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Program:Erasmus +
Kluczowe działanie:
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Czas trwania projektu: 1 września 2018 r. - 31 grudnia 2020 r. / 28 miesięcy
Tytuł projektu: UniVET - kształcenie uniwersyteckie czy zawodowe?
Numer projektu2018-1-DE02-KA202-005015
Wyniki analizy czynników wpływających na decyzje dotyczące kariery:
1 września 2018 r. - 28 lutego 2019 r.
Dlaczego młodzi ludzie decydują się na kształcenie zawodowe lub studia uniwersyteckie?
W oparciu o to pytanie od września 2018 r. do końca lutego 2019 r. w ramach projektu
UniVET przeprowadzono badanie porównawcze czynników mających wpływ na decyzje
dotyczące wyboru ścieżki kariery zawodowej.
Na podstawie otrzymanych wyników rozpoczęto prace nad stworzeniem narzędzia do
pomiaru potencjału i zainteresowań młodych ludzi, aby wesprzeć ich w decyzjach
dotyczących zawodowej przyszłości. Prace powinny zostać zakończone pomiędzy
marcem a październikiem 2019 r. Podstawową ideą tego przedsięwzięcia jest to, że jeśli
założymy, że najważniejsze czynniki wpływające na decyzję zawodową młodego
człowieka są możliwe do zmierzenia, to na ich podstawie można również doradzić
efektywne indywidualne doradztwo.
W perspektywie długoterminowej projekt UniVET ma na celu wspieranie decyzji
dotyczących przyszłości zawodowej młodych ludzi we wszystkich krajach partnerskich.
Wszystkie zainteresowane decyzjami młodych ludzi osoby powinny być informowane o
możliwościach dalszej ścieżki zawodowej także w obszarze kształcenia i szkolenia
zawodowego. W tym kontekście należy podjąć działania dla wzmocnienia prestiżu
kształcenia i szkolenia zawodowego w porównaniu do szkolnictwa wyższego. Jednym z
głównych celów niniejszego projektu jest także zwiększenie świadomości na temat
możliwości szkolenia zawodowego wśród wszystkich grup docelowych.
„UniVET - kształcenie i szkolenie uniwersyteckie czy zawodowe” jest prowadzone przez
TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG i jest finansowane z programu Unii Europejskiej
Erasmus +. Konsorcjum projektu składa się z członków z Niemiec, Hiszpanii, Litwy, Włoch
i Polski.
Partnerzy
TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG (Kolonia / Niemcy)
- Bildungszentren des Baugewerbes eV (Krefeld / Niemcy)
- Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH (Kerpen / Niemcy)
- Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras (Wilno / Litwa)
- Centro Edile A. Palladio (Vicenza / Włochy)
- International Formation Center S.L (Madryt / Hiszpania)
- Instytut Badań Edukacyjnych (Warszawa / Polska)
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Na początku tego projektