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1 Streszczenie 

 

Kontekst badania 

Przemiany technologiczne powodują wzrost zapotrzebowania na kompetencje 

programistyczne. W odpowiedzi na to wyzwanie, w unijnych, krajowych i regionalnych 

dokumentach strategicznych wskazuje się potrzebę podjęcia działań zwiększających 

dostępność i podnoszących jakość kształcenia umiejętności związanych z programowaniem. 

Przygotowywany obecnie program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 zakłada 

m.in. wsparcie kształcenia zawodowego, służące dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy 

oraz do cyfrowej transformacji. 

Biorąc pod uwagę obserwowane trendy i dokumenty strategiczne, a także szansę jaką 

stanowią dla regionu fundusze Unii Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego uznał za konieczne zamówienie analizy skoncentrowanej na potrzebach w 

zakresie wspierania kształcenia uczniów techników w zawodach związanych z 

programowaniem. Badanie zostało wykonane przez firmę Dyspersja w okresie od sierpnia do 

grudnia 2021 roku. Podstawą diagnozy były badania ankietowe z dyrektorami, nauczycielami 

oraz uczniami techników prowadzących kształcenie w kierunkach związanych z 

programowaniem1, poprzedzone analizą dokumentów i danych zastanych oraz badaniami 

jakościowymi. 

Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

Ważnym uwarunkowaniem jakości kształcenia kompetencji programistycznych jest 

wyposażenie szkół. Niezaspokojone potrzeby techników w tym zakresie dotyczą najczęściej 

robotów przemysłowych oraz mikroprocesorów i mikrokontrolerów, a także maszyn 

sterowanych numerycznie oraz sterowników logicznych. 

Ponadto zwiększenie w szkołach liczby zestawów komputerowych dostępnych dla uczniów 

(wraz z adaptacją pomieszczeń na dodatkowe pracownie) pozwoliłoby nadać większej części 

zajęć z programowania praktyczny charakter. Byłoby to przydatne, ponieważ nieograniczanie 

teoretycznej nauki zawodu do wykładów, lecz uzupełnianie ich o elementy własnej pracy 

uczniów, sprzyja przyswajaniu przez nich przekazywanej wiedzy. Nauczycielom brakuje  

                                                
1 Uwzględniono kierunki: technik automatyk, technik elektronik, technik informatyk, technik 
mechatronik, technik programista, technik robotyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, 
technik tyfloinformatyk. 
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również odpowiednich podręczników, instrukcji oraz materiałów, które pomogłyby im w 

tworzeniu programów nauczania w zakresie nauki programowania.  

Sądząc po tym, że poziom wykorzystywania sprzętu oraz oprogramowania, którym 

dysponują szkoły do prowadzenia nauki programowania jest wysoki, można przypuszczać, 

że interwencja polegająca na dalszym doposażaniu szkół będzie efektywna. 

Potencjał kadrowy szkół 

Pod względem liczby nauczycieli przedmiotów zawodowych dysponujących odpowiednimi 

kompetencjami w zakresie programowania, potrzeby zaledwie 12% szkół są zaspokojone w 

pełni lub w dużym stopniu. Dodatkową trudność stanowi znaczne obciążenie nauczycieli 

pracą, związane z podejmowaniem przez część nauczycieli pracy w godzinach 

ponadwumiarowych (niekiedy w różnych szkołach). Wynika to z jednej strony z braków 

kadrowych w szkołach, a z drugiej z niskich stawek wynagrodzeń. Pomimo często 

znacznego obciążenia pracą dydaktyczną i powtarzających się uwag dotyczących niskich 

zarobków nauczycieli, większość nauczycieli zamierza za 5 lat w dalszym ciągu uczyć w 

technikum zawodów związanych z programowaniem. 

Z perspektywy zapewniania wysokiej jakości kształcenia w danym zawodzie przydatny jest 

udział w tym procesie osób, które ten zawód aktualnie wykonują. Ich zaangażowanie w 

kształcenie uczniów sprzyja przekazywaniu cenionej przez pracodawców wiedzy, 

ukierunkowaniu uczniów na naukę faktycznie przydatnych umiejętności, a także podniesieniu 

ich motywacji do nauki. Jednak w większości szkół zajęć nie prowadzą pracownicy 

przedsiębiorstw, a dyrektorzy często nie uważają tego za potrzebne. 

Rozwijanie kompetencji nauczycieli 

Nauczyciele do podnoszenia swoich umiejętności programowania, w zakresie potrzebnym 

do prowadzenia zajęć z uczniami, wykorzystują przede wszystkim kształcenie nieformalne – 

najczęściej korzystają z blogów, kanałów You Tube lub forów internetowych. Najbardziej 

powszechną formą kształcenia pozaformalnego był udział w kursach i szkoleniach (innych, 

niż obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców). 

Dwiema zdecydowanie najpoważniejszymi barierami ograniczającymi możliwości rozwijania 

przez nauczycieli własnych umiejętności programowania są zbyt wysokie koszty oraz brak 

czasu. Skala wspierania przez szkoły rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie 

programowania jest niewielka. Stosunkowo najczęściej technika wspierają rozwój 

kompetencji programistycznych nauczycieli przez organizowanie lub dofinansowanie szkoleń 

z tego zakresu. Są to zarazem formy wsparcia, z których nauczyciele, mając taką możliwość, 

najchętniej korzystają. Jednak wysokość proponowanego dofinansowania często jest 

niewspółmiernie niska wobec cen kursów. Wspieranie przez technika rozwoju zawodowego 
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nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu programowania jest ograniczone przede 

wszystkim przez niewystarczającą dostępność funduszy na ten cel. 

Samoocena nauczycieli pod względem stopnia przygotowania do nauczania programowania 

w technikum różni się zdecydowanie w zależności od konkretnych kompetencji. Potrzebne 

jest przede wszystkim podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie: programowania 

aplikacji mobilnych oraz zaawansowanych aplikacji webowych, organizacji pracy zespołów 

nad projektami programistycznymi, programowania robotów przemysłowych, maszyn CNC, 

sterowników logicznych a także umiejętności uczenia się. Znajomość konkretnych języków 

programowania jest wśród nauczycieli niewystarczająca przede wszystkim w przypadku 

języka Python, a następnie języków c#, java oraz java script. 

Rozwijanie oferty edukacyjnej 

Potencjał szkół może rzutować nie tylko na ich obecną ofertę, lecz także na możliwości 

otwierania nowych kierunków kształcenia. Najczęstszym zawodem związanym z 

programowaniem, którego włączenie do oferty szkół dyrektorzy uważają za potrzebne, jest 

technik programista. Jednak tylko niewiele ponad połowa dyrektorów szkół (53%) była w 

stanie przewidzieć, czy w ciągu najbliższych 5 lat do oferty ich technikum zostanie włączony 

nowy zawód związany z programowaniem. Dyrektorzy 10% szkół wyrazili przypuszczenie, że 

nie stanie się tak pomimo, że byłoby to potrzebne. Jako przyczynę, która sprawi, że oferta 

edukacyjna prawdopodobnie nie zostanie uzupełniona o nowy kierunek, zdecydowanie 

najczęściej wskazywali trudności z zatrudnieniem odpowiedniej kadry nauczycieli. Na 

kolejnych miejscach znalazły się decyzje organu prowadzącego, trudności z zapewnieniem 

wyposażenia, oraz trudności z pozyskaniem pracodawców do prowadzenia praktycznej 

nauki zawodu. 

Rozwijanie kompetencji uczniów 

Odpowiednie przygotowanie uczniów do wykonywania zawodów związanych z 

programowaniem jest utrudnione przez zbyt małą liczbę godzin zajęć praktycznych, zarówno 

prowadzonych w szkole, jak i odbywanych w ramach praktycznej nauki zawodu (PNZ) u 

pracodawców. Prowadzenie zajęć z programowania w technikum utrudniają przede 

wszystkim braki w początkowej wiedzy lub umiejętnościach części uczniów. Drugie miejsce 

wśród trudności wskazywanych przez nauczycieli zajmuje zbyt duże zróżnicowanie grup 

uczestniczących w zajęciach pod względem umiejętności lub zdolności. Problemem bywa 

nie tylko zróżnicowany poziom w danej grupie, ale również jej zbyt duża liczebność, żeby 

zajęcia mogły mieć charakter praktyczny. 

Oprócz prowadzenia lub organizowania obowiązkowych zajęć teoretycznych i praktycznych, 

technika najczęściej wspierały uczniów w rozwijaniu umiejętności programowania poprzez 
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prowadzenie dodatkowych zajęć lub umożliwianie udziału w konkursach lub zawodach 

dotyczących programowania. Pomimo, że możliwości dodatkowego rozwijania umiejętności 

w zakresie programowania oferuje znaczna cześć szkół, duża pozostaje także skala 

niezaspokojonych potrzeb w tym zakresie. Ograniczeniem udziału uczniów w dodatkowych 

zajęciach jest także ich duże obciążenie nauką. 

Źródłem wiedzy z zakresu programowania, wykorzystywanym przez uczniów równie 

powszechnie, co obowiązkowe zajęcia w szkole, są blogi, kanały You Tube oraz fora 

internetowe. 

Decyzje edukacyjne i zawodowe uczniów 

Sytuacja, w której liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół przekraczała 

liczbę miejsc, występowała najczęściej w zawodzie technik informatyk. Zawody związane z 

programowaniem uczniowie wybierają przede wszystkim kierując się perspektywą dobrych 

zarobków lub wykonywania ciekawej pracy. 

Niepokojący wydaje się fakt, że zaledwie 40% uczniów kształcących się na kierunkach 

związanych z programowaniem planuje pracę w wyuczonym zawodzie. 34% przynajmniej to 

rozważa, ale pozostali nie mają takiego zamiaru (16%) lub nie mają sprecyzowanych planów 

(10%). Do takiej sytuacji przyczynia się, jak można przypuszczać, często nietrafny wybór 

zawodu. Brak zgodności planowanej ścieżki zawodowej z kierunkiem kształcenia stanowi 

problem z perspektywy efektywności wykorzystywania środków publicznych na edukację. W 

wynikach badania ankietowego z uczniami zwraca uwagę niewielka rola doradców 

zawodowych w podejmowaniu przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów decyzji 

dotyczących kierunku kształcenia w technikum. 

Współpraca z pracodawcami 

Najczęstszymi formami współpracy techników prowadzących kształcenie w zawodach 

związanych z programowaniem z pracodawcami jest kierowanie uczniów na obowiązkową 

praktyczną naukę zawodu (44% szkół) lub na dodatkowe staże lub praktyki (30%). Ponadto 

nauczyciele z co piątego technikum (20%) odbywają u pracodawców obowiązkowe szkolenia 

branżowe.  

Około jedna trzecia (34%) techników prowadzących kształcenie w zawodach związanych z 

programowaniem, w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracowała przy nauczaniu 

programowania z pracodawcami w żadnym zakresie. Zgodnie z opiniami dyrektorów szkół, 

skala niezaspokojonych potrzeb techników w zakresie współpracy z pracodawcami jest 

bardzo duża. Potrzebne jest także zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami a 

pracodawcami w zakresie ustalania zakresu kształcenia uczniów. 
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Współpraca z uczelniami 

Współpraca techników z uczelniami, związana z prowadzeniem kształcenia w zawodach 

wymagających umiejętności programistycznych, jest jeszcze mniej powszechna, niż z 

pracodawcami. Podobnie jak w przypadku współpracy z pracodawcami, również w 

odniesieniu do współpracy z uczelniami, dyrektorzy wskazują wiele niezaspokojonych 

potrzeb. Szczególnie przydatny byłby udział uczelni w przygotowywaniu programów 

nauczania, umożliwiania uczniom udziału w obozach naukowych oraz prowadzenia szkoleń 

z zakresu programowania dla nauczycieli. 

Rekomendacje 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowane zostały rekomendacje zamieszczone w 

końcowym rozdziale niniejszego raportu. Rekomendacje, skierowane do instytucji 

zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, dotyczą: 

 umożliwienia finansowania projektów służących rozwijaniu kompetencji nauczycieli w 

szerokim zakresie potrzebnym do nauki zawodów związanych z programowaniem, 

przy wykorzystaniu różnych form kształcenia, sprzyjających godzeniu doskonalenia 

zawodowego z innymi zajęciami, 

 organizowania dla uczniów techników i szkół podstawowych zajęć uzupełniających 

kompetencje potrzebne im do efektywnej nauki programowania oraz zajęć 

dodatkowych dla uczniów o szczególnie wysokich kompetencjach, 

 umożliwienia finansowania projetów obejmujących doradztwo zawodowe, w zakresie 

zawodów związanych z programowaniem, 

 umożliwienia finasowania projektów animujących współpracę pomiędzy technikami a 

pracodawcami i uczelniami w zakresie zapoznawania uczniów z zawodami, 

praktycznej nauki zawodu i staży dla uczniów, doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, dodatkowych zajęć dla uczniów techników oraz aktualizacji programów 

nauczania w zakresie przedmiotów związanych z programowaniem. 

Autorzy raportu proponują ponadto m.in. dwa przedsięwzięcia, w których wiodąca rolę 

mógłby odegrać samorząd województwa. 

 Opracowanie przez samorząd województwa, we współpracy z samorządami 

powiatowymi, związkami ZIT oraz przedstawicielami pracodawców, dokumentu 

wskazującego priorytetowe kierunki kształcenia w poszczególnych powiatach oraz 

ukierunkowanie funduszy europejskich na wspieranie kształcenia w tych właśnie 

kierunkach. 

 Zaplanowanie i zrealizowanie koordynowanego przez Urząd Marszałkowski 

przedsięwzięcia (w formie projektu niekonkurencyjnego, wspieranego z FE SL 2021-
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2027) polegającego na nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy szkół z 

pracodawcami, a także z uczelniami. 
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2 Wprowadzenie 

 

2.1 Kontekst badania 

Tempo wdrażania nowoczesnych technologii w gospodarce utrzyma się, a w niektórych 

obszarach przyspieszy. Zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego do roku 

2025 liczba godzin pracy maszyn zrówna się z liczbą godzin pracy ludzi (WEF 2020: 5). 

Autorzy przywołanego raportu wskazują, że przemiany technologiczne przyczynią się do 

redukcji zatrudnienia, ale także do powstawania nowych zawodów, lepiej dopasowanych do 

„nowego podziału pracy pomiędzy ludźmi, maszynami i algorytmami”. 

Już na początku poprzedniej dekady Institute for the Future wśród sześciu czynników 

powodujących zmiany zapotrzebowania na umiejętności zawodowe wymienił „rozwój 

inteligentnych maszyn i systemów” oraz „świat obliczeniowy”, wskazując, że „automatyzacja 

miejsc pracy odejmie ludzkim pracownikom rutynowych zadań”, a nawet, że „masowy wzrost 

sensorów i mocy obliczeniowej czyni świat programowalnym systemem”. Zdaniem autorów 

„(…) rozpoczniemy erę, w której ‘wszystko jest programowalne’ – erę myślenia o świecie 

w kategoriach obliczeń, programowania i projektowania”. Optymistycznie przewidują 

również, że „wejdziemy w nowy rodzaj partnerstwa z maszynami, oparty na mocnych 

stronach specyficznych [dla maszyn i dla ludzi], skutkujący nowym poziomem współpracy 

i wzajemnej zależności” (IFTF 2018: 4). 

Wpływ przemian technologicznych na gospodarkę i rynek pracy, a zatem także na sytuację 

konkretnych osób, będzie uwarunkowany posiadanymi kompetencjami. Analitycy McKinsey 

Global Institute wskazują, że automatyzacja zwiększa tempo zmian zapotrzebowania na 

kompetencje pracowników. W związku z nią następuje największy wzrost zapotrzebowania 

na umiejętności technologiczne, w tym na umiejętność programowania. Od roku 2016 do 

2030 udział pracy wymagającej umiejętności technologicznych w całkowitym czasie pracy 

(wykonywanej przez ludzi) wzrośnie ich zdaniem o 55%, a w przypadku zaawansowanych 

umiejętności IT oraz programistycznych aż o 90% (McKinsey Global Institute: III, 8). 

Na liście 15 umiejętności, które według raportu Światowego Forum Ekonomicznego będą 

najważniejsze w 2025 roku, projektowanie technologii i programowanie uplasowało się na 8. 

miejscu. Co więcej, ta lista obejmuje również inne umiejętności związane 

z programowaniem. Pierwsze miejsce zajmuje na niej analityczne myślenie oraz 

innowacyjność (WEF 2020: 36). W przywołanym raporcie wymieniono również 10 zawodów, 
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na które najbardziej wzrasta zapotrzebowanie w Polsce. Większość jest związanych 

z programowaniem2 (WEF 2020: 97). 

Globalne trendy przejawiają się również na poziomie regionu. W Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Śląskiego 2030 technologie informacyjne i komunikacyjne zostały 

wskazane jako jedna z tzw. inteligentnych specjalizacji tego regionu (Zarząd Województwa 

Śląskiego 2020b: 77-78). Na liście zawodów uznanych za deficytowe w województwie 

śląskim w 2019 roku figurują m.in.: programiści aplikacji, projektanci i administratorzy baz 

danych, specjaliści ds. sieci komputerowych oraz technicy sieci internetowych (WUP 

Katowice 2020). Z kolei w opracowaniu Barometr zawodów w województwie śląskim – 

prognoza na 2021 rok projektanci i administratorzy baz danych, programiści zostali 

zakwalifikowani do zawodów deficytowych na 14 lokalnych (powiatowych) rynkach pracy, a 

specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki – na 10 takich rynkach3 (WUP Katowice 2020: 

24). 

W prognozie ogłoszonej w 2021 roku przez MEiN wśród 28 zawodów, których dotyczy 

szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wymieniono 5 związanych 

z programowaniem. Zawodami tymi są technik automatyk, technik elektronik, technik 

mechatronik, technik programista oraz technik robotyk. W części dotyczącej województwa 

śląskiego do 90 zawodów, na które występuje istotne zapotrzebowanie w tym regionie, 

autorzy ministerialnej prognozy zaliczyli wszystkich 5 wymienionych zawodów, a ponadto 4 

kolejne, w których również przydatna jest umiejętność programowania: technik informatyk, 

technik teleinformatyk, technik telekomunikacji oraz technik tyfloinformatyk. 

Obserwowane przemiany technologiczne i spowodowane nimi zmiany zapotrzebowania na 

kompetencje są uwzględniane w zaleceniach i strategiach z poziomu unijnego, krajowego 

oraz regionalnego. 

Programowanie wchodzi w zakres kompetencji cyfrowych, których rozwijanie zaleca Unia 

Europejska (Rada UE 2018). Rozwijanie umiejętności cyfrowych wskazano również 

w krajowej Zintegrowanej Strategii Umiejętności, m.in. jako czynnik sprzyjający lepszemu 

wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla wsparcia innowacji oraz 

wzrostu gospodarczego (MEN 2019: 11). 

                                                
2 Są to (w nawiasach miejsce na liście): specjaliści od sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego 
(1), specjaliści od big data (2), specjaliści od internetu rzeczy (3), eksperci od baz danych i sieci (4), 
programiści oprogramowania i aplikacji (5), specjaliści od automatyzacji procesów (9), inżynierowie 
robotyki (10). 
3 W prognozie opublikowanej przez WUP w Katowicach zawody te nie zostały zaklasyfikowane jako 
deficytowe w skali województwa, w związku z faktem, że zapotrzebowanie na nie występuje przede 
wszystkim w dużych miastach. 
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W ZSU zaznaczono, że „Postęp technologiczny, związany z powszechną cyfryzacją, 

automatyzacją i robotyzacją wpływa z jednej strony na ograniczenie zapotrzebowania na 

pracowników, z drugiej powoduje zwiększenie popytu na nowe umiejętności i pracę nowego 

typu.” (MEN 2019: 13). Postulowane jest podjęcie „systemowych, skoordynowanych działań 

na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych na każdym etapie życia obywateli”. W ZSU 

podkreśla się również, że „Użytkowanie technologii cyfrowych przez dzieci i młodzież 

powinno wykraczać poza odtwórcze zastosowanie wyłącznie do celów rozrywkowych. 

Powinno ono pozwalać na wszechstronny rozwój wiedzy, zainteresowań oraz działań 

twórczych w środowisku cyfrowym, również poprzez programowanie.” (MEN 2019: 62). 

Przygotowanie dzieci do świadomego i kreatywnego korzystania z technologii cyfrowych 

powinno być jak najwcześniejsze (MEN 2019: 63). 

W Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” wśród trendów kształtujących 

procesy rozwoju regionu została wskazana tzw. czwarta rewolucja przemysłowa, związana 

z postępami w zakresie automatyzacji produkcji, przetwarzania i wymiany informacji, rozwoju 

technologii teleinformatycznych oraz e-usług. Przemiany te uwzględniono jako szansę na 

podniesienie konkurencyjności gospodarki, ale także jako zagrożenie, m.in. dla rynku pracy 

(Zarząd Województwa Śląskiego 2020: 88, 114). Jednym z celów wyznaczonych w strategii 

rozwoju regionu jest „Atrakcyjny i efektywny system edukacji i nauki”. W zakresie tego celu 

mieszczą się m.in.: 

 „Podniesienie jakości i poprawa dostępu do nowoczesnej oferty edukacyjnej na 

wszystkich poziomach nauczania, odpowiadającej wyzwaniom społecznym 

i gospodarczym, w tym rynku pracy.” 

 „Rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej na wszystkich 

poziomach nauczania.” 

 „Rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji społeczeństwa informacyjnego.” 

(Zarząd Województwa Śląskiego 2020: 88, 114) 

Realizację celów Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” będzie wspierał 

między innymi przygotowywany obecnie program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-

2027. W diagnostycznej części projektu Programu jako kluczowe wyzwania wskazano m.in.: 

 „wzmocnienie dynamiki cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstw” 

 „dostosowanie rynku pracy do sytuacji związanej z zastępowaniem czynnika pracy 

ludzkiej rozwiązaniami z zakresu robotyzacji i automatyzacji” 

 „poprawę dopasowania procesu kształcenia i szkolenia zawodowego do 

zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym poprzez wysokiej jakości doradztwo 
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zawodowe i kształcenie prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami”  

(Zarząd Województwa Śląskiego 2021a: 8, 19, 25). 

Planowana interwencja obejmuje m.in.4 wsparcie kształcenia zawodowego, służące 

dostosowaniu go do potrzeb rynku pracy5 oraz do cyfrowej transformacji. Wsparcie ma 

obejmować m.in. współpracę szkół z otoczeniem, kształcenie nauczycieli oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, modernizację bazy lokalowej i wyposażanie placówek 

oświatowych, a także poprawę efektywności doradztwa zawodowego oraz kampanie służące 

podniesieniu prestiżu szkolnictwa zawodowego (Zarząd Województwa Śląskiego 2021a: 

244-245). 

