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Główne cele badania

Celem głównym badania była ocena efektów wsparcia 
w zakresie działań podjętych w ramach Programu 
dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Metodologia badawcza:

Analiza dokumentów
Wywiady pogłębione 

(IDI/TDI)

Badania  ilościowe 
CAWI/CATI z 

beneficjentami, z 
uczestnikami projektów, z 

potencjalnymi 
beneficjentami

Studia przypadków

Panel delficki
Jakościowa analiza 

porównawcza
Warsztat ewaluacyjny



Główne cele badania

Badanie ewaluacyjne objęło swoim zasięgiem wsparcie realizowane:
• w ramach celu tematycznego 10: OP IX (PI 10iii oraz 10iv); OP VI (PI 10 w obszarze modernizacji i doposażenia 

infrastruktury instytucji edukacyjnych);
• w ramach celu tematycznego 8 : OP VII (PI 8v).

Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia 

zawodowego

Poddziałanie 9.6.2 
Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych –
szkolnictwo zawodowe

Poddziałanie 6.4.2 
Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne oraz PWSZ

Działanie 7.5 Rozwój 
kompetencji 

pracowników sektora 
MŚP

Działanie 9.3 
Podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w 
obszarze TIK i języków 

obcych

Działanie 9.5 
Podnoszenie kompetencji 

osób dorosłych w 
formach pozaszkolnych

Poddziałanie 6.4.2 
Kształcenie zawodowe i 
ustawiczne oraz PWSZ

Ocenie poddane zostały projekty realizowane w ramach:

Kształcenia zawodowego Kształcenia ustawicznego



Metody badawcze
Wybrane 
wyniki badań

Ocena efektów wsparcia 
dotyczących kształcenia 
zawodowego



Główne terminy realizacji

Identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym finansowych

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym po ponownym wdrożeniu nauki stacjonarnej

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Rozwijanie kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy we współpracy z pracodawcami

Rozwój zawodowy nauczycieli

Wielosektorowa współpraca na rzecz edukacji

Kształcenie kompetencji kluczowych i transwersalnych zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych

Kształcenie osób dorosłych w systemie formalnym i nieformalnym

Szczególne wsparcie w zakresie zawodów deficytowych, pozwalające na dopasowanie oferty kształcenia do 
realnych potrzeb rynku pracy

Wspieranie współpracy szkół z instytucjami rynku pracy w formie praktyk zawodowych, staży czy zajęć 
praktycznych, z uwzględnieniem placówek zlokalizowanych w ośrodkach, w których występuje deficyt firm 
branżowych

Dalsze doposażanie placówek



Wywiady cawi/cati

Wpływ interwencji na zaspokojenie potrzeb ostatecznych odbiorców wsparcia

Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie?
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W jaki sposób udział w projekcie wpłynął na Pana/Pani sytuację 
zawodową?

27,2%

29,6%

41,3%

76,5%

Nauka obsługi nowych urządzeń

Możliwość uzyskania dodatkowych
kwalifikacji (np. do prowadzenia zajęć nie

tylko teoretycznych, ale również
praktycznych w siedzibie przedsiębiorstwa

lub w sali praktycznej nauki zawodu)

Dostosowanie wiedzy do zmian
technologicznych w szkolnictwie

zawodowym

Zwiększenie wiedzy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami Działania 9.4 (n=375).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami Działania 9.4 (n=375).



Studia przypadkówBariery rozwoju kształcenia zawodowego

Niedocenianie 
szkolnictwa 

zawodowego 

Niewystarczająca 
promocja 

szkolnictwa 
zawodowego 

Koszty związane z 
uczestnictwem w 
szkoleniu/kursie

Brak odpowiednich 
form wsparcia 

Kolidowanie 
wsparcia z 

zajęciami szkolnymi



Studia przypadków
Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie

Rozbudowanie 
pracowni szkolnych

Rozszerzenie poziomu 
współpracy z 

przedsiębiorcami i 
otoczeniem 

gospodarczym

Zapewnienie wsparcia 
stypendialnego

Sfinansowanie 
rozbudowy stanowisk 

nauki zawodu u 
pracodawców

Zapewnienie 
materiałów 

dydaktycznych do 
praktycznej nauki 

zawodu

Zapewnienie wizyt 
studyjnych, praktyk i 

staży, w tym 
zagranicznych dla 

uczniów i nauczycieli



Metody badawcze
Wybrane 
wyniki badań

Ocena efektów wsparcia 
dotyczących kształcenia 
ustawicznego



Główne terminy realizacji

Identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym 
finansowych

Obszar nauk technicznych

Obszar nauk medycznych

Obszar języków obcych

TIK

Obszar umiejętności interpersonalnych



Wywiady cawi/cati

Wpływ interwencji na zaspokojenie potrzeb ostatecznych odbiorców wsparcia

Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI.
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Studia przypadkówBariery rozwoju kształcenia ustawicznego

W przypadku pracodawców:

 Brak świadomości potrzeby ciągłego 
aktualizowania i uzupełniania kwalifikacji  
oraz niedostateczna motywacja osób 
dorosłych do dalszego kształcenia.

