czego nie chce się umieszczać w życiorysie. 

5. Nieczytelne CV 

Nie zapominaj, że układ i zakomponowanie treści jest wartością w CV i czasem im prościej 

tym lepiej. Unikaj wymyślnych czcionek, używaj tekstu średniej wielkości, poszczególne 

sekcje powinny być przedzielone odstępami, a linijki powinny mieć odpowiedni odstęp. 

6. Złe lub nieaktualne 

Unikaj błędnych i nieaktualnych danych kontaktowych. Przeglądaj co pewien czas swoje 

CV, żeby sprawdzić czy wszystkie informacje są aktualne. 

 Wskazówki i sugestie 

✓ Używaj białego papieru formatu A4; 

✓ Używaj wydruku nie odręcznego pisma; 

✓ Nie przekraczaj dwóch / trzech stron, jeśli nie masz rozległego doświadczenia 

zawodowego ; 

✓ Forma ma być czysta i przejrzysta; 

✓ Wybierz prosty styl; oryginalne formaty powinny być zastrzeżone dla stanowisk,  gdzie 

takie umiejętności bardzo się liczą (jeśli aplikujesz do dziedzin jak marketing, reklama, 

sztuki audio-wizualne…); 

✓ Unikaj wielu załączników do CV (np. dyplomów), te powinny być składane tylko gdy są 

wymagane; 
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A WIĘC, CO NALEŻY PODKREŚLIĆ W CV?  

Połóż nacisk na szkolenia i co ważnego udało Ci się zrobić w tym 

czasie, a także wszelkie staże (w kraju i za granicą), podróże i 

doświadczenie na rynku pracy, biegłość w językach obcych i 

wolontariat jeśli już taki odbyłeś. 

✓ CV powinien zawsze towarzyszyć list motywacyjny (prezentacja/umotywowanie, 

rekomendacja); 

 

 

 

 

  

 

Jeśli właśnie ukończyłeś szkolenie, to 

normalne, że nie masz zbyt wiele 

doświadczenia. Nie martw się - nie Ty jeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.google.pt/imgres?start=161&sa=X&hl=pt-PT&qscrl=1&rlz=1T4RNQN_pt-PTPT457PT458&biw=1366&bih=557&tbm=isch&tbnid=ruVXTFnte7fa8M:&imgrefurl=http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/10/04/1054302/4-dicas-recem-graduados-vo-comecar-no-primeiro-emprego.html&docid=76J8lHC6SoCoDM&imgurl=http://noticias.universia.com.br/br/images/docentes/d/di/dic/dicas-para-recem-graduados-comecar-novo-emprego-noticias.png&w=340&h=195&ei=GlGJUq-MI_Gd7gaRuwE&zoom=1&iact=rc&page=11&tbnh=155&tbnw=270&ndsp=15&ved=1t:429,r:68,s:100&tx=133&ty=109
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Zanim zadecydujesz, która forma CV jest odpowiednia dla Ciebie, musisz wiedzieć jakie są Twoje 

cele, umiejętności i osiągnięcia, z których możesz być dumny i które będą pasować do 

stanowiska o które się ubiegasz. 

 

 

2.2 Rodzaje curriculum vitae (życiorysów) 

Jednym z wymagań w stosunku do potencjalnego pracownika jest zaprezentowanie CV jako 

życiorysu. Jest on bardzo ważny, gdyż pokazuje dorobek kandydata, a także możliwości otrzymania 

tego stanowiska. 

Najważniejsze kwestie o 

których należy pamiętać 

✓ Zorientuj się która forma CV 

i układ pasuje Cię najbardziej 

✓ Nie podawaj niepotrzebnych 

informacji 

✓ Dostosowuj CV do sytuacji 

✓ Pomyśl o chwytliwym 

nagłówku 

✓ Podkreśl niezbędne 

umiejętności, zdolności, 

kompetencje 

✓ Udowodnij, że jesteś 

najlepszy, jakością nie ilością 

Błędy, których należy unikać 

× Brak wymienionych celów 

× Zbytnie rozpisywanie się lub 

skrótowość 

×Ukrywanie istotnych informacji 

×Tajemnicze luki w zatrudnieniu 

×Kłamstwa lub manipulowanie 

faktami 

×Niekonsekwentna edycja tekstu 

×Nieodpowiednie zdjęcie 

×Nieadekwatny charakter i cechy 

zainteresowań 

×Negatywne referencje z poprzednich 

miejsc pracy 

×Skupianie się na zobowiązaniach 

×Nieaktualne dane kontaktowe 
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Rzetelne i dobrze przygotowane CV daje przewagę nad innymi kandydatami. To ważne aby CV 

było dostosowane do konkretnego wakatu i w zrozumiały sposób odzwierciedlało doświadczenie 

kandydata. 

W tym punkcie zostaną omówione najpopularniejsze typy CV. 

2.1.1. CV chronologiczne 

CV chronologiczne to najbardziej tradycyjny i 

najpowszechniej używany rodzaj. Ten typ 

streszcza Twoją dotychczasową historię pracy i 

edukacji - jest idealny, jeśli przedstawia karierę 

w jednej firmie przez większość zawodowego 

życia. 

Używaj CV chronologicznego w następujących 

sytuacjach 

✓ Jeśli robisz regularne postępy w jednej 

wybranej dziedzinie i chcesz awansować lub 

polepszyć warunki pracy 

✓ Jeśli nie masz przerw w historii zatrudnienia 

✓ Jeśli chcesz podkreślić bardziej to, gdzie pracowałeś, niż co osiągnąłeś 

✓ Jeżeli pozostajesz w tej samej branży 

 

Ty
p

y 
C

V

Chronologiczne

Funkcjonalne

Chronologiczno-
-funkcjonalne (łączone)

Europass

Kreatywne formy CV i 
życiorysu
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2.1.2. CV funkcjonalne 

Ten rodzaj CV koncentruje się i podkreśla umiejętności i osiągnięcia, które zdobyłeś w ciągu całej 

swojej kariery zawodowej, bez względu gdzie je nabyłeś. Jest przydatne jeśli nie masz zachowanej 

ciągłości pracy lub gdy chcesz zmienić zawód. 

Używaj CV funkcjonalnego w następujących przypadkach: 

✓ Jeśli chcesz zmienić branżę 
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✓ Jeśli masz przerwy w zatrudnieniu spowodowane urlopem wychowawczym, chorobą albo 

z jakiegokolwiek innego powodu 

✓ Jeśli masz niewielkie doświadczenie za sprawą krótkiego stażu zawodowego, bądź dopiero 

ukończyłeś naukę 

✓ Jeśli chcesz pokazać przyszłemu pracodawcy, że posiadasz właściwe umiejętności pomimo 

braku doświadczenia w tej dziedzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 75 

 

 

2.1.3. CV chronologiczno-funkcjonalne (łączone) 

Łączy to co najlepsze z dwóch typów CV, jest połączeniem obu  omówionych wcześniej rodzajów. 

Jest odrobinę dłuższe w układzie przez co ważne jest przyciągnięcie od samego początku uwagi 

czytelnika –  istnieje prawdopodobieństwo, że czytający znudzi się i odrzuci je w całości nie 

czytając do końca.  

CV łączone powinno być używane gdy chcemy podkreślić zarówno umiejętności i osiągnięcia, jak 

i robiącą wrażenie karierę zawodową oraz wykształcenie. 

Twoje umiejętności i osiągnięcia wymienione są jako pierwsze, poparte pracą i wykształceniem, 

co daje niezwykle imponujący dokument. 

Jeżeli masz przerwy w historii zatrudnienia albo często zmieniałeś pracę, CV funkcjonalne będzie 

korzystniejsze. 

Użyj CV łączonego gdy: 

✓ Chcesz pokazać, że nie tylko masz odpowiednie umiejętności, ale też doświadczenie 

zawodowe na ich poparcie 

✓  Chcesz podkreślić umiejętności, których ostatnio nie używałeś 

✓ Użyłbyś CV chronologicznego, ale chcesz zaznaczyć również swoje umiejętności 

✓ Aplikujesz na stanowisko kierownicze 

✓ Masz dużo doświadczenia w wybranej dziedzinie 

✓ Jeżeli potrzebujesz dopełnić CV 

✓ Jeśli potrzebujesz dłuższego CV 
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2.1.4. Europass 

Europass to forma CV ceniona w całej Europie. Taki sposób prezentowania CV ułatwia 

porównywanie kwalifikacji, gdyż jest szeroko stosowany na rynku pracy i praktyk w kraju i za 

granicą.  

Wg Unii Europejskiej i Rady Europy Europass CV składa się z 7 części: 1) dane osobowe, 2) praca 

o jaką się ubiegasz, 3) doświadczenie zawodowe, 4) wykształcenie i szkolenia, 5) dodatkowe 

umiejętności na które składają się język ojczysty i języki obce, komunikatywność, umiejętności 

organizacyjne, umiejętności związane z pracą, obsługa komputera, inne, 6)  dodatkowe 

informacje zawierające publikacje, prezentacje, projekty, konferencje, seminaria, wyróżnienia i 

nagrody, członkostwa, referencje, 7) aneksy. Szablon Europass CV składa się z dwóch kolumn: nie 

należy zmieniać zawartości lewej kolumny, która zawiera nagłówki zamieszczone w przystępnych 

etykietach;  w prawej kolumnie należy umieścić dane osobowe. Kolumny przedzielone są pustą 

przestrzenią. 

Dokumenty Europass: 

Europass może być złożony i/lub uzupełniony innymi dokumentami co sprawi, że umiejętności i 

kwalifikacje są zrozumiałe we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

Dwa dokumenty udostępnione za darmo, do wypełnienia przez mieszkańców Europy6:  

✓ Curriculum Vitae pomaga przedstawić umiejętności i kwalifikacje skutecznie                      i 

zrozumiale. Możesz stworzyć CV w sieci, korzystając z samouczka albo pobrać szablon, 

przykłady i instrukcje. 

✓ Passport Językowy - narzędzie do samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych. 

Możesz stworzyć swój Paszport językowy w sieci używając samouczka albo pobrać szablon, 

przykłady i instrukcje. 

 

 

                                                      
6 Unia Europejska, 2016| https://europass.cedefop.europa.eu/documents   

https://europass.cedefop.europa.eu/documents
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Trzy dokumenty wydawane przez władze oświatowe7:  

✓ Europass Mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym 

kraju europejskim. 

✓ Suplement do Dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zawierający informacje 

na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia 

zawodowego. 

✓ Suplement do dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych 
przez posiadacza dyplomu studiów wyższych. 

                                                      
7 Unia Europejska, 2016| https://europass.cedefop.europa.eu/documents   

https://europass.cedefop.europa.eu/documents
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2.1.5. Innowacyjne i kreatywne formy CV 

Wcześniejsze formy CV są formalnie zaaranżowane i klasycznie zaprojektowane. Jeśli jesteś osobą 

kreatywną i chcesz to pokazać, możesz dostosować swoje CV do oferty pracy, o którą się ubiegasz, 

używając innowacyjnych form bardziej odpowiednich dla Ciebie. 

Poniżej prezentujemy wybrane przykłady: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.creativebloq.com/career/creative-resumes-11121419 
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WIX to przykład użycia technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych 

(ICT) do stworzenia profesjonalnej 

strony internetowej, CV, 

portfolio, pokazujący 

innowacyjny charakter i 

jednocześnie umiejętność obsługi 

komputera.  

Source: http://www.wix.com/cv-resume/website 

http://www.wix.com/cv-resume/website
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W skrócie…. 

Pięć podstawowych zasad dobrego CV8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
8 Unia Europejska, 2016| https://europass.cedefop.europa.eu/documents   

 

1. SKONCENTRUJ SIĘ NA SPRAWACH ISTOTNYCH. Bądź zwięzły: 2 strony A4 

wystarczą, bez względu na wykształcenie czy doświadczenie.  

2. PISZ JASNO I ZWIĘŹLE. Pisz krótkimi zdaniami. Podawaj konkretne 

przykłady. 

3. ZAWSZE DOSTOSOWUJ SWOJE CV DO DANEJ OFERTY PRACY. Podkreśl 

swoje mocne strony, biorąc pod uwagę wymagania pracodawcy 

i skup się na umiejętnościach adekwatnych do stanowiska o 

jakie się ubiegasz. 

4. PRZYWIĄZUJ WAGĘ DO UKŁADU GRAFICZNEGO W CV. Podawaj swoje 

umiejętności i kompetencje w sposób klarowny i logiczny, żeby 

twoje mocne strony przykuwały uwagę. 

5. SPRAWDŹ CV PO NAPISANIU . Popraw literówki i błędy, upewnij się, 

że układ jest jasny i logiczny. 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents


 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 82 

3. Jak napisać list motywacyjny? 
 

List motywacyjny odgrywa ważną role podczas szukania pracy. Wysyłanie CV bez listu 

motywacyjnego jest jak spotkanie się z potencjalnym pracodawcą bez przedstawienia się. Twój 

list motywacyjny musi sprawić żeby pracodawca chciał przeczytać Twoje CV i żebyś znalazł się na 

skróconej liście potencjalnych kandydatów.9 

List motywacyjny to dokument, który powinien być dołączony do CV. Jeśli odpowiadasz na 

konkretną ofertę lub jeśli wysyłasz CV spontanicznie, powinien towarzyszyć mu list motywacyjny, 

w którym zawarte będą główne powody ubiegania się o pracę, zwięźle i wydajnie. 