Biorąc pod uwagę obserwowane trendy i dokumenty strategiczne, a także szansę jaką 

stanowi program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego uznał za konieczne zamówienie analizy skoncentrowanej 

na potrzebach w zakresie wspierania kształcenia uczniów techników w zawodach 

związanych z programowaniem. 

Kształcenie w co najmniej jednym zawodzie związanym z programowaniem prowadzi 

obecnie (w roku szkolnym 2021/2022) 111 spośród 237 techników działających w 

województwie śląskim (47%). W takich zawodach kształci się łącznie 20997 uczniów, co 

stanowi 28% ogółu uczniów techników w województwie. W poniższej tabeli przedstawiono 

liczbę szkół (techników) prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach związanych 

z programowaniem, w poszczególnych subregionach. Kolejna tabela zawiera informacje o 

uczniach kszytałcących się w tych zawodach w poszczególnych subregionach6. 

 

                                                
4 W ramach celu: Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia 
oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe 
kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym 
ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
5 W projekcie Programu wskazano, że „(…) wyzwaniem będzie jeszcze ściślejsze powiązanie 
nauczania na poziomie zawodowym z potrzebami gospodarki, zwiększenie współpracy z 
pracodawcami w procesie kształcenia w celu dopasowania zdobywanych umiejętności absolwentów 
do zapotrzebowania rynku.” (Zarząd Województwa Śląskiego 2021: 27). 
6 Na etapie opracowywania próby do badania ankietowego Dyspersja zwróciła się do Kuratorium 
Oświaty w Katowicach również z prośbą o informacje nt. liczby kobiet i mężczyzn kształcących się we 
wskazanych zawodach związanych z programowaniem, jednak takich informacji nie udało się 
uzyskać. 
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Tabela 1: Liczba szkół prowadzących kształcenie w zawodach związanych z programowaniem 

w województwie śląskim w roku szkolnym 2021/20227 

Zawód Ogółem 
Subregion 
centralny 

Subregion 
południowy 

Subregion 
północny 

Subregion 
zachodni 

technik automatyk 16 9 2 2 3 

technik elektronik 20 12 3 2 3 

technik informatyk 87 45 14 10 18 

technik mechatronik 28 16 5 2 5 

technik programista 35 18 8 3 6 

technik robotyk 3 2 1 0 0 

technik teleinformatyk 8 6 0 1 1 

technik telekomunikacji 1 1 0 0 0 

technik tyfloinformatyk 1 1 0 0 0 

Źródło: Kuratorium Oświaty w Katowicach, stan na 14.10.2021 

Tabela 2: Liczba uczniów klas 1-48 kształcących się w zawodach związanych z 

programowaniem w województwie śląskim w roku szkolnym 2021/2022 

Zawód Ogółem 
Subregion 
centralny 

Subregion 
południowy 

Subregion 
północny 

Subregion 
zachodni 

technik automatyk 691 434 44 38 175 

technik elektronik 1515 802 224 279 210 

technik informatyk 12731 7023 2037 1650 2021 

technik mechatronik 3357 1590 756 243 768 

technik programista 2142 1303 446 83 310 

technik robotyk 32 20 12 0 0 

technik teleinformatyk 443 246 0 121 76 

technik telekomunikacji 68 68 0 0 0 

technik tyfloinformatyk 18 18 0 0 0 

w sumie 20997 11504 3519 2414 3560 

Źródło: Kuratorium Oświaty w Katowicach, stan na 14.10.2021 

  

                                                
7 Liczba szkół w tabeli nie sumuje się do 111 ponieważ jedna placówka może prowadzić kształcenie w 
kilku zawodach. 
8 W trakcie realizacji badania w technikach nie było uczniów klas 5. 
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2.2 Cele i zakres badania9 

Celem badania była diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w zakresie nauczania programowania w województwie śląskim, która zostanie 

wykorzystana w celu zaprojektowania wsparcia programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 

2021-2027. Cele szczegółowe obejmowały: 

1. Identyfikację potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki 

programowania 

2. Diagnozę potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego związanych z nauką programowania 

3. Identyfikację potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie 

współpracy z uczelniami wyższymi w ramach nauki programowania 

4. Wypracowanie rekomendacji w kontekście możliwości wsparcia szkół, uczniów 

i nauczycieli w procesie nauczania programowania w ramach perspektywy finansowej UE 

na lata 2021-2027. 

Zakres badania został sprecyzowany poprzez sformułowanie 19 pytań badawczych: 

17 sformułowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako Zamawiającego 

oraz 2 zaproponowanych dodatkowo przez firmę Dyspersja jako Wykonawcę. Poszczególne 

pytania zostały umieszczone w poświęconych im częściach raportu. 

Wskazanymi w zakresie badania zawodami, w których wykorzystywana jest umiejętność 

programowania, było 8 zawodów nauczanych w technikach10. Zadaniem Wykonawcy było 

zidentyfikowanie również ewentualnych innych zawodów wymagających umiejętności 

programowania, nauczanych w technikach lub branżowych szkołach I stopnia. Jako taki zawód 

został zidentyfikowany, i uwzględniony w badaniu, technik robotyk11. Natomiast we wstępnym 

etapie badania ustalono (na podstawie informacji uzyskanych od ekspertów i nauczycieli, a także 

analizy programów nauczania), że kwalifikacje zdobywane przez uczniów szkół branżowych nie 

obejmują (lub tylko w niewielkim stopniu) umiejętności programowania. Stąd tego typu szkoły nie 

zostały uwzględnione w kolejnych etapach badania. 

  

                                                
9 Treść rozdziału na podstawie Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
10 1. Technik programista, 2. Technik informatyk, 3.Technik teleinformatyk, 4. Technik tyfloinformatyk, 
5. Technik automatyk, 6. Technik mechatronik 7. Technik elektronik, 8. Technik telekomunikacji. 
11 Zawód ten został wskazany przez eksperta w trakcie wywiadu. Analiza podstaw programowych 
kształcenia w tym zawodzie potwierdziła jego związek z programowaniem. Do efektów kształcenia w 
zawodzie technik robotyk, wskazanych w podstawach programowych, należy m.in. wykorzystywanie 
oprogramowania wspomagającego montaż urządzeń i systemów robotyki oraz oprogramowania 
kontrolującego pracę urządzeń i systemów robotyki. 



17 

 

 

3 Metody i źródła informacji 

 

Badanie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu analizy danych zastanych oraz 

jakościowych i ilościowych technik badawczych (zgodnie z zasadą triangulacji 

metodologicznej). 

3.1 Analiza danych zastanych 

Realizacja badania rozpoczęła się od analizy danych zastanych wskazanych przez 

Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, która była kontynuowana również przez 

cały okres trwania badania. Analiza danych zastanych została wykorzystana do opracowania 

narzędzi badawczych oraz do opracowania diagnozy, wniosków i zalecań. 

Przeprowadzona w ramach badania analiza danych zastanych objęła12: 

 dokumenty określające podstawy prawne systemu edukacji, w szczególności 

szkolnictwa branżowego, 

 dokumenty określające podstawy prawne interwencji finansowanej z funduszy 

unijnych (zakładającej wykorzystanie EFS i EFFR w województwie śląskim), 

 diagnozy i prognozy dotyczące zapotrzebowania na kompetencje związane z 

programowaniem, 

 dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju w województwie śląskim, 

 materiały promocyjne pozyskane ze stron internetowych szkół objętych badaniem 

jakościowym. 

3.2 Wywiady jakościowe 

Przeprowadzono następujące badania jakościowe: 

 4 indywidualne wywiady pogłębione (TIDI) z ekspertami w dziedzinie kodowania i 

programowania – każdy z ekspertów posiadał co najmniej 5-letnie doświadczenie 

zawodowe związane z tematyką badania (byli nauczycielami kodowania i 

programowania w technikach i/lub pracownikami uczelni wyższych na kierunkach 

obejmujących programowanie i kodowanie i/lub byli pracownikami w branżach 

obejmujących programowanie i kodowanie) a także doświadczenie w dziedzinie 

                                                
12 Szczegółowa lista źródeł została zamieszczona w rozdziale Bibliografia. 
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programowania i kodowania obejmujące opracowanie podstaw programowych i/lub 

zadań egzaminacyjnych /lub egzaminowanie i ocenianie. 

 2 studia przypadków w szkołach prowadzących kształcenie w zawodach 

obejmujących programowanie komputerów oraz maszyn i urządzeń (każde z 2 

studiów). W ramach studiów przypadków przeprowadzono telefoniczne indywidualne 

wywiady pogłębione (TIDI) z dyrektorami szkół (po 1 wywiadzie w każdej z 2 szkół), 

nauczycielami programowania i kodowania (po 2 wywiady w każdej z dwóch szkół) 

oraz pracodawcami współpracującymi ze szkołami (po 2 wywiady w każdej z 2 szkół) 

a także analizę materiałów promocyjnych (strony www i profil FB każdej z 2 szkół) 

oraz analizę relacji z otoczeniem szkoły (analiza sieci współpracy z kluczowymi 

partnerami każdej z 2 szkół)13. 

3.3 Badania ilościowe 

W ramach badania przeprowadzono 3 badania ankietowe: 

 na populacji dyrektorów techników w województwie prowadzących nauczanie na 

kierunkach obejmujących programowanie (zrealizowano 105 spośród wstępnie 

zakładanych 111 ankiet z dyrektorami), 

 wśród nauczycieli programowania i kodowania w wylosowanych technikach14 –– 

wstępnie zakładano, że w badaniu weźmie udział po co najmniej jednym nauczycielu 

z 27 szkół, faktycznie badaniem objęto łącznie 66 nauczycieli z 34 szkół, 

 wśród uczniów w wylosowanych 34 technikach – badanie objęło uczniów klas 1-4 

kierunku technik programista oraz uczniów klas 3 i 4 kierunków technik informatyk, 

technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, technik automatyk, technik 

mechatronik, technik elektronik, technik telekomunikacji – wstępnie zakładano 

zrealizowanie badania z co najmniej 600 uczniami, faktycznie w badaniu wzięło 

udział 977 uczniów. 

Badanie podsumował warsztat z przedstawicielami IZ RPO WSL poświęcony omówieniu 

wniosków i rekomendacji. 

W raporcie przedstawiono najważniejsze różnice pomiędzy subregionami pod względem 

informacji uzyskanych w badaniu ankietowym z dyrektorami szkół. Natomiast próba 

ankietowanych uczniów, liczna z perspektywy wnioskowania na poziomie regionu, nie była 

                                                
13 W ramach studiów przypadku przewidzane były ponadto wywiady z przedstawicielami uczelni 
wyższych współpracujących ze szkołami. Wywiady te nie doszły do skutku ponieważ szkoły objęte 
badaniem studium przypadku nie rozwinęły współpracy z uczelniami. 
14 Spośród objętych badaniem wszystkich 111 techników. 
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wystarczająca do porównywania 4 subregionów. Ze względu na liczebną dominację 

mężczyzn wśród ankietowanych uczniów, nie było uzasadnione również przedstawienie 

wyników w podgrupach wyodrębnionych ze względu na płeć. Do porównań pomiędzy 

subregionami nie była wystarczająco liczna również próba nauczycieli. 

Uwaga dotycząca prezentacji wyników na wykresach: w przypadku pytań, na które 

respondenci mogli wybrać tylko jedną odpowiedź, niesumowanie się odsetków wskazań 

poszczególnych odpowiedzi do 100% wynika z zaokrągleń.  
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4 Potencjał i potrzeby szkół 

 

4.1 Wyposażenie i materiały edukacyjne 

4.1.1 Wyposażenie szkół i potrzeby w tym zakresie 

Podrozdział odpowiada na pytania badawcze: 

I.1. Jaka jest baza wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do 

prowadzenia zajęć z programowania, w tym odpowiednia infrastruktura sieciowa 

(czy jest ona wystarczająca do realizacji podstawy programowej i programów 

nauczania)? 

II.1.A. Jakie są potrzeby i oczekiwania szkół w zakresie wyposażenia w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki programowania (…)?15 

Wyposażenie szkolnych pracowni i warsztatów stanowi jedno z kluczowych uwarunkowań 

kształcenia zawodowego (Fundacja Antoniego Kamińskiego 2019: 46-47). Zarazem w 

diagnozach dotyczących szkolnictwa zawodowego w Polsce od lat powtarza się wniosek, że 

wyposażenie, którym dysponują szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, nie jest 

odpowiednie (Drogosz-Zabłocka, Stasiowski 2019: 72, 81, 89). Środki przekazywane przez 

organ prowadzący niejednokrotnie nie są wystarczające, żeby zaspokoić potrzeby w tym 

zakresie. Po roku 2004 sytuację pod względem wyposażenia szkół w Polsce znacznie 

poprawiła możliwość współfinansowania wyposażenia szkół ze środków Unii Europejskiej 

(Drogosz-Zabłocka, Stasiowski 2019: 81). W wywiadach jakościowych dyrektorzy i 

nauczyciele z działających w województwie śląskim techników wskazywali fundusze unijne 

jako kluczowe źródło finansowania wyposażenia potrzebnego do nauki programowania. Ze 

względu na zmieniający się popyt na kompetencje absolwentów oraz wprowadzane w 

związku z tymi zmianami aktualizacje podstaw programowych, potrzeba modernizowania i 

uzupełniania wyposażenia i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do kształcenia w 

zawodach związanych z programowaniem, pozostaje jednak wciąż aktualna. 

Z perspektywy przygotowania uczniów do przyszłej pracy, szczególne znaczenie ma 

wyposażenie wykorzystywane podczas praktycznej nauki zawodu. PNZ może być 

organizowana w warsztatach i pracowniach szkolnych, w centrach kształcenia zawodowego i 

                                                
15 Dodatkowe informacje w tym zakresie, uzyskane od uczniów, zostały przedstawione w rozdziale 
5.1.2 „Uwarunkowania kształcenia”. 
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placówkach kształcenia ustawicznego oraz u pracodawców16. Dla uczniów techników 

przewidziano dwie formy praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne oraz praktyki17. 

Przesłanką przemawiającą za organizowaniem zajęć praktycznych w centrach kształcenia, 

gdzie uczestniczą w nich uczniowie różnych szkół, są względy finansowe. Z tego powodu 

takie rozwiązanie jest coraz częściej wykorzystywane przez samorządy (Bulkowski i in. 2019: 

59). Organizowanie zajęć praktycznych w centrach kształcenia pozwala koncentrować 

fundusze na wyposażaniu mniejszej liczby placówek, niż w przypadku wyposażania 

warsztatów w każdej szkole. Z takim rozwiązaniem wiąże się jednak dodatkowe wyzwanie, 

które polega na koordynowaniu kształcenia w szkołach i w centrach, tak żeby zajęcia 

teoretyczne i praktyczne tworzyły odpowiednią sekwencję. Nauka w centrach kształcenia 

przeważnie zwiększa także obciążenie uczniów dojazdami. 

Liczba placówek prowadzących PNZ dla uczniów różnych szkół wzrośnie, jeżeli Ministerstwo 

Edukacji i Nauki zrealizuje zamiar utworzenia 120 Branżowych Centrów Umiejętności. 

Wszystkie centra przewidziane w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają powstać do roku 

2024. Profile i lokalizacje tych placówek nie są jeszcze przesądzone18. 

Warto zaznaczyć, że część ekspertów uważa za optymalne odbywanie przez uczniów 

praktycznej nauki zawodu kolejno w różnych miejscach: „Uczniowie muszą, rzecz jasna, 

najpierw odbyć naukę w warsztatach [szkolnych – Dyspersja]. Co ważne, już na tym etapie 

powinna to być nauka zintegrowana z miejscem praktyki u pracodawcy. Fazą przejściową 

tego procesu powinny być kursy w Centrum Kształcenia Praktycznego (…)” (Fundacja 

Antoniego Kamińskiego 2019: 89). Praktyczną naukę zawodu w szkole, w centrum 

kształcenia oraz u pracodawców można zatem rozpatrywać nie jako formy alternatywne, lecz 

komplementarne. Takie podejście, w zakresie kształcenia w zawodach związanych z 

programowaniem, postulowali także eksperci w wywiadach jakościowych. 

W odniesieniu do kształcenia w zawodach związanych z obsługą programowalnych maszyn, 

eksperci opowiadali się za prowadzeniem nauki w pierwszej kolejności w szkole, przy 

wykorzystaniu symulatorów, a następnie w centrum kształcenia, przy wykorzystaniu 

prawdziwych maszyn i urządzeń. Umiejętności zdobyte w szkole uczniowie powinni 

następnie rozwijać podczas PNZ u pracodawców. Byłaby to także okazja do 

zidentyfikowania ewentualnych deficytów w zakresie wiedzy lub umiejętności zawodowych 

                                                
16 Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 120. Praktyczna nauka zawodu 
może być organizowana także w indywidualnych gospodarstwach rolnych (nie jest to jednak typ 
podmiotu odpowiedni do nauki zawodów związanych z programowaniem). 
17 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu. 
18 https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/60076-procedura-tworzenia-i-utrzymanie-trwalosci-
branzowych-centrow-umiejetnosci; http://zptlewiatan.pl/?p=1471 , dostęp 01.12.2021. 

https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/60076-procedura-tworzenia-i-utrzymanie-trwalosci-branzowych-centrow-umiejetnosci
https://wartowiedziec.pl/edukacja-kultura-i-sport/60076-procedura-tworzenia-i-utrzymanie-trwalosci-branzowych-centrow-umiejetnosci
http://zptlewiatan.pl/?p=1471
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zdobytych przez uczniów podczas dotychczasowej nauki. W zależności od zakresu 

brakujących uczniom kompetencji oraz od potencjału podmiotów uczestniczących w ich 

kształceniu, braki byłyby uzupełniane w szkole, w centrum kształcenia albo u pracodawcy. 

Pierwszym argumentem przemawiającym za takim rozwiązaniem są zakładane korzystne 

efekty łączenia nauki w placówkach, których główną funkcją jest prowadzenie kształcenia (tj. 

w szkołach i centrach kształcenia) oraz w warunkach, w jakich wykonuje się dany zawód (tj. 

u pracodawców). Drugi argument ma charakter ekonomiczny: organizowanie zajęć, które 

wymagają najbardziej kosztownych maszyn, poza szkołami (tj. w centrch kształcenia 

prowadzących zajęcia dla uczniów różnych szkół lub u pracodawców), zmniejsza koszty 

zapewnienia uczniom wyposażenia potrzebnego, żeby odpowiednio przygotować ich do 

przyszłej pracy. 

Punktem wyjścia do diagnozy wyposażenia techników z województwa śląskiego, 

prowadzących kształcenie w zawodach związanych z programowaniem, było opracowanie 

listy obejmującej różne rodzaje sprzętu i pomocy dydaktycznych do kształcenia w takich 

zawodach. Lista została sporządzona na podstawie analizy programów nauczania oraz 

wywiadów z ekspertami, dyrektorami techników oraz nauczycielami. Następnie w ankietach 

dyrektorzy i nauczyciele zostali zapytani o stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb – 

wyniki zostały przedstawione w dalszej części rozdziału. 

Technika prowadzące kształcenie w zawodach związanych z programowaniem najczęściej 

dysponują odpowiednimi łączami internetowymi, zestawami komputerowymi do 

wykorzystywania podczas zajęć przez uczniów oraz projektorami multimedialnymi. Co 

najmniej połowa dyrektorów (50%-62%) i nauczycieli (55%-56%) uznała, że potrzeby w tym 

zakresie są zaspokojone w pełni lub w dużym stopniu. Stosunkowo dobry jest także stan 

wyposażenia techników w zestawy komputerowe przeznaczone do wykorzystywania przez 

nauczycieli, przy czym potrzeby w tym zakresie za zaspokojone w pełni lub w dużym stopniu 

uważają częściej dyrektorzy (54%), niż sami nauczyciele (44%). 

Z kolei niezaspokojone potrzeby techników dotyczące wyposażenia związanego z nauką 

programowania dotyczą najczęściej robotów przemysłowych oraz mikroprocesorów i 

mikrokontrolerów. Za takim wnioskiem przemawiają wyniki obu badań ankietowych: z 

dyrektorami techników oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, które obejmują 

programowanie. 
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Odnośnie wyposażenia w roboty przemysłowe, środowiska do ich programowania oraz 

stanowiska z urządzeniami do praktycznej weryfikacji programowania robotów 

przemysłowych po 37%-38% dyrektorów oraz 39%-41% nauczycieli stwierdzio, że potrzeby 

są zaspokojone w co najwyżej małym stopniu. Zarazem poszczególne potrzeby w tym 

zakresie uznało za zaspokojone w przynajmniej średnim stopniu nie więcej niż 6% 

respondentów. 

Potrzeby dotyczące poszczególnych rodzajów wyposażenia do nauki programowania 

mikroprocesorów i mikrokontrolerów są uważane za zaspokojone w co najwyżej małym 

stopniu przez 34%-41% dyrektorów oraz przez 44%-52% nauczycieli. Zarazem w przypadku 

mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz środowisk i zestawów edukacyjnych do ich 

programowania, a także stanowisk z urządzeniami do praktycznej weryfikacji programowania 

tego typu urządzeń większy odsetek dyrektorów i nauczycieli uważa potrzeby za 

zaspokojone w co najwyżej małym stopniu, niż za zaspokojone co najmniej w średnim 

stopniu. Przewaga opinii o niezaspokojeniu potrzeb nad opinią przeciwną jest największa w 

odniesieniu do stanowisk z urządzeniami do praktycznej weryfikacji programowania 

mikroprocesorów i mikrokontrolerów. 

Z informacji uzyskanych w badaniach ankietowych z obiema grupami respondentów: 

dyrektorami i nauczycielami, wynika, że w przypadku maszyn sterowanych numerycznie 

oraz sterowników logicznych poziom zaspokojenia analogicznych potrzeb jest wyższy, niż 

w przypadku robotów przemysłowych oraz mikroprocesorów i mikrokontrolerów, jednak 

również w tym zakresie 27%-33% dyrektorów oraz 24%-29% nauczycieli stwierdziło, że 

potrzeby dotyczące poszczególnych rodzajów wyposażenia są zaspokojone w co najwyżej 

małym stopniu. 

Również tablice multimedialne znaczny odsetek dyrektorów (35%) i nauczycieli (29%) 

zaliczyło do wyposażenia, w przypadku którego potrzeby są zaspokojone co najwyżej w 

małym stopniu. Jednak biorąc pod uwagę, że wśród ankietowanych nauczycieli odsetek 

takich opinii był nieco niższy, niż wśród dyrektorów oraz uwzględniając informacje uzyskane 

podczas wywiadów jakościowych z nauczycielami, doposażenie techników w tablice 

multimedialne można uznać za mniej priorytetowe. W wywiadach jakościowych nauczyciele, 

którzy nie mieli możliwości korzystania z takich tablic, wskazywali, że są w stanie 

prezentować interaktywne materiały uczniom w inny sposób (jakkolwiek jest to dla nich mniej 

wygodne), wykorzystują do tego monitory, w które są wyposażone pracownie do 

prowadzenia zajęć związanych z programowaniem. 
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Tablice multimedialne należą do rodzajów wyposażenia i pomocy dydaktycznych najbardziej 

uniwersalnych, tj. takich, które zdaniem tylko niewielkiej części przedstawicieli szkół (8% 

dyrektorów i 18% nauczycieli) nie są potrzebne do nauczania zawodów, w których kształcą. 