W przypadku pracowników lub 
uczestników indywidualnych:

 Brak dofinansowania ze strony pracodawcy 
oraz niemożność godzenia kształcenia z 
pracą zawodową, trudności ze znalezieniem 
szkoleń.



Studia przypadków
Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie

Wspieranie działań w dotychczasowym zakresie

Zwiększenie limitu dofinansowania przypadającego na przedsiębiorcę i pracownika

Weryfikacja w BUR firm szkoleniowych

Szkolenia zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy



Metody badawczeREKOMENDACJE

Kształcenie zawodowe



Główne terminy realizacji

REKOMENDACJA

W perspektywie finansowej 2021-2027 rekomenduje się utrzymanie zakresu interwencji odnoszącej się do:

1. Uzyskiwania lub uzupełniania wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (EFS).

2. Realizacji projektów związanych z systematycznym poprawianiem warunków lokalowych i wyposażenia 
(w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe), dla nauczanych 
zawodów poprzez doposażanie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 
branżowego (EFRR). 

Zakres interwencji należy zmodyfikować pod względem dostosowania do krajowych i unijnych regulacji 
nadrzędnych.



Główne terminy realizacjiW perspektywie finansowej 2021-2027 rekomenduje się umożliwienie realizacji 
analogicznych projektów, jak w perspektywie 2014-2020, tj. dotyczących zwiększenia 
jakości kadr dydaktycznych szkolnictwa zawodowego. 

W szczególności należy premiować formy doskonalenia indywidualnego, które umożliwiają 
dostosowanie zakresu interwencji do potrzeb specyficznych dla konkretnych branż i 
placówek zawodowych.

REKOMENDACJA



Główne terminy realizacjiW perspektywie finansowej 2021-2027, rekomenduje się:

1. Położenie większego nacisku na weryfikowanie aktualnego zapotrzebowania pracodawców na 
wykwalifikowanych pracowników w celu popularyzacji współpracy placówek kształcenia 
zawodowego z lokalnymi przedsiębiorcami (w szczególności działającymi w ramach 
inteligentnych specjalizacji regionu). 

2. Premiowanie podejmowania partnerstwa już na etapie przygotowania założeń projektu oraz 
jego rezultatów.

REKOMENDACJA



Główne terminy realizacji
W perspektywie finansowej 2021-2027 rekomenduje się umożliwienie realizowania projektów z 
zakresu doposażania placówek kształcenia zawodowego przede wszystkim w zakresie uzupełniania 
deficytów wyposażenia dydaktycznego szkół i placówek.  

Ponadto istotne jest dostosowanie zakresu zwiększania kompetencji przez nauczycieli (EFS) do 
możliwości wykorzystania wyposażenia pracowni w ramach EFRR. 

Powyższe typy działań powinny być premiowane – w przypadku zastosowania kryterium 
komplementarności EFS i EFRR.

REKOMENDACJA



Metody badawczeWNIOSKI I 
REKOMENDACJE

Kształcenie ustawiczne



Główne terminy realizacji
Rekomenduje się utrzymanie, w ramach działania 7.5 w przyszłym okresie finansowania, zakresu interwencji odnoszącego 
się do wspierania kształcenia ustawicznego pod względem formalizowania zdobytych kwalifikacji zawodowych –
zidentyfikowanych jako najbardziej potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Będzie to możliwe dzięki realizacji projektów 
związanych z podnoszeniem umiejętności oraz uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych 
form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez:

• kwalifikacyjne kursy zawodowe;
• kursy umiejętności zawodowych,
• inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zakres interwencji powinien być zmodyfikowany pod względem dostosowania ich do krajowych i unijnych regulacji 
nadrzędnych.

REKOMENDACJA



Główne terminy realizacji
Rekomenduje się umożliwienie realizacji kolejnych projektów wpływających na zwiększanie kompetencji 
i kwalifikacji w zakresie języków obcych i umiejętności cyfrowych, w szczególności wśród osób powyżej 
50 r.ż, poprzez utrzymanie możliwości korzystania ze szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji lub 
zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowanych do 
osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.

Ponadto rekomenduje się podjęcie działań mających na celu optymalizację wsparcia w zakresie 
dostosowania interwencji do potrzeb grup docelowych.

REKOMENDACJA



Główne terminy realizacjiRekomenduje się nakierowanie działań informacyjno-promocyjnych na zainteresowanie uczestnictwem w 
zakresie kształcenia ustawicznego dotyczącego zawodów deficytowych (poprzez zaangażowanie w kampanie    
informacyjno-promocyjne lokalnych instytucji i liderów opinii publicznej oraz podkreślenie zidentyfikowanych 
szans na rynku pracy dla osób wykształconych w niszowych zawodach deficytowych).

REKOMENDACJA



Metody badawczeDZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ


