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Badania losów absolwentów nauki zawodu w Wielkopolskiej 
Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

Korzyści z kształcenia w systemie dualnym w rzemiośle, czyli łączącym
naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy to sposób na
zapewnienie niskiego poziomu bezrobocia. W Niemczech, gdzie poziom
bezrobocia wśród osób poniżej 25 lat wyniósł w czerwcu 2014 r. 7,8%,
blisko 70% uczniów szkół zawodowych uczy się w systemie dualnym.
W Polsce system ten stosowany jest w bardzo ograniczonym zakresie,
głównie w rzemiośle, ale upowszechnia się także w przemyśle w formie
tzw. klas patronackich w zasadniczych szkołach zawodowych.
Jednocześnie paradoksem, ale i dramatem gospodarki oraz rynku pracy
w Polsce jest to, że w sytuacji wysokiego poziomu bezrobocia wśród
młodych ludzi – blisko trzykrotnie wyższego niż w Niemczech
– pracodawcy wskazują na brak możliwości zatrudnienia
wykwalifikowanych pracowników fizycznych.
Potwierdzenie, że kształcenie w systemie dualnym oznacza wstęp do
stałego zatrudnienia, stanowią wyniki badań przeprowadzonych w maju
br. w ramach projektu „Społecznie odpowiedzialne rzemiosło”.
Badaniami objęto 525 absolwentów nauki zawodu w zakładach
rzemieślniczych, którzy zdali egzamin czeladniczy przed komisją

egzaminacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu w latach
2009-2013. 
Uczestnicy badań w zdecydowanej większości nie żałują dokonanych
wyborów edukacyjnych: 85% absolwentów ponownie wybrałoby tę samą
szkołę (w tym 65% zdecydowanie), a 79% – ten sam zawód (w tym 59%
zdecydowanie). Efekty kształcenia weryfikuje m.in. ocena własnego
przygotowania zawodowego, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego
– odpowiednio 92% i 96% absolwentów wystawiło sobie oceną
pozytywną (bardzo dobrą lub raczej dobrą). Należy zaznaczyć, że istotnie
wyżej absolwenci ocenili swoje umiejętności praktyczne. Podczas gdy
swoje przygotowanie teoretyczne bardzo dobrze oceniło 37%
respondentów, przygotowanie praktyczne bardzo dobrze ocenił co drugi
absolwent. Jednocześnie szkołę jako miejsce teoretycznego
przygotowania do zawodu pozytywnie oceniło 84% respondentów (w tym
50,5% zdecydowanie pozytywnie), natomiast przedsiębiorstwo jako
miejsce praktycznej nauki zawodu – 94,5% (w tym 83% zdecydowanie
pozytywnie). Warto również zwrócić uwagę na ocenę relacji
z pracodawcą/mistrzem szkolącym w miejscu odbywania praktycznej
nauki zawodu. Zdecydowana większość respondentów oceniła je
pozytywnie: 59% – bardzo dobrze, a 34% – raczej dobrze, przy czym 6%
absolwentów relacje te oceniło raczej źle. Wieloaspektową ocenę tych

relacji umożliwią informacje uzyskane w ramach indywidualnych
wywiadów pogłębionych przeprowadzonych zarówno z absolwentami
nauki zawodu, jak i mistrzami szkolącymi. 
Jedną z zalet kształcenia w systemie dualnym jest zdobycie
doświadczenia bezpośrednio u pracodawcy. Zatrudnienie przez mistrza
szkolącego to także najczęstszy sposób znalezienia pracy po uzyskaniu
świadectwa czeladniczego. W ten sposób swoją pierwszą pracę znalazło
35% absolwentów. 
Z punktu widzenia rzemieślniczego kształcenia w systemie dualnym
ważne są również wyniki wskazujące na wysoki poziom zadowolenia
z obecnej pracy, w takich istotnych aspektach, jak: warunki pracy (54%
ocen bardzo dobrych i 41,5% ocen raczej dobrych), satysfakcja
z wykonywanej pracy (odpowiednio: 49% i 44%), stabilizacja zawodowa
(49% i 41%), wynagrodzenie (47% i 41,5%). 
Artykuł został przygotowany w ramach projektu „Społecznie
odpowiedzialne rzemiosło” realizowanego przez Wielkopolską Izbę
Rzemieślniczą w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie
8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie
8.1.3 – Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.
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