Spośród pozostałych rodzajów wyposażenia i pomocy dydaktycznych potrzebnych w prawie 

każdej szkole, która kształci w zawodach związanych z programowaniem, stosunkowo 

najrzadziej zaspokojone są potrzeby dotyczące środowisk do programowania aplikacji 

(potrzeby zaspokojone w co najwyżej małym stopniu zdaniem 27% dyrektorów i 23% 

nauczycieli) oraz podręczników i instrukcji do wykorzystywania przez nauczycieli i przez 

uczniów. 

Potrzeby dotyczące podręczników oraz instrukcji nauczyciele uważają za zaspokojone w co 

najwyżej małym stopniu znacznie częściej, niż dyrektorzy. Spośród dyrektorów taką opinię 

wyraziło 21% w odniesieniu do podręczników oraz instrukcji dla uczniów oraz 20% w 

odniesieniu do tego rodzaju materiałów dla nauczycieli, natomiast wśród nauczycieli 

analogiczne odsetki wynosiły 45% i 47%. Nauczyciele wskazywali, że szczególnie przydatne 

byłyby zbiory zadań (podobnych do egzaminacyjnych), do rozwiązywania przez uczniów. 
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Wykres 1: W jakim stopniu w P. technikum są zaspokojone potrzeby w zakresie wyposażenia 

do nauki programowania oraz maszyn programowalnych?19 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

                                                
19 Pełne brzmienie kategorii podanych na wykresie w skrócie: stanowiska z urządzeniami 

pozwalającymi na praktyczną weryfikację poprawności programowania robotów przemysłowych; 
stanowiska z urządzeniami pozwalającymi na praktyczną weryfikację poprawności programowania 
sterowników logicznych (PLC); stanowiska z urządzeniami (innymi niż tzw. płytki) pozwalającymi na 
praktyczną weryfikację poprawności programowania mikroprocesorów i mikrokontrolerów. 
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Wykres 2: W jakim stopniu w technikum, w którym prowadzi P. zajęcia obejmujące 

programowanie, jest zapewnione wyposażenie potrzebne do nauki programowania? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 
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W badaniu ilościowym z dyrektorami ustalono, że pod względem wyposażenia w 

najtrudniejszej sytuacji są szkoły z subregionu północnego. W przypadku większości 

rodzajów wyposażenia odsetek szkół, których potrzeby są zaspokojone co najwyżej w małym 

stopniu, jest najwyższy właśnie w tym subregionie. Największa różnica dotyczy środowisk do 

programowania aplikacji: w subregionie północnym odsetek szkół, których potrzeby pod tym 

względem są zapokojone w co najwyżej małym stopniu, jest dwukrotnie wyższy, niż w skali 

całego województwa (odpowiednio: 27% i 54%). 

Z wywiadów jakościowych z nauczycielami wynika, że niezadowalająca dostępność 

aktualnych podręczników skłania ich do korzystania z publikacji, które nie mają statusu 

podręczników do nauczania w technikach oraz z różnorodnych materiałów znajdowanych w 

internecie. Jeden z respondentów wątek wywiadu dotyczący dostępności podręczników 

podsumował wręcz stwierdzeniem: „Bez YouTube'a, powiem szczerze, (...) nie dałoby się 

prowadzić tych zajęć”. 

Oprócz podręczników i instrukcji, niezaspokojoną potrzebą znacznej części nauczycieli 

prowadzących w technikach zajęcia obejmujące programowanie są materiały, które 

pomogłyby im w opracowywaniu programów nauczania. Na pytanie czy dostępne materiały 

są wystarczającym wsparciem w tym zakresie 29% ankietowanych nauczycieli udzieliło 

odpowiedzi „zdecydowanie nie”, a 30% „raczej nie”. Odpowiedź „zdecydowanie tak” była 

wskazywana prawie dziesięciokrotnie rzadziej, niż „zdecydowanie nie”. 

Wykres 3: Czy dostępne materiały są wystarczającym wsparciem dla nauczycieli przy 

układaniu programów nauczania w zakresie nauki programowania w technikach?  

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Z badania jakościowego z nauczycielami wynika, że tworzenie programów nauczania 

stanowi poważne wyzwanie. Fakt ten tłumaczy współwystępowanie w wywiadach 

jakościowych z nauczycielami, a także z dyrektorami, dwóch opinii, które na pozór wydają 

się niespójne. Respondenci z jednej strony podkreślali, że w związku z szybkimi 

przemianami technologicznymi zakres kompetencji programistycznych, na które jest 
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zapotrzebowanie, ulega zmianom. Z drugiej jednak strony krytycznie odnosili się do częstego 

wprowadzania zmian w podstawach programowych (nie formułując zarazem zastrzeżeń 

wobec ich nowego zakresu), a także do konieczności opracowywania programów nauczania 

na poziomie poszczególnych szkół. 

Za wyposażaniem nauczycieli w materiały pomocne w opracowywaniu programów 

nauczania20 przemawia nie tylko zgłaszanie takiej potrzeby przez respondentów, ale również 

to, że niektórym przedstawicielom szkół brakuje orientacji w zakresie kompetencji 

wykorzystywanych aktualnie w zawodach, w których szkoły te prowadzą kształcenie. 

Przykładem takiego braku orientacji jest wskazywanie przez dyrektora jednej z badanych 

szkół zawodu teleinformatyka jako zawodu bez przyszłości. Biorąc pod uwagę figurowanie 

tego zawodu w wojewódzkiej części publikowanej przez MEiN prognozy zapotrzebowania na 

zawody, a także obecność techników sieci internetowych na liście zawodów deficytowych 

publikowanej przez WUP w Katowicach, opinia ta wydaje się nietrafna. Jak podkreślał 

przedstawiciel innej szkoły, wyposażenie uczniów kształcących się w zawodzie technika 

teleinformatyka w umiejętności dopasowane do nowoczesnych technologii (takie jak np. 

spawanie światłowodów) zapewni im dobrą pozycję na rynku pracy po ukończeniu szkoły. 

W porównaniu z poziomem zaspokojenia innych potrzeb, sytuacja techników pod względem 

wyposażenia w zestawy komputerowe dla uczniów jest stosunkowo dobra. Jednak również 

w tym zakresie wzmocnienie potencjału szkół byłoby przydatne. Zapewnienie uczniom 

kształcącym się w zawodach związanych z programowaniem dostępu do zestawów 

komputerowych należy do najbardziej uniwersalnych potrzeb, a liczba potrzebnych urządzeń 

tego typu jest znacznie większa niż pozostałych rodzajów sprzętu21. Biorąc to pod uwagę, 

ocenę stanu zaspokojenia potrzeb oparto nie tylko na opiniach przedstawicieli szkół na ten 

temat, ale także na uzyskanych od nich informacjach dotyczących możliwości korzystania 

przez uczniów ze sprzętu o odpowiednich parametrach. Na podstawie wywiadów 

jakościowych z ekspertami i nauczycielami ustalono minimalne wymagania sprzętowe, 

pozwalające na efektywne wykonywanie przez uczniów większości zadań z zakresu 

programowania: dysk SSD, 8GB RAM, procesor i5 lub inny o podobnej wydajności. 

                                                
20 A także za współpracą szkół z pracodawcami i uczelniami w zakresie opracowania programów 
nauczania – kwestię tę omawiamy w dalszym rozdziale. 
21 Wynika to z kilku okoliczności. Po pierwsze, w odróżnieniu od innych urządzeń i maszyn, 
stanowiska komputerowe są potrzebne do kształcenia w różnych kierunkach, jako podstawowe 
wyposażenie wykorzystywane w danym zawodzie lub jako wyposażenie, za pomocą którego można 
symulować programowanie maszyn. Pierwszą funkcję (podstawowego wyposażenia) komputer wraz 
z urządzeniami peryferyjnymi stanowi w przypadku kształcenia techników programistów oraz 
techników informatyków, a zatem zawodów, w których w województwie śląskim kształci duża liczba 
szkół i którego uczy się wielu uczniów (porównaj: Tabela 1). Ponadto stanowisko komputerowe jest 
rodzajem wyposażenia, z którego uczniowie powinni móc przeważnie korzystać indywidualnie przez 
wiele godzin, czego nie zakłada się w przypadku programowalnych maszyn. 



29 

 

Zarówno z odpowiedzi ankietowych dyrektorów, jak i nauczycieli wynika, że w większości 

szkół uczniowie mogą korzystać z takich (lub lepszych) zestawów, ale tylko podczas części 

zajęć, w czasie których byłoby to przydatne. Taką odpowiedź wskazało 56% dyrektorów i 

59% nauczycieli. Natomiast dwukrotnie mniejszy odsetek nauczycieli niż dyrektorów, 

stwierdził, że uczniowie mają do dyspozycji zestawy o podanych parametrach podczas 

wszystkich takich zajęć (uznało tak 34% dyrektorów i 17% nauczycieli). 

Wykres 4: Czy podczas obowiązkowych zajęć z zakresu programowania w P. technikum, na 

których byłoby to przydatne, każdy uczeń może samodzielnie korzystać z komputera o 

poniższych lub lepszych parametrach? Dysk SSD, 8GB RAM, procesor i5 lub inny o podobnej 

wydajności. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 
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Wykres 5: Czy podczas obowiązkowych zajęć z zakresu programowania w P. technikum, na 

których byłoby to przydatne, każdy uczeń może samodzielnie korzystać z komputera o 

poniższych lub lepszych parametrach? Dysk SSD, 8GB RAM, procesor i5 lub inny o podobnej 

wydajności. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Rzadsze wskazywanie przez ankietowanych nauczycieli, niż przez dyrektorów, że uczniowie 

mogą korzystać z komputerów o podanych parametrach podczas wszystkich zajęć, 

pozwalają wyjaśnić informacje uzyskane podczas wywiadów jakościowych. Odnotowana 

różnica prawdopodobnie wynika stąd, że nauczyciele dostrzegają pożytki z samodzielnego 

korzystania przez każdego ucznia z komputera nie tylko podczas zajęć określonych w 

programie nauczania jako praktyczne, ale także podczas zajęć teoretycznych. 

Nieograniczanie teoretycznej nauki zawodu do wykładów, lecz uzupełnianie ich o elementy 

własnej pracy uczniów, sprzyja przyswajaniu przez nich przekazywanej wiedzy. 

W badaniu jakościowym nauczyciele wskazywali, że biorąc pod uwagę przeciętną trwałość 

sprzętu należałoby wymieniać go po trzech latach. Dla szkół nie jest to możliwe ze względów 

finansowych. Respondenci (dyrektorzy i eksperci) zwrócili również uwagę na konsekwencje 

kupowania przez część szkół komputerów poleasingowych. Taki sprzęt jest wprawdzie 

tańszy, jednak jego parametry nie zawsze pozwalają na korzystanie z najnowszego 

oprogramowania, ponadto szybciej następuje jego zużycie. Zarazem, zgodnie ze 

spostrzeżeniami uczestniczki badania jakościowego (nauczycielki), do rzadkości należy 

sytuacja, w której szkoła ma zapewniony stały serwis komputerowy, realizowany przez 

zewnętrzną firmę – respondentka wskazała takie rozwiązanie jako dobrą praktykę. Z 

informacji uzyskanych od nauczycieli wynika, że część z nich musi samodzielnie naprawiać 

sprzęt komputerowy w szkolnych pracowniach, żeby uczniowie mogli z niego korzystać. 
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Należy również zwrócić uwagę na różnice pomiędzy zawodami pod względem kosztów 

potrzebnego wyposażenia. W przypadku kształcenia w zawodzie programisty głównym 

kosztem jest wyposażenie pracowni komputerowej, natomiast nauka pozostałych zawodów 

uwzględnionych w badaniu wymaga dodatkowego, często kosztownego sprzętu. W jednym z 

wywiadów jakościowych egzaminator podzielił się spostrzeżeniem, że okres pandemii 

potwierdził duże znaczenie zajęć praktycznych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i 

urządzeń. Według jego spostrzeżeń uczniowie kształcący się w zawodach elektronik oraz 

informatyk, którzy ze względu na zdalny tryb nauki nie mogli brać udziału w takich zajęciach, 

podczas egzaminów mieli trudności z wykonaniem zadań, których – zgodnie ze 

sformułowaniem respondenta – nie można się nauczyć „z filmików na You Tube”. 

Podsumowując diagnozę wyposażenia szkół w sprzęt i oprogramowanie oraz stopień 

zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na deficyt 

wyposażenia potrzebnego do nauki programowania robotów przemysłowych, 

mikroprocesorów i mikrokontrolerów, a także maszyn sterowanych numerycznie oraz 

sterowników logicznych. Z kolei doposażenie szkół w zestawy komputerowe o odpowiednich 

parametrach pozwoliłoby nadać zajęciom bardziej praktyczny charakter. Ponadto 

stwierdzono dużą skalę niezaspokojonych potrzeb dotyczących podręczników oraz instrukcji, 

a także materiałów, które pomogłyby nauczycielom w tworzeniu programów nauczania. 

4.1.2 Wykorzystywanie wyposażenia 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.2. Jaki jest dotychczasowy poziom wykorzystania sprzętu oraz oprogramowania 

w kontekście prowadzenia zajęć z nauki programowania? 

W części badań dotyczących potencjału szkół zwraca się uwagę na problem 

niewykorzystywania zaplecza technicznego do prowadzenia kształcenia (Fundacja 

Antoniego Kamińskiego 2019: 53). Dlatego ważnym wątkiem diagnozy potencjału szkół 

prowadzących kształcenie w zawodach związanych z programowaniem, oprócz poziomu 

zaspokojenia potrzeb dotyczących wyposażenia, jest także jego wykorzystywanie oraz 

ewentualne ograniczenia w tym zakresie. 

Poziom wykorzystywania sprzętu oraz oprogramowania, którym dysponują technika 

działające w województwie śląskim, do prowadzenia nauki programowania jest wysoki. 

Zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w wypełnianych przez dyrektorów i nauczycieli 

ankietach, „wykorzystywanie w pełnym zakresie” oznacza sytuację, w której wykorzystywane 

są wszystkie funkcje sprzętu i oprogramowania istotne przy nauce programowania, na 

wszystkich zajęciach, podczas których byłoby to przydatne. 
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Wyniki uzyskane w obu badaniach ankietowych były bardzo zbliżone. Zarówno spośród 

dyrektorów, jak i spośród nauczycieli, około jedna trzecia (odpowiednio: 31% i 33%) 

zdecydowanie potwierdziła wykorzystywanie sprzętu i oprogramowania w pełni, a blisko trzy 

piąte stwierdziło, że raczej tak się dzieje (59% zarówno wśród dyrektorów, jak i wśród 

nauczycieli). 

Wykres 6: Czy sprzęt i oprogramowanie do nauki programowania, którym dysponuje P. 

technikum, jest wykorzystywany w pełnym zakresie? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Wykres 7: Czy sprzęt i oprogramowanie do nauki programowania w technikum, w którym 

prowadzi P. zajęcia, wykorzystuje P. w pełnym zakresie? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Bardzo nieliczni dyrektorzy (6%22) i nauczyciele (5%), którzy przyznawali, że wyposażenie do 

nauki programowania nie jest w ich technikum wykorzystywane w pełni, jako przyczyny 

wskazywali przede wszystkim brak komplementarnego oprogramowania lub sprzętu oraz 

                                                
22 Suma odsetków wskazań odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”. 
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zbyt małą liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli z odpowiednimi 

kompetencjami. 

Zbieżne wyniki uzyskane w badaniach ankietowych z dyrektorami i nauczycielami prowadzą 

do konkluzji, że problem niewykorzystywania sprzętu do nauki programowania, którym 

dysponują technika w województwie śląskim, jest marginalny. Wynik ten można uznać za 

pozytywny prognostyk dotyczący efektywności przyszłych inwestycji w bazę techno-

dydaktyczną tego typu szkół w regionie. 

 

4.2 Nauczyciele i podnoszenie ich kompetencji 

4.2.1 Potencjał kadrowy 

Pozdrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.3. Czy w szkołach zawodowych zatrudniona jest wystarczająca liczba nauczycieli 

posiadających kompetencje w zakresie programowania? 

Elementem potencjału szkół nie mniej ważnym od wyposażenia są ich kadry (Fundacja 

Antoniego Kamińskiego 2019: 46-47). Niezbędne jest stałe aktualizowanie kompetencji 

nauczycieli, stosownie do zmieniającego się zapotrzebowania na kompetencje absolwentów. 

Przy tym w zawodach związanych z programowaniem zakres potrzebnej wiedzy i 

umiejętności zmienia się szczególnie szybko, wraz z rozwojem technologicznym. Czynnikiem 

utrudniającym szkołom zapewnienie wystarczającej liczby nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, posiadających odpowiednie kompetencje, jest ponadto dysproporcja pomiędzy 

płacami nauczycieli przedmiotów zawodowych a płacami specjalistów o analogicznych 

kwalifikacjach zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Dotyczy to zwłaszcza zawodów, w 

przypadku których występuje duży niezaspokojony popyt na pracowników (a zatem 

zawodów, w których uzasadnione byłoby wykształcenie dużej liczby absolwentów, do czego 

niezbędna jest wystarczająca liczba nauczycieli)23. W efekcie deficyt posiadających 

odpowiednie kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych jest – podobnie jak 

trudności z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia – stałym problemem szkolnictwa 

branżowego, a wcześniej: zawodowego (Drogosz-Zabłocka, Stasiowski 2019: 73-74, 77, 81, 

90). 

                                                
23 Z diagnoz i prognoz dotyczących zapotrzebowania na zawody wynika, że dotyczy to wszystkich 
uwzględnionych w badaniu zawodów związanych z programowaniem, przy czym najczęściej 
wskazywany jest deficyt programistów. 
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Nauczyciele przedmiotów zawodowych należą do profesji, które w prognozie 

zapotrzebowania na zawody w roku 2021 zaklasyfikowano jako deficytowe w skali całego 

województwa śląskiego (WUP Katowice 2020: 40). 

W badaniu ankietowym z dyrektorami techników prowadzących w województwie śląskim 

kształcenie w zawodach związanych z programowaniem ustalono, że pod względem liczby 

nauczycieli przedmiotów zawodowych dysponujących odpowiednimi kompetencjami w 

zakresie programowania, potrzeby zaledwie 12% szkół są zaspokojone w pełni lub w dużym 

stopniu Z kolei potrzeby 60% techników są zaspokojone tylko w średnim stopniu, a potrzeby 

26%– w co najwyżej w małym stopniu. 

Oprócz oceny stopnia zaspokojenia potrzeb pod względem liczby nauczycieli, w diagnozie 

uwzględniono dodatkowo liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć. Pod tym względem, 

w ocenie dyrektorów, sytuacja jest nieco bardziej sprzyjająca, choć również trudna. Potrzeby 

w zakresie liczby godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli dysponujących 

odpowiednimi kompetencjami w dziedzinie programowania są zaspokojone w pełni lub w 

dużym stopniu w 26% techników, w 48% w średnim stopniu a w 23% co najwyżej w małym 

stopniu. 

Wykres 8: W jakim stopniu w P. technikum są zaspokojone potrzeby w zakresie:  

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Podobnie jak w przypadku wyposażenia, również pod względem potencjału kadrowego w 

najgorszej sytuacji są szkoły z subregionu północnego. Odsetek szkół, których potrzeby 

dotyczące liczby godzin zajęć są zaspokojone w co najwyżej małym stopniu, wynosi w tym 

subregionie aż 62% (podczas gdy w skali województwa 23%). W odniesieniu do liczby 

nauczycieli analogiczne wartości wynoszą 46% i 26%. 

Informacje uzyskane podczas wywiadów jakościowych pozwalają przypuszczać, że problem 

niewystarczającej liczby godzin występuje na nieco mniejszą skalę, niż problem zbyt małej 

liczby nauczycieli, ponieważ część z nich podejmuje pracę w godzinach ponadwymiarowych, 

czasem w kilku szkołach. Z wywiadów jakościowych z dyrektorami wynika, że sytuacja, gdy 

nauczyciel pracuje w kilku placówkach, utrudnia układanie planów zajęć, ponieważ wymaga 

konsultacji pomiędzy szkołami. Niektórzy dyrektorzy zwracali także uwagę, że nauczyciele 
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zmęczeni prowadzeniem dużej liczby zajęć pracują mniej efektywnie. Z drugiej strony, 

niektórzy nauczyciele wskazywali na znaczne obciążenie nie tylko przygotowywaniem się do 

zajęć oraz ich prowadzeniem, ale także dodatkowymi zadaniami, takimi jak naprawa sprzętu 

w szkolnych pracowniach, przygotowywanie szkolnych gazetek lub udział w 

wewnątrzszkolnej ewaluacji24. 

Uwarunkowaniami tej sytuacji są z jednej strony niedobory kadrowe w szkołach, a z drugiej 

strony – jak wskazywali niektórzy nauczyciele – niskie stawki wynagrodzeń, skłaniające 

nauczycieli do prowadzenia dużej liczby zajęć. 

W badanu ankietowym z nauczycielami ustalono, że 25% z nich prowadzi zajęcia z 

obowiązkowych przedmiotów obejmujących programowania w więcej niż jednym technikum. 

Wykres 9: W ilu technikach uczy P. obowiązkowych przedmiotów obejmujących 

programowanie?  

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

W około 88% techników obowiązkowe zajęcia z zakresu programowania prowadzą 

nauczyciele zatrudnieni w nich na etat. Jednak 25% techników korzysta z pracy 

wykonywanej przez nauczycieli pracujących w ramach uzupełnienia etatu (zatrudnionych w 

innej szkole), a w 34% nauczyciele pracują na innych zasadach25. Rzadsze jest prowadzenie 

zajęć z programowania przez osoby nie będące, formalnie rzecz biorąc, nauczycielami. 

                                                
24 Ewaluacja wewnątrzszkolna stanowiła jeden z elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego 
przez dyrektora szkoły. Potencjalnymi zaletami takiego rozwiązania było wzmacnienie systematycznej 
autorefleksji nad zagadnieniami uznawanymi w szkole lub placówce za istotne w jej działalności – i 
dzięki temu doskonalenie funkcjonowania szkoły. Ewaluacja jako forma nadzoru pedagogicznego 
została zniesiona Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. Autorzy 
niniejszego raportu uważają tę decyzję za niewłaściwą, kwestia ta jednak wykracza poza zakres 
badania. 
25 Formą powierzania nauczycielom prowadzenia zajęć inną niż umowa o pracę lub tzw. uzupełnienie 
etatu, dopuszczoną ponownie od 2019 roku, jest umowa zlecenie. 
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Z perspektywy zapewniania wysokiej jakości kształcenia w danym zawodzie przydatny jest 

udział w tym procesie osób, które ten zawód aktualnie wykonują. Z wywiadów jakościowych 

przeprowadzonych w ramach studium przypadku wynika, że prowadzenie zajęć przez 

pracowników przedsiębiorstw sprzyjało przekazywaniu cenionej przez pracodawców wiedzy, 

ukierunkowaniu uczniów na naukę faktycznie przydatnych umiejętności, a także podniesieniu 

ich motywacji do nauki. Biorąc to pod uwagę, jako niekorzystne należy ocenić, że dyrektorzy 

dwóch trzecich szkół nie tylko nie zlecają prowadzenia zajęć pracownikom przedsiębiorstw 

niebędącym nauczycielami, ale także nie dostrzegają takiej potrzeby - w sytuacji, gdy tylko 

co dziesiąty nauczyciel programowania wykonuje aktualnie zawód programisty. 

Pracownikom przedsiębiorstw nie będącym nauczycielami nie powierza prowadzenia zajęć, 

a zarazem nie uważa tego za potrzebne, 70% dyrektorów techników. W przypadku 

pracowników uczelni analogiczny odsetek wynosi 68%, a w przypadku studentów 79%. 

Pozostającym w mniejszości szkołom, które są zainteresowane współpracą z osobami 

niebędącymi nauczycielami, najtrudniej jest pozyskać do prowadzenia takich zajęć 

pracowników uczelni. Dyrektorzy techników w wywiadach jakościowych wskazywali, że 

trudność ta wynika prawdopodobnie z przyzwyczajenia pracowników uczelni do innego trybu 

pracy oraz brak czasu. 

Wykres 10: Czy w P. technikum obowiązkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych z zakresu 

programowania prowadzą: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Z drugiej strony, należy pamiętać, że zatrudnienie do prowadzenia zajęć z uczniami osoby 

bez przygotowania pedagogicznego, jako rozwiązanie niestandardowe, wymaga uzyskania 

zgody od organu prowadzącego (w jednym z wywiadów jakościowych dyrektor szkoły 

przyznała, że z tego względu takie rozwiązanie jest dla niej ostatecznością). Ponadto 

dyrektorzy nie dysponują funduszami, które umożliwiałyby im proponowanie za prowadzenie 
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zajęć stawek porównywalnych z wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach. Jeden z ekspertów 

opisał ten problem w następujący sposób: 

Jak ktoś może dostać 8 000 zł na rynku pracy netto to raczej nie będzie chciał dostać 3 800, a 

z nadgodzinami 4500 też netto w szkole. Nawet jak ktoś mu powie: „masz dwa miesiące 

wakacji". 

Blisko jedna czwarta (23%) nauczycieli programowania oprócz nauczania w technikum 

prowadzi dodatkowe zajęcia z programowania w szkole ponadpodstawowej, natomiast 

zaledwie 9% łączy pracę dydaktyczną w technikum z pracą w zawodzie programisty. 

Jeszcze rzadziej nauczyciele z techników prowadzą zajęcia na uczelniach (6%) lub w 

szkołach podstawowych (5%). 

Wykres 11: Czy oprócz nauczania w technikum:  

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=44] 

Jedynym zawodem związanym z programowaniem, w którego wykonywaniu ma 

doświadczenie (co najmniej dwuletnie) ponad połowa nauczycieli prowadzących zajęcia 

obejmujące programowanie, jest zawód informatyka: w tym zawodzie ma doświadczenie 

53% nauczycieli. Doświadczenie w zawodzie programisty ma z kolei 29%. 
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Wykres 12: Czy ma P. co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=44] 

Pomimo często znacznego obciążenia pracą dydaktyczną i powtarzających się uwag 

dotyczących niskich zarobków, 71% nauczycieli przewiduje, że za 5 lat w dalszym ciągu 

będzie uczyło w technikum zawodów związanych z programowaniem. W tej grupie podobnie 

liczni są nauczyciele, którzy uważają to za zdecydowanie prawdopodobne oraz ci, którzy 

sądzą, że jest to raczej prawdopodobne. Stosunkowo liczna grupa nauczycieli, wynosząca 

20%, nie podjęła się ocenić prawdopodobieństwa, że również za 5 lat będą prowadzili w 

technikum zajęcia związane z programowaniem. Tylko 9% nauczycieli stwierdziło, że za 5 lat 

nie będą już prowadzili takich zajęć. Przedstawiony wynik jest umiarkowanie pozytywny, 

jakkolwiek należy pamiętać, że potrzeby kadrowe szkół już obecnie nie są zaspokojone, a 

wzrost liczby uczniów kształcących się w zawodach związanych z programowaniem 

(uzasadniony potrzebami rynku pracy) będzie wymagał pozyskania nowych osób do 

prowadzenia zajęć. W świetle spostrzeżeń przekazanych przez ekspertów w wywiadach 

jakościowych, wraz z rozwijaniem kompetencji nauczycieli wskazane byłoby podnoszenie 

wynagrodzeń uzyskiwanych przez nich za pracę dydaktyczną, tak żeby nie zwiększała się 

dysproporcja pomiędzy ich zarobkami a zarobkami, jakie mogliby uzyskać wykonując 

nauczane zawody w sektorze przedsiębiorstw. Podnoszenie wynagrodzeń jest istotne 

zarówno w celu zapobiegania odpływowi nauczycieli z zawodu, jak i zachęcania kolejnych 

absolwentów uczelni do podejmowania tej pracy. 



39 

 

Wykres 13: Na ile jest prawdopodobne, że za 5 lat w dalszym ciągu będzie P. uczył(a) w 

technikum zawodów związanych z programowaniem? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Oprócz ewentualnej zmiany miejsca pracy (na przykład ze szkoły na przedsiębiorstwo, które 

oferuje wyższe wynagrodzenie), liczbę aktywnych zawodowo nauczycieli zmniejsza 

przechodzenie przez nich na emeryturę. Jednak spośród objętych badaniem ankietowym 

nauczycieli uczących programowania w technikach w województwie śląskim tylko 8% ma 

powyżej 55 lat, czyli zbliża się do wieku emerytalnego. Ponad połowa nauczycieli (54%) jest 

w tak zwanym wieku mobilnym26, czyli do 44 lat, a blisko 35% ma od 45 do 54 lat. 

Wykres 14: Proszę zaznaczyć P. wiek. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Dodatkową kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście zachęcania nowych osób do 

podejmowania pracy nauczycieli programowania w technikach, jest płeć. Obecnie wśród 

nauczycieli prowadzących zajęcia z tego zakresu mężczyźni są ponad dwukrotnie liczniejsi, 

niż kobiety (stanowią, odpowiednio: 68% i 29%). Większe zróżnicowanie kadry dydaktycznej 

                                                
26 Określenie to, stosowane w statystyce publicznej, odnosi się do mobilności na rynku pracy. 
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pod względem płci mogłoby sprzyjać postrzeganiu tych zawodów jako odpowiednich 

zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Tymczasem obecnie, sądząc po proporcjach płci 

wśród ankietowanych uczniów (kobiety stanowiły wśród nich zaledwie 6%), zawody 

związane z programowaniem są często postrzegane jako raczej męskie. 

Wykres 15: Proszę zaznaczyć P. płeć. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

W zdecydowanej większości techników liczba oraz czas pracy nauczycieli posiadających 

odpowiednie kompetencje w zakresie programowania nie są wystarczające. Niezaspokojone 

potrzeby w tym zakresie, w powiązaniu z relatywnie niskimi stawkami wynagrodzeń, 

powoduje duże obciążenie części nauczycieli pracą. Pomimo deficytu nauczycieli 

przedmiotów zawodowych oraz faktu, że wielu z nich nie posiada doświadczenia w 

wykonywaniu zawodu związanego z programowaniem (lecz jedynie w jego uczeniu), tylko 

nieliczne szkoły powierzają prowadzenie zajęć pracownikom przedsiębiorstw, którzy nie są 

nauczycielami. Większość dyrektorów techników nie uważa tego za potrzebne. Podobna jest 

sytuacja pod względem zlecania prowadzenia zajęć w szkołach pracownikom uczelni. 

Pomimo relatywnie niskich wynagrodzeń oraz często dużego obciążenia pracą, 

zdecydowana większość nauczycieli zamierza w ciągu najbliższych 5 lat w dalszym ciągu 

prowadzić w technikach zajęcia dla uczniów kształcących się w zawodach związanych z 

programowaniem. W okresie, na który przygotowywany jest program Fundusze Europejskie 

dla Śląskiego 2021-2027, także odchodzenie na emerytury w stosunkowo małym stopniu 

uszczupli kadrę dydaktyczną prowadzącą w technikach zajęcia z zakresu programowania27. 

Powszechnie wyrażany przez nauczycieli zamiar pozostania w zawodzie daje nadzieję, że 

trwałość efektu doskonalenia zawodowego nauczycieli, polegającego na podniesieniu 

                                                
27 Przy założeniu, że zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę zasadniczo się nie zmienią. 
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jakości kształcenia uczniów, zasadniczo nie będzie zredukowana przez zjawisko 

odchodzenia kadry dydaktycznej ze szkół. 

4.2.2  Wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.5. Jakie są możliwości podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie nauki 

programowania? Z jakich źródeł dotychczas korzystali nauczyciele? Jakie są bariery 

w korzystaniu z dostępnej oferty podnoszenia wiedzy i kompetencji? 

Nauczyciele do podnoszenia swoich umiejętności programowania, w zakresie potrzebnym 

do prowadzenia zajęć z uczniami, w ciągu 3 lat poprzedzających badanie wykorzystywali 

przede wszystkim kształcenie nieformalne28. Prawie wszyscy nauczyciele (97%) korzystali w 

tym celu z blogów, kanałów You Tube lub forów internetowych. Nieco mniej czytało 

instrukcje i specyfikacje (86%) oraz podręczniki (80%). Ponad połowa (53%) korzystała z rad 

znajomej programistki lub programisty. 

Najbardziej powszechną formą kształcenia pozaformalnego29 był udział w kursach i 

szkoleniach innych, niż obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców (48%). 

Poszczególne pozostałe sposoby rozwijania kompetencji programistycznych – obejmujące 

obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców, staże lub praktyki u pracodawców, 

własną pracę w zawodzie programisty, a także studia podyplomowe – były wskazywane 

ponad dwukrotnie rzadziej. 

                                                
28 Tj. “Samodzielne uczenie się respondenta w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejętności, 
powinno odbywać się bez udziału nauczyciela. Odbywa się poza zorganizowanymi formami edukacji 
szkolnej i pozaszkolnej.” – https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-
statystyce-publicznej/1429,pojecie.html, dostęp 08.11.2021. 
29 Tj. „Zorganizowane działania edukacyjne, które nie odpowiadają definicji edukacji szkolnej. 
Kształcenie pozaformalne nie powoduje zmiany w poziomie wykształcenia. W odróżnieniu od 
kształcenia nieformalnego, kształcenie pozaformalne powinno odbywać się z udziałem wykładowcy, 
instruktora lub nauczyciela.” – https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-
statystyce-publicznej/2811%2Cpojecie.html, dostęp 08.11.2021. 

https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1429,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1429,pojecie.html
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Wykres 16: Czy w ciągu ostatnich 3 lat rozwijał(a) P. swoje umiejętności programowania, w 

zakresie potrzebnym do prowadzenia zajęć z uczniami technikum, poprzez: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=44] 

Prawie wszyscy nauczyciele wskazali co najmniej jedną barierę ograniczającą możliwości 

rozwijania własnych umiejętności programistycznych w zakresie, który byłby przydatny do 

prowadzenia zajęć z uczniami technikum. Dwiema zdecydowanie najpoważniejszymi 

barierami są brak czasu (zaliczony do głównych ograniczeń przez 48% nauczycieli, a przez 

38% uznany za dodatkowe ograniczenie) oraz zbyt wysokie koszty (będący według 42% 

nauczycieli głównym ograniczeniem, a według takiego samego odsetka – dodatkowym). 

Obie wymienione bariery, zbyt wysokie koszty i brak czasu, wiążą się z relatywnie niskimi 

stawkami wynagrodzeń nauczycieli - jak ujął to jeden z respondentów: „Zarobki są tak niskie, 

że trzeba łączyć etaty w szkołach po czym nie ma już siły na dodatkowe dokształcanie”. 

Mniej powszechną, ale również istotną barierę stanowią trudności ze znalezieniem 

odpowiedniej oferty. To uwarunkowanie zostało uznane przez 15% nauczycieli za główne 

ograniczenie, a przez dwukrotnie większą grupę (30%) – za dodatkowe. W wywiadach 

jakościowych z nauczycielami powtarzały się negatywne opinie o jakości studiów 

podyplomowych, które część respondentów ukończyła. Respondenci oceniali, że wiedza 

programistyczna przekazywana na studiach, w których brali udział, jest przestarzała, a 

wykładowcy nie zawsze kompetentni. 
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Marginalny okazał się natomiast problem polegający na obawie nauczycieli, że zgłoszenie 

potrzeby szkolenia zostałoby źle przyjęte w technikum, w którym prowadzi zajęcia (jako 

przejaw braku kompetencji). 

Wykres 17: Czy możliwości rozwijania przez P. własnych umiejętności programowania, w 

zakresie który byłby przydatny do prowadzenia zajęć z uczniami technikum, ograniczają: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=44] 

 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.8 B Jakie dotychczas zostały podjęte działania w szkołach w zakresie wspierania 

nauczycieli w rozwijaniu umiejętności programowania?30  

Eksperci w zakresie programowania podkreślali w wywiadach jakościowych, że zakres 

kompetencji potrzebnych w zawodach związanych z programowaniem szybko się zmienia.  

Dlatego stałe rozwijanie kompetencji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych 

związanych z programowaniem jest szczególnie potrzebne. Skala wspierania przez szkoły 

rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie programowania jest jednak niewielka. 

Stosunkowo najczęściej technika wspierają rozwój kompetencji programistycznych 

nauczycieli przez dofinansowanie oraz organizowanie szkoleń z tego zakresu. Z informacji 

uzyskanych od dyrektorów techników wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat takie szkolenia 

dofinansowywało 36%, natomiast organizowało 34% szkół. Bardzo zbliżone były odsetki 

nauczycieli deklarujących, że technikum, w którym prowadzą zajęcia wspiera w ten sposób 

doskonalenie zawodowe nauczycieli (odpowiednio: 38% i 32%). 

                                                
30 Odpowiedzi na pozostałą część pytania badawczego I.8 poświęcono rozdział 5.1.1 „Zakres i formy 
kształcenia”. 
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Wykres 18: Czy w ciągu ostatnich 3 lat P. technikum: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Organizowanie przez technika szkoleń dla nauczycieli w zakresie programowania jest 

najczęstsze w subregionie centralnym (takie szkolenia organizowalo 45% szkół z tego 

subregionu), natomiast organizowanie dla nauczycieli staży lub praktyk u pracodawców – w 

subregionie południowym (41%). Oba rodzaje wspierania doskonalenia nauczycieli są 

najrzadsze w subregionie północnym (w obu przypadkach 8%). W przypadku pozostałych 

form wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli rozpiętość różnic pomiędzy subregionami 

jest mniejsza. 

Z badania ankietowego z nauczycielami wynika, że formą wsparcia w rozwijaniu kompetencji 

programistycznych, z której najrzadziej korzystają mając taką możliwość, jest 

dofinansowanie studiów podyplomowych z zakresu programowania. Nauczyciele, którzy w 

ciągu ostatnich 3 lat skorzystali z tej formy wsparcia stanowią niespełna jedną trzecią 

spośród tych, dla których była ona dostępna (odpowiednio: 9% i 29%). 

Znacznie większym zainteresowaniem ze strony nauczycieli cieszą się szkolenia z zakresu 

programowania organizowane przez technika. Odsetek nauczycieli korzystających z takich 

szkoleń, organizowanych przez technikum, w którym pracują (27%), okazał się ponad 

pięciokrotnie wyższy od odsetka nauczycieli, którzy również mieli taką możliwość, ale z niej 

nie skorzystali (5%). Nieco mniejszym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszyło się 

dofinansowanie szkoleń z zakresu programowania, ale również w tym przypadku wśród 

nauczycieli, którym szkoły proponowały takie wsparcie, zdecydowana większość (około dwie 

trzecie) z niego skorzystała. Z kolei z udziału w stażach lub praktykach u pracodawców 

skorzystała w przybliżeniu połowa spośród nauczycieli, którym zatrudniające ich technikum 

stworzyło taką szansę. 
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Wykres 19: Czy w ciągu ostatnich 3 lat technikum, w którym prowadzi P. zajęcia z zakresu 

programowania: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Wspieranie przez technika rozwoju zawodowego nauczycieli prowadzących zajęcia z 

zakresu programowania, zdaniem dyrektorów szkół jest ograniczone szeregiem 

niesprzyjających uwarunkowań. 

Przeszło połowa (54%) dyrektorów techników oceniła, że poziom gotowości pracodawców do 

przyjmowania nauczycieli na staże lub praktyki w zakresie programowania zaspokaja 

potrzeby szkoły w co najwyżej małym stopniu. Ponad dwie piąte dyrektorów udzieliło takiej 

odpowiedzi w odniesieniu do oferty studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie 

programowania (47%), oferty szkoleń programistycznych (43% - przy czym w subregionie 

północnym aż 77%), a także funduszy na finansowanie podnoszenia kompetencji nauczycieli 

w zakresie programowania (43%). 

Pozytywną informacją jest tylko to, że zaledwie niewielki odsetek dyrektorów uznał fundusze 

na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania oraz ofertę, z której 

mogliby korzystać za niepotrzebne. Wynik ten wskazuje na docenianie przez dyrektorów 

znaczenia doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu 

programowania. 
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Wykres 20: W jakim stopniu w P. technikum są zaspokojone potrzeby w zakresie: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Dyrektorzy techników jako ograniczenia we wspieraniu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli wskazywali podobnie często deficyt oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz niewystarczające fundusze na ten cel. Natomiast zdaniem nauczycieli kwestia kosztów 

stanowi zdecydowanie poważniejszą barierę, niż trudności ze znalezieniem odpowiedniej 

oferty. Wywiady jakościowe z dyrektorami i nauczycielami oraz dodatkowe informacje 

podane przez niektórych nauczycieli w ankiecie pozwalają wyjaśnić tę różnicę. Otóż szkoły 

są zazwyczaj w stanie zaoferować nauczycielom znacznie mniejsze dofinansowanie, niż 

kwoty, jakie byłyby im niezbędne, żeby pokryć koszty udziału w cenionych kursach. Skalę 

rozbieżności pokazują informacje podane przez nauczycieli: 

Fachowe szkolenia programistów (bootcamps) trwają przeważnie rok i zawierają ponad 1000 

godzin zajęć. Ich koszt to około 16 00031 [złotych – Dyspersja]. To stanowi barierę dla organu 

prowadzącego. Inne tanie szkolenia nie mają sensu ze względu na ich jakość (nic bym się nie 

nauczył, tylko jak zwykle dostałbym papier) i zawartość programu nauczania. 

15 000 [złotych – Dyspersja] za dziesięciomiesięczny kurs w Javie to trochę dużo jak na moją 

kieszeń. 

Fundusz szkoleniowy w szkole jest dosyć ograniczony. Kursy specjalistyczne są drogie, a 

środki ograniczone - "najlepiej, żeby taki kurs nie przekraczał kilkuset złotych". 

W wywiadach jakościowych dyrektorzy szkół wspominali, że nauczyciele nie zgłaszają 

potrzeby uczestniczenia w droższych kursach. Prawdopodobną przyczyną niezgłaszania 

                                                
31 W innych wywiadach respondenci podawali nieco niższe ceny przydatnych kursów, zaczynające się 
od 5 000 złotych. Byli jednak zgodni, że część wartościowych kursów kosztuje ponad dwukrotnie 
więcej. Tymczasem podawane w wywiadach kwoty dofinansowania dostępnego w technikach, które 
wspierają w ten sposób doskonalenie zawodowe nauczycieli, wynoszą od kilkuset złotych do 
maksymalnie tysiąca kilkuset złotych w ciągu semestru. 
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takich potrzeb jest jednak nie tyle ich brak, co świadomość jak może być maksymalna kwota 

ewentualnego dofinansowania, którą nauczyciel mógłby uzyskać. 

Możliwości podnoszenia przez nauczycieli kompetencji w zakresie programowania, 

potrzebnych do kształcenia uczniów, są poważnie ograniczone, ze względu na brak czasu 

oraz koszty. Zaledwie jedna trzecia techników organizowała dla zatrudnionych w nich 

nauczycieli szkolenia w zakresie programowania i również około jedna trzecia 

dofinansowywała ich udział w takich szkoleniach. Szkoły nie dysponują wystarczającymi 

funduszami, żeby dofinansować udział nauczycieli w szkoleniach programistycznych, które 

uważają za najbardziej przydatne. 

4.2.3 Potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji nauczycieli 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.4. Jak nauczyciele oceniają swoje kompetencje oraz stopień przygotowania do 

realizacji zadań związanych z programowaniem? 

Samoocena nauczycieli pod względem stopnia przygotowania do nauczania programowania 

w technikum różni się zdecydowanie w zależności od konkretnych kompetencji Około dwóm 

trzecim nauczycieli (68%) brakuje kompetencji w zakresie programowania aplikacji 

mobilnych. Na kolejnych miejscach listy potrzeb znalazły się: programowanie 

zaawansowanych aplikacji webowych (59%), umiejętność zdobywania nowych umiejętności 

(53%) oraz organizacja pracy zespołów nad projektami programistycznymi (52%) – również 

takie kompetencje potrzebuje rozwinąć ponad połowa spośród ogółu nauczycieli 

prowadzących zajęcia z zakresu programowania. 

Natomiast jeżeli zamiast ogółu weźmie się pod uwagę wyłącznie nauczycieli potrzebujących 

kompetencji z danego zakresu, na czołowe miejsce pod względem skali niezaspokojonych 

potrzeb wysuwa się umiejętność programowania robotów przemysłowych, a następnie 

umiejętność programowania maszyn CNC. Odsetek nauczycieli potrzebujących rozwinąć 

umiejętności w zakresie programowania robotów przemysłowych jest dziewięciokrotnie 

większy od odsetka tych, którzy swoje umiejętności w tym zakresie oceniają jako 

wystarczające (odpowiednio: 27% i 3%). W przypadku programowania maszyn CNC taka 

przewaga jest sześciokrotna (18% i 3%). 



