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Analiza SWOT aktualnych programów nauczania
Cele:
-

Upewnienie się jakie są słabe punkty i zagrożenia obecnego nauczania zawodowego
oraz założeń i praktyk w obszarze kształcenia zawodowego (VET).
Określenie mocnych stron i możliwości, jakie powinny być wykorzystane, by...
… rozwinąć bardziej wydajne i praktyczne kształcenie zawodowe oraz zwiększyć
zatrudnienie uczniów i praktykantów.

Założenia wyjściowe analizy:
-

Stan analizy obecnego podejścia pedagogicznego i zadań uczniów w szkole
oraz w miejscu praktycznej nauki zawodu.
W firmach w Republice Czeskiej oraz w Polsce, gdzie uczniowie odbywają
praktyki zawodowe, nie ma żadnych przykładowych list zadań dla praktykantów.
Kształcenie zawodowe odbywa się częściowo w laboratoriach chemicznych
oraz w obszarze produkcji. W laboratoriach uczniowie wykonują zadaną pracę
laboratoryjną - pracę przygotowawczą i analizy chemiczne. W obszarze produkcji
uczniowie biorą udział w bardziej zaawansowanych czynnościach związanych z
operacjami dotyczącymi produkcji. Praktykanci obserwują i opisują procesy
technologiczne. Uczniowie są umieszczeni w różnego rodzaju laboratoriach laboratoriach operacyjnych, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach testujących
lub laboratoriach akredytowanych, które skupiają sie na zagadnieniach związanych ze
środowiskiem naturalnym (woda, gleba itd.), laboratoriach inspekcji jakości (wody
pitnej, żywności, warzyw itd.), laboratoriach zakładów oczyszczania ścieków,
laboratoriach biogazowni, laboratoriach warzelniczych czy laboratoriach zakładów
przetwórstwa żywności itp.
Rozmieszczenia uczniów dokonuje zakład pracy. Preferuje się, aby jedna osoba
pracowała na pojedynczym stanowisku pracy. Jeśli jest dwóch praktykantów na jednym
stanowisku pracy, to każdy z nich otrzymuje własne zadania do wykonania.
Uczniowie muszą prowadzić dziennik laboratoryjny i zapisywać w nim
codzienne notatki dotyczące rodzaju wykonywanych czynności i uzyskanych wyników,
następnie muszą sporządzać raport na temat pracy, która jest przydzielona w szkole do
nauczyciela odpowiedzialnego za kształcenie zawodowe. Uczniowie musza
przestrzegać wewnętrznych regulacji związanych z bezpieczeństwem. Praktykanci
muszą również przejść szkolenia z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa związanego z
miejscem pracy, a także odbyć kursy szkoleniowe, prowadzone przez nauczycieli VET
w szkole, przed przystąpieniem do zasadniczego kształcenia zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść
publikacji ponosi autor; Komisja nie odpowiada za dalsze wykorzystywanie zamieszczonych w niej
informacji.
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-

Wyniki kwestionariuszy na temat wymaganego profilu pracownika w branży
chemicznej, które zostały dostarczone do osób zajmujących się kształceniem VET
w poszczególnych zakładach pracy.
Głównym celem badania ankietowego było nakreślenie wymaganego profilu
absolwenta chemicznych szkół zawodowych w Republice Czeskiej oraz w Polsce.
Kwestionariusze wysłano do 81 zakładów pracy, odpowiedź uzyskano od 29 (34%) firm
w Republice Czeskiej. W Polsce, wysłano kwestionariusze do 150 zakładów pracy,
odpowiedź uzyskano od 12 (8%) przedsiębiorstw. Jedynie jedna trzecia osób biorących
udział w programie badawczym stwierdziła zgodność pomiędzy kwalifikacjami, jakie
można zdobyć w ramach programu edukacyjnego realizowanego podczas nauki
zawodu, a wymaganiami rynku pracy.
Najbardziej istotne różnice w zakresie wiedzy teoretycznej:
niewystarczający zakres wiedzy teoretycznej
nieumiejętność wiązania wiedzy z różnych części chemii
brak orientacji w zagadnieniach związanych z "ciężką" chemią
niewystarczający zakres wiedzy w sprawach związanych z funkcjami
wyposażenia chemicznego
ogólne pojęcie o zasadach chemii laboratoryjnej
potrzeby zakładów pracy nie są ujmowane w programie realizowanym w czasie
studiów
brak tzw. kompetencji miękkich
Najbardziej istotne różnice w zakresie umiejętności praktycznych:
zbyt krótki staż w przemyśle
niskie umiejętności manualne, niska chęć do wykonywania prac manualnych
słaba kondycja fizyczna
niewystarczająca wiedza z zakresu funkcjonowania maszyn i ich obsługi
przeprowadzanie analizy chemicznej w oparciu o dokumentacje analityczną
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
kontrola procesów technologicznych
Najistotniejsze kompetencje zawodowe w pracy w laboratoriach:
przeprowadzanie analiz chemicznych w oparciu o wymogi ujęte w dostarczonej
dokumentacji analitycznej
wyposażenie operacyjne w laboratoriach chemicznych
Najistotniejsze kompetencje zawodowe w pracy na produkcji:
umiejętność podejmowania decyzji