Pisząc list motywacyjny powinieneś: 

 

✓ Przedstawić się 

✓ Podać stanowisko (lub rodzaj pracy) na które aplikujesz (jakiego szukasz) 

✓ Powinieneś wykazać, że Twoje umiejętności i doświadczenie pasują do wymagań oferty 

pracy 

✓ Skłonić czytającego do przeczytania życiorysu 

✓ Zakończyć zachętą do działania 

 

 

WAŻNE: List motywacyjny nie powinien być dłuższy niż jedna strona. W zamyśle ma to być 
podsumowanie informacji zawartych w życiorysie, więc pamiętaj: nie rozpisuj się. 

 Podpowiedzi jak rozpocząć 

Dlaczego pierwsze zdanie jest ważne w liście oficjalnym lub w formalnym emailu? 

żeby odnieść się do wcześniejszej korespondencji 

żeby powiedzieć w jakiej sprawie się pisze 

żeby powiedzieć jak znalazło się nazwę/adres odbiorcy 

 

                                                      
9 Unia Europejska, 2016| https://europass.cedefop.europa.eu/europass-support-centre/cover-letter  

https://europass.cedefop.europa.eu/europass-support-centre/cover-letter
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 Podpowiedzi jak zakończyć 

Dlaczego potrzebne jest zdanie kończące w pismach oficjalnych lub email? 

żeby odnieść się do wydarzeń w przyszłości 

żeby powtórzyć przeprosiny 

żeby zaoferować pomoc 

 

 

 

 

Kilka przykładów jak rozpocząć: 
W odpowiedzi na ogłoszenie z ........., chciałbym przedstawić swoją 
kandydaturę......... 
Chciałbym przedstawić 3 powody, dla których uważam, że jestem 
odpowiednim kandydatem na stanowisko ......... 
Pragnę zaoferować swoje ponad 3-letnie doświadczenie w ......... 
do podjęcia pracy na stanowisku ......... w firmie ......... 
Pragnę współpracować z firmą, która kieruje się zasadami 
podobnymi do moich. Proaktywne nastawienie, inicjowanie 
nowych rozwiązań i pomaganie innym to wartości, które są dla nas 
wspólne.  
W odpowiedzi na Państwa ofertę pracy dla samodzielnej księgowej 
w ........., która ukazała się dnia .........w ........., będąc przekonaną, 
że spełniam wszystkie zawarte w tej ofercie wymagania, zgłaszam 
swoją aplikację na to stanowisko pracy. 
W nawiązaniu do rozmowy z dnia... 
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, które ukazało się w ......... 
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 Zwroty grzecznościowe w liście oficjalnym 
Otwierające list: 
"Szanowny Panie/Pani", "Szanowni Państwo" lub "Szanowny Panie/Pani" + nazwisko 

osoby, do której piszesz. 
Zamykające: 
Z poważaniem , Z wyrazami szacunku, Załączam wyrazy szacunku 

Czego należy unikać pisząc list motywacyjny? 

 
 Literówek i błędów ortograficznych, błędów rzeczowych 

  Kopiowania życiorysu do listu motywacyjnego 

 Zbyt częstego używania zaimka “ja” 

 Wspominania o jakie inne prace się starasz 

 Kłamania na temat doświadczenia 

 Zbyt osobistego tonu 

 Wyjaśniania dlaczego odszedłeś z poprzedniej pracy 

 

Zdania i zwroty przydatne do zakończenia listu motywacyjnego: 
 
    Jeśli uzna Pan(i) moją kandydaturę za odpowiednią/interesującą proszę o 
kontakt telefoniczny ......... 
    W razie zainteresowania moją osobą/Jeśli są Państwo zainteresowani moją 
osobą, proszę o kontakt ......... 
    Gdyby byli Państwo zainteresowani moją kandydaturą, proszę o kontakt pod 
numerem telefonu ......... 
Liczę na możliwość spotkania osobistego, aby móc zaprezentować Państwu 
wszystkie korzyści płynące z zatrudnienia mnie na tym stanowisku. 
Byłbym wdzięczny za możliwość spotkania. Z wielką radością zaprezentowałbym 
dodatkowe osiągnięcia, o których nie wspomniałem w CV ani w liście 
motywacyjnym. Chciałbym pokazać, jak moje doświadczenia pomogłyby mi 
osiągnąć podobne sukcesy w Państwa firmie. 
Z przyjemnością udam się do Państwa na ewentualne spotkanie, podczas 
którego będę mogła opowiedzieć więcej dlaczego uważam, że jestem bardzo 
dobrą kandydatką na to stanowisko pracy. 
Podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z przyjemnością szerzej uzupełnię 
informacje zawarte w moim CV, jak i odpowiem na Pana pytania. 
Z przyjemnością przedstawię referencje podczas ewentualnej rozmowy 
kwalifikacyjnej. 
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4. Rozmowa o pracę 
 

Przygotuj się do rozmowy o pracę. 

▪ Rozmowa o pracę to kamień milowy w procesie szukania jej i jest to dialog między 

pracodawcą a poszukującym pracy. Jest to unikatowy sposób, żeby zaprezentować się jako 

idealny kandydat na dane stanowisko. 

 

▪ To głównie proces komunikacji, nie tylko werbalnej, ale także niewerbalnej. Gestykulacja, 

mimika, prezencja, to sposoby komunikacji, które mogą wzmocnić, zmienić lub dodać coś do 

znaczenia słów. Pośród oczywistych pytań, podczas rozmowy o pracę powinno znaleźć się 

miejsce na wymianę informacji, pomysłów, opinii. 

 
Patrz “Aneks I Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej” 

 

 

 

 Dlaczego powinienem być przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej? 

✓ Zwiększasz zdolność argumentowania 

✓ Kontrolujesz nerwy, czujesz się pewniej i bezpieczniej 

✓ Zwiększasz prawdopodobieństwo powodzenia 

 

Przed rozmową Podczas rozmowy Po rozmowie 

Musisz 

być dobrze 

przygotowany, to 

istotne aby znać siebie 

samego, swoje mocne i 

słabe strony 

Powinieneś przyjąć 

odpowiednią postawę i 

komunikować się w 

sposób jasny i rzeczowy 

Poświęć trochę czasu na 

refleksję i twoją własną 

ocenę, pomyśl o tym co 

poszło dobrze, a co możesz 

poprawić 
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 Jak się przygotować? 

- Zgromadź jak najwięcej informacji o danej firmie i posadzie; 

- Zapisz najważniejsze kwestie i przygotuj sobie odpowiedzi na najczęściej stawiane 

pytania; 

- Ponownie przeczytaj ogłoszenie, list motywacyjny i curriculum vitae; 

- Zastanów się nad zawartością CV; 

- Pomyśl o tym czego się nauczyłeś podczas dotychczasowej 

pracy i studiów oraz dlaczego może to być atutem dla firmy; 

- Przygotuj niezbędne dokumenty; 

- Bądź na czas; 

- Przedstaw się spokojnie; 

  Jak zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej: 

-  Wyłącz telefon; 

- Poczekaj aż zostaniesz poproszony żeby usiąść, przybierz 

odpowiednią postawę, ale bądź spokojny; 

- Słuchaj uważnie i patrz rozmówcy w oczy (świadomie 

używaj komunikacji niewerbalnej!); 

- Odpowiadaj na pytania jasno i dokładnie; 

- Wyjaśnij swoje pomysły, jeśli to konieczne na przykładach; 

- Jeśli masz wątpliwości, możesz zadawać pytania o szczegóły propozycji pracy i warunki, 

ale z wyczuciem i asertywnie; 

- Podkreśl swoje mocne strony, ale też chęci do samodoskonalenia albo pracy nad  swoimi 

słabościami; 

- Pokaż że jesteś ambitny, chcesz się uczyć i bardzo zależy Ci na pracy; 

- To osoba która przeprowadza rozmowę o pracę powinna ją zakończyć; 

 

 

Opportunity 

http://www.google.pt/imgres?hl=pt-PT&qscrl=1&rlz=1T4RNQN_pt-PTPT457PT458&biw=1366&bih=557&tbm=isch&tbnid=6sRRho2oZKFTSM:&imgrefurl=http://blog.curriculum.com.br/o-que-os-entrevistadores-querem-saber-de-voce/&docid=rMsPLI2yBmIpNM&imgurl=http://blog.curriculum.com.br/wp-content/uploads/2010/06/Blog002.jpg&w=350&h=247&ei=mGyJUu2ZFeiO7AaO8oCQCg&zoom=1&iact=rc&page=5&tbnh=188&tbnw=223&start=66&ndsp=18&ved=1t:429,r:71,s:0&tx=93&ty=109
http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=YJVtVdl8h55SIM&tbnid=4LDOqF0cjV__WM:&ved=0CAgQjRwwADhj&url=http://ahkemfoco.com.br/noticias/algumas-dicas-que-podem-ajudar-em-entrevistas-para-emprego/&ei=w2mJUrezNaW47AbZpYDADg&psig=AFQjCNGrmyxcubFmZoRwT7cFh5FcYbznNA&ust=1384823619929480
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 Na czym skupia się pracodawca przy ocenie kandydata?

- Wykształcenie i szkolenia zawodowe 

- Przebieg kariery zawodowej, jeśli masz już jakieś doświadczenie na rynku pracy; 

- Motywacja 

- Prezencja i postawa 

- Umiejętności komunikacyjne 

- Towarzyskość 

- Inteligencja emocjonalna 

- Dynamizm 

- Niezależność 

- Możliwości przystosowywania się 

- Elastyczność 

- Odpowiedzialność 

- Umiejętności przywódcze 

- Analityczne myślenie 

 

 Czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej mogę zadawać pytania? Jakie pytania powinienem 

zadać? 

Można się spodziewać, że prowadzący rozmowę o pracę zajmie się przeprowadzeniem całego 

procesu. Jednakże to niezbędne, abyś to również Ty wykazał zainteresowanie i ciekawość firmy i 

Twoich przyszłych obowiązków, więc tak, powinieneś również zadawać pytania. Te pytania 

powinny być adekwatne, istotne i we właściwym czasie. 

http://www.google.pt/imgres?sa=X&hl=pt-PT&qscrl=1&rlz=1T4RNQN_pt-PTPT457PT458&biw=1366&bih=557&tbm=isch&tbnid=oO8h4NtAwu2ZoM:&imgrefurl=http://www.sobreadministracao.com/tudo-sobre-a-teoria-dos-dois-fatores-de-frederick-herzberg/&docid=BfQlDVcLt7DBQM&imgurl=http://www.sobreadministracao.com/wp-content/uploads/2011/08/Motiva%C3%A7%C3%A3o.jpg&w=440&h=300&ei=oW-JUtq8BabH7AabnICoBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:62,s:0,i:276&iact=rc&page=4&tbnh=182&tbnw=268&start=57&ndsp=19&tx=125&ty=78
http://3.bp.blogspot.com/-3VhZNWUxRgI/UaX_cyqIGcI/AAAAAAAAAis/Qh1WKllVins/s1600/motiva%C3%A7ao.jpg
http://www.google.pt/imgres?start=287&sa=X&hl=pt-PT&rlz=1T4RNQN_pt-PTPT457PT458&biw=1366&bih=557&tbm=isch&tbnid=QgntkhhVcufEKM:&imgrefurl=http://www.portalgsti.com.br/2012/11/comunicacao-tecnicos-ceo.html&docid=QLGOilPbiUAVoM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-TVsp3NvdG4E/ULZQM3qtoII/AAAAAAAAANM/ye2g0qqa7B4/s1600/comunicacao.png&w=527&h=296&ei=9W6JUsb-DoSf7Ablj4DgDQ&zoom=1&iact=rc&page=19&tbnh=168&tbnw=300&ndsp=15&ved=1t:429,r:92,s:200&tx=205&ty=78
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Kwestie o które może zapytać prowadzący rozmowę: 

- Opowiedz mi coś o sobie. 

- Jakie są Twoje krótko i długofalowe cele? 

- Co sprawiło, że wysłałeś swój życiorys akurat do tej firmy? 

- Jakie masz oczekiwania od tej pracy? 

- Czy odpowiada Ci praca w stresie i pod presją czasu? 

- Podaj powód dlaczego mielibyśmy wybrać właśnie Ciebie, 

zamiast innych kandydatów? 

- Jakie są Twoje najmocniejsze strony? Jakie są Twoje najsłabsze 

punkty? 

- Jak lubisz spędzać czas wolny? 

- Które z poprzednich doświadczeń zawodowych wspominasz najlepiej? 

 

Postaw na rozmowę o pracę. 

Ona może zadecydować o dostaniu pracy! 

  

Przykłady pytań, jakie możesz zadać przeprowadzającemu rozmowę: 

- Jakie będzie moje stanowisko? 

- Jakie są do niego przypisane obowiązki? 

- Jakie wiążą się z nim problem i wyzwania? 

-Jaki jest poziom niezależności i odpowiedzialności na danym stanowisku? 

- Z kim będę współpracować? 

- Czy jest to praca zespołowa czy indywidualna? 

- W którym dziale najlepiej się sprawdzę? 

 

http://www.google.pt/imgres?hl=pt-PT&rlz=1T4RNQN_pt-PTPT457PT458&biw=1366&bih=557&tbm=isch&tbnid=fpQsvzj5T5skSM:&imgrefurl=http://emprego.universiablogs.net/2011/12/27/as-perguntas-mais-frequentes-numa-entrevista-de-emprego/&docid=xdHC1gGWp_KgYM&imgurl=http://www.jobcontax.com/uploads/pics/inerview.gif&w=480&h=480&ei=b3KJUoG9H_Kw7Ab46IHQDw&zoom=1&iact=rc&page=4&tbnh=184&tbnw=184&start=42&ndsp=15&ved=1t:429,r:55,s:0&tx=100&ty=149
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5. Szukanie pracy 

5.1. Najważniejsze umiejętności podczas szukania pracy 

Szukanie pracy może być stresujące i demotywujące, zwłaszcza jeżeli oczekujesz szybkich 

odpowiedzi ze strony pracodawców. To ważne aby poczynić kilka założeń gdy szuka się pracy. Są 

one niezbędne, by sobie radzić i przezwyciężyć bariery, które możesz napotkać. 

 

NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS 

AKTYWNEGO SZUKANIA PRACY 

Wytrwałość 

Dynamika 

Motywacja 

Odporność na oszustwa 

Zdolności organizacyjne 

Zdolność samooceny 

Manifestacja samego siebie 

Umiejętność  selekcji  i zarządzania informacjami 

 Umiejętność podejmowania wyzwań i wdrażania 

projektów 

 

Miejsca w których możesz szukać pracy: 

• w gazetach (ogólnopolskich i regionalnych/lokalnych), w dziale ogłoszeń; 

• w internecie, na stronach z ogłoszeniami o pracę, na forach; 

• w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Pinterest…) – patrz Aneks II-jak 

utworzyć konto na Linkedln; 

• w internetowych wersjach gazet i czasopism; 

• w agencjach zatrudnienia, szkołach i centrach szkoleniowych - często szkoły 

współpracują z firmami; 

• w urzędach pracy odpowiadających miejscu zamieszkania, gdzie każdy bezrobotny 

powinien się zarejestrować; 

• w supermarketach na tablicy ogłoszeń (tu są również ogłoszenia o kursach); 
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• w publicznych/miejskich bibliotekach; 

• w agencjach pracy/pracy tymczasowej, które też często pozwalają przeglądać oferty 

pracy (na miejscu, w biurze lub przez strony internetowe); 

• w urzędach miejskich, parafiach, lokalnych stowarzyszeniach; 

• poprzez kontakty prywatne, przyjaciół, znajomych, członków rodziny; 

Rodzaje dokumentów jakie należy złożyć w zależności od rodzaju oferty/ogłoszenia: 

 Jak aplikować? 

RODZAJ KONTEKSTU ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA 

ODPOWIEDŹ NA 

OGŁOSZENIE W GAZECIE 

- List motywacyjny,  

- Załączniki: kopia ważnych dokumentów: dyplom potwierdzający 

wykształcenie/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, rekomendacje, 

zaświadczenie o odbyciu praktyk i szkoleń 

 

ODPOWIEDŹ NA 

OGŁOSZENIE PUBLICZNE  

- Podanie o pracę - Curriculum Vitae 

- Załączniki: kopia ważnych dokumentów: dyplom potwierdzający 

wykształcenie/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, rekomendacje, 

zaświadczenie o odbyciu praktyk i szkoleń –Inne dokumenty wymagane w 

ogłoszeniu 

APLIKOWANIE O PRACĘ BEZ 

OGŁOSZENIA 

- List motywacyjny spontaniczny; -- Podanie o pracę - CurriculumVitae 

- Załączniki: kopia ważnych dokumentów: dyplom potwierdzający 

wykształcenie/dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, rekomendacje, 

zaświadczenie o odbyciu praktyk i szkoleń –Inne dokumenty wymagane w 

ogłoszeniu 

 

Sposób 

składania 

dokumentów 

 

Zalety Wady 

Pocztą 
Wszystkie informacje na papierze, 

należycie wydrukowane, z podpisem 

aplikującego 

Wyższe koszty, obecnie papierowe 

dokumenty tracą na ważności w 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=envelope&source=images&cd=&cad=rja&docid=QmC3Svk6aYFkkM&tbnid=mmN9l_U4UDFD_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://100mim.wordpress.com/2011/05/27/aborto-que-e-acabar-com-o-que-ha-nu-ventre-pa-leis-da-fisica/&ei=12wKUYKkBtOJhQeE3oCgCQ&bvm=bv.41642243,d.ZG4&psig=AFQjCNFaRi6m2D9CWsv8YWa1lrf3m40PMA&ust=1359724101977304


 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 
91 

 

 

 

 Od czego zacząć? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stosunku do ich elektronicznych 

wersji 

Pocztą 

elektroniczną 

 

Szybkość wysyłania, niskie koszty 

(dokumenty są wysyłane jako załączniki w 

formie elektronicznej. Papierowe 

dokumenty dosyłamy tylko na prośbę) 

Wysyłanie może się nie udać i 

zawartość nie dotrze do odbiorcy, 

skrzynka odbiorcza może być 

przepełniona lub rzadko odbierana 

 

Osobiście 

 

Pokazuje zainteresowanie, motywację i 

dynamikę działania 

Wyższe koszty a wrażenie jak 

dokumentów papierowych, koszty 

transportu. 

Zgromadź wszystkie dokumenty, osobiste i zawodowe. Możesz stworzyć folder z całą 

dokumentacją i dzięki temu zawsze być gotowym na jej wysłanie, gdy nadarzy się okazja. 

Zalety takiej organizacji? To proste, nie traci się czasu na szukanie i układnie dokumentów 

(Curriculum Vitae, świadectwo ukończenia szkoły, kopia dowodu osobistego). 

 

 Jeśli uporządkowałeś dokumentację, czas zacząć wprowadzać plan szukania pracy w 

życie. Czyli musisz się zarejestrować, pozyskać wiele informacji z różnych źródeł i szukać pracy 

codziennie w różnych miejscach/stronach internetowych. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=aperto+de+m%C3%A3o&source=images&cd=&cad=rja&docid=i4EDeGKXm7Vw2M&tbnid=BpEoK9eMvvdGwM:&ved=&url=http://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-%C3%ADcone-do-homem-de-neg%C3%B3cios-do-aperto-de-m%C3%A3o-3d-com-smoking-image10725453&ei=3G0KUe6xCoOShgfh1oHwAQ&bvm=bv.41642243,d.ZG4&psig=AFQjCNEDpKjGl56ODUvgZ5wB1TBAnNSPdg&ust=1359724380493723
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ALE UWAGA… 

 

Nie zapominaj, że szukanie rad i wsparcia technicznego w agencjach 

zatrudnienia, nie oznacza, że to pracownicy agencji znajdą 

rozwiązanie za Ciebie! 

JESTEŚ GŁÓWNYM ODPOWIEDZIALNYM, ZATEM 
POWINIENEŚ BYĆ WYTRWAŁY I PROAKTYWNY PODCZAS 
TEGO WYZWANIA 
 

Czego nie robić szukając pracy? 
 
 Zniechęcić się i zrezygnować wobec niepowodzeń. 

Wytrwałość i pewność siebie to cechy, których potrzebujesz aby 

osiągnąć cel. Nie tylko w trakcie szukania pracy, ale również 

później! 

 Zaprzestać  inwestycji w doszkalanie. Na kursach które 

poprawią Twoje umiejętności zawodowe, na przykład 

technologie informatyczne i języki, jak również umiejętności 

społeczne. 

 Być aroganckim. Arogancja utrudnia życie i działa na niekorzyść tych którzy pragną odnieść 

sukces w pracy zawodowej. A więc powinieneś nabrać pokory, co zaowocuje ciągłym 

dokształcaniem się – jako niezbędnym warunkiem rozwoju osobistego i zawodowego. 

  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=muito+importante&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mj1Y3rbi3y0CLM&tbnid=rvxO_LvChhzc3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://valpimentinha.blogspot.com/2011/07/muito-importante.html&ei=PmkKUZiOBJCLhQeAh4GgCg&bvm=bv.41642243,d.ZG4&psig=AFQjCNGyRTsIG99Wq9E7L2SWFCfHk6nz1w&ust=1359723124729130
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Wykorzystaj swój wolny czas i weź sprawy w swoje ręce. 

Nie pozwól podkopać swojej pewności siebie i nie 

zniechęcaj się niepowodzeniami. Walcz do końca i próbuj! 

Jeśli masz pytania i potrzebujesz się poradzić, poproś o 

pomoc kolegów, nauczycieli, rodzinę i przyjaciół!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 “Entuzjazm jest jak drożdże na których urosną Twoje nadzieje. Entuzjazm to błysk w Twoim oku, 

swing w Twoim kroku. Uścisk dłoni, nieodparty przypływ chęci i energii, aby realizować Twoje 

pomysły.” 

(HENRY FORD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AwDtWa2qSWMLkM&tbnid=85oGn3e0PnO9wM:&ved=0CAgQjRwwADg8&url=http://oseupersonal.com.br/tag/persistencia/&ei=ZfeIUtntCoa57AbgzYC4DQ&psig=AFQjCNHFOGDdirPJ4UEcL5pqE8lVaHrFow&ust=1384794341255684
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6. Profesionalne Portfolio 

6.1. Czym jest portfolio? 

 

Portfolio to zestawienie materiałów, które ilustrują twoje przekonania, umiejętności, 

kwalifikacje, wykształcenie, szkolenia i doświadczenie. 

Portfolio może przybierać różne formy, od teczki wypełnionej dokumentami, notatkami, 

grafikami, aż do cyfrowych archiwów i stron internetowych. Zwykle są używane w szkole 

podstawowej i średniej. Portfolia mogą być fizyczną kolekcją prac ucznia lub studenta zawierającą 

materiały takie jak prace pisemne, testy, prace plastyczne, raporty laboratoryjne, projekty 

fizyczne (dioramy i modele) oraz inne materiały dokumentujące postępy w nauce i osiągnięcia 

akademickie, w tym nagrody, wyróżnienia, zaświadczenia, rekomendacje, pisemne oceny 

nauczycieli, rówieśników i autorefleksje. 

Najpopularniejsze rodzaje portfolio: 

• rozwojowe 

• oceniające 

• prezentujące 

 

Portfolio służy głównie jako: 

• odzwierciedlenie Twojego profesjonalizmu 

• zapis rozwoju zawodowego 

• potwierdzenie wyników w pracy lub w szkole 

• dokumentowanie osiągnięć 

• dokumentowanie nowych umiejętności  
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Portfolio można też użyć do: 

• Pokazania Twoich umiejętności podczas rozmowy o pracę 

• Negocjowania promocji i podwyżek 

• Ubiegania się o stypendia i granty 

• Dokumentowania jakości i ilości Twojego zawodowego i osobistego rozwoju 

• Pokazania wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia 

• Jako praca kończąca kurs zawodowy 

Niezależnie od typu, portfolio służy dokumentowaniu umiejętności i osiągnięć przy użyciu 

prawdziwych przykładów. 

6.2. Co mieści się w portfolio? 

W zależności od Twoich kwalifikacji zawodowych, Twojego doświadczenie albo obszaru 

kompetencji, konkretne elementy mogą wchodzić w skład portfolio aby dostarczyć rzetelny obraz 

Twojej wiedzy i możliwości. 

Tworzenie portfolio pomaga przygotować się do rozmów o pracę poprzez krytyczne spojrzenie 

na doświadczenie życiowe i osiągnięcia. Przygotowując się do rozmowy o pracę, proces ten 

umożliwi podkreślenie doświadczeń, które przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności 

przydatnych na danym stanowisku pracy. Dodatkowo przygotowywanie portfolio pozwala 

przeanalizować jak Twoje kwalifikacje odnoszą się do stanowiska pracy, o które się ubiegasz. 

Mając portfolio ze sobą podczas rozmowy o pracę wiele zyskujesz, gdyż jego zawartość wizualnie 

prezentuje Twoje doświadczenie, umiejętności i możliwości. W dodatku sprawi, że twoja 

kandydatura zostanie dostrzeżona. 
 

Elementy, które możemy znaleźć w większości portfolio: 

• Życiorys lub CV (zapytaj doradcy zawodowego jak przygotować CV) 

• Wykazy ocen 

• Potwierdzenia zawodowej przynależności 

• Licencje lub certyfikaty 
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• Referencje 

• Potwierdzenie konkretnych umiejętności (np. przemawiania publicznego, zarządzania, 

pisania) 

• Przykłady prac (np. projekty klasowe, rzeczy stworzone podczas praktyk albo efekty pracy 

zespołowej) 

6.3. Przygotowywanie portfolio 

 

Kroki które należy podjąć w celu stworzenia portfolio: 

 

1. Spójrz na swoje umiejętności. 

2. Spróbuj spojrzeć na siebie okiem pracodawcy. 

3. Wybierz elementy, które pokażą Twoje umiejętności (najlepsze 

przykłady prac). 