48 

 

Wykres 21: Jak, z perspektywy kształcenia uczniów techników, których uczy P. 

programowania, ocenia P. swoje obecne kompetencje w zakresie: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

W wywiadach jakościowych nauczyciele wspominali, że jedną z trudności występujących w 

przypadku nauki programowania w zawodzie technik programista jest duża liczba języków 

programowania, których muszą nauczyć się uczniowie. Powoduje to nie tylko duże 

obciążenie pracą dla uczniów, ale również problemy dla nauczycieli. Pojawił się nawet 
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postulat wyspecjalizowania poszczególnych nauczycieli w określonych językach 

programowania, jednak z powodu zbyt małej ilości kadry i ewentualnych problemów z 

ułożeniem planu zajęć pod określone specjalizacje, respondent, będący autorem tego 

pomysłu, przyznał, że mogłoby to być problematyczne. Zdaniem niektórych respondentów, 

ze względu na dużą zmienność zapotrzebowania na kompetencje absolwentów podstawa 

programowa nie powinna określać konkretnych języków ani struktur do budowy aplikacji 

(framework). Respondenci wspominają również, że najważniejsze w nauce programowania 

jest dobre przyswojenie podstaw. Przy dobrej znajomości podstaw, nauczenie się 

posługiwania określonym językiem nie jest szczególnie trudne. 

Znajomość konkretnych języków programowania jest wśród nauczycieli niewystarczająca 

przede wszystkim w przypadku języka Python. Prawie co drugi nauczyciel (47%) uznał za 

potrzebne rozwinięcie swoich umiejętności w tym zakresie, z myślą o przekazywaniu ich 

uczniom technikum, których kształci. Za nadaniem priorytetu podnoszeniu wśród nauczycieli 

umiejętności programowania w tym języku przemawia również zajmowanie przez niego 

pierwszego miejsca na liście Tiobe, informującej o popularności stosowania poszczególnych 

języków programowania32. Odsetek nauczycieli potrzebujących rozwinąć umiejętność 

programowania w danym języku był większy od tych, którzy już go opanowali w 

wystarczającym stopniu, także w przypadku języków c# (odpowiednio: 39% i 21%), java 

(33% i 24%) i java script (39% i 30%). W przypadku visual basic zestawiane grupy były 

prawie równoliczne (21% i 18%), natomiast w przypadku pozostałych języków wśród 

nauczycieli, którym są potrzebne, zdecydowanie przeważają ci, którzy znają je 

wystarczająco dobrze. 

                                                
32 https://www.tiobe.com/tiobe-index/, odsłona 08.11.2021. 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
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Wykres 22: Jak, z perspektywy kształcenia uczniów techników, których uczy P. 

programowania, ocenia P. swoje obecne kompetencje w zakresie poszczególnych języków 

programowania: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

II.2. Jakie są potrzeby i oczekiwania nauczycieli w zakresie podnoszenia swoich 

kompetencji cyfrowych związanych z nauką programowania (np. preferowane formy 

doskonalenia zawodowego, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi oraz technologii 

informatycznych)? 

Formą rozwijania własnych umiejętności programistycznych preferowaną przez nauczycieli 

jako najskuteczniejszą jest wykonywanie pracy zawodowej związanej z programowaniem. 

Na skali od 1 „w ogóle nieskuteczna” do 7 „bardzo skuteczna” rozwijanie umiejętności w ten 

sposób uzyskało średnią ocen 6,2. Na drugim miejscu znalazły się kursy i szkolenia (inne, 

niż obowiązkowe szkolenia branżowe u pracodawców), ze średnią 5,3. Z kolei najniżej 
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oceniono przydatność studiów podyplomowych, w przypadku których wartość średniej 

wynosiła 4,2. Ze względu na małą popularność tej ostatniej formy podnoszenia kompetencji, 

oceniała ją tylko niewielka liczba respondentów, podobnie jak praktyki i staże u 

pracodawców. W związku z tym oceny tych form uzyskane w badaniu ankietowym nie są w 

pełni miarodajne. Kwestia niskiej przydatności studiów – jako formy czasochłonnej i 

odbiegającej zakresem od aktualnego zapotrzebowania na kompetencje programistyczne – 

była natomiast podnoszona przez nauczycieli uczestniczących w wywiadach jakościowych. 

Tabela 3: Jak, z perspektywy rozwijania P. własnych umiejętności programowania, w zakresie 

potrzebnym do prowadzenia zajęć z uczniami technikum, ocenia P. naukę programowania: 

Proszę ocenić na skali od 1 „w ogóle nieskuteczna” do 7 „bardzo skuteczna”. 

Sposób rozwijania umiejętności Średnia Mediana 

na obowiązkowym szkoleniu branżowym u pracodawcy 5,0 5 

na innym kursie lub szkoleniu, niż obowiązkowe szkolenie 
branżowe u pracodawcy 

5,3 6 

na studiach podyplomowych 4,2 5 

podczas stażu lub praktyk u pracodawcy 4,8 5 

podczas pracy zawodowej związanej z programowaniem 6,2 6 

z podręczników 4,5 5 

na podstawie instrukcji i specyfikacji 4,8 5 

z blogów, kanałów YouTube lub forów internetowych 5,0 5 

od znajomej programistki lub programisty 4,9 6 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Badanie ankietowe z nauczycielami pozwoliło szczegółowo określić zakres kompetencji 

potrzebnych do prowadzenia zajęć z programowania, które potrzebują rozwinąć. W świetle 

uzyskanych informacji, priorytetowe znaczenie ma doskonalenie nauczycieli w zakresie 

umiejętności programowania aplikacji mobilnych, programowania zaawansowanych aplikacji 

webowych, zdobywania nowych umiejętności, organizowania pracy zespołów nad projektami 

programistycznymi, programowania robotów przemysłowych i maszyn CNC, a także 

programowania w językach python, c#, java oraz java script. 
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5 Kształcenie uczniów 

 

5.1.1 Zakres i formy kształcenia 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.8.A. Jakie dotychczas zostały podjęte działania w szkołach w zakresie wspierania 

uczniów w rozwijaniu umiejętności programowania? W ilu szkołach i w przypadku 

których zawodów prowadzone są dodatkowe zajęcia z programowania? 

Zajęcia z zakresu programowania uczniowie ponad czterech piątych techników (83%) 

odbywają w pracowniach lub warsztatach szkolnych, a około dwóch piątych (42%) – u 

pracodawców. Zdecydowanie najmniej powszechne jest odbywanie tej formy praktycznej 

nauki zawodu w centrach kształcenia (11%). 

Wykres 23: Gdzie uczniowie technikum odbywają zajęcia praktyczne z zakresu 

programowania? Proszę uwzględnić miejsca, w których zajęcia praktyczne z zakresu 

programowania odbyła lub odbywa co najmniej część obecnych uczniów P. technikum. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Oprócz prowadzenia lub organizowania obowiązkowych zajęć teoretycznych i praktycznych, 

technika najczęściej wspierały uczniów w rozwijaniu umiejętności programowania poprzez 

prowadzenie dodatkowych zajęć lub umożliwianie im udziału w konkursach lub zawodach 

dotyczących programowania. Zarówno jedna, jak i druga forma dodatkowego wsparcia 

rozwoju kompetencji uczniów w zakresie programowania była w ciągu ostatnich 3 lat 

stosowana w 65% szkół. Niespełna połowa techników umożliwiała uczniom udział w takich 

zajęciach organizowanych przez inny podmiot (47%), i również niespełna połowa (45%) – 

odbywanie praktyk lub staży w zakresie programowania u pracodawców. Pod tym drugim 

względem wyróżniały się szkoły z subregionu południowego, spośród których udział w 

dodatkowych praktykach lub stażach w zakresie programowania umożliwiało uczniom aż 
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77%. Około dwie piąte szkół (41%) umożliwiało uczniom uzyskiwanie dodatkowych 

kwalifikacji zawodowych związanych z programowaniem33. 

Wykres 24: Czy w ciągu ostatnich 3 lat P. technikum: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Spośród szkół prowadzących dla uczniów dodatkowe zajęcia z programowania lub 

umożliwiających im udział w takich zajęciach prowadzonych przez inny podmiot, najwięcej – 

w przybliżeniu trzy czwarte (74%) obejmowało takimi zajęciami młodzież kształcącą się w 

zawodzie technik informatyk (spośród 9 uwzględnionych w badaniu zawodów związanych z 

programowaniem to w tym zawodzie prowadzi kształcenie największa liczba szkół i kształci 

się największa liczba uczniów). 

  

                                                
33 Technikum może zaoferować uczniowi przygotowanie do uzyskania dodatkowych kwalifikacji 
występujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Uczniowie mogą 
nieodpłatnie przystąpić do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w ZSK. 
Technikum może także umożliwiać uczniom zdobywanie umiejętności, które wykraczają poza zakres 
podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie, ale są przydatne do wykonywania tego 
zawodu (takie umiejętności wskazano w załączniku nr 33 do Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych 
zawodów szkolnictwa branżowego). Kwestie zdobywania dodatkowych kwalifikacji, uprawnień i 
umiejętności reguluje ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. z póżn. zm. 
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Wykres 25: W jakich zawodach kształcili się uczniowie P. technikum, którzy w ciągu 3 lat brali 

udział w dodatkowych zajęciach z programowania? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=80] 

Zgodnie z wynikami badania ankietowego z nauczycielami, w prowadzenie dodatkowych 

zajęć z uczniami technikum lub innej szkoły ponadpodstawowej zaangażowanych jest prawie 

jedna czwarta (23%) nauczycieli. 

Źródłem wiedzy z zakresu programowania, wykorzystywanym przez uczniów równie 

powszechnie, co obowiązkowe zajęcia w szkole, są blogi, kanały You Tube oraz fora 

internetowe. Zarówno podczas obowiązkowych zajęć szkolnych, jak i z intenetu, uczyło się 

programowania po około trzy czwarte uczniów (odpowiednio” 75% i 72%)34. Udział w 

różnego rodzaju dodatkowych zajęciach, stażach i praktykach jest znacznie mniej 

powszechny, niż uczenie się z internetu. W dodatkowych zajęciach organizowanych przez 

macierzyste technikum bierze udział 19% uczniów. Z wywiadów z nauczycielami wynika, że 

barierą udziału uczniów w dodatkowych zajęciach z programowania jest ich zmęczenie 

nauką. Ze względu na duże obciążenie uczniów obowiązkowymi zajęciami w szkole, także 

część rodziców jest sceptyczna wobec dodatkowych zajęć, prowadzonych w godzinach 

popołudniowych. 

                                                
34 Odsetek niższy niż 100% w przypadku zajęć szkolnych wynika z faktu, że część uczniów ma zajęcia 
z programowania na późniejszym etapie kształcenia w technikum. 
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Wykres 26: Czy w okresie nauki w technikum uczył(a) się P. programowania: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Prawdopodobna przyczyna stosunkowo niewielkiej skali udziału uczniów w dodatkowych 

zajęciach została wskazana przez jednego z nauczycieli w badaniu ankietowym. Przyczyną 

tą jest duże obciążenie uczniów nauką. 

Jeżeli uczniowie będą przeciążeni innymi przedmiotami niezwiązanymi z ich zawodem, (…) 

nie będą zainteresowani nauką programowania, bo będzie to jeden z dwudziestu przedmiotów 

do zaliczenia. Na dodatkowe zajęcia z programowania będzie niewielu chętnych ze względu 

na przeładowany program. Sprzęt będzie niewykorzystany. Proponuję zacząć od gruntownej 

zmiany podstawy programowej. 

Szkoły oferują uczniom różnorodne dodatkowe formy zdobywania i weryfikowania wiedzy i 

umiejętności z zakresu programowania. Najczęściej organizują dla nich dodatkowe zajęcia 

lub umożliwiają udział w konkursach lub zawodach dotyczących programowania (po 65% 

szkół). Uczniowie podobnie często, co z obowiązkowych zajęć w szkole (75% uczniów), 

czerpią wiedzę programistyczną z materiałów dostępnych w internecie (72%), natomiast 

znacznie rzadziej biorą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez technikum, 



56 

 

do którego uczęszczają (19%). Przyczynia się do tego znaczne obciążenie uczniów dużą 

liczbą obowiązkowych zajęć z różnych przedmiotów. 

5.1.2 Uwarunkowania kształcenia 

Podrozdział odpowiada na pytania badawcze: 

I.6. Czy, a jeśli tak, to na jakie problemy i bariery napotykają nauczyciele podczas 

zajęć z programowania? 

I. 11. Które czynniki ułatwiają, a które utrudniają uczniom naukę programowania? 

I. 10. Jaki jest poziom zaangażowania uczniów podczas zajęć rozwijających 

kompetencje związane z programowaniem? 

Prawie wszyscy nauczyciele napotykali problemy, które utrudniały im prowadzenie zajęć z 

programowania w technikum. Spośród wskazywanych przez nauczycieli problemów 

najbardziej powszechnym okazały się braki w początkowej wiedzy lub umiejętnościach 

części uczniów. Występowanie tego problemu stwierdziło zdecydowanie 59% nauczycieli, a 

30% raczej podziela tę opinię. Przywołany wynik badania ankietowego potwierdza dużą 

skalę problemu wskazywanego przez ekspertów, którzy zwracali uwagę, że uczniowie nie są 

wyposażani w szkołach podstawowych w wystarczające kompetencje cyfrowe. Eksperci 

zwracają uwagę, że wbrew obiegowej opinii o biegłości młodzieży w świecie cyfrowym, 

cyfrowa aktywność nastolatków często nie jest twórcza (korzystanie z mediów 

społecznościowych lub większości gier nie podnosi kompetencji, które przydałyby się 

użytkownikom przy dalszej nauce programowania). Pewną nadzieję na poprawę sytuacji 

stwarza włączenie programowania do podstawy programowej przedmiotu informatyka w 

szkołach podstawowych35, jednak efekty takiego rozwiązania będą zależały w dużej mierze 

od kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych. 

Wśród problemów napotykanych przez nauczycieli techników podczas zajęć z 

programowania drugie miejsce zajmuje zbyt duże zróżnicowanie grup uczestniczących w 

zajęciach pod względem umiejętności lub zdolności. Łączny odsetek opinii, że problem 

zdecydowanie występuje (32%), oraz że raczej występuje (50%), jest niewiele niższy, 

natomiast znacznie mniej nauczycieli zdecydowanie potwierdza występowanie problemu 

                                                
35 Zgodnie z zamieszczonym w nowej podstawie programowej uzasadnieniem wprowadzanych zmian: 
„Można wyróżnić wyraźnie dwie grupy absolwentów polskiej szkoły: cyfrowych konsumentów i 
cyfrowych specjalistów, które w zakresie umiejętności informatycznych mocno od siebie odstają. 
Podjęte działania zmierzają do zbliżenia tych dwóch sylwetek absolwentów, głównie przez zmiany 
sposobu kształcenia w zakresie podstawowym, a przez to wyposażenia wszystkich uczniów w 
kompetencje charakterystyczne dla cyfrowego twórcy. (…) Do kształcenia tych kompetencji znacznie 
przyczynia się rozwijanie umiejętności programowania komputerów, dlatego w nowej podstawie 
programowanie włączono je do zajęć szkolnych”. (Kwiatkowska 2017: 17-18) 
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nadmiernego zróżnicowania grup, niż miało to miejsce w odniesieniu do wcześniej 

omówionego deficytu początkowych kompetencji uczniów. 

W wywiadach nauczyciele i dyrektorzy wskazywali, że wewnętrzne zróżnicowanie w grupie 

uczniów może przekładać się na wydłużenie czasu potrzebnego do przyswojenia materiału, 

brak płynności zajęć i konieczność częstego powracania do wcześniej poruszanych 

zagadnień. Często też uczniowie, którzy nie mieli podstawowego przygotowania 

rozpoczynając naukę w technikum, mają problemy z przyswojeniem materiału przez cały 

okres nauki. 

Problemem bywa nie tylko zróżnicowany poziom w danej grupie, ale również jej zbyt duża 

liczebność, która sprawia, że zajęcia nie mogą mieć charakteru praktycznego. To 

ograniczenie wskazała połowa nauczycieli (50%). Spośród zidentyfikowanych problemów 

utrudniających przekazywanie wiedzy uczniom najrzadszy stanowi niesubordynacja części z 

nich. Ten problem został wskazany przez ponad jedną trzecią (37%) nauczycieli. W 

przybliżeniu dwukrotnie częściej trudności powoduje, zdaniem nauczycieli, niewielkie 

zaangażowanie części uczniów w naukę lub nadmierne obciążenie uczniów nauką różnych 

przedmiotów. Ostatnia z wymienionych okoliczności była wskazywana przez nauczycieli 

również jako bariera, która ogranicza zainteresowanie uczniów udziałem w dodatkowych 

zajęciach. 

Wykres 27: Czy przy prowadzeniu zajęć z zakresu programowania w technikum napotyka P. 

następujące problemy: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Występowanie wskazanych przez nauczycieli problemów polegających na niedysponowaniu 

przez część uczniów wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do podjęcia nauki 



58 

 

programowania na poziomie technikum oraz na dużym zróżnicowaniu umiejętności uczniów 

potwierdzają wyniki badania ankietowego z uczniami. 

Spośród uczniów uczęszczających na obowiązkowe zajęcia z programowania 45% ocenia, 

że przeważnie dysponuje wiedzą potrzebną, żeby wszystko zrozumieć na tych zajęciach, a 

zarazem większość wiedzy przekazywanej im podczas tych zajęć jest dla nich nowa. 

Natomiast aż 29% uczniów przyznaje, że przeważnie brakuje im wiedzy potrzebnej, żeby na 

zajęciach z programowania wszystko zrozumieć. W przybliżeniu dwukrotnie mniej uczniów 

(14%) deklaruje natomiast nie tylko, że przeważnie mają wiedzę potrzebną, żeby wszystko 

zrozumieć na takich zajęciach, ale także, że większość przekazywanej na nich wiedzy 

zdobyli już wcześniej. 

Wykres 28: Czy w technikum na zajęciach dotyczących programowania przeważnie: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=735] 

Dopasowanie zajęć do umiejętności uczestników jest jednym z najczęściej zgłaszanych 

przez uczniów postulatów na rzecz podniesienia skuteczności nauki programowania w 

technikach. Podobnie często uczniowie wskazują potrzebę poprawienia sposobu 

przekazywania wiedzy przez nauczycieli oraz lepszego wyposażenia w zestawy 

komputerowe potrzebne do nauki programowania. W przypadku każdego z tych trzech 

uwarunkowań potrzebę poprawy dostrzegała w przybliżeniu połowa uczniów (suma 

odpowiedzi „należy koniecznie poprawić” oraz „dobrze byłoby poprawić” wynosi 

odpowiednio: 51%, 55% i 53%), przy czym przeszło jedna piąta (odpowiednio: 21%, 21% i 

22%) uważała, że poprawa jest wręcz konieczna. Uczniowie w większym stopniu, niż 

nauczyciele i dyrektorzy, dostrzegają potrzebę doposażenia szkół w zestawy komputerowe. 

Może to wynikać z faktu, że uczniowie w domach przeważnie dysponują sprzętem 

komputerowym o satysfakcjonujących parametrach, a oceniając sprzęt szkolny w mniejszym 
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stopniu, niż dwie pozostałe grupy respondentów, biorą pod uwagę koszty zakupu lepszego 

sprzętu do pracowni szkolnych. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące uwarunkowań nauki programowania większość uczniów 

uznała za odpowiednie: stan pomieszczeń (64%), umiejętności programistyczne nauczycieli 

(56%) oraz jakość łącza internetowego w szkole (55%). 

Wykres 29: Proszę odpowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń – czy żeby nauka 

programowania w P. technikum była skuteczna: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=735] 

Warunki nauki w centrach kształcenia są przez uczniów oceniane podobnie do warunków 

nauki w technikach. Stosunkowo największe różnice, nie przekraczające jednak kilku 

punktów procentowych, dotyczą zapewniania odpowiednich maszyn i urządzeń (różnica na 

korzyść centrów) oraz odpowiednich pomieszczeń (różnica na korzyść techników). Biorąc 

pod uwagę, że centra kształcenia są doposażane w celu prowadzenia kształcenia różnych 

grup (co jest uzasadniane bardziej efektywnym wykorzystywaniem funduszy przeznaczanych 

na wzmacnianie bazy dydaktycznej), ich nieco lepsze wyposażenie jest zgodne z 

przewidywaniami. 
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Wykres 30: Proszę odpowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń – czy żeby nauka 

programowania w centrum kształcenia była skuteczna: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=250] 

Prawie wszystkie warunki odbywania PNZ u pracodawców są – jak wynika z informacji 

uzyskanych od ankietowanych uczniów – podobne lub nieco bardziej sprzyjające niż w 

technikach. W szkołach wyraźnie częściej niż u pracodawców zapewnione są tylko 

odpowiednie pomieszczenia do nauki, jednak akurat to uwarunkowanie zarówno w 

technikach, jak i w zakładach pracy, w których uczniowie odbywają naukę, najrzadziej budzi 

ich zastrzeżenia. PNZ u pracodawców uczniowie oceniają lepiej, niż naukę w szkole, przede 

wszystkim pod względem przekazywania wiedzy przez nauczycieli / instruktorów. Wynik ten 

potwierdza, podkreślane przez ekspertów w wywiadach i wykazane w studium przypadku, 

duże znaczenie doświadczenia zawodowego w nauczaniu programowania. 

W kwestii wymogu posiadania przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z 

zakresu programowania w technikum nauczyciele i eksperci, z którymi zostały 

przeprowadzane wywiady, mieli rozbieżne zdania. Część z nich uznała, że do prowadzenia 

lekcji takie przygotowanie jest niezbędne, część natomiast była zdania, że brak 

wykształcenia pedagogicznego nie powinien być elementem dyskwalifikującym kandydatów 

na nauczycieli – do nauczania potrzebna jest jedynie specjalistyczna wiedza. Osoba 
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posiadająca zarówno formalnie potwierdzone przygotowanie pedagogiczne, jak i cenne 

doświadczenie w wykonywaniu zawodu związanego z programowaniem, może być trudna do 

znalezienia, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnice pomiędzy szkolnictwem a sektorem 

przedsiębiorstw pod względem poziomu wynagrodzeń. 

Również pod względem zestawów komputerowych potrzebnych do nauki programowania 

oraz dopasowania zajęć do umiejętności uczestników odsetek odpowiedzi „są odpowiednie” 

jest o ponad 10 punktów procentowych wyższy w odniesieniu do PNZ organizowanej u 

pracodawców, niż w przypadku zajęć prowadzonych w szkole. 

Korzystniejsza ocena sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwach, niż w szkołach, nie jest 

zaskakująca. W wywiadach jakościowych respondenci wspominali, że standardem w firmach 

zajmujących się programowaniem i informatyką jest częsta wymiana sprzętu, którym 

posługują się pracownicy Z tego też powodu, wyposażenie szkół technicznych zostało 

określone jako „mało biznesowe”. 