-
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niezależność
prawidłowe nawyki pracownicze

Najistotniejsze umiejętności miękkie:
przestrzeganie etyki pracy
umiejętność podejmowania trafnych wyborów
chęć uczenia się
umiejętność rozwiązywania problemów
znajomośc języków obcych

Wnioski:
Zakłady pracy postrzegają w/w sytuację, związaną z kształceniem zawodowym
VET, jako problematyczną i wymagającą efektywnych rozwiązań. Istnieje potrzeba
dostosowania programów realizowanych w toku nauki zawodu w zakresie spójności
edukacji i świata pracy. Występuje również potrzeba skoncentrowania się na
praktycznym kształceniu zawodowym, co odnosi się w szczególności do zakładów pracy.

Identyfikacja skrótu S-W-O-T:
STRENGTHS (MOCNE STRONY) ujmowane jako pomocne elementy w relacjach
stosunku do obiektu analizy.

w

WEAKNESSES (SŁABE STRONY) ujmowane jako niebezpieczne elementy w relacjach w
stosunku do obiektu analizy.
OPPORTUNITIES (MOŻLIWOŚCI) ujmowane jako elementy pomocne w relacjach
stosunku do obiektu analizy.

w

THREATS (ZAGROŻENIA) ujmowane jako elementy niebezpieczne w relacjach w stosunku
do obiektu analizy.
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Czynniki
wewnętrzne

Czynniki
zewnętrzne

Czynniki pozytywne

Czynniki negatywne

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 uczestnictwo
przedsiębiorstw
w praktycznym kształceniu zawodowym
 nowoczesne urządzenia i dobrze
wyposażone laboratoria do praktycznej
nauki w szkole
 wysoki
poziom
edukacji
zgodnej
z aktualnymi praktykami
 dobrze
przygotowana
kadra
pedagogiczna
 uczestnictwo w lekcjach specjalistów
z przedsiębiorstw
 wysokie zatrudnienie wśród absolwentów
 zabezpieczenie
polityki
planowania
zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które
zajmują się kształceniem młodych ludzi
 motywacja uczniów

 ustawodawstwo – praca z substancjami
chemicznymi (uczniowie poniżej 18 roku
życia)
 niechęć przedsiębiorstw do uczestnictwa
w praktycznym kształceniu zawodowym
 ograniczona ilość firm kształcących
zawodowo,
niewielka
liczba
przedsiębiorstw chemicznych w regionie
 brak
doświadczeń
na
poziomie
europejskim
 jakość edukacji w przedsiębiorstwach
 brak podręczników do nauki zawodu w
nowych podstawach programowych
 niewystarczające wdrażanie zagadnień
natury praktycznej w miejscach pracy w
związku
z wąską specjalizacją
zakładów pracy

MOŻLIWOŚCI

ZAGROŻENIA

 zainteresowanie
przedsiębiorstw
wykwalifikowanymi pracownikami
 zaawansowanie profili zawodowych w
odniesieniu
do
wymagań
rynku
(adaptacja trendów technicznych)
 sąsiedztwo przedsiębiorstw
 projekty europejskie
 udoskonalenie
metodologii
oraz
dydaktyki
w
zakresie
kształcenia
zawodowego
 zwiększone
zainteresowanie
absolwentami ponadpodstawowych szkół
zawodowych.
 użytkowanie środków europejskich w
celu
ulepszenia
wyposażenia
laboratoriów chemicznych

 długotrwałe niedofinansowanie sektora
edukacji
 zależność kształcenia zawodowego od
rozwoju przemysłu chemicznego
 niż demograficzny
 niskie zainteresowanie chemią
 negatywne podejście do chemii (przez
społeczeństwo)
 ustawodawstwo – praca z substancjami
chemicznymi (uczniowie poniżej 18 roku
życia)
 ustawodawstwo w odniesieniu do
zagadnień związanych z ochrona
zdrowia
 niedoszacowanie
wynagrodzeń
nauczycieli
 niskie pensje w branży chemicznej
 wysokie wymagania adaptacyjne we
wszystkich miejscach nauki zawodu
 kwalifikacje osób odpowiedzialnych za
kształcenie
zawodowe
w
przedsiębiorstwach
 niskie zaangażowanie pracodawców we
współpracę ze szkołami
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Wnioski:
Jak poprawić słabe strony:
Ustawodawstwo - praca z substancjami chemicznymi (studenci poniżej 18 roku życia):
- należy zaangażować dobrze przygotowany zespół nauczycieli, specjalistów z
przedsiębiorstw oraz zorganizować dobre wyposażenie laboratoriów, aby określić
zadania, które mogliby wykonać studenci (uczniowie) poniżej 18 roku życia.
Niechęć przedsiębiorstw do uczestnictwa w praktycznym kształceniu zawodowym
- należy włączyć do programu większą ilość specjalistów ze sfery przemysłowej nie tylko
w zakresie lekcji teoretycznych, ale głownie w toku zajęć laboratoryjnych oraz
włączenie ich w modyfikowanie profilu wykonywanej pracy w zgodzie z wymogami
ryku pracy (zapotrzebowaniu ekonomicznemu). Pozwoli to na pozyskanie lepiej
wykształconych pracowników oraz zabezpieczy politykę zarządzania zasobami
ludzkimi w firmach, które biorą udział w procesie kształcenia młodych ludzi.
Ograniczona liczba zakładów przemysłowych w których odbywa się kształcenie zawodowe,
mała ilość zakładów o charakterze chemicznym w regionie:
- należy zwiększyć wdrażanie funduszy unijnych w celu poprawy wyposażenia
laboratoriów (praca w dobrze wyposażonych laboratoriach szkolnych może częściowo
zastąpić
i przybliżyć uczniom pracę w zakładach pracy). Udział w unijnych projektach
mobilnych umożliwia uczniom odbycie praktyk zawodowych w zagranicznych
przedsiębiorstwach.
Brak europejskich doświadczeń:
- zalecany jest zintensyfikowany udział w unijnych projektach mobilnych, aby nakreślić
płaszczyzny kontaktu z zakładami pracy; krok ten jest niezbędny, aby pomóc szkołom
w pozyskiwaniu partnerów zagranicznych.
Jakość wykształcenia zdobytego w zakładzie pracy:
- zalecana jest bliższa współpraca pomiędzy kadrą kształcącą w szkołach i specjalistami
z zakładów pracy w celu ulepszenia metodologii i dydaktyki w kształceniu zawodowym
oraz dla zaangażowania specjalistów z przemysłu we współtworzenie zadań dla
uczniów podczas praktyk.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
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Brak podręczników dla przedmiotów zawodowych w podstawach nowego programu
nauczania:
- należy stworzyć ogólnie dostępne materiały dla kształcenia zawodowego w oparciu o
projekty unijne oraz wykorzystać zapotrzebowanie pracodawców na dobrze
wykwalifikowany personelem, motywując ich do tworzenia materiałów edukacyjnych.
Niewystarczające wdrażanie zagadnień natury praktycznej w miejscach pracy w związku
z
wąską specjalizacją zakładów pracy:
- należy wykorzystać każdą możliwość współpracy w sąsiednimi zakładami pracy o
takim samym lub podobnym profilu produkcji oraz korzystać z wyników projektów
unijnych.
Jak zneutralizować zagrożenia:
Długi okres uzależnienia finansowego całego procesu kształcenia zawodowego:
- wykracza poza możliwości projektu.
Zależność kształcenia zawodowego od rozwoju przemysłu chemicznego:
- udział zakładów przemysłowych w projekcie VET, bardziej zwiększone zaangażowanie
się w projekty unijne.
Niż demograficzny:
- jest wiele istotnych czynników, które mogą ograniczyć niekorzystny wpływ niżu
demograficznego - między innymi motywowanie praktykantów, dobre zaplecze i
wyposażenie laboratoryjne dla kształcenia praktycznego w szkołach, wysoka jakość
kształcenia poparta rzeczywistymi umiejętnościami praktycznymi, udział specjalistów
z sektora przemysłowego w lekcjach, duże możliwości zatrudniania absolwentów,
projekty unijne.
Niskie zainteresowanie chemią:
- wdrażanie projektów unijnych, zainteresowanie zakładów przemysłowych
wykwalifikowanymi pracownikami, wysokie zatrudnienie wśród absolwentów, udział
zakładów przemysłowych w kształceniu zawodowym.
Negatywne podejście opinii publicznej do chemii:
- wdrażanie projektów unijnych, zainteresowanie zakładów pracy wysoko
wykwalifikowanymi pracownikami, duże możliwości zatrudnienia dla absolwentów,
udział zakładów pracy w kształceniu zawodowym.
Ustawodawstwo w odniesieniu do zagadnień związanych z ochrona zdrowia:
- wykracza poza możliwości projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Odpowiedzialność za treść
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Niedoszacowanie wynagrodzeń nauczycieli
- wykracza poza możliwości projektu.
Niskie zarobki w przemyśle chemicznym:
- wykracza poza możliwości projektu.
Wysokie wymagania adaptacyjne we wszystkich miejscach nauki zawodu:
- udział zakładów przemysłowych w kształceniu praktycznym
- dobre zaplecze i wyposażenie laboratoryjne dla kształcenia praktycznego w szkołach
- wysoka jakość kształcenia podparta rzeczywistymi umiejętnościami praktycznymi
- udział specjalistów z sektora przemysłowego w lekcjach.
Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach:
- polepszenie metodologii i dydaktyki w kształceniu zawodowym
- dobrze przygotowana kadra kształcąca zawodowo
Niskie zaangażowanie pracodawców we współpracę ze szkołami:
- udział specjalistów z sektora przemysłowego w lekcjach.
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