4. Wybierz rodzaj. 

5. Wybierz takie próbki swoich prac, które będą odpowiadać pracy, o jaką się ubiegasz. 

6. Pomyśl ile czasu zajmie przejrzenie portfolio. 

7. Dostosuj portfolio do opisu pracy. 

8. Miej zapasową kopię Twojego portfolio i ciągle je uaktualniaj. 

6.3.1. Jak zaprezentować portfolio? 

Przygotowanie portfolio do rozmowy o pracę: 

• Włóż jego elementy do segregatora 

• Skorzystaj z foliowych koszulek 

• Używaj kopi (zatrzymaj oryginały wszystkich dokumentów) 

• Używaj zakładek i/lub stron tytułowych aby rozdzielić poszczególne działy 

• Zachowaj rozsądną wielkość, idealnie jest 5-10 stron 

• Pomiń numerowanie stron żeby łatwiej było dodawać lub odejmować elementy 

• Użyj spójnych nagłówków i umiejscowienia elementów 
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• Ułóż poszczególne sekcje według tego, czego szuka pracodawca (opis pracy) 

• Sprawdź, żeby upewnić się, że nie ma błędów. 

Upewnij się, że Twoje portfolio: 

• Wygląda profesjonalnie 

• Odzwierciedla Twoje faktyczne umiejętności 

• Jest zorientowane zawodowo 

• Łatwo je uaktualnić 

• Jest łatwe do przejrzenia przez pracodawcę 

• Może być wręczone bez dodatkowych wyjaśnień 

• Obrazuje informacje prezentowane w życiorysie 

6.3.2. Wybór formy prezentacji 

Portfolio może przybierać tyle form, ile podpowiada wyobraźnia. Oczywiście sposób ułożenia 

elementów powinien odpowiadać logice, tak jak to zostało wyjaśniono wcześniej. Ważne jest aby 

trzymać się raz obranego schematu. Jeśli wybrałeś papierową wersję portfolio, możesz 

zastosować następujące zasady: 
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Inna forma, jaką może przybrać portfolio, to forma elektroniczna – e-Portfolia są używane coraz 

częściej, gdyż elektroniczne multimedia pozwalają umieszczać różnorodne materiały jako 

potwierdzenie nauki i doświadczenia. Można wykorzystywać wszystkie możliwości medium 

elektronicznego, włączając w to tekst, grafiki, animacje, dźwięk i video (Pack, 1998). Większość 

pracodawców może wymagać od aplikujących elektronicznych portfolio. W swoim książkowym 

portfolio, Kimeldorf wyjaśnia szczegóły tego procesu i dostarcza kilka wskazówek jak stworzyć 

takie portfolio (1997): 

 

 

 

 Wprowadzająca strona tytułowa 

 Spis treści 

 

Spis treści może być zorganizowany dwojako (Kimeldorf,1997): 

1. Chronologicznie: Sekcje układane są w odniesieniu do opisu pracy i datami (np. Efekty pracy 1996-1998). 

Taki schemat organizacyjny pomaga pokazać ciągły rozwój i osiągnięcia w czasie na danym polu.  

2. Funkcjonalne: Sekcje układane są tylko w odniesieniu do rodzaju pracy (np. obsługa komputera). Taki 

schemat organizacyjny sprawdza się, gdy dana osoba ma różnorodne doświadczenia i należy je zebrać żeby 

pokazać możliwości w konkretnych obszarach. 

 

• Praca/Przykłady potwierdzające – Do każdego przykładu dodaj kilka zdań komentarza, w paragrafach lub w 

punktach, które będą zawierać: 

• Krótki opis przykładów i kontekst w którym zostały stworzone. (np. Plan marketingowy dla agencji non-profit 

opracowany dla Marketing 425”) 

• Listę kompetencji rozwiniętych i potwierdzonych przykładami (To właśnie ta część sprawia, że portfolio jest 

szczególnie przydatne w czasie rozmowy o pracę) 
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 Tworząc portfolio pamiętaj aby: 

• Często uaktualniać elektroniczne portfolio 

• Uwzględniać tylko odpowiednie przykłady prac, ułożone w sposób podkreślający 

Twoje najlepsze umiejętności 

• Portfolio było zwięzłe, zakomponowane i rzetelne 

Czego nie robić: 

• Używać mylących tekstów, ikonek i dźwięków (chyba że są potrzebne) 

• Używać przykładów prac, które się trudno otwierają (Dixon, 1998; JIST, 2003) 

 

W dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest stworzyć swoje własne e-Portofilo. Poniżej podane są 

linki, które mogą być używane do tworzenia e-Portfolio w sposób twórczy. Wadą takiego 

rozwiązania może być potrzeba posiadania umiejętności obsługi komputera lub nawet dostęp do 

Internetu. 

Wpisując zwroty jak "profesjonalne portfolio", "portfolio rozmowa o pracę" i "portfolio kariera" 

do dowolnej przeglądarki internetowej, znajdziesz kilka stron do przejrzenia. Takie  strony mogą 

dostarczyć kilka pomysłów na stworzenie własnego portfolio. 

 

 

 

 

 

teachnet.com - Ta strona skupia się na nauczeniu jak zrobić portfolio i daje konkretne wskazówki jak się 

dobrze sprzedać potencjalnemu pracodawcy. 

www.amby.com/kimeldorf/p_mk-toc.html - To jest Biblioteka Portfolio Martina Kimeldorfa, która 

pośród innych tematów zawiera pomocne wskazówki jak wykorzystywać portfolio do szukania pracy 

www.wix.com - Internetowy kreator portfolio przyjazny użytkownikowi 
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Linki i przydatne programy do tworzenia e-Portfolio: 

 

 

 

 

 

http://mahara.solent.ac.uk/user/view.php?id=302  

https://prezi.com/fuil13joopm8/portfolio/  

http://www.quard.ovh.org/grafik/cv  

http://priorlearning.athabascau.ca/e-Portfolio.php  

http://clarkjohnson.efoliomn.com/Home  

http://www.creativebloq.com/career/creative-resumes-

11121419 

https://www.son.rochester.edu/student-

resources/cv-resumes-portfolios.html 

https://www.kent.ac.uk/careers/cv/portfolios.htm 

http://www.hloom.com/resume-portfolio-templates/ 

 http://wp.auburn.edu/writing/eportfolio-

project/eportfolio-examples/  

 

http://mahara.solent.ac.uk/user/view.php?id=302
https://prezi.com/fuil13joopm8/portfolio/
http://www.quard.ovh.org/grafik/cv
http://priorlearning.athabascau.ca/e-Portfolio.php
http://clarkjohnson.efoliomn.com/Home
http://www.creativebloq.com/career/creative-resumes-11121419
http://www.creativebloq.com/career/creative-resumes-11121419
https://www.son.rochester.edu/student-resources/cv-resumes-portfolios.html
https://www.son.rochester.edu/student-resources/cv-resumes-portfolios.html
https://www.kent.ac.uk/careers/cv/portfolios.htm
http://www.hloom.com/resume-portfolio-templates/
http://wp.auburn.edu/writing/eportfolio-project/eportfolio-examples/
http://wp.auburn.edu/writing/eportfolio-project/eportfolio-examples/
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PAMIĘTAJ !!! 

✓ Przemyśl co chcesz pokazać – wysoko zawieszaj sobie poprzeczkę 

✓ Tworząc portfolio bądź innowacyjny i kreatywny 

✓ Pamiętaj nie chodzi tylko o Twoją pracę. Pracuj nad nim zanim będzie naprawdę 

potrzebne 

✓ Bądź uczciwy - używaj tylko materiałów, których masz prawo używać. 

✓ Bądź wybiórczy – używaj tylko najlepszych materiałów z których możesz być dumny 

✓ Wszystkie użyte materiały powinny ze sobą harmonizować 

✓ Niech łatwo będzie się po nim poruszać – używaj kategorii 

✓ Zachowaj prostotę, będzie łatwiej znaleźć potrzebne informacje o Tobie  

 

Najważniejsza zasada tworzenia portfolio: 

Unikaj stereotypowego myślenia – myśl schematem!  
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7. Europejska baza podmiotów WBL – Kształcenia Zawodowego w 

Środowisku Pracy 
Aby sprostać wspólnemu celowi jakim jest zapewnienie młodzieży (jak i pozostałym 

zainteresowanym) listy, na której znalazły by się informacje i dane kontaktowe dotyczące 

kształcenia zawodowego w środowisku pracy i staży w różnych krajach europejskich, każdy z 

partnerów zgromadził różne informacje o ośrodkach doskonalenia zawodowego, szkołach, 

przedsiębiorstwach, lokalnych stowarzyszeniach, organizacjach pracy wyjazdowej, biurach 

zatrudnienia i innych zaangażowanych w kształcenie zawodowe w środowisku pracy. Głównym 

celem było stworzenie europejskiej bazy danych ze szczegółowymi informacjami o interesujących 

podmiotach zaangażowanych w kształcenie zawodowe w środowisku pracy. 

Zebrano w sumie 89 kontaktów, nie tylko z krajów partnerskich (Portugalia, Łotwa, Polska  i 

Austria), ale również z innych krajów europejskich (Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Niemcy). 

Baza danych zawiera wszystkie podstawowe informacje niezbędne do nawiązania 

bezpośredniego kontaktu z drugą stroną i składa się z następujących części: 

✓ Rodzaj instytucji (firma, centrum szkolenia zawodowego, szkoła itp.) 

✓ Rola jaką odgrywa w kształceniu zawodowym w środowisku pracy (organizacja która 

wysyła, przyjmuje czy pośrednik/organizator) 

✓ Nazwa instytucji  

✓ Zasięg instytucji (krajowy lub międzynarodowy) 

✓ Główne obowiązki w stosunku do Kształcenia zawodowego w środowisku pracy (główne 

zadania i działania związane z Kształceniem zawodowym w środowisku pracy) 

✓ Zakres działań WBL – Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy (tylko krajowy czy 

też międzynarodowy) 

✓ Strona internetowa  

✓ Kontakt/osoba do kontaktu 

Patrz Aneks III baza danych WBL - Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy, kontakty do 

instytucji, aby znaleźć bazę danych. 
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8. Kluczowe umiejętności społeczne i międzykulturowe 
 

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek, posiadanie społecznych i międzykulturowych umiejętności 

jest niezbędne w przedsięwzięciu WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy, zwłaszcza 

gdy odbywa się je w innym kraju. To ważne, aby przygotować się na różnorodność, jak również 

posiadać podstawowe, przekrojowe kompetencje potrzebne w każdej pracy (praca zespołowa, 

komunikacja, współpraca itd.). Aby pomóc uczniom lepiej się przygotować do integracji w świecie 

pracy, każdy z partnerów zgromadził minimum dwa działania/ćwiczenia stworzone w celu 

rozwijania społecznych, międzykulturowych i innych kluczowych dla zatrudnialności uczniów 

umiejętności. 

Ćwiczenia, które mogą być realizowane w grupie, indywidualnie, w klasie albo na zewnątrz, to 

pedagogiczne zasoby dla trenerów i nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego, w zamyśle 

mające wspierać rozwój społecznych i relacyjnych kompetencji młodzieży. 

W sumie zgromadzono 16 ćwiczeń. Poniżej prezentujemy ich listę ze szczegółowymi instrukcjami, 

jak mają być wykonane. 

 

1 – Tytuł  Znaczenie zmysłów 

Typologia 
aktywności 

Zapewnianie wiedzy z różnych dziedzin, w 
szczególności potrzeb zmysłów. 

Podmiot Integracja 
Umiejętności 
społeczne 

Wspieranie integracji zespołu, solidarność i 
współpraca. 

Czas trwania 45 minut 
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 Opis 
Nauczyciel prosi uczestników o dobranie się w pary. Następnie rozdaje każdej 

parze opaskę na oczy i zatyczki do uszu, proponując by jeden z uczestników 

założył opaskę na oczy, a drugi zatkał uszy zatyczkami. Jeżeli nie ma 

wystarczająco dużo rekwizytów zalecane jest powtarzanie ćwiczenia, by każdy z 

uczestników mógł przeżyć je osobiście. 

Następnie każda para porusza się po klasie i/lub spaceruje po 

korytarzu/dziedzińcu. Jeśli wystarczy czasu uczestnicy zabawy mogą zamienić 

się rolami (niepełnosprawnościami) i powtórzyć ćwiczenie. 

Na koniec uczestnicy proszeni są o wypowiedzenie się na temat wartości tych 

ćwiczeń i odpowiedzenie na pytania: 

. Jak się czułeś/aś wykonując ćwiczenie? 

. Czy miałeś/aś  jakieś trudności? Jakie? 

. Czy to, że zadanie wykonywane było w parach miało znaczenie? Dlaczego? 

. Jak myślisz, jakie szczególne potrzeby mają uczniowie (w szkole, ucząc się, w 

czasie wolnym…) z niepełnosprawnościami (wzrokowymi, słuchowymi, 

motorycznymi…)  

. Czy uważasz, że osoby niepełnosprawne mają te same możliwości (np. 

edukacyjne, zawodowe itp.)? Uzasadnij. 

Przygotowanie 
Wyjaśnij uczniom ćwiczenie i jego cele, następnie poproś ich o opaski (mogą być 

chusteczki) i zatyczki do uszu do jego realizacji. 