Wykres 31: Proszę odpowiedzieć na podstawie własnych doświadczeń – czy żeby nauka 

programowania u pracodawców była skuteczna: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=289] 
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Ponad połowa (56%) uczniów techników ma poczucie, że angażuje się w zajęcia rozwijające 

ich kompetencje związane z programowaniem w takim stopniu, w jakim jest to wymagane, 

22% przejawia nawet większe zaangażowanie, natomiast 15% przyznało, że ich poziom 

zaangażowania podczas zajęć był poniżej oczekiwań. 

Wykres 32: W jakim stopniu w okresie nauki w technikum angażował(a) się P. w naukę 

programowania podczas zajęć, w których brał(a) P. udział? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=802] 

Przypomnijmy, że niewielkie zaangażowanie części uczniów w naukę zostało wskazane 

przez 79% nauczycieli, ale mniej niż jedna piąta (18%) zdecydowanie uznała to za problem 

utrudniający nauczanie. Zarówno z informacji uzyskanych od nauczycieli, jak i od uczniów, 

wynika zatem, że deficyt motywacji po stronie uczniów jest problemem występującym w 

mniejszej skali, niż braki w ich wiedzy i umiejętnościach. 

Biorąc pod uwagę bogactwo materiałów z zakresu nauki programowania dostępnych w 

internecie, a także konieczność nauki zdalnej w związku z pandemią, w diagnozie 

uwzględniono również poziom zaspokojenia potrzeb uczniów pod względem sprzętu 

komputerowego, którym dysponują w domach. Wyniki są pozytywne: dziewięciu na 

dziesięciu uczniów (90%) ma zestaw komputerowy przydatny do nauki programowania, a 

potrzeby w tym zakresie blisko trzech czwartych uczniów (73%) są zaspokojone w pełni. 
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Wykres 33: Proszę ocenić P. wyposażenie w zestaw komputerowy w domu, z perspektywy 

skutecznej nauki programowania. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

W wywiadach nauczyciele przyznawali, że zdalne zajęcia z programowania, które nie 

wymagały innego wyposażenia niż sprzęt komputerowy, okazały się bardzo 

satysfakcjonujące. Uczniowie często mogli pracować na lepszym sprzęcie, niż dostępny w 

szkole. 

Najpoważniejszym ograniczeniem w nauczaniu programowania w technikach są braki w 

wiedzy i umiejętnościach uczniów rozpoczynających naukę na tym poziomie kształcenia. Za 

takim wnioskiem przemawiają wyniki badań ankietowych z nauczycielami i uczniami, a także 

opinie ekspertów. Zarazem zróżnicowany poziom kompetencji uczniów, w połączeniu z dużą 

liczebnością grup, utrudnia indywidualizację nauczania. Niewystarczające zaangażowanie 

uczniów w zajęcia stanowi mniejszy problem. 

Wskazane przez uczniów mankamenty nauki w technikach dotyczą najczęściej stopnia 

dopasowania zajęć do ich umiejętności, sprzętu komputerowego oraz sposobu 

przekazywania wiedzy przez nauczycieli. Problemy te wiążą się z deficytami potencjału 

techników, wskazywanymi przez dyrektorów i nauczycieli w badaniach jakościowych i 

ankietowych. Do takich deficytów należy zarówno niewystarczające wyposażenie, jak i zbyt 

małe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli (związane z ograniczeniami 

finansowymi)36. 

Warunki nauki w centrach kształcenia są przez uczniów oceniane stosunkowo podobnie do 

warunków nauki w technikach. Z kolei PNZ u pracodawców uczniowie oceniają lepiej, niż 

                                                
36 Porównaj: rozdział 4 „Potencjał i potrzeby szkół”. 
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naukę w szkole, przede wszystkim pod względem przekazywania wiedzy przez nauczycieli / 

instruktorów. 

 

5.1.3 Poziom i potrzeby rozwoju kompetencji uczniów 

Podrozdział odpowiada na pytania badawcze: 

I. 9. Jaki jest poziom umiejętności i osiągnięć uczniów w zakresie programowania? 

II.1.B. Jakie są potrzeby i oczekiwania w zakresie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych z programowania? 

II.3. Jakie są potrzeby i oczekiwania uczniów w zakresie nauki programowania (np. 

dodatkowe zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania, metody i formy 

nauczania, wykorzystanie narzędzi informatycznych do nauki programowania)? 

 

Spośród uczniów, którzy dotychczas przystąpili do jednego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe związane z programowaniem, dwie trzecie (67%) stwierdziło, że 

zdało go w pierwszym terminie. 

Wykres 34: Czy egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z 

programowaniem zdał(a) P. w pierwszym terminie? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=216] 

W wywiadach jakościowych eksperci i nauczyciele przyznali, że poziom zdawalności 

egzaminu na poziomie 60%, 70% określiliby jako całkiem dobry wynik. Większość 

ankietowanych uczniów nie zdawała jeszcze wszystkich egzaminów obejmujących 

programowanie37. Ponadto w przypadku większości zawodów uwzględnionych w badaniu 

                                                
37 Wynika to z faktu, że do egzaminu z ostatniej (drugiej) kwalifikacji w danym zawodzie przystępują 
na koniec nauki. 
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umiejętność programowania jest sprawdzana na egzaminach w stosunkowo wąskim 

zakresie (zwracali na to uwagę eksperci w wywiadach jakościowych). Zdaniem niektórych 

nauczycieli lepszym sposobem oceny umiejętności absolwentów jest śledzenie ich dalszych 

losów na rynku pracy38. 

Żeby ocenić umiejętności i osiągnięcia uczniów warto uwzględnić również opinie nauczycieli, 

prowadzących z nimi zajęcia z programowania. Średnia wartości podanych przez nauczycieli 

(N=66) w odpowiedzi na pytanie „Jaka część uczniów na prowadzonych przez P. zajęciach 

związanych z programowaniem zdobywa w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności 

przewidziane w podstawach programowych?” to 59%. Mediana wyniosła 70% - taką lub 

wyższą wartość wskazały około trzy piąte nauczycieli. 

Respondenci (nauczyciele i eksperci) odnosili umiejętności zdobywane przez uczniów w 

szkole do umiejętności potrzebnych absolwentom do wykonywania zawodów związanych z 

programowaniem. Z jednej strony, zwracali uwagę na lukę kompetencyjną: 

Obecnie uczymy ich [uczniów – Dyspersja] minimum potrzebne do zdania egzaminu, ale to 

nie jest wiedza, która jest wystarczająca do pracy. 

Z drugiej strony podkreślali, że znaczną część kształcenia w zakresie programowania 

absolwenci zdobywają – w drodze edukacji pozaformalnej lub nieformalnej – pracując już w 

przedsiębiorstwach. W wywiadach eksperckich powtarzała się opinia, że optymalną ścieżką 

rozwoju zawodowego dla większości uczniów jest podjęcie pracy bezpośrednio po 

zakończeniu nauki w technikum (natomiast studia są odpowiednie dla stosunkowo niewielkiej 

grupy osób, które w przyszłości będą wykonywały najbardziej zaawansowane zadania 

programistyczne). Z przeprowadzoych wywiadów wynika, że na takim założeniu opiera się 

międzynarodowy projekt P-Tech39, realizowany również w województwie śląskim, polegający 

na współpracy pomiędzy technikum kształcącym programistów a koncernami działającymi w 

branży IT. 

Zarówno wśród młodzieży rozpoczynającej naukę w technikach, jak i wśród absolwentów, 

znaczną część stanowią osoby nie posiadające pełnego zakresu kompetencji związanych z 

programowaniem, które powinny zdobyć na danym etapie edukacji. Ta konkluzja, oparta na 

dotychczas przedstawionych wynikach (w tym i w poprzednim rozdziale) jest punktem 

wyjścia do odpowiedzi na pytanie o mankamenty procesu kształcenia, o to jakimi formami 

                                                
38 Nowelizacja Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 25 lutego 2021 roku wprowadziła monitoring karier 
absolwentów na podstawie danych administracyjnych. Realizowane są również (m.in. przez Instytut 
Badań Edukacyjnych oraz przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego) projekty 
badające losy absolwentów szkół poprzez prowadzenie badań ankietowych. Informacje nt. projektu 
monitorowania losów absolwentów prowadzonego przez IBE są dostępne na stronie 
https://losyabsolwentow.ibe.edu.pl/, dostęp 01.12.2021. 
39 Informacje o projekcie są dostępne na stronie: https://www.ptech.org/pl/, dostęp 01.12.2021. 

https://losyabsolwentow.ibe.edu.pl/
https://www.ptech.org/pl/
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nauczania należy ten proces uzupełnić, a także w jakim stopniu uczniowie opanowali 

poszczególne umiejętności, które będą im potrzebne w pracy. 

W wywiadach jakościowych nauczyciele zwrócili uwagę, że odpowiednie przygotowanie 

uczniów do wykonywania zawodów związanych z programowaniem jest utrudnione przez 

zbyt małą liczbę godzin zajęć praktycznych, prowadzonych w szkole. Badanie ankietowe z 

nauczycielami potwierdziło znaczną skalę występowania tego problemu. Czas takich zajęć 

oceniła jako niewystarczający prawie połowa (47%) nauczycieli, natomiast żaden nie wyraził 

przeciwnej opinii. 

W przypadku innych rodzajów zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, problem 

niewystarczającej liczby godzin występuje w zdecydowanie mniejszym stopniu. 

Liczba godzin zajęć teoretycznych w szkole oraz liczba godzin praktycznej nauki zawodu u 

pracodawców nie są wystarczające zdaniem około jednej czwartej nauczycieli (odpowiednio: 

26% i 23%). Opinie, że liczba godzin jest zbyt duża, występowały sporadycznie. W 

przypadku praktycznej nauki zawodu u pracodawców zwraca uwagę przekraczający jedną 

trzecią (36%) odsetek nauczycieli, którzy mieli trudności z ocenieniem, czy liczba godzin jest 

odpowiednia. Informacje uzyskane podczas wywiadów jakościowych z nauczycielami 

wskazują, że trudności w ocenie, czy przydatne byłoby spędzanie przez uczniów dłuższego 

czasu na praktycznej nauce zawodu u pracodawców wynikają z dwóch okoliczności. Po 

pierwsze, jakość zajęć i praktyk różni się w zależności od pracodawcy. Po drugie, 

nauczyciele mają ograniczoną wiedzę na temat ich przebiegu. 

Wykres 35: Czy liczba godzin zajęć praktycznych w szkole przeznaczona na realizację podstaw 

programowych w zakresie programowania jest: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 
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Wykres 36: Czy liczba godzin zajęć teoretycznych przeznaczona na realizację podstaw 

programowych w zakresie programowania, jest: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Wykres 37: Czy liczba godzin praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk) u 

pracodawców przeznaczona na realizację podstaw programowych w zakresie programowania 

jest:  

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Pomimo, że wiele szkół oferuje uczniom możliwości dodatkowego rozwijania umiejętności w 

zakresie programowania, skala niezaspokojonych potrzeb w tym zakresie jest znaczna. 

Dyrektorzy większości szkół uznali za zaspokojone co najwyżej w małym stopniu potrzeby w 

zakresie: dodatkowych zajęć prowadzonych przez inne podmioty (63%), uzyskiwania przez 

uczniów dodatkowych kwalifikacji związanych z programowaniem (56%) oraz dodatkowych 

praktyk lub staży u pracodawców (54%). W ponad dwóch piątych techników (43%) w co 

najwyżej małym stopniu zaspokojone są potrzeby w zakresie prowadzenia dodatkowych 

zajęć z zakresu programowania w szkole, a w prawie co trzeciej szkole (30%) – w zakresie 

możliwości brania przez uczniów udziału w konkursach i zawodach dotyczących 

programowania. Pod względem żadnej z dodatkowych form rozwijania kompetencji 
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programistycznych uczniów nie są w pełni ani w dużym stopniu zaspokojone potrzeby nawet 

jednej piątej szkół. 

Wykres 38: W jakim stopniu w przypadku P. technikum są zaspokojone potrzeby w zakresie: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Potrzeby i oczekiwania uczniów w zakresie nauki programowania warto rozpatrywać 

uwzględniając dwa aspekty: przydatność poszczególnych form nauki oraz zakres 

kompetencji, które uczniowie potrzebują rozwinąć. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi we wcześniejszej części raportu, uczniowie 

rozwijają umiejętności programowania najczęściej na obowiązkowych zajęciach w technikum 

oraz czerpiąc wiedzę z blogów, kanałów You Tube oraz forów internetowych. Każda z 

wymienionych form jest wykorzystywana przez podobny odsetek uczniów (około trzy 

czwarte), natomiast uczniowie różnie oceniają ich skuteczność. 

Nauka ze źródeł internetowych uzyskała najwyższą średnią ocen spośród wszystkich form 

rozwijania kompetencji w zakresie programowania: 5,7 na skali od 1 „w ogóle nieskuteczna” 

do 7 „bardzo skuteczna”. Trzy piąte uczniów (60%) oceniło jej skuteczność na co najmniej 6. 

Podobnie wysokie oceny uzyskała tylko nauka od znajomej programistki lub programisty 

(średnia 5,4 i 49% ocen z zakresu 6-7). Z kolei obowiązkowe zajęcia w technikum, a także w 

centrum kształcenia, uzyskały jedne z najniższych średnich ocen (odpowiednio: 4,4 oraz 

4,2). Podobnie ocenione zostały instrukcje i specyfikacje (średnia ocen 4,3), a niżej tylko 

podręczniki (średnia ocen 4,0). Warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek zdaniem uczniów żadna 

forma nauki organizowanej przez szkołę nie dorównuje poświęconym programowaniu 

treściom dostępnym w internecie, to dodatkowe zajęcia organizowane przez szkoły zostały 

ocenione wyżej (średnia ocen 5,1), niż wspomniane już zajęcia obowiązkowe. 
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Tabela 4: Jak P. ocenia naukę programowania: Proszę ocenić na skali od 1 „w ogóle 

nieskuteczna” do 7. „bardzo skuteczna”. 

Sposoby nauczania Średnia Mediana 

na obowiązkowych zajęciach w P. technikum [N=735] 4,4 4 

na obowiązkowych zajęciach w centrum kształcenia [N=250] 4,2 4 

podczas obowiązkowej nauki zawodu (praktyk lub zajęć 
praktycznych) u pracodawcy [N=289] 

4,7 5 

na dodatkowych (nieobowiązkowych) zajęciach organizowanych w 
P. technikum [N=179] 

5,1 5 

na dodatkowych (nieobowiązkowych) zajęciach organizowanych 
przez P. technikum na uczelni [N=89] 

4,6 5 

na innych (niż organizowane przez P. technikum) zajęciach [N=188] 4,8 5 

na innych (niż organizowane przez P. technikum) stażach lub 
praktykach [N=136] 

4,5 5 

podczas pracy zawodowej związanej z programowaniem (innej niż 
staże lub praktyki) [N=114] 

4,9 5 

z podręczników [N=320] 4,0 4 

z instrukcji lub specyfikacji [N=368] 4,3 4 

z blogów, kanałów You Tube lub forów internetowych [N=720] 5,7 6 

od znajomej programistki lub programisty [N=303] 5,4 5 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami 

Badanie ankietowe z uczniami dostarczyło również bardziej szczegółowych informacji o tym, 

jak ich zdaniem należałoby poprawić obowiązkową naukę programowania. Prawie połowa 

(47%) uczniów uważa, że mają zbyt mało praktycznej nauki zawodu u pracodawców, 

natomiast tylko marginalny odsetek jest przeciwnego zdania. 

Uczniowie, według których danej formy zajęć jest zbyt mało, przeważają nad tymi, zdaniem 

której jest jej zbyt dużo, również w odniesieniu do wszystkich pozostałych uwzględnionych w 

pytaniu form nauki. Największa – ponad siedmiokrotna – przewaga występuje w przypadku 

„zadań do wykonania w pracowniach szkolnych we współpracy z innymi uczniami”. 

Pracownicy przedsiębiorstw w wywiadach jakościowych zauważali niedostatki uczniów w 

zakresie kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, umiejętność prezentacji czy praca 

zespołowa. Według nich związane to jest z niewystarczającą liczbą projektów zespołowych 

wykonywanych w szkole. Wskazywali również, że na szkolnych zajęciach brakuje 

programowania zespołowego, które w realiach pracy w branży programistycznej jest jedną z 

kluczowych umiejętności. 
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Wykres 39: Czy w ramach obowiązkowej nauki programowania w technikum miał(a) P.: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=735] 

W przypadku prawie każdego zakresu umiejętności związanych z programowaniem 

uczniowie deklarujący potrzebę ich rozwinięcia są liczniejsi od tych, którzy sądzą, że już je 

zdobyli w wystarczającym stopniu (wyjątkiem jest znajomość języków obcych oraz szukania i 

wyboru materiałów do nauki programowania). Wśród ogółu objętych badaniem uczniów 

kształcących się w technikach w zawodach związanych z programowaniem40 największy 

odsetek zgłasza potrzebę rozwoju umiejętności programowania aplikacji desktopowych, 

webowych oraz mobilnych (48%-49%). Biorąc pod uwagę proporcje pomiędzy uczniami 

posiadającymi (we własnej ocenie) wystarczające umiejętności w danym zakresie a tymi, 

którzy dostrzegają potrzebę ich dalszego rozwoju, jako szczególnie potrzebne należy 

wskazać również rozwijanie umiejętności programowania robotów przemysłowych, maszyn 

CNC, sterowników logicznych oraz mikroprocesorów i mikrokontrolerów. 

                                                
40 Próba została dobrana spośród uczniów, którzy już mieli w technikum naukę programowania, tzn. 
badani byli wyłącznie uczniowie klas III-IV, z wyjątkiem techników programistów – w przypadku tego 
zawodu badani byli uczniowie z klas I-IV (w okresie realizacji badania w technikach nie było jeszcze 
uczniów klas V). 



71 

 

Wykres 40: Jak, z perspektywy przyszłej pracy, ocenia P. swoje kompetencje w zakresie: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

W zależności od języka programowania lub kodowania, od około jednej trzeciej (34% w 

przypadku html) do około połowy (48%-52% w przypadku języków java, java script, PHP, 

c++, python, SQL, c#) uczniów dostrzega potrzebę rozwinięcia swoich umiejętności. Grupa 

uczniów oceniających swoje umiejętności jako wystarczające przeważa nad tymi, którzy 
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potrzebują je rozwinąć, wyłącznie w przypadku html. Z wywiadów jakościowych z 

nauczycielami wynika, że obecnie w podstawie programowej znajduje się wiele języków 

programowania, jednak z powodu ograniczonego czasu na ich przyswojenie, uczniowie nie 

mają okazji poznać ich bardziej dokładnie. 

Wykres 41: Jak ocenia P. swoje obecne kompetencje w zakresie poszczególnych języków 

programowania: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Uznawanie poszczególnych umiejętności związanych z programowaniem za zbędne można 

częściowo tłumaczyć tym, że poszczególne zawody wymagają tego rodzaju umiejętności w 

różnym zakresie. W wywiadach jakościowych eksperci i nauczyciele wskazywali, że również 

w ramach jednego zawodu dostępne są różne ścieżki kariery. Informatycy mogą zajmować 

się w większym stopniu sprzętem lub właśnie programowaniem. Także w zawodzie 

programisty można wskazać specjalizacje (na przykład front-end, back-end, full-stack, 

analiza danych, testowanie oprogramowania), różniące się zakresem potrzebnych języków. 

Wśród ankietowanych uczniów podobnie liczne okazały się dwie grupy: respondentów, 

którzy stwierdzili, że w zawodzie, którego się uczą, umiejętność programowania jest 
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konieczna (47%), oraz tych, zdaniem których jest przydatna, ale nie konieczna (44%). Tylko 

marginalny odsetek uczniów zaprzeczył związkowi swojego kierunku kształcenia z 

programowaniem. 

Wykres 42: Czy w zawodzie, którego się P. uczy, umiejętność programowania: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Warto zwrócić uwagę również na stosunkowo częste wybieranie przez uczniów opcji „trudno 

powiedzieć”, jako odpowiedzi dotyczącej zakresu posiadanych i potrzebnych kompetencji. Z 

wywiadów jakościowych z pracodawcami wynika, że uczniowie niejednokrotnie mają bardzo 

ograniczone wyobrażenie na temat tego czym mogą zajmować się osoby pracujące w 

danym zawodzie. W jednym z badanych przypadków, dotyczącym współpracy pomiędzy 

szkołą a przedsiębiorstwem z branży programistycznej, uczniowie rozpoczynający 

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy z bardzo szerokiego zakresu potencjalnych zadań 

znali przeważnie tylko tworzenie stron internetowych. Dopiero w przedsiębiorstwie, w którym 

podejmowali praktyczną naukę zawodu dowiadywali się, że spektrum możliwości jest 

znacznie szersze. Wówczas często zmieniali pogląd odnośnie tego, czym chcieliby się 

zajmować w ramach praktyk (pracodawca starał się dostosowywać zadania do tych 

preferencji). 

Nauczyciele jako poważne ograniczenie możliwości realizacji podstaw programowych 

wskazywali zbyt małą liczbę godzin zajęć praktycznych w szkole. Z kolei uczniom zależałoby 

przede wszystkim na dłuższej praktycznej nauce u pracodawców. Wiele techników zapewnia 

uczniom dodatkowe formy zdobywania i weryfikowania wiedzy i umiejętności związanych z 

programowaniem, jednak potrzeby większości szkół w tym zakresie nie są zaspokojone. 

Zdaniem dyrektorów szkół brakuje przede wszystkim zajęć z programowania prowadzonych 

przez podmioty zewnętrzne. Według uczniów dodatkowe zajęcia są skuteczniejszą formą 

nauki programowania, niż obowiązkowe zajęcia w technikum lub w centrum kształcenia. 
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Jednak najwyżej uczniowie cenią wiedzę czerpaną z blogów, kanałów You Tube lub forów 

internetowych. 

Potrzebne są przede wszystkim zajęcia wyrównawcze, a także zajęcia z zakresu 

programowania aplikacji, robotów przemysłowych, maszyn CNC, sterowników logicznych, 

mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz zajęcia z języków java, java script, PHP, c++, 

python, SQL oraz c#. Natomiast jeżeli chodzi o formę zajęć, ważne jest, żeby miały charakter 

praktyczny i najlepiej, żeby były realizowane z udziałem pracodawców. Ponadto zarówno 

oczekiwania uczniów, jak i opinie ekspertów przemawiają w szczególności za 

organizowaniem zajęć, podczas których uczniowie pracowaliby nad projektami 

programistycznymi zespołowo. Warto również wspierać uczniów w korzystaniu z materiałów 

edukacyjnych dotyczących programowania dostępnych w internecie. Przemawia za tym 

wysoka przydatność tego źródła wiedzy, przyzywczajenie uczniów do jego wykorzystywania, 

ograniczony czas jaki mogą poświęcić na dodatkową naukę, a także zadowalające 

wyposażenie zdecydowanej większości uczniów w prywatny sprzęt komputerowy. Wsparcie 

udzielane uczniom w korzystaniu ze źródeł internetowych może mieć różną postać, od 

rekomendowania im odpowiednio dobranych materiałów, poprzez organizowanie zajęć 

opartych częściowo na kontakcie z nauczycielem, a częściowo na korzystaniu z materiałów 

dostępnych on-line, po finansowanie uczniom dostępu do platform edukacyjnych. 

5.1.1 Doświadczenia i plany zawodowe i edukacyjne uczniów 

Spośród ankietowanych uczniów dotychczas 29% wykonywało pracę polegającą na 

programowaniu podczas praktyk lub stażu. Zdecydowanie mniej uczniów wykonywało już 

pracę programisty w ramach własnej działalności gospodarczej (18%) lub jako pracownicy 

(8%). 

Wykres 43: Czy dotychczas wykonywał(a) P. pracę polegającą na programowaniu: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Fakt, że znaczna część uczniów techników kształcących się w zawodach związanych z 

programowaniem nie ma jeszcze doświadczenia zawodowego w tym zakresie nie jest 
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zaskakujący. Niepokojące wydaje się natomiast, że 40% planuje pracę w wyuczonym 

zawodzie (a 10% w innym zawodzie związanym z programowaniem), 34% przynajmniej to 

rozważa, ale pozostali nie mają takiego zamiaru (16%) lub nie mają sprecyzowanych planów 

(10%). Do takiej sytuacji przyczynia się, jak można przypuszczać, często nietrafny wybór 

zawodu. Brak zgodności planowanej ścieżki zawodowej z kierunkiem kształcenia stanowi 

problem z perspektywy efektywności wykorzystywania środków publicznych na edukację. 

Wykres 44: Czy po ukończeniu technikum lub studiów zamierza P.: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Zwraca także uwagę fakt, że tylko niewielka część uczniów (16%) jest zdecydowana na 

kontynuowanie nauki na uczelni, na kierunku związanym z programowaniem. 37% to 

rozważa, ale 33% nie zamierza studiować na takim kierunku. Z wywiadów jakościowych z 

ekspertami pracującymi w branży programistycznej wynika, że strategia rozpoczęcia pracy 

bezpośrednio po zakończeniu technikum może być właściwa z perspektywy przyszłości 

zawodowej absolwentów. Praca w dobrze radzącej sobie na rynku firmie programistycznej, 

dbającej o doskonalenie kadr, niejednokrotnie pozwala na szybsze poszerzenie umiejętności 

zdobytych w technikum o bardziej zaawansowane kompetencje, cenione na rynku pracy. 

Respondenci wskazywali, że w związku z tym podczas rekrutacji pracodawcy przeważnie nie 

zwracają większej uwagi na to, czy kandydat ma wyższe wykształcenie. 
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Wykres 45: Czy bezpośrednio po ukończeniu technikum zamierza P. rozpocząć studia na 

kierunku związanym z programowaniem: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 
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6 Rozwijanie oferty edukacyjnej 

6.1 Potrzeby w zakresie rozwijania oferty 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I. 7. Czy w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe występują trudności z 

zapewnieniem wysokiej jakości oferty edukacyjnej w zakresie przedmiotów 

obejmujących naukę programowania? Czy dyrektorzy szkół identyfikują potrzebę 

rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe kierunki kształcenia/ przedmioty związane 

z nauką programowania? 

Biorąc pod uwagę dużą skalę niezaspokojonych potrzeb dotyczących wyposażenia 

szkolnych pracowni41 oraz braki kadrowe w szkołach i poważnie ograniczone możliwości 

doskonalenia nauczycieli (przede wszystkim ze względów finansowych)42, należy uznać, że 

technika mają poważne trudności z zapewnieniem wysokiej jakości oferty edukacyjnej w 

zakresie przedmiotów obejmujących naukę programowania. 

Potencjał szkół może rzutować nie tylko na obecną ofertę szkół, lecz także na możliwości 

otwierania nowych kierunków kształcenia. Jedynie niewiele ponad połowa dyrektorów szkół 

(53%) była w stanie przewidzieć, czy w ciągu najbliższych 5 lat do oferty ich technikum 

zostanie włączony nowy zawód związany z programowaniem. Dyrektorzy 30% techników 

stwierdzili, że prawdopodobnie nowy zawód zostanie włączony do oferty szkoły, a 10%, że 

nie stanie się tak pomimo, że byłoby to potrzebne. 

                                                
41 Zagadnienie przedstawione szczegółowo w rozdziale 4.1 „Wyposażenie i materiały edukacyjne”. 
42 Zagadnienie przedstawione szczegółowo w rozdziale 4.2 „Nauczyciele i podnoszenie ich 
kompetencji”. 



78 

 

Wykres 46: Czy przewiduje P., że w ciągu najbliższych 5 lat do oferty P. technikum zostanie 

włączony zawód związany z programowaniem, w którym obecnie P. nie prowadzą kształcenia? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Najczęstszym zawodem związanym z programowaniem, którego włączenie do oferty szkół 

dyrektorzy uważają za potrzebne, jest technik programista. Ten zawód wskazał co drugi 

spośród dyrektorów szkół, zdaniem których w ciągu najbliższych 5 lat potrzebne będzie 

poszerzenie oferty technikum, którym kieruje, o nowy zawód. Pozostałe zawody 

wskazywano co najmniej czterokrotnie rzadziej. Po kilka wskazań uzyskały wszystkie 

zawody objęte badaniem, z wyjątkiem zawodów technik telekomunikacji oraz technik 

tyfloinformatyk. 

W niewielkiej grupie dyrektorów przewidujących, że do oferty ich technikum nie zostanie 

włączony nowy zawód, zdecydowanie najczęściej jako przyczynę wskazywano trudności z 

zatrudnieniem odpowiedniej kadry nauczycieli (73%). Na kolejnych miejscach znalazły się 

decyzje organu prowadzącego (45%), trudności z zapewnieniem wyposażenia (36%), oraz 

trudności z pozyskaniem pracodawców do prowadzenia praktycznej nauki zawodu (27%). 
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Wykres 47: Dlaczego przewiduje P., że w ciągu najbliższych 5 lat do oferty P. technikum nie 

zostanie włączony kierunek związany z programowaniem? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=11] 

 

6.2 Oferta szkół wobec zapotrzebowania ze strony 

uczniów 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.14. Jaki jest potencjał wizerunkowy szkół w zakresie kształcenia w zawodach 

związanych z programowaniem, wśród absolwentów szkół podstawowych? Jakie 

sposoby wzmacniania tego potencjału skutecznie zwiększają szanse naboru 

odpowiedniej liczby kandydatów, świadomie wybierających takie kierunki 

kształcenia? 

Decyzje absolwentów szkół podstawowych dotyczące dalszego kształcenia są wypadkową 

dostępnej dla nich oferty, przekonania o atrakcyjności poszczególnych zawodów oraz 

wizerunku konkretnych szkół. Istotnymi elementami tego wizerunku, które przekładają się na 

perspektywy zawodowe i edukacyjne absolwentów, są: potencjał danej szkoły (kadra 

nauczycielska i baza techno-dydaktyczna), jej współpraca z pracodawcami oraz oferowanie 

uczniom możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji. 

Sytuacja, w której liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły przekraczała 

liczbę miejsc, występowała najczęściej w zawodzie technik programista (w 44% spośród 

szkół, które oferowały kształcenie w tym zawodzie, tj. w 14% spośród ogółu szkół 
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prowadzących kształcenie w którymkolwiek z zawodów związanych z programowaniem43) 

oraz technik informatyk (odpowiednio: 40% i 31%). Zarazem nawet w przypadku tych 

zawodów do części szkół zgłosiło się zbyt mało kandydatów w stosunku do utworzonych 

miejsc. Wskazuje to na zróżnicowanie wizerunku szkół kształcących w poszczególnych 

zawodach związanych z programowaniem. Ponadto duże znaczenie ma lokalizacja szkoły 

(co potwierdzają wyniki badania ankietowego z uczniami). W dużych miastach i 

aglomeracjach kandydaci mają do wyboru większą liczbę kierunków, na których mogą 

podjąć kształcenie bez konieczności czasochłonnych dojazdów. 

Wywiady jakościowe wskazują, że zainteresowanie podjęciem kształcenia mogą ograniczać 

nie tylko powody leżące po stronie szkoły, ale również po stronie uczniów, na przykład 

uświadamianie sobie przez nich, że po szkole podstawowej brakuje im umiejętności 

wystarczających do podejmowania kształcenia na danym kierunku. 

Wykres 48: Proszę wskazać zawody związane z programowaniem, w których w P. technikum 

była prowadzona rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 i ocenić jej wyniki. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami techników [N=105] 

Do najczęstszych powodów wybierania przez kandydatów danego technikum należy 

przekonanie, że jego absolwenci znajdują dobrą pracę. Był to główny powód wyboru 

technikum dla 41% uczniów kształcących się w zawodach związanych z programowaniem 

(oraz dodatkowy dla 27%). Z odpowiedzi uczniów wynika, że oprócz prezentowania 

                                                
43 Na wykresie przedstawiono procentowy udział wśród ogółu szkół. 
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korzystnych perspektyw zawodowych absolwentów atutami, które warto podkreślać przy 

promowaniu oferty, są także możliwości uzyskania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji 

zawodowych oraz dobrze wyposażone pracownie. Podobnie ważna jest dla kandydatów 

dogodna lokalizacja szkoły. Natomiast dodatkowe zajęcia – jakkolwiek przez młodzież, która 

już się uczy w technikach, uznawane za stosunkowo skuteczną formę rozwijania kompetencji 

programistycznych – nie odgrywają większej roli w zachęcaniu do wyboru kształcenia w 

danej szkole. 

Wykres 49: Z jakich powodów wybrał(a) P. technikum, w którym się P. uczy? Proszę wziąć pod 

uwagę to co myślał(a) P. wybierając to technikum. 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Zawody związane z programowaniem uczniowie wybierają przede wszystkim kierując się 

perspektywą dobrych zarobków (powód wskazany jako jeden z głównych przez 67% 

uczniów, a przez 22% jako dodatkowy) lub wykonywania ciekawej pracy (odpowiednio: 63% i 

24%). Względy towarzyskie (chęć uczenia się w tej samej szkole, co koleżanki lub koledzy), 
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niejednokrotnie wskazywane przez przedstawicieli szkół jako anegdotyczne przykłady 

nieracjonalnego podejmowania decyzji edukacyjnych przez kandydatów, okazały się 

najmniej istotne. 

Wykres 50: Z jakich powodów wybrał(a) P. naukę tego zawodu, którego uczy się P. w 

technikum? Proszę wziąć pod uwagę to co myślał(a) P. wybierając to technikum.  

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

W wynikach badania ankietowego z uczniami zwraca uwagę niewielka rola doradców 

zawodowych w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku kształcenia w technikum. 

Spośród uczniów kształcących się w zawodzie związanym z programowaniem tylko 11% 

zostało do tego zachęconych przez doradcę, natomiast 59% wybierajac kierunek kształcenia 

nie korzystało ze wskazówek doradcy. Z drugiej strony, nauczyciele w wywiadach zauważali 

również, że problemem mogą być niektórzy doradcy zawodowi, którzy zniechęcają 

potencjalnych uczniów do wyboru technikum. Zdaniem respondentów część doradców sądzi, 

że absolwenci szkół podstawowych, a wcześniej gimnazjów, są zbyt młodzi by móc z 

powodzeniem wybrać dla siebie zawód, dlatego doradzają im licea ogólnokształcące (jako 

sposób odroczenia tej decyzji). 

Największy wpływ na decyzje dotyczące wyboru kierunku kształcenia mają rodziny 

kandydatów. Przemawia to za kierowaniem działań promujących ofertę szkół również do tej 
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grupy potencjalnych adresatów. Duży wpływ rodziców na decyzje edukacyjne potwierdzają 

również inne badania (CBOS 2019: 3)44. 

Wykres 51: Czy do wyboru kształcenia w tym zawodzie, którego uczy się P. w technikum 

zachęciły P. informacje lub wskazówki: 

 

Źródło: Badanie ankietowe z uczniami [N=977] 

Z wywiadów przeprowadzonych z nauczycielami wynika, że część uczniów wybiera zawód 

programisty i informatyka w związku z rekomendacjami przekazanymi im przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. Pracownicy poradni, kierując się prawdopodobnie 

stereotypowymi wyobrażeniami, zalecają uczniom zamkniętym w sobie, doświadczjącym 

fobii szkolnych lub spektrum autyzmu, wybór takich zawodów. Respondenci oceniali takie 

wskazania negatywnie, w związku z tym, że praca programistyczna i informatyczna wymaga 

od pracowników dużych umiejętności komunikacji i pracy w grupie. Zjawisko to nie występuje 

na dużą skalę, jednak jest przejawem niewielkiej orientacji w zawodach związanych z 

programowaniem nie tylko wśród potencjalnych kandydatów, lecz także wśród części 

pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych. 

W ramach studiów przypadków przeanalizowano dostępne w internecie materiały 

promocyjne wybranych techników, prowadzących kształcenie w zawodach związanych z 

                                                
44 Przywołany raport jest poświęcony decyzjom dotyczącym kształcenia po ukończeniu szkoły 
ponadpodstawowej, można jednak zakładać, że wpływ rodziców na decyzje młodszych dzieci jest tym 
większy. 
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programowaniem. Część szkół promując zawody związane z programowaniem trafnie 

podkreśla duże zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Za wskazówkę, że absolwenci 

danego technikum są dobrze przygotowani do przyszłych wyzwań zawodowych, służy 

umieszczanie na stronach internetowych informacji o współpracy szkoły z pracodawcami 

(zwłaszcza z przedsiębiorstwami o silnej pozycji w branży, na potrzeby której kształceni są 

uczniowie). Biorąc pod uwagę często niewielką orientację uczniów w zawodach związanych 

z programowaniem, dobrym rozwiązaniem wydaje się prezentowanie na stronach 

internetowych umiejętności, które mogą zdobyć w szkole oraz stanowisk, na jakich będą 

mogli dzięki temu podjąć pracę jako absolwenci danego kierunku. Z kolei sygnałem 

przyjaznej atmosfery panującej w szkole jest nieformalny przyjazny styl komunikacji 

prowadzonej przez nią w mediach społecznościowych. 

Z perspektywy promocji tych kierunków, mankamentem bywa ich słabe wyeksponowanie. Z 

pokazu slajdów wyświetlanego na stronie jednej ze szkół możemy dowiedzieć się po 

dłuższej chwili, że szkoła uczy również w specjalizacjach będących przedmiotem badania, 

jednak specjalizacje te umieszczone na liście na ostatnich miejscach w związku z szybkością 

zmieniających się slajdów – nie rzucają się w oczy. W dalszej części pokazu mamy okazję 

zobaczyć sprzęt jakim posługuje się szkoła, lecz niestety prezentowany jest jedynie sprzęt 

przeznaczonym do kształcenia w zawodzie nie związanym z programowaniem – 

prawdopodobnie wynika to z faktu, że technikum ma dłuższą tradycję kształcenia w tym 

zawodzie. Cześć szkół poprzestając na lakonicznych opisach projektów związanych z 

programowaniem, w których biorą udział, nie wykorzystuje ich potencjału promocyjnego. 

Słabą stroną zamieszczanych informacji bywa brak ich dostosowania do potencjalnego 

kandydata – na przykład przedsięwzięcia, w których bierze udział szkoła, bywają opisywane 

w formalny sposób, bez elementów podkreślających ich atrakcyjność dla uczniów. 
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7 Współpraca szkół z innymi podmiotami 

 

7.1 Współpraca z pracodawcami 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.13. Jaki, w kontekście nauki programowania, jest poziom kapitału relacji szkół z 

pracodawcami? Jakie są wymiary współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami? 

Jakie są uwarunkowania nawiązywania i podtrzymywania tej współpracy? Jak 

można ją wzmacniać? 

Ponad dwie piąte (44%) szkół kieruje uczniów do pracodawców na obowiązkową praktyczną 

naukę zawodu, a 30% na dodatkowe staże lub praktyki. Nauczyciele z 20% techników 

odbywają u pracodawców obowiązkowe szkolenia branżowe. Pozostałe formy współpracy 

występują rzadziej. 34% techników prowadzących kształcenie w zawodach związanych z 

programowaniem, w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracowało z pracodawcami przy 

nauczaniu programowania w żadnym z uwzględnionych w badaniu zakresów. Tymczasem, 

jak wskazywali w wywiadach eksperci, brak stałej współpracy z pracodawcami zwiększa 

ryzyko nienadążania przez szkoły za trendami w dziedzinie programowania. Odsetek szkół 

niewspółpracujących wynosił od 24% w subregionie południowym i 29% w centralnym, 

poprzez 40% w zachodnim do aż 54% w północnym. 
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Wykres 52: W jakim zakresie w ciągu ostatnich 3 lat pracodawcy współpracowali z P. 

technikum przy nauczaniu programowania? 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami [N=105] 

Skala niezaspokojonych potrzeb techników w zakresie współpracy z pracodawcami jest 

bardzo duża. W przypadku prawie każdej formy współpracy dominują szkoły, których 

potrzeby są zaspokojone w co najwyżej małym stopniu: stanowią od 56% do 83%, podczas 

gdy odsetek szkół, których potrzeby są w pełni zaspokojone, nie osiąga nawet 10%. Wyjątek 

stanowi prowadzenie przez pracodawców obowiązkowej praktycznej nauki zawodu. W 

przypadku tej formy współpracy podobnie liczne są trzy grupy techników: szkół, w których ta 

potrzeba jest zaspokojona w pełni lub w dużym stopniu (32%), szkół w których jest 

zaspokojona w średnim stopniu (34%) oraz szkół, w których jest zaspokojona w małym 

stopniu lub nie jest zaspokojona wcale (30%). 

Zarazem wszystkie formy współpracy z pracodawcami są przez zdecydowaną większość 

dyrektorów szkół uważane za potrzebne. Stosunkowo najczęściej za zbędną jest uznawana 
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współpraca z pracodawcami w zakresie organizowania egzaminów zawodowych, jednak 

nawet w tym przypadku odsetek dyrektorów wyrażających taką opinię wynosił niespełna 

jedną czwartą. 

Wykres 53: W jakim stopniu są zaspokojone poszczególne potrzeby P. technikum dotyczące 

współpracy z pracodawcami? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami [N=105] 

Eksperci i pracodawcy podkreślali potrzebę współpracy techników, które kształcą 

informatyków i programistów, z pracodawcami, w szerokim zakresie, obejmującym różne 

specjalizacje, jakie uczniowie mogą wybrać w tych zawodach. Respondenci wskazywali na 

istotną rolę pracodawców w rozszerzaniu horyzontów i wyobrażeń uczniów na temat pracy w 

danym zawodzie. 

Wyniki badania ankietowego z nauczycielami wskazują, że potrzebne jest także zacieśnienie 

współpracy pomiędzy nauczycielami a pracodawcami w zakresie ustalania zakresu 

kształcenia uczniów. Przeszło połowa (52%) ankietowanych nigdy, a blisko jedna czwarta 
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(24%) przeważnie, nie ma wpływu na zakres ani przebieg praktycznej nauki zawodu, 

odbywanej przez uczniów u pracodawców. 

Wykres 54: Czy jako nauczyciel ma P. wpływ na zakres lub przebieg odbywanej przez uczniów 

praktycznej nauki zawodu u pracodawców, polegającej na programowaniu? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Zarazem 33% nauczycieli przyznaje, że na zakres ani przebieg powadzonych przez nich 

zajęć pracodawcy prowadzący praktyczną naukę zawodu nigdy nie mają wpływu. W 

przybliżeniu jedna czwarta (26%) nauczycieli stwierdziła, że pracodawcy nie mają takiego 

wpływu przeważnie. 

Wykres 55: Czy pracodawcy, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, mają 

wpływ na zakres lub przebieg zajęć z zakresu programowania, które prowadzi P. z tymi 

uczniami?  

 

Źródło: Badanie ankietowe z nauczycielami [N=66] 

Współpraca szkół z pracodawcami była głównym wątkiem dwóch studiów przypadków 

(każde obejmowało jedno technikum prowadzące w województwie śląskim kształcenie w 

zawodach związanych z programowaniem oraz podmioty współpracujące z daną szkołą).  
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Oba technika, a także współpracujące z nimi przedsiębiorstwa (wiodące koncerny z branży 

IT) łączył udział w projekcie służącym podnoszeniu kompetencji uczniów techników. 

Pracownicy przedsiębiorstw prowadzą zajęcia z uczniami, przekazując im konkretną wiedzę, 

ale także przybliżając perspektywy i wskazując ścieżki rozwoju zawodowego. Analiza sieci 

współpracy pokazała, że współpraca techników z kluczowymi pracodawcami została 

nawiązana dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego obu szkół. Firmy zainteresowane 

realizacją projektu w technikach nawiązały współpracę z samorządem będącym organem 

prowadzącym, który pomógł im w wyborze techników, spełniających oczekiwania 

pracodawców. 

Schemat 1: Współpraca pomiędzy podmiotami 

 

Źródło: Badanie metodą studium przypadku 

W momencie badania żadnej ze wspomnianych szkół nie łączyła współpraca z uczelniami 

(zgodnie z wynikami przedstawionymi w kolejnym rozdziale, taka współpraca jest rzadka). 

Natomiast organ prowadzący nawiązał już kontakt z uczelnią kształcącą programistów, 

dzięki czemu ma zamiar doprowadzić do podjęcia przez nią współpracy z technikami. 

Analiza sieci współpracy uwidoczniła ponadto kooperację pomiędzy technikami. Współpraca 

służy minimalizowaniu trudności związanych z brakiem nauczycieli programowania i 

kodowania. Polega ona na ustalaniu siatki zajęć lekcyjnych w taki sposób by przedmioty 

zawodowe w obu szkołach były realizowane w inne dni, co pozwala nauczycielom pracować 

w obu placówkach. 

  

Organ 

prowadzący 

Technikum 1 Technikum 2 

Pracodawca 1 
Pracodawca 2 

Uczelnia 
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7.2 Współpraca z uczelniami 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

I.12. Jakie są możliwości i dotychczasowe działania / doświadczenia szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi 

w ramach nauki programowania? 

Współpraca techników z uczelniami, związana z prowadzeniem kształcenia w zawodach 

wymagających umiejętności programistycznych, jest jeszcze mniej powszechna, niż z 

pracodawcami. Trzy piąte techników (60%) w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracowało z 

uczelniami w żaden sposób (od 53% w subregionie południowym i 56% w centralnym do 

69% w północnym i 70% w zachodnim). 

Odsetek szkół zaangażowanych we współpracę w poszczególnych formach nie przekracza 

kilkunastu procent. Zarazem w wywiadach jakościowych niektórzy nauczyciele zgłaszali 

zastrzeżenia wobec studiów podyplomowych, w których brali udział, oceniając je jako mało 

przydatne. 