Zamierzenia/cele sesji 
 

1. Ćwiczenie zdolności i gotowości do postawienia się na czyimś miejscu, 

żeby wczuć się w sytuację drugiej osoby; 

2. Uwrażliwienie uczestników na specyficzne potrzeby osób 

niepełnosprawnych 

3. Wzrost świadomości uczestników co do wartości solidarności  i 

współpracy 
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Środki/Materiały 
Opaski na oczy, zatyczki do uszu 

Wskazówki dla instruktora 
Chociaż proponowane ćwiczenie koncentruje się na  utracie wzroku i słuchu (z 

powodu łatwego dostępu do środków/materiałów) to końcowa refleksja 

dotyczy również innych niepełnosprawności, jak motoryczne. 

 
 

2- Tytuł Tydzień kultur 

Typologia 
aktywności 

Zwiększenie wśród uczniów świadomości różnic 
socjalnych i kulturowych i ich akceptacja 

Podmiot języki: portugalski, francuski, angielski, hiszpański 
Umiejętności 
społeczne 

Stymulowanie osobistego, intelektualnego, 
kulturalnego, społecznego i fizycznego rozwoju 

Czas trwania 1 tydzień 
Opis 
Dekorowanie pokoju rekwizytami nawiązującymi do tematu: flagi i obrazki 

(dzień pierwszy) 

Podzielenie się na grupy, z których każda będzie skupiać się na danym kraju 

(dzień pierwszy) 

Każdego dnia omawiany jest inny kraj (jego język, kuchnia, liczba ludności, 

obrazy, rekwizyty, muzyka, taniec, tradycyjne zabawy itd.). Mówiąc o krajach z 

różnych kontynentów poszukiwane są podobieństwa i różnice z Portugalią. 

Ostatniego dnia (4) każda z grup prezentuje (jeśli chce) swoje wyniki dotyczące 

jednego kraju uwzględniając ubiory, kuchnię i pogodę… 

Przygotowanie 
Wyjaśnij uczniom ćwiczenie i jego cele, później poproś uczniów o przygotowanie 

typowych strojów i obrazków związanych z wybranym krajem. 

Zamierzenia/cele sesji 
1. Uwrażliwienie uczniów na istniejące różne kraje i kultury 

2. Ocena podobieństw i różnic między kulturami i krajami 

3. Podniesienie wśród uczniów świadomości różnic społecznych i kulturowych, 

wzrost akceptacji, szacunku i interakcji między kulturami (interkulturowość). 
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Środki/Materiały 
Flagi krajów, obrazki, typowe potrawy, sprzęt grający, typowe stroje ludowe. 

Wskazówki dla instruktora 

Chociaż proponowane ćwiczenie koncentruje się na klasie sugeruje się, aby 

przeprowadzić je w całej społeczności szkolnej. 

 

3- Tytuł Dzień wolności 

Typologia 
aktywności 

Docenienie historii Portugalii 

Podmiot Integracja 
Umiejętności 
społeczne 

Wspieranie rozwoju osobistego, intelektualnego, 
kulturalnego i społecznego 

Czas trwania 1 dzień 
Opis 
Rozmowa o tym jak ważny jest to dzień w historii Portugalii;  

Zabawa w szukanie słów związanych z tematem; 

Dzień 25: rozdanie uczniom goździków; 

 Tradycyjne gry: malha10, wyścig w workach, gorące krzesła, 3111, marmurki, 

bączek itp. Miesiąc towarzyski (obecność i udział rodziców): drużyny mieszane - 

rodzice, dzieci i wolontariusze. 

  

Przygotowanie 
Wyjaśnienie uczniom ćwiczenia i jego celów. Przygotowanie formularza 

zgłoszeniowego drużyn. Dystrybucja formularzy zgłoszeniowych i wyjaśnienie 

zadań praktycznych. Później poszukiwanie i gromadzenie materiałów/rzeczy 

potrzebnych do przeprowadzenia gier. 

 

 

 

                                                      
10 Podobne do quoits 
11 Gra się z zestawem trzech metalowych małych obręczy na jednego gracza, drewniane pudełko z kółkiem 
podzielonym na cztery ćwiartki z punktacją od jeden do cztery i z kryzą po środku za sześć punktów.  
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Zamierzenia/cele sesji 
1. Poznawanie i badanie znaczenia tego wydarzenia; 

2. Uwrażliwienie uczniów na to, jak ważny jest to dzień dla Portugalii i jej 

kultury;   

3. Rozwinięcie gry, która pozwoli docenić tradycje portugalskie 

4. Aktywne obchodzenie święta wspólnie w grupie 

Źródła/Materiały 
Goździki, dyski metalowe, pinezki, worki po ziemniakach, krzesła, zestaw do 31, 

marmurki, bączek. 

Wskazówki dla instruktora 

Chociaż proponowane ćwiczenie skupia się na społeczności szkolnej, to sugeruje 

się, że te same, lub tradycyjne gry: wyścig w workach, 31, gorące krzesła, 

marmurki, bączek, itp., można rozszerzyć o udział i obecność rodziców (miesiąc 

towarzyski) mieszane zespoły: rodzice, uczniowie i nauczyciele. 

 

 

4- Tytuł  Wybory 

Typologia 
aktywności 

Refleksje na temat praw i obowiązków 

Podmiot  Integracja 
Umiejętności 
społeczne 

Promowanie rozwoju osobistego i społecznego 

Czas trwania 1 dzień 
 Opis 

Podziel przestrzeń linią na ziemi na pół (np. podziel pokój na prawą i lewą 

stronę). Nauczyciel stoi na linii (po środku podziału) i zadaje pytanie: „Czy 

głosowanie powinno być obowiązkowe?” 

Ci, którzy uważają, że głosowanie powinno być obowiązkowe przechodzą na 

jedną stronę, ci, którzy uważają odwrotnie stają po stronie przeciwnej, 

Gdy wszyscy uczestnicy staną po wybranej stronie linii, każda z grup 

poproszona jest o uargumentowanie swojego wyboru. 



 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 
108 

Stosując tą samą metodologię jak we wcześniejszym zadaniu nauczyciel zadaje 

następujące pytanie: 

 

“Czy uważasz, że powinna być stworzona służba obywatelska?” 

 Wariant 

Zamiast pytania kto jest “za” a kto “przeciw” w związku z pojawiającym się 

pytaniem, można pytać o „zalety” bądź „wady” każdej decyzji. W razie 

przyjęcia tej metody sugeruje się ustanowienie dwóch grup pracujących nad 

prezentacją zalet i wad przedstawionej sytuacji. 

Przygotowanie 

Wyjaśnienie uczniom ćwiczenia i jego celów, po którym przechodzimy do 

praktyki. 

Zamierzenia/cele sesji 

Analiza/dociekanie relacji między prawami a obowiązkami. 

Źródła/Materiały 

Nie są wymagane. 

 

Wskazówki dla instruktora 

 Chociaż proponowane ćwiczenie koncentruje się w obrębie klasy, sugeruje się 

przeprowadzić je we wszystkich klasach. 

 
5- Tytuł Ja i ty 

Typologia 
aktywności 

Ćwiczenie autoanalizy 

Podmiot Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów 
Umiejętności 
społeczne 

Dostrzeganie indywidualnych predyspozycji 

Czas trwania 45 minut 
Opis 
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Tradycyjna praca grupowa formułuje recepty i wyklucza złożoności, różnice i 

niuanse. Grupa uczestnicząca wspomaga odwagę, akceptację i analizę 

złożoności społeczeństwa. 

To ćwiczenie odnosi się do sprzeczności i konfliktów, które istnieją w 

społeczeństwie poprzez studia przypadku, odgrywanie ról bazujące na 

prawdziwych sytuacjach. Uczestnicy analizują i sugerują różne rodzaje 

rozwiązań, doskonalą umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów. 

Przygotowanie 

Rozdanie kartek lub kart oraz mazaków. Uczestnicy proszeni są o zapisanie na 

jednej ze stron karty dwóch poważnych problemów z jakimi zetknęli się w 

pracy lub w życiu, a na drugiej stronie o wymienienie umiejętności 

potrzebnych do rozwiązania problemów. 

Następnie poproś uczestników aby przykleili na sobie taśmą kartki problemami 

na wierzchu i pochodzili i popatrzyli na problemy innych osób i nie rozmawiali. 

Następnie osoby z podobnymi problemami tworzą grupę i omawiają jakby użyli 

swoich umiejętności do rozwiązania problemu 

Zamierzenia/cele sesji 

W sesji plenarnej, przedyskutujcie wnioski. Podczas dyskusji zaznaczcie, że 

mają szerokie spektrum umiejętności, których mogą użyć do radzenia sobie z 

własnymi problemami i że może być wiele dobrych rozwiązań. 

 

Źródła/Materiały 

Papier/karty, taśma klejąca, szpilki i mazaki 

Wskazówki dla instruktora 

 Użyj tego ćwiczenia: 

 Przed sesją dotyczącą rozwiązywania problemów; 

 W sesji, w której oceny są jedną z części planu pracy; 

 W sesji poświęconej identyfikacji problemu 
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6- Tytuł  Dyrektor 

Typologia 
aktywności 

Gra rozwijająca pracę zespołową 

Podmiot Praca zespołowa 
Umiejętności 
społeczne 

Praca zespołowa i współpraca 

Czas trwania 10-15 minut 
Opis 

Budowanie zespołu i umiejętność współpracy są ważne dla każdego 

wydarzenia opartego na zasadach uczestnictwa. W procesie uczestnictwa, 

różne możliwości uzupełniają się nawzajem. Grupa może stać się drużyną tylko 

wtedy,  gdy wszyscy członkowie są niezależni. Wraz z konstruktywną interakcją 

rozwija się dialog i konsensus, współpraca i umiejętność pracy w grupie. To 

ćwiczenie jest stworzone żeby zachęcać do takiego dialogu i refleksji na temat 

natury i procesu pracy zespołowej 

 Przygotowanie 

Jedna osoba zgłasza się na ochotnika jako dyrektor a inni uczestnicy trzymają 

się za ręce i stoją w kole. Następnie bez puszczania rąk dyrektor kieruje ludźmi 

w różne strony aby uformować węzeł. 

Zamierzenia/cele sesji 

Po tym jak uczestnicy uformowali węzeł, dyrektor jest proszony o odplątanie ich. 

Wszyscy muszą współpracować postępując zgodnie z instrukcjami dyrektora. 

Nie mogą się ruszyć dopóki nie są o to poproszeni. Gra jest na czas. 

Po tym jak grupa została rozplątana, dyrektor dołącza do kręgu, wszyscy 

trzymają się za ręce i węzeł formowany jest raz jeszcze. Tym razem sami muszą 

rozwiązać węzeł, bez pomocy dyrektora. (Powinno to być dużo łatwiejsze.) 

Porównuje się czasy rozwiązania węzła za pierwszym – z dyrektorem i za drugim 

razem – bez niego. 
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Działania 

Wykazanie, że współpraca i wspólny wysiłek to skuteczne techniki 

rozwiązywania problemów. Przydatne na początku sesji poświęconej 

współpracy i pracy zespołowej i uczestnictwu. 

Zapytaj grupę jak myślą, co było przedmiotem ćwiczenia. Prawdopodobnie 

wspomną pracę zespołową, współpracę, nie poleganie tylko na dyrektorze, itp. 

Źródła/Materiały 

Brak 

Sugestie 

Przeprowadź ćwiczenie: 

Na warsztatach gdzie grupy muszą wykonać określone zadania. 

Gdy w grupie dostrzegasz problem z współzawodnictwem i współpracą. 

Aby pomóc organizacjom czy grupom w dokonaniu ewaluacji relacji w miejscu 

pracy. 

 
 

7- Tytuł Popatrz do środka 

Typologia 
aktywności 

Gra w zaufanie 

Podmiot  Nauczyciel i uczniowie 
Umiejętności 
społeczne 

Samoświadomość 

Czas trwania 30 minut 
Opis 

Rozwój osobisty to proces trwający przez całe życie. W ten sposób ludzie mogą 

ocenić swoje umiejętności i cechy, ustalić cele życiowe i dążyć do ich osiągnięcia 

aby wykorzystać i zmaksymalizować swój potencjał. 

Ćwiczenie nauczy młodego człowieka: świadomości różnic między 

postrzeganiem siebie samego i bycia postrzeganym przez innych, identyfikacji 
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swoich cech i mocnych stron, identyfikacji obszarów nad którymi powinien 

pracować. 

 Przygotowanie 

Celem tego ćwiczenia jest poprawa pozytywnej samoświadomości młodych 

ludzi i nigdy nie powinno być wykorzystywane do podważania lub krytykowania. 

Prowadzący musi być pewien, że grupa będzie pozytywnie nastawiona podczas 

ćwiczenia i zawsze powinien być ostrożny podczas wyjaśniania zadania, tak aby 

było jasno określone, że to ćwiczenie służy wyłącznie dostrzeganiu pozytywnych 

cech i umiejętności. Uczniowie nie mogą mówić nic negatywnego o sobie 

nawzajem. 

Zamierzenia/cele sesji 

Zrozumienie jak ważne jest, żeby mówić ludziom, co mogą zrobić, zamiast 

powtarzać im czego nie mogą robić. 

Zwiększenie samoświadomości. 

Aktywności 

W grupie. Wszyscy biorą długopis i papier i piszą nagłówek: „To sprawia, że czuję 

się bezpiecznie”. Uczestnicy wymieniają wszystko, co przychodzi im do głowy 

np. moje ręce, mój starszy brat, miłe spojrzenia, moja sprawność, ojciec itp. (10 

minut). 

Przeczytaj uważnie to, co napisałeś i podziel to na dwie listy: jedna - rzeczy, które 

zależą tylko od Ciebie, druga – rzeczy, które zależą od innych (kolejne 5 minut). 

Dobierzcie się w grupy trzyosobowe i rozmawiajcie o odkrytych różnicach (15 

minut). Niektóre pytania: 

Kto sprawia, że czuję się bezpieczniej? 

Co sprawia, że czuję się bezpieczniej? 

Co sprawiłoby, że czułbym się bardziej bezpieczny w szkole? 

Podczas gry, uczestnicy mogą doświadczyć jak bardzo są pewni siebie i jak 

bardzo to zależy od innych. To jest krótka, prosta gra.  Jest odpowiednia, żeby 

wprowadzić temat wiary w samego siebie. 
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Środki 

Długopis i papier 

Wskazówki dla instruktora 

Trener musi być wyczulony na dynamikę par i grup. 

 

 
 

8 –Tytuł Raz, dwa, trzy 

Typologia 
aktywności 

Trening/gra oparte na doświadczeniu 

Podmiot Nauczyciel i uczniowie 
Umiejętności 
społeczne 

Komunikacja, praca zespołowa, skupianie uwagi 

Czas trwania 10 – 20 minut 
Opis 

W szkole można zdać sobie sprawę, że praca zespołowa ma ogromne 

znaczenie. Żeby umieć współpracować z kolegami trzeba używać powszechnie 

rozumianego języka/kodu w szkolnej  codzienności . 

Czy dobrze Ci się współpracuje z innymi? Czy macie podobny rytm? Sprawdź 

swoje umiejętności w następującym ćwiczeniu ogólnym. 

 

 

 Przygotowanie 

- Przygotuj swoich uczestników do tego ćwiczenia. 

- Ustal zasady ćwiczenia. 

Zamierzenia/cele sesji 

Lepsze zrozumienie dynamiki grupy. 

 Dowiedzenie się  jak zgrywać się z innymi. 

 Poprawa swoich umiejętności komunikacyjnych. 

 Pomoc zespołowi pracować wydajnie. 

Aktywności 
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Ćwiczenie obejmuje trzy etapy: 

1) Osoby dobrane parami stają naprzeciwko siebie, patrząc sobie w oczy i  liczą 

do trzech: jedna z osób zaczyna mówiąc „jeden”, druga osoba mówi „dwa”, 

następnie osoba, która zaczynała odliczanie, mówi „trzy”; w tym momencie 

zależy od drugiej osoby kiedy powie „jeden”. Kontynuują odliczanie w ten 

sposób aż dojdą do wprawy i nie robią błędów. 

2) Powoli zamienia się cyfry na gesty. Kiedy uczniowie już doszli do wprawy, 

jeden z nich zamiast mówić „jeden”, robi gest nie zwalniając tempa. Od tego 

momentu gest zajmuje miejsce cyfry i wykonuje się go zamiast jej 

wypowiadania. Następnie zamienia się również cyfry „dwa” i „trzy”. Na końcu 

każda para wykonuje trzy ruchy, jeden na cyfrę „jeden”, drugi na cyfrę „dwa” i 

trzeci na cyfrę „trzy”. Uczniowie kontynuują, aż dojdą do wprawy i nie 

popełniają błędów. 

3) W tej części uczniowie nie pracują razem, ale cała grupa obserwuje ćwiczenie. 

Wybrana para wraca do drugiej wersji ćwiczenia i dochodzą do wprawy. 

Następnie próbują udramatyzować gesty; próbują opowiedzieć jakąś historię za 

ich pomocą. Oczywiście gest mogą być modyfikowane, wyolbrzymiane, 

ograniczane, mogą być jednoczesne z gestami partnera, mogą występować 

naprzemiennie w innej kolejności niż raz, dwa, trzy, a także ta sama osoba może 

je wykonywać bez czekania na odpowiedź. W skrócie, należy nadal wykonywać 

trzy gesty, ale sposób ich wykonywania jest zupełnie dowolny. 

Krótka dyskusja w grupie o emocjach i trudnościach, około 10 minut. 

Środki 

Wolna przestrzeń 

Wskazówki dla instruktora 

Brak 
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9- Tytuł Wycieczka 

Typologia 
aktywności 

Aktywność grupowa 

Podmiot Nauczyciele, uczniowie 
Umiejętności 
społeczne 

Argumentowanie, szacunek i respektowanie opinii 
innych, rozwiązywanie problemów 

Czas trwania 90 minut 
Opis 

Niektórzy twierdzą, że sezon wakacyjny jest ważnym sprawdzianem dla par, być 

może dla przyjaciół również. Ludzie mają różne nawyki, różne priorytety i 

zainteresowania. Czy zrobiłbyś coś, na co nie masz ochoty ze względu na dobro 

grupy, czy wolisz realizować swoje upodobania, bez względu na to, co inni 

myślą? 

 

Przygotowanie 

Na rozgrzewkę trener rzuca słowa "wakacje", a następnie "wycieczka" i prosi 

uczestników, aby powiedzieli, co przyszło im do głowy, kiedy usłyszeli te słowa 

(jedno słowo na raz). W ten sposób podświadomie, na zasadzie burzy mózgów, 

pojawiają się pomysły dotyczące wycieczki, które są pretekstem do dyskusji na 

ten temat. 

 

Zamierzenia/cele sesji 

Planowanie wakacji, ćwiczenie przydatne w życiu 

Bycie świadomym różnych zainteresowań i ról w grupie. 

Rozwiązywanie problemów w grupie. 

Aktywności 

W czteroosobowych grupach, uczestnicy organizują wycieczkę z miasta w 

którym się znajdują. Warunki: 

- zaczyna się w niedzielę, a w sobotę trzeba wrócić. 

- budżet każdej osoby to 500€ (i ani grosza więcej) 

- jeden uczestnik ma samochód 
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Muszą zadecydować: 

- gdzie się udać? 

 - jak wydać pieniądze? (paliwo, jedzenie, noclegi) 

- czy płacimy razem czy osobno? 

 - co zobaczyć/robić (miasto, przyroda, relaks, aktywności,…)?  

Kiedy grupa dojdzie do planu podróży, uczestnicy powinni go odegrać – 

zwłaszcza aktywności które planują – a pozostali mają je odgadnąć. Tylko 

mimiką, bez słów. 

Przemyślenia: 

 1) Jak naprawdę działa praca zespołowa?  

 2) Czy uczestnicy potrafią być elastyczni w swoich opiniach? Czy zawsze te same 

osoby decydują, a te same podporządkowują się?  

3) Czy istnieje jakiś mediator w grupie? 

 4) Które aspekty były najtrudniejsze w zarządzaniu procesem negocjacji? 

Dlaczego?   

5) W jaki sposób udało Ci się pokonać te przeszkody? Jak można było ich  

uniknąć? 

Materiały 

Konspekt (lub napisane na tablicy kluczowe słowa) i mapa 

Wskazówki dla instruktora 

 Brak 

 
 

10- Tytuł Przedstawianie innych 

Typologia 
aktywności 

Gra oparta na wiedzy 

Podmiot Nauczyciele i uczniowie 
Umiejętności 
społeczne 

Komunikacja, interakcja 

Czas trwania 30 minut 
Opis 
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To co robimy i co mówimy wpływa na to, jak postrzegają nas inni ludzie. I 

odwrotnie, to czym zajmują się inni wpływa na naszą opinię o nich. Zatem 

możemy nauczyć się więcej o naszych umiejętnościach autoprezentacji, gdy 

prezentujemy się przed innymi. 

To ćwiczenie pomoże młodzieży wchodzić w interakcję z innymi ludźmi, żeby 

później ich przedstawić. Pozwoli im również zastanowić się nad tym, jak ważna 

jest umiejętność autoprezentacji w różnych sytuacjach. 

 Przygotowanie 

(a) przedstawienie znaczenia autoprezentacji w specjalnym celu (np. rozmowa 

o pracę) 

(b) przedstawienie ćwiczenia uczestnikom. 

Zamierzenia/cele sesji 

Zrozumienie znaczenia autoprezentacji w różnych sytuacjach w życiu 

Aktywności: 

Zakończ ćwiczenia przypomnieniem niektórych jego części i podsumowaniem 

głównych zagadnień związanych z autoprezentacją w specyficznym środowisku 

 

Materiały: 

Obrazki (sytuacji, którą się bada) 

Wskazówki dla instruktora 

Ćwiczenie należy przeprowadzić na początku roku lub semestru. 

 
 

11- Tytuł  
 Jak się witać 

Typologia 
aktywności 

Praca w grupie 

Podmiot Powitania w różnych kulturach 
Umiejętności 
społeczne 

Komunikacja 

Czas trwania W zależności od liczebności grupy 
Opis 
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Grupa osób podzielona jest na części: Europejczycy, Azjaci, Afrykańczycy lub 

krajami (Włosi, Portugalczycy, Austriacy itp.). Każdy z uczestników wita się z 

pozostałymi członkami grupy „w sobie właściwy sposób” 

Przygotowanie 

Instruktor powinien być przygotowany do zaprezentowania grupie materiałów 

dotyczących różnic kulturowych. 

Zamierzenia/cele sesji 

Członkowie grupy zapoznają się z różnicami kulturowymi, przezwyciężają 

bariery komunikacyjne i poznają się ze sobą. 

Aktywności 

Dyskusja po przywitaniach i oglądanie materiałów o różnicach między kulturami. 

Materiały 

http://www.heartofavagabond.com/around-world-8-greetings/ 

https://www.youtube.com/watch?v=D_hBK8Ni4yQ 

https://www.youtube.com/watch?v=pcVZM2i2HZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=EZv9-eauVmw  

Wskazówki dla instruktora 

Trzeba być przygotowanym do wyjaśnienia sposobów powitań w różnych 

krajach i różnic kulturowych. 

 
12- Tytuł O jakiej pracy marzyłem/am w dzieciństwie? 

Typologia 
aktywności 

Praca indywidualna i grupowa 

Podmiot Zawód i kariera zawodowa 
Umiejętności 
społeczne 

 Rozumienie ludzi 

Czas trwania Zależy od liczebności grupy 
 Opis 

Każdy członek grupy pisze  na kartce papieru swój wymarzony w dzieciństwie 

zawód i opisuje, dlaczego była to jego wymarzona praca. Kartki są 
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niepodpisane. Instruktor zbiera je i rozdaje (każdy członek grupy ma kartkę 

innego członka grupy). 

Przygotowanie 

Każda osoba próbuje wejść w skórę autora, czyta treść i wyraża czyjeś myśli: 

czy marzenia autora się zmieniły, dlaczego. Inni słuchają uważnie, zadają 

pytania. 

Zamierzenia/cele sesji 

Lepsze zrozumienie zawodów i osób w grupie. 

W dyskusji w grupie można się dowiedzieć jak członkowie grupy postrzegają 

ich wymarzony zawód jako dorośli. 

Aktywności 

Dyskusja, zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania 

Materiały 

Małe karteczki i długopisy. 

Wskazówki dla instruktora 

Instruktor powinien tak prowadzić dyskusję, aby pozwalała lepiej zrozumieć 

wybrany zawód. 

 
13- Tytuł  

Poznanie samego siebie ułatwia wybór dobrego zawodu 

Typologia 
aktywności 

 Warsztaty 

Podmiot Zawód i kariera 
Umiejętności 
społeczne 

 Przedsiębiorczość 

Czas trwania W zależności od liczebności grupy 
Opis 

Nauczyciel przedstawia temat lekcji i cele. 

Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy (4-6 osób) 

Nauczyciel prezentuje opis umiejętności bycia przedsiębiorczym. 

Pierwsza grupa: 

Komunikacja i umiejętności interpersonalne 
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Rozwiązywanie problemów 

Druga grupa:  

Wprowadzanie pomysłów w życie 

Zarządzanie ryzykiem 

Trzecia grupa: 

Automotywowacja i odpowiedzialność 

Praca zespołowa 

Przejmowanie inicjatywy 

Czwarta grupa: 

Negocjacje i rozumienie innych 

Asertywność 

Zadanie jest takie samo dla wszystkich grup: podaj przykład sytuacji, w której 

możesz zastosować te umiejętności. Możesz je opisać lub zaprezentować. 

Grupa prezentuje wspólną pracę na forum klasy. 

 

 Przygotowanie 

Materiały dla grup, przygotowane przez nauczyciela na oddzielnych kartkach: 

Pierwsza grupa: umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. 

Zdolność jasnego wyrażania się  w mowie i na piśmie, słuchanie i odnoszenie 

się do innych ludzi, działanie według informacji i instrukcji. Umiejętności 

komunikacyjne to: komunikacja werbalna (co i do kogo mówimy) komunikacja 

niewerbalna (język ciała), umiejętność słuchania (jak rozumiemy i 

interpretujemy co mówią inni. 

Rozwiązywanie problemów - możliwość zrozumienia problemu przez 

podzielenie go na mniejsze części, a następnie badanie go i przemyślenie oraz 

różne możliwe sposoby jego rozwiązania. Proces pracy od  szczegółów 

problemu do rozwiązania. Rozwiązywanie problemów może obejmować 

operacje matematyczne lub systematyczne i może być miernikiem 

indywidualnych umiejętności krytycznego myślenia. 
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Grupa druga: 

Wcielanie w życie 

Posiadanie własnych pomysłów które mogą być wcielone w życie, 

dopilnowanie projektu od początku do końca 

Zarządzanie ryzykiem 

Identyfikacja, co może pójść nie tak z projektem i myślenie jak tego uniknąć. 

Bycie zorganizowanym i metodycznym, planowanie pracy. 

Trzecia grupa: 

Automotywacja i odpowiedzialność 

Pokazanie silnego osobistego zaangażowania w sprawę, za którą jesteś 

odpowiedzialny i pewność, że jest wykonana najlepiej jak potrafisz. 

Praca zespołowa 

Dobra współpraca z innymi, nawet z tymi, których nie znam, w celu dobrego 

wykonania zadania. Bycie świadomym swoich i innych mocnych i słabych stron. 

Wykazywanie się inicjatywą. 

Bez proszenia wykorzystuj zdolności intelektualne takie jak zadawanie pytań, 

by wpaść na pomysł jak najlepiej zaplanować, zbadać i ukończyć zadanie. 

Czwarta grupa: 

Negocjowanie i rozumienie innych 

Słuchanie pomysłów innych ludzi, żeby zrozumieć ich punkt widzenia. 

Wyrażanie własnych potrzeb w zrozumiały sposób i dochodzenie do 

porozumienia. 

Asertywność 

Bycie asertywnym oznacza gotowość stanięcia w obronie swoich praw, jak 

również praw innych ludzi, w spokojny i pozytywny sposób, bez agresji lub 

niereagowania na rzeczy, które uważamy za złe. 

Asertywność pozwala osobom na działanie w ich najlepszym interesie, na 

walkę o siebie bez zbędnego lęku, na wyrażanie szczerych uczuć bez obaw          

i dbanie o własne prawa bez odmawiania praw innym osobom. 
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Zamierzenia /cele sesji 

Uczniowie znają dobre i złe wyniki 

Wiedzą więcej o sobie samych. 

Uczniowie potrafią zdefiniować umiejętności przedsiębiorczości i dostrzegać 

sytuację, kiedy zaistnieje potrzeba ich użycia. 

Aktywności 

Praca zespołowa, dyskusja 

Materiały 

Brak 

Wskazówki dla instruktora 

Grupa nie powinna być zbyt duża. Optymalnie 4-6 osób. 

 
14- Tytuł Pożyczać czy nie? 

Typologia aktywności Warsztaty 
Podmiot  Ekonomia, przedsiębiorczość 
Umiejętności 
społeczne 

Umiejętności analityczne 

Czas trwania W zależności od grupy 
 Opis 

Krótki wykład nauczyciela. Firmy (i osoby prywatne) czasami pożyczają pieniądze 

żeby coś kupić, na przykład samochód, komputer, jakieś urządzenie lub dom. 

Robią to, ponieważ nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, żeby to zrobić za 

gotówkę. Podział uczniów na grupy (4-5 osobowe). 

Pytanie do uczniów: Czy dobrze jest pożyczać pieniądze, żeby coś kupić? (tabela 

1). Prezentacja pracy grup. Dyskusja z uczniami. Wypełnianie tabeli 2. Analiza 

pracy zespołu na forum 

Wnioski: Dokonaj analizy wszystkich czynników zanim pożyczysz pieniądze – jeśli 

zwrócisz na czas, sytuacja będzie mniej stresująca, będziesz mieć więcej zysków. 
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 Przygotowanie: 
 Nauczyciel przygotowuje 2 tabele 
Tabela 1  

 Skutki pożyczenia pieniędzy 

+ - 

Tabela 2 

 Firma  Osoba prywatna 

Kiedy trzeba pożyczyć pieniądze?   

Skąd (od kogo) można pożyczyć 
pieniądze? 

  

Jakie ma to zalety i korzyści?   

Jakie jest ryzyko?   

Jak zwrócę pieniądze?   

Co się stanie, gdy nie będę mógł 
zwrócić pieniędzy? 

  

 

Zamierzenia/cele sesji 

Analiza sytuacji 

Korzyści i ryzyko pożyczania pieniędzy 

Pomoc w podjęciu właściwej decyzji 

Aktywności 

Wykład, praca zespołowa 

Materiały 

http://articles.bplans.com/should-i-borrow-money-seek-investment-or-

bootstrap-my-business/ 

https://www.sba.gov/starting-business/business-financials/borrowing-money-

your-business 

 

 

http://articles.bplans.com/should-i-borrow-money-seek-investment-or-bootstrap-my-business/
http://articles.bplans.com/should-i-borrow-money-seek-investment-or-bootstrap-my-business/
https://www.sba.gov/starting-business/business-financials/borrowing-money-your-business
https://www.sba.gov/starting-business/business-financials/borrowing-money-your-business
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15- Tytuł Jak mówić “nie” 

Typologia 
aktywności 

Odgrywanie ról 

Podmiot Praca w parach, indywidualna 
Umiejętności 
społeczne 

Ćwiczenie umiejętności bycia asertywnym 

Czas trwania 2 x 45 minut 
 Opis 

Nauczyciel tłumaczy uczniom koncepcje zachowań: posłuszne, asertywne, 

agresywne. 

Posłuszeństwo - charakteryzuje postawę poszanowania praw innych osób i 

lekceważenie własnych praw. Nie bierzemy pod uwagę własnych potrzeb 

pomysłów, odczuć. Akceptujemy czyjąś opinię bo chcemy być uprzejmi, aby 

uniknąć konfliktów, boimy się o relacje z innymi osobami 

Agresja – postawa chrakteryzująca się braniem pod uwagę własnych praw przy 

jednoczesnym lekceważeniu praw innych osób. Charakterystyczna przy tym 

jest postawa dominacji. Jesteśmy agresywni, bo chcemy zwrócić na siebie 

uwagę, żeby zamanifestować władzę, dać upust złości. 

Asertywność – to obrona własnych praw, przy jednoczesnym respektowaniu 

praw innych osób. Ludzie asertywni są w stanie powiedzieć „nie” bez poczucia 

winy, złości lub strachu. Asertywność to bardzo użyteczna umiejętność, dzięki 

której możemy wyrażać się otwarcie nie raniąc innych. 

 Przygotowanie 

Praktyka 

Nauczyciel dzieli klasę na pary. Każda para dostaje jedną sytuację do 

odegrania: 

1. Właśnie jest Twój ulubiony film w telewizji, a ktoś z rodziny zmienia kanał w 

telewizorze. 

2.  Mama prosi Cię o pomoc w pracach domowych, a Ty właśnie wychodzisz z 

przyjaciółmi. 
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3.Czytasz książkę w bibliotece, obok Ciebie dwoje ludzi rozmawia głośno, 

śmieje się, rozprasza Cię. 

4. Jeden z kolegów z drużyny krytykuje Cię, mówiąc że nie dałeś z siebie 

wszystkiego podczas ostatniego meczu. 

Uczniowie odgrywają scenki. Nauczyciel pomaga im określić rodzaj postawy 

(podległa, agresywna, asertywna). 

Działanie 

Uczniowie wybierają asertywne zachowania dla każdej sytuacji i ćwiczą w 

parach. Nauczyciel wskazuje zwroty charakterystyczne dla zachowania 

asertywnego. Nauczyciel rozdaje kartki papieru, na których uczniowie piszą 

swoją opinię o znanej piosenkarce lub aktorce. 

Ochotnicy odczytują na głos ich opinie, a inni muszą się z nią zgodzić lub nie 

używając argumentów asertywnych. 

We wnioskach, powinno się podkreślić korzyści z asertywnego zachowania. 

Zamierznia/cele sesji 

Celem lekcji jest wskazanie różnic między rozmaitymi zachowaniami i 

ćwiczenie asertywności, znalezienie korzyści z bycia asertywnym.  

Aktywności 

Rozpoznawanie zachowań 

Ćwiczenie zachowania asertywnego 

Materiały 

Tablica flipchart, biała tablica 

Długopisy 

Scenki na samoprzylepnych karteczkach 

Wskazówki dla instruktora 

Powinny być pokreślone korzyści z zachowania asertywnego 
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16- Tytuł Rozmowa o pracę – jeden z najbardziej stresujących 
momentów w życiu 

Typologia 
aktywności 

Praca w grupie, praca indywidualna 

Podmiot Umiejętności pozyskiwania pracy 
Umiejętności 
społeczne 

Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, 
autoprezentacja w rozmowie o pracę 

Czas trwania 2 x 45 minut 
 Opis 

Uczniowie przygotowują się na konkretną rozmowę o pracę (pozyskują 

informacje o potencjalnym pracodawcy), wymyślają pytania które mogą być 

zadane podczas rozmowy i planują swoje odpowiedzi. 

 Przygotowanie 

Wyjaśnienie uczniom działań i celów, które mają być osiągnięte i później 

praktykowane.  Nauczyciel wyjaśnia uczniom jak potrzebne jest pozyskanie 

informacji o ich przyszłych pracodawcach i pyta jak próbowali by je pozyskać. 

Uczniowie decydują o kolejnych etapach przygotowań do rozmowy. Uczniowie 

definiują zasady savoir-vivre’u podczas rozmowy i spotkań z osobami 

decyzyjnymi. 

Zamierzenia/cele sesji 

Celem lekcji jest określenie pytań, które mogą zadawać pracodawcy podczas 

rozmowy o pracę 

Aktywności 

 Prezentacja 

Nauczyciel prosi uczniów aby podali przykłady pytań, jakie może zadać 

pracodawca kandydatowi. Mogą odnieść się do następujących obszarów: 

-Sfera zawodowa np. 

 Dlaczego szukasz pracy?; Jaki jest Twój największy sukces zawodowy? 

 Jak oceniasz swoje umiejętności? Proszę uzasadnij ocenę. 
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- Obszar motywacji np.: 

Dlaczego jesteś zainteresowany ta pracą?; Ile chciałbyś zarabiać? 

Jakie oferty interesowały Cię w przeszłości? 

- Obszar osobowości np.: 

Opowiedz mi coś o sobie…Jak spędzasz czas wolny? 

Propozycje są pisane na flipcharcie i uczniowie zastanawiają się nad 

odpowiedziami. 

W praktyce: 

Nauczyciel dzieli klasę na grupy czteroosobowe. Ich zadaniem jest 

przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Niektóre grupy przygotowują 

rolę kandydata, a niektóre pracodawcy. Następnie wybierają swoich 

przedstawicieli. 

Produkcje: 

Uczniowie odgrywają swoje role, a rozmowa jest nagrywana. 

Podsumowanie: 

Na koniec uczniowie zapoznają się z nagraniami i dyskutują o nich. 

Nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie pracodawcy i kandydata, zwłaszcza 

na przywitanie, język ciała, wybór pytań i odpowiedzi i na zakończenie 

rozmowy. Dyskusja na temat roli i znaczenia rozmowy kwalifikacyjnej w 

procesie poszukiwania pracy. Identyfikacja obszarów w sferze komunikacji 

niewerbalnej, nad którą uczniowie muszą pracować. 

Materiały  

Kamera video 

rzutnik 

laptop/komputer 

Wskazówki dla instruktora 

Podczas przygotowywania pytań i odpowiedzi grupy nie powinny kontaktować 

się ze sobą aby odpowiedzi były bardziej spontaniczne i naturalne. 
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9. Końcowe wnioski oparte na doświadczeniach WBL- Kształcenia 

Zawodowego w Środowisku Pracy 
 

Podczas trwania projektu w krajach partnerskich zostały zorganizowane cztery międzynarodowe 

panele Uczenie się/Nauczanie/Szkolenia (LA). To umożliwiło uczniom, nauczycielom, kadrze 

szkoleniowej i nawet lokalnym przedsiębiorcom zaangażować się w projekt, pracować wspólnie 

w wielonarodowych i multidyscyplinarnych grupach oraz doskonalić umiejętności pedagogiczne 

i zdobywać cenne doświadczenia kulturowe. 

Głównym celem paneli było promowanie międzynarodowych doświadczeń nauczania w 

środowisku pracy dla uczniów i szkolenia w ramach projektu dla kadry kształcenia zawodowego. 

Te działania organizowane były przez gospodarza we współpracy z innymi partnerami i składały 

się z tygodnia symulacji WBL- Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy w odpowiednich 

firmach w Portugalii, Austrii, Polsce i na Łotwie. Lokalne firmy były wybrane przez kontakty i 

protokoły ustanowione między gospodarzem a firmą, upewniwszy się co do związku między 

zakresem pracy w firmie a obszarem szkolenia każdej grupy uczniów, w tym przypadku – sport, 

gotowanie, usługi cateringowe, hydraulika, mechanika samochodowa i obszar audiowizualny. 