Wykres 56: W jakim zakresie w ciągu ostatnich 3 lat uczelnie współpracowały z P. technikum 

przy nauczaniu programowania? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami [N=105] 
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W wywiadach jakościowych z dyrektorami ustalono, że znaczącą barierą jest brak w 

szkołach pracowników, którzy dysponowaliby czasem potrzebnym na nawiązanie kontaktów 

z uczelniami, uzgodnienie obustronnie satysfakcjonującego zakresu współpracy oraz jej 

prowadzenie. Współpraca, jeżeli do niej dochodzi, niejednokrotnie opiera się na osobistej 

znajomości pomiędzy dyrektorami szkół a członkami władz uczelni. 

Podrozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

II.4. Jakie są potrzeby i oczekiwania szkół w zakresie współpracy z uczelniami 

wyższymi w ramach nauki programowania? Jakie należałoby podjąć kroki w celu 

polepszenia współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami? 

Podobnie jak w przypadku współpracy z pracodawcami, również w odniesieniu do 

współpracy z uczelniami, dyrektorzy wskazują wiele niezaspokojonych potrzeb. Najczęściej 

wymagają zaspokojenia potrzeby dotyczące udziału uczelni w przygotowywaniu programów 

nauczania w technikum, umożliwiania uczniom udziału w obozach naukowych45 oraz 

prowadzenia szkoleń z zakresu programowania dla nauczycieli. 

W przypadku większości potrzeb, których katalog został opracowany na podstawie 

wywiadów jakościowych z nauczycielami, wśród dyrektorów techników dominują opinie, że 

są zaspokojone co najwyżej w małym stopniu. W zależności od zakresu współpracy, takiego 

zdania było od około dwóch trzecich (69%) do ponad czterech piątych (82%) dyrektorów. 

Natomiast odsetek techników, których potrzeby są zaspokojone chociaż w średnim stopniu – 

ale także odsetek tych, które współpracę w danym zakresie uważają za zbędną – nie 

przekracza jednej piątej. 

                                                
45 Ta forma współpracy, biorąc pod uwagę koszty, wydaje się uzasadniona przede wszystkim w 
przypadku uczniów szczególnie zaangażowanych w naukę programowania. W obozach mogliby 
uczestniczyć wspólnie uczniowie różnych szkół. 
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Wykres 57: W jakim stopniu są zaspokojone poszczególne potrzeby P. technikum dotyczące 

współpracy z uczelniami? 

 

Źródło: Badanie ankietowe z dyrektorami [N=105] 

Za współpracą techników z uczelniami w zakresie przygotowywania programów nauczania 

przemawiają także opinie ekspertów oraz uwidoczniony w badaniu ankietowym z 

nauczycielami deficyt materiałów, które pomogłyby im w opracowywaniu takich programów. 

Warto również zaznaczyć, że w wywiadach jakościowych respondenci, których szkoły 

współpracowały z uczelniami w zakresie dodatkowych zajęć dla uczniów, pozytywnie 

oceniali efekty tej współpracy. 

Objęci badaniem jakościowym przedstawiciele przedsiębiorstw nie rozwijali tematu 

współpracy pomiędzy technikami a uczelniami, koncentrując się na podkreślaniu zalet 

rozwijania przez absolwentów umiejętności zawodowych w miejscu pracy, zamiast 

poświęcania kilku lat na studiowanie (jakkolwiek nie negowali, że dla części absolwentów 

kontynuowanie nauki na uczelni może okazać się przydatne). 
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8 Wnioski i rekomendacje 

 

Rozdział odpowiada na pytanie badawcze: 

III.1. W jaki sposób program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 powinien 

wspierać nauczanie programowania w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe? 

Zgodnie z celem badania, jego wyniki mają zostać wykorzystane do zaprojektowania w 

programie FE SL 2021-2027 wsparcia kształcenia w zawodach związanych z 

programowaniem. Do takich zawodów należą obecnie technik programista, technik 

informatyk, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, technik automatyk, technik 

mechatronik, technik elektronik, technik telekomunikacji oraz – zidentyfikowany podczas 

badania – zawód technik robotyk. Rekomendacje dotyczące zakresu wsparcia w ramach FE 

SL 2021-2027, skierowane do instytucji zarządzającej tym programem46, zawiera Tabela 4. 

Wyniki badania pozwalają sformułować również poniższe wskazówki. 

1) Skala potrzeb dotyczących wyposażenia potrzebnego do kształcenia w zawodach 

związanych z programowaniem jest znaczna, a część sprzętu kosztowna. Dlatego tym 

większe znaczenie ma efektywne wykorzystanie funduszy na ten cel (zarówno tych, które 

będą dostępne w ramach programu FE SL 2021-2027, jak i pochodzących z innych 

źródeł). 

a) Wskazane jest w związku z tym planowanie przez organy prowadzące i szkoły 

zakupów wyposażenia: 

 w oparciu o analizy porównujące wariant, w którym możliwość korzystania ze 

sprzętu byłaby zapewniania uczniom danej szkoły poprzez wyposażenie 

właśnie tej placówki, z wariantem alternatywnym, w którym wyposażana w 

dany rodzaj sprzętu byłaby placówka (np. centrum kształcenia), w której 

korzystaliby z niego uczniowie różnych szkół oraz ewentualnie inni 

użytkownicy (na przykład uczestnicy odpłatnych kursów), 

 z uwzględnieniem, potrzebnego z perspektywy zakładanych efektów 

kształcenia, czasu wykorzystywania przez uczniów poszczególnych rodzajów 

wyposażenia (np. nauki przy wykorzystaniu symulatorów oraz maszyn), 

                                                
46 Tj, do Zarządu Województwa Śląskiego, obsługiwanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego. 
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 na podstawie uzgodnień dotyczących kierunków kształcenia oraz 

wyposażania prowadzących je placówek, w skali wykraczającej poza 

poszczególne powiaty (na przykład pomiędzy powiatami z danego subregionu 

lub aglomeracji). 

b) Inicjatywą sprzyjającą efektywnemu wykorzystaniu funduszy na rozwój 

szkolnictwa branżowego w województwie śląskim byłoby opracowanie dokumentu 

wskazującego priorytetowe kierunki kształcenia w poszczególnych powiatach 

oraz ukierunkowanie funduszy europejskich na wspieranie kształcenia w tych 

właśnie kierunkach. Proponowany dokument zostałby opracowany przez 

samorząd województwa we współpracy z innymi interesariuszami – przede 

wszystkim samorządami powiatowymi, związkiem ZIT oraz przedstawicielami 

pracodawców. Przy wskazywaniu kierunków kształcenia, jako przesłanki 

należałoby uwzględnić: 

 cele i kierunki rozwoju wskazane w dokumentach strategicznych na 

szczeblu województwa, subregionów i powiatów, 

 obecne i prognozowane zapotrzebowanie na absolwentów 

wykształconych w poszczególnych zawodach na subregionalnych rynkach 

pracy (z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych, od których zależy 

ich dostępność), 

 aktualną lokalizację pracowni (w szkołach i centrach kształcenia) oraz 

zakładów pracy, dobrze wyposażonych w sprzęt, z którego uczniowie 

mogą korzystać kształcąc się w poszczególnych zawodach. 

Warto rozważyć opracowanie dokumentu w ramach trwających obecnie prac nad 

strategią rozwoju edukacji w województwie śląskim. Natomiast gdyby okazało się 

to niemożliwe – proponujemy zapisanie w strategii działania polegającego na 

opracowaniu proponowanego dokumentu. 

2) Warto, żeby szkoły w większym stopniu zapewniały uczniom możliwość udziału w 

zajęciach prowadzonych przez osoby aktualnie wykonujące zawody związane z 

programowaniem, a także korzystania ze wskazówek takich osób dotyczących 

perspektyw i kariery zawodowej. Wydaje się, że dyrekcja znacznej części szkół nie 

docenia w wystarczającym stopniu pożytków z takich przedsięwzięć (kontrastuje to z 

powszechną świadomością innych potrzeb, związanych ze wzmacnianiem potencjału 

szkół oraz rozwijaniem kompetencji uczniów). Dla szkół, których kadra jest obciążona 

bieżącymi zadaniami dydaktycznymi i administracyjnymi, nawiązywanie i rozwijanie 

współpracy z wiodącymi pracodawcami (podobnie jak z uczelniami) jest zadaniem 
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trudnym do podjęcia. Szkoły napotykają także poważne ograniczenia polegające na 

braku możliwości zaoferowania osobom prowadzącym zajęcia stawek porównywalnych z 

wynagrodzeniami w przedsiębiorstwach.  

Dlatego wskazane byłoby zaplanowanie i zrealizowanie koordynowanego przez Urząd 

Marszałkowski przedsięwzięcia (w formie projektu niekonkurencyjnego, wspieranego z 

FE SL 2021-2027) polegającego na nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy szkół z 

pracodawcami, a także z uczelniami. Szczególnie pożądane jest włączenie w realizację 

projektu działających w województwie śląskim liderów branż związanych z 

programowaniem. Takie przedsiębiorstwa dysponują zarówno potencjałem do udziału w 

przygotowywaniu uczniów techników do pracy w zawodach związanych z 

programowaniem, jak i motywacją do angażowania się w takie przedsięwzięcia, 

wynikajacą m.in. z perspektywy pozyskania odpowiednich kandydatów do pracy. 

Współpraca w ramach proponowanego przedsięwzięcia obejmowałaby: rozwijanie 

kompetencji uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz opracowywanie 

programów nauczania. Oprócz potrzeb przedstawionych w tym raporcie, za 

ukierunkowaniem projektu na kompetencje związane z programowaniem przemawia 

wskazanie w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych jako jednej z inteligentnych specjalizacji regionu 

(Zarząd Województwa Śląskiego 2021b: 77-78). Do rozważenia pozostaje, czy 

wspieraniu kształcenia w zawodach związanych z programowaniem powinien zostać 

poświęcony oddzielny projekt, czy jeden z komponentów szerzej zakrojonego projektu. 

Przy tworzeniu koncepcji proponowanego przedsięwzięcia, wskazane jest wykorzystanie 

doświadczeń zdobytych dzięki realizacji projektu „Śląskie. Zawodowcy”. 

3) Praktyczna nauka zawodu u pracodawców niejednokrotnie nie jest w wystarczającym 

stopniu skoordynowana z zajęciami w szkole. Warto, żeby pracownicy szkół 

odpowiedzialni za organizowanie PNZ u pracodawców oraz nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, wspierani przez dyrekcje szkół, zacieśniali współpracę w tym zakresie z 

pracownikami przedsiębiorstw zaangażowanymi w kształcenie uczniów. 

4) Kandydatom do szkół ponadpodstawowych oraz uczniom, którzy już rozpoczęli w nich 

kształcenie w zawodach związanych z programowaniem, warto uświadamiać korzyści 

wynikające z wczesnego poznawania specyfiki pracy w poszczególnych zawodach. 

Zmniejszy to ryzyko straty czasu wynikającej z nietrafnego wyboru kierunku kształcenia, 

zwiększy natomiast szanse dopasowania potencjału i zainteresowań uczniów oraz pracy, 

do której wykonywania będą się przygotowywali. Pobudzanie zainteresowania młodzieży 

tymi zagadnieniami powinno iść w parze z rozwojem poradnictwa zawodowego. 
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5) Szkołom, nauczycielom i uczniom można ponadto rekomendować korzystanie ze 

wsparcia w zakresie kształcenia w zawodach związanych z programowaniem, którego 

zapewnienie jest rekomendowane w poniższej tabeli Instytucji Zarządzającej FE SL 

2021-2027. 

Przedstawione w poniższej tabeli rekomendacje oraz sposób ich wdrożenia mają charakter 

warunkowy: zależą od tego, jakie rozstrzygnięcia dotyczące programów współfinansowanych 

z funduszy Unii Europejskiej w Polsce zostaną przyjęte na poziomie krajowym. 
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Tabela 5 Wnioski i rekomendacje  

L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Sposób wdrożenia Adresat 

1 Potrzebne jest rozwijanie kompetencji nauczycieli 
techników w szerokim zakresie niezbędnym do nauczania 
uczniów programowania – obecnie przede wszystkim w 
zakresie programowania aplikacji mobilnych, 
zaawansowanych aplikacji webowych, robotów 
przemysłowych, maszyn CNC, sterowników logicznych, 
mikroprocesorów, mikrokontrolerów, a także 
organizowania pracy zespołów nad projektami 
programistycznymi, oraz uczenia się nowych umiejętności. 
Znajomość konkretnych języków programowania jest 
wśród nauczycieli niewystarczająca przede wszystkim w 
przypadku języka Python (przy czym zakres umiejętności 
potrzebnych w zawodach związanych z programowaniem 
ulega stosunkowo szybkim zmianom). – s. 43, 47-49 

Skala wspierania przez szkoły rozwoju kompetencji 
nauczycieli w zakresie programowania jest niewielka w 
stosunku do potrzeb. – s. 45-46 

Kursy i szkolenia są według nauczycieli najskuteczniejszą 
formą uczenia się programowania. – s. 51 

Dwiema najpoważniejszymi barierami ograniczającymi 
podnoszenie kompetencji przez nauczycieli są zbyt 
wysokie koszty korzystania z oferty edukacyjnej w tym 
zakresie oraz brak czasu. Deficyt czasu, który nauczyciele 
mogliby przeznaczyć na rozwój swoich kompetencji, jest 
spowodowany prowadzeniem dużej liczby zajęć (co 
wynika z jednej strony z deficytów kadrowych szkół, a z 
drugiej z niskich stawek wynagrodzeń). – s. 42-43 

Umożliwienie finansowania w 
ramach programu Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 rozwijania kompetencji 
nauczycieli w szerokim zakresie 
potrzebnym do nauki zawodów 
związanych z programowaniem, 
przy wykorzystaniu różnych 
form kształcenia, sprzyjających 
godzeniu doskonalenia 
zawodowego z innymi 
zajęciami. 

Wskazanie w dokumentach 
wdrożeniowych możliwości 
finansowania różnych form 
kształcenia, np. zarówno 
szkoleń stacjonarnych, jak i 
kursów odbywanych za 
pośrednictwem płatnych 
platform on-line (jako formy 
bardziej dostępnej ze względu 
na możliwość dopasowania 
czasu nauki do innych zadań) 
oraz w formule mieszanej 
(blended learning). 

Ze względu na dużą zmienność 
zakresu potrzebnych 
kompetencji programistycznych, 
nie należy zawężać tematów 
kształcenia nauczycieli w tym 
zakresie (np. do konkretnego 
jezyka programowania). 

Instytucja Zarządzająca 
programem Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 

2 Najczęstszym problemem utrudniającym nauczycielom 
prowadzenie zajęć z zakresu programowania, a uczniom 
efektywne korzystanie z tych zajęć, są braki w 
początkowej wiedzy lub umiejętnościach części uczniów. 
Drugie miejsce wśród problemów wskazywanych przez 
nauczycieli zajmuje zbyt duże zróżnicowanie grup 

Umożliwienie finansowania w 
ramach programu Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 zajęć rozwijających 
umiejętności w zakresie 
programowania (lub 
umiejętności związane z 

Wskazanie w dokumentach 
wdrożeniowych możliwości 
finansowania dodatkowych 
zajęć rozwijających 
umiejętności w zakresie 
programowania (lub związanych 
z programowaniem) w 

Instytucja Zarządzająca 
programem Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Sposób wdrożenia Adresat 

uczestniczących w zajęciach pod względem umiejętności 
lub zdolności. – s. 56-58 

Pomimo, że wiele szkół oferuje uczniom możliwości 
dodatkowego rozwijania umiejętności w zakresie 
programowania, skala niezaspokojonych potrzeb w tym 
zakresie jest znaczna. – s. 67-68 

programowaniem) w technikach 
oraz w szkołach podstawowych. 

technikach oraz w szkołach 
podstawowych. 

Zakres wsparcia powinien 
obejmować zarówno zajęcia 
wprowadzajace do 
programowania, jak i zajęcia 
uzupełniające kompetencje 
potrzebne do efektywnej nauki 
programowania w zakresie 
wymaganym w zawodach 
związanych z programowaniem 
na poziomie technikum oraz 
zajęcia dodatkowe dla uczniów 
o szczególnie wysokich 
kompetencjach 
programistycznych. 

W przypadku dodatkowych 
zajęć w szkołach podstawowych 
wskazane jest premiowanie 
projektów, w przypadku których 
program zajęć jest 
przygotowywany we współpracy 
z technikum prowadzącym 
kształcenie w zawodach 
związanych z programowaniem 
lub w przypadku których zajęcia 
prowadzą nauczyciele z 
techników. 

3 Znaczna część uczniów techników kształcących się w 
zawodach związanych z programowaniem nie planuje 
pracy w wyuczonym zawodzie. Brak zgodności 
planowanej ścieżki zawodowej z kierunkiem kształcenia 
stanowi problem z perspektywy efektywności 
wykorzystywania środków publicznych na edukację. Do 
takiej sytuacji przyczynia się, jak można przypuszczać, 
często nietrafny wybór kierunku kształcenia. – s. 75  

Poradnictwo zawodowe odegrało dotychczas niewielką 
rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku 

Umożliwienie finansowania w 
ramach programu Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 realizowania w szkołach 
podstawowych projektów z 
zakresu doradztwa 
zawodowego, zapoznających 
uczniów z zawodami 
związanymi z programowaniem. 

Umożliwienie finansowania w 
ramach programu Fundusze 

Wskazanie w dokumentach 
programowych możliwości 
finansowania projektów 
służących podnoszeniu jakości i 
dostępności doradztwa 
zawodowego. 

Premiowanie przy wdrażaniu 
Programu (w przypadku 
projektów doradczych 
skierowanych do uczniów 
techników, którzy kształcą się w 

Instytucja Zarządzająca 
programem Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Sposób wdrożenia Adresat 

kształcenia przez uczniów techników, którzy wybrali 
zawody związane z programowaniem. – s. 82-83 

Nawet uczniowie, którzy już kształcą się w danym 
zawodzie, niejednokrotnie mają bardzo ograniczone 
wyobrażenie na temat tego czym mogą zajmować się 
osoby, które go wykonują. Skuteczną formą poszerzania 
świadomości uczniów w zakresie ich perspektyw 
zawodowych oraz kompetencji potrzebnych w przyszłej 
pracy są różnorodne formy zajęć i staży u pracodawców. – 
s. 72-73 

Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 realizowania w technikach 
projektów z zakresu doradztwa 
zawodowego, poszerzających 
wiedzę uczniów o: 

 możliwościach 
zawodowych 
związanych 
kierunkami, w których 
się kształcą 

 kompetencjach, od 
których zdobycia 
zależą szanse 
skorzystania z tych 
możliwości. 

zawodach związanych z 
programowaniem): 

 udziału pracowników 
przedsiębiorstw 
pracujących w 
zawodach związanych 
z programowaniem w 
poszerzaniu wiedzy 
uczniów o tych 
zawodach 

 korzystania z form 
wykraczających poza 
wykłady lub 
prezentacje – takich 
jak warsztaty, 
coaching. 

4 Skala niezaspokojonych potrzeb techników w zakresie 
współpracy z pracodawcami, wykraczających poza 
prowadzenie przez pracodawców obowiązkowej 
praktycznej nauki zawodu, jest bardzo duża. – s. 86-87 

Prawie wszystkie warunki odbywania praktycznej nauki 
zawodu są u pracodawców bardziej sprzyjające niż w 
technikach. – s. 60-61 

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców oraz zajęcia z 
przedmiotów zawodowych w szkole nie są w 
wystarczającym stopniu skoordynowane. Przeszło połowa 
nauczycieli nigdy, a blisko jedna czwarta przeważnie, nie 
ma wpływu na zakres ani przebieg praktycznej nauki 
zawodu odbywanej przez uczniów u pracodawców. 
Zarazem jedna trzecia nauczycieli przyznaje, że 
pracodawcy nigdy nie mają wpływu na zajęcia 
prowadzone w szkole, a jedna czwarta, że przeważnie go 
nie mają. – s. 87-88 

Poważnym wyzwaniem, z którym nauczyciele mierzą się 
bez wystarczającego wsparcia, jest opracowywanie 
programów nauczania w zakresie programowania. – s. 27-
28 

Umożliwienie finansowania w 
ramach programu Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 projektów animujących 
współpracę pomiędzy 
technikami a pracodawcami i 
uczelniami w zakresie: 

 zapoznawania uczniów 
z zawodami (porównaj: 
rekomendacja 3) 

 praktycznej nauki 
zawodu i staży dla 
uczniów 

 doskonalenia 
zawodowego 
nauczycieli 

 prowadzenia 
dodatkowych zajęć dla 
uczniów techników 

 aktualizacji programów 
nauczania w zakresie 
przedmiotów 

Wskazanie w dokumentach 
programowych możliwości 
finansowania: 

 projektów w zakresie 
wskazanym w treści 
rekomendacji  

 dodatkowego 
wynagradzania 
pracowników szkół 
animujących i 
koordynujących 
współpracę 

 przedsięwzięć 
promocyjnych 
dotyczących 
współpracy. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego jako 
Instytucja Zarządzająca 
programem Fundusze 
Europejskie dla Śląskiego 2021-
2027 



100 

 

L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Sposób wdrożenia Adresat 

Współpraca techników z uczelniami, związana z 
prowadzeniem kształcenia w zawodach wymagających 
umiejętności programistycznych, jest jeszcze mniej 
powszechna, niż z pracodawcami. Odsetek szkół 
zaangażowanych we współpracę w poszczególnych 
formach nie przekracza kilkunastu procent. Największa 
skala niezaspokojonych potrzeb dotyczy m.in. udziału 
uczelni w przygotowywaniu programów nauczania. 
Znaczącą barierą jest brak w szkołach pracowników, 
którzy dysponowaliby czasem potrzebnym na nawiązanie 
kontaktów z uczelniami, uzgodnienie obustronnie 
satysfakcjonującego zakresu współpracy oraz jej 
prowadzenie. – s. 90-92 

związanych z 
programowaniem. 
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czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Funduszu Spójności  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 

czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 

Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz 

Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/2065124-barometr-zawodow
https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/2065124-barometr-zawodow
https://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/893127/Monitoring%202019/4c9d038e-f159-4f7d-9904-ab517c9026c6
https://wupkatowice.praca.gov.pl/documents/162604/893127/Monitoring%202019/4c9d038e-f159-4f7d-9904-ab517c9026c6
https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-slaskie-2030
https://www.slaskie.pl/content/strategia-rozwoju-wojewodztwa-slaskiego-slaskie-2030
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 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 

czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska 

współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1056 z dnia 24 

czerwca 2021 r. ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji  

 Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce  

 ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w 

procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 

189/01) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego - Załącznik nr 28  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, 

technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467) 
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