Następujące działania związane z nauczaniem miały miejsce podczas projektu: 

✓ Mobilność  łączona  osób  w  trakcie  kształcenia  zawodowego w Portugalii, Vidigueira 

✓ Mobilność  łączona  osób  w  trakcie  kształcenia  zawodowego + krótki program 

szkoleniowy dla pracowników w Austrii, Klagenfurt 

✓ Mobilność  łączona  osób  w  trakcie  kształcenia  zawodowego w Polsce, Łódź 

✓ Mobilność  łączona  osób  w  trakcie  kształcenia  zawodowego na Łotwie, Mālpils 

Bazując na odpowiedziach z ankiet uczniów i kadry szkolnictwa zawodowego, wypełnianych po 

każdej sesji związanej z nauczaniem, możliwe było zebranie opinii uczestników o wspólnym 

doświadczeniu i sukcesach w nauce w różnych krajach. Patrz Aneks IV - ogólne rezultaty ewaluacji 

z projektu Działania Związane z Nauczaniem (LA)
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Informacje zwrotne od uczestników ogólnie były bardzo pozytywne, podkreślały wartość dodaną 

tego typu kształcenia dla różnych zaangażowanych grup. 

Z punktu widzenia uczniów tylko pozytywne aspekty były poruszane: 

✓ Trening praktyczny w obszarze nauczania i prawdziwym środowisku pracy 

✓  Poprawa umiejętności językowych 

✓ Zwiększenie szans na znalezienie pracy 

✓ Poznanie rynków pracy różnych krajów UE 

✓ Kontakt z innymi kulturami 

✓ Rozwój umiejętności komunikacyjnych 

✓ Nabycie umiejętności technicznych 

✓ Rozwój umiejętności pracy w grupie 

✓ Praca w środowisku międzynarodowym (za granicą) 

✓ Rozwój umiejętności osobistych (pewności siebie, autonomii i odpowiedzialności) 

✓ Pokonywanie barier językowych 

✓ Różne podejścia do zagadnień nauczania 

✓ Łatwiejsza nauka w środowisku pracy niż w klasie 

✓ Zwiększenie ilości kontaktów zawodowych 

✓ Zyskanie nowych doświadczeń 

✓ Poznanie nowych ludzi 

 

Doświadczenie to było równie wzbogacające dla kadry szkolnej i kadry firmy, mających okazję 

uczyć  się od innych specjalistów tej branży z różnych krajów; towarzyszący nauczyciele i trenerzy 

mieli możliwość zaplanowania wszystkich działań, które są potrzebne do obsługi wsparcia 

mobilności ucznia i ich rozmieszczenie w przedsiębiorstwach; mieli również szansę, aby zetknąć 

się z różnymi systemami kształcenia i szkolenia (jak dualny system w Austrii), aby poznać różne 

metody kształcenia i szkolenia, nowych praktyk i technologii oraz doświadczyć procesu 

planowania, realizacji i oceny kształcenia zawodowego w środowisku pracy za granicą. 
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Bazując na opinii i doświadczeniu zgromadzonym od wszystkich zainteresowanych stron, które 

brały udział w sesjach kształcenia zawodowego w środowisku pracy, można nakreślić pewne 

wnioski: 

• Ponadnarodowe kształcenie zawodowe w środowisku pracy może być cennym 

doświadczeniem pomagającym młodym ludziom łagodniej przejść ze szkoły do 

zatrudnienia, gdyż jest to skuteczny sposób zyskania kulturalnych, społecznych, 

osobistych, i kluczowych do bycia zatrudnionym umiejętności. Korzyści z tych praktyk 

powinny być konsekwentnie szeroko promowane, używając istniejących struktur UE, 

metod i narzędzi do wspierania procesu. 

• Projekt WBL – Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy stworzył realne możliwości dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, żeby gościć uczniów z innych krajów, nawet na krótkie 

okresy czasu, przyczyniając się do uwidocznienia mocnych punktów praktyk, eliminując 

niektóre stereotypy i inne przeszkody spowodowane przyjmowaniem nieprawdziwych 

założeń. 

• E-Przewodnik - WBL Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy – Twoja Szansa zawiera 

przydatne wskazówki, narzędzia i materiały, które mogą być używane przez młodzież, 

kadrę szkolenia zawodowego, pracodawców; jednym z przykładów może być sieć 

kontaktów z Unii Europejskiej, którą utworzono w ramach projektu, a która w zamyśle ma 

być źródłem ponadnarodowych możliwości kształcenia zawodowego w środowisku pracy 

dla zainteresowanych stron. 

• Współpraca między systemami kształcenia i szkolenia zawodowego i rynkiem pracy jest 

potężnym narzędziem, które przybliża młodych ludzi do rynku pracy i przyczynia się do 

wyższej stopy zatrudnienia młodzieży. Projekt WBL – Kształcenie Zawodowe w 

Środowisku Pracy skupiał się na rozwinięciu i polepszeniu współpracy pomiędzy 

systemami szkoleń i zatrudnienia. Główne wyniki tej współpracy były pozytywne i 

podkreśliły wagę zaangażowania firm w programy praktyk zawodowych; dualny system 

edukacji w Austrii jest postrzegany jako dobry przykład w tym zakresie dla reszty krajów 
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partnerskich, wspomagający promocję większej ilości wstępnych szkoleń zawodowych w 

małych i średnich przedsiębiorstwach. 

• Ponadnarodowe doświadczenie WBL – Kształcenia Zawodowego w Środowisku Pracy 

zwiększyło świadomość różnorodności kulturowej oraz podniosło umiejętności językowe. 

Można było zaobserwować rozwój uczniów przez te dwa lata projektu a ich motywacja i 

chęć uczestniczenia w tego rodzaju doświadczeniach dawały satysfakcję. Wszyscy 

uczniowie biorący udział w sesjach projektu Kształcenie Zawodowe w Środowisku Pracy 

stwierdzają, że rozwinęli umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, zwiększyli 

wrażliwość interpersonalną i kulturową 

• Więcej uczniów powinno mieć możliwość doświadczenia kształcenia zawodowego w 

środowisku pracy w międzynarodowym środowisku, poprzez uczestniczenie w takim 

rodzaju zajęć edukacyjnych w projektach UE, jak ten. Projekt kształcenia zawodowe w 

środowisku pracy dał uczniom ogromną szansę aby poznać inne kraje i systemy edukacji i 

szkoleń, co jak wierzymy przygotowało ich do ewentualnego stażu i pracy za granicą. 

Pomimo wysiłków państw członkowskich, bezrobocie wśród młodych ludzi w krajach 

europejskich pozostaje na wysokim poziomie, ze zwiększonym odsetkiem w tych krajach gdzie 

kształcenie i szkolenie zawodowe oraz system praktyk działają słabo, ze słabym związkiem z 

urzędami zatrudnienia. Partnerzy wierzą, że tylko wzmocnienie związków między wszystkimi 

podmiotami kształcenia zawodowego w środowisku pracy: systemami kształcenia zawodowego, 

systemami zatrudnienia, decydentami, udziałowcami, młodzieżą i społeczeństwem w ogóle – 

umożliwi ustalenie owocnego schematu kształcenia zawodowego w środowisku pracy, przez co 

przyczyni się do włączenia młodych ludzi w świat pracy. 

Doświadczenia praktyczne zdobyte w tym projekcie pozwoliły partnerom uzyskać prawdziwy i 

szeroki wkład ze strony głównych zaangażowanych w proces. Dzięki temu uzyskano cenne 

informacje dla tych, którzy zainteresowani są wsparciem lub wdrażaniem kształcenia 

zawodowego w środowisku pracy. Aktualny e-Przewodnik – Kształcenie Zawodowe w Środowisku 

Pracy – Twoja szansa, to praktyczny przewodnik dla wszystkich zainteresowanych tematem, 

zawierający zbiór dobrych praktyk, rezultaty badań terenowych (rozdział I), wskazówki, materiały 
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zwiększające wartość dodaną kształcenia zawodowego w środowisku pracy w każdym kraju 

partnerskim. 

 

10.  ŹRÓDŁA: 
 Publikacje: 

Apprenticeship-Type Schemes and Structured Work-Based Learning Programmes Portugal. 

Cedefop’s. Refernet Network, DGERT, 2014, Lisboa. 

Arends, Richard. Aprender A Ensinar. Edições Mc Graw-Hill, 2008, Lisboa. 

Barbosa, Lisete. Trabalho E Dinâmica Dos Pequenos Grupos. Edições Afrontamento, 1995, 

Lisboa. 

Burke, Kay (ed.) Professional Portfolios. Palatine, Illinois: IRI/SkyLight Training & Publishing, 

19996 

CEDEFOP Terminology of European education and training policy, Publications office of the 

European union, 2014, Luxembourg 

Coles, Mike Et All. Resultados De Aprendizagem Reflexões E Desafios (Abordagens Nacionais 

E Internacionais). Agência Nacional Para A Qualificação E O Ensino Profissional, I.P., 2015 

Lisboa. 

Peliz, Marina. Relatório Técnico, Conselho Nacional De Educação, Ensino E Formação 

Profissional Dual. 2014, Lisboa.  

Williams, A.G., & Hall, K. J. (2001). Creating your career portfolio: At a glance guide for 

students (2nd ed.). New Jersey: Prentice-Hall Inc.  

Akty prawne: 

Decree-Law Nº 139/2012 de 5 de Julho Alterado Pelo Decree-Law Nº 91/2013 10, Julho. 

Decree-Law Nº 176/2012 De 2 de Agosto, O Despacho Nº 5048-B/2013 De 12 De Abril. 



 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 
133 

Law Nº 51/2012 De 5 De Setembro, Que Aprova O Estatuto Do Aluno E Ética Escolar. 

Portaria Nº 74-A/2013 De 15 De Fevereiro.  

Zasoby internetowe: 

www.amby.com/kimeldorf/p_mk-toc.html 

www.zevid.lv/lvl/wp-content/uploads/2011/06/psiholoģija.doc 

http://edglossary.org/ 

http://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas 

http://newtechhigh.org/students/student-portfolios/ 

http://ssc.prcc.edu/tutorials/content-guide/biography/ 

http://wilderdom.com/games/multiculturalexperientialactivities.html 

http://www.ahk-

balt.org/fileadmin/ahk_baltikum/projekte/vetnet/broschuere_ahk_dualaarodizglitiba_eng.

pdf 

http://www.career.fsu.edu/portfolio/development-and-history/bibliography 

http://www.creativebloq.com/career/creative-resumes-11121419 

http://www.dannypettry.com/ebook_social_skills.pdf 

http://www.hloom.com/resume-portfolio-templates/ 

http://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/erasmus-2014-2020/valsts-parvaldes-

instituciju-atbalsts-maceklibai-darba-vide-balstitu-macibu-istenosana-latvija-lietuva-un-

igaunija 

http://www.succeedsocially.com/ 

http://www.zevid.lv/lvl/wp-content/uploads/2011/06/psiholoģija.doc
http://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-macibas
http://wilderdom.com/games/MulticulturalExperientialActivities.html
http://www.ahk-balt.org/fileadmin/ahk_baltikum/Projekte/VETnet/Broschuere_AHK_DualaArodIzglitiba_ENG.pdf
http://www.ahk-balt.org/fileadmin/ahk_baltikum/Projekte/VETnet/Broschuere_AHK_DualaArodIzglitiba_ENG.pdf
http://www.ahk-balt.org/fileadmin/ahk_baltikum/Projekte/VETnet/Broschuere_AHK_DualaArodIzglitiba_ENG.pdf
http://www.dannypettry.com/ebook_social_skills.pdf
http://www.hloom.com/resume-portfolio-templates/
http://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/erasmus-2014-2020/valsts-parvaldes-instituciju-atbalsts-maceklibai-darba-vide-balstitu-macibu-istenosana-latvija-lietuva-un-igaunija
http://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/erasmus-2014-2020/valsts-parvaldes-instituciju-atbalsts-maceklibai-darba-vide-balstitu-macibu-istenosana-latvija-lietuva-un-igaunija
http://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/erasmus-2014-2020/valsts-parvaldes-instituciju-atbalsts-maceklibai-darba-vide-balstitu-macibu-istenosana-latvija-lietuva-un-igaunija
http://www.succeedsocially.com/


 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 
134 

http://www.wix.com/cv-resume/website 

http://yourock.jobs/en 

https://eures.praca.gov.pl/en/ 

https://www.anxietybc.com/self-help/effective-communication-improving-your-social-skills 

https://www.format.com/magazine/resources/photography/online-portfolio-about-page-

step-bystep-guide 

https://www.kent.ac.uk/careers/cv/portfolios.htm 

https://www.son.rochester.edu/student-resources/cv-resumes-portfolios.html 

teachnet.com 

  

http://yourock.jobs/en
https://eures.praca.gov.pl/en/
https://www.anxietybc.com/self-help/effective-communication-improving-your-social-skills


 

Project n.º 2015-1-LV01-KA202-013386 
135 

 

11.  ANEKSY 

 

Annex I- symulacja rozmowy o pracę 

Aneks II - jak stworzyć konto na Linkedln 

Aneks III - baza danych kontaktowych instytucji WBL – Kształcenia Zawodowego w 

Środowisku Pracy 

Aneks IV - ogólna ewaluacja rezultatów z projektu Działania w Zakresie Uczenia 

(LA) 

Aneks V -słowniczek europejskich instrumentów i narzędzi 

 

 

 

 

 

 

 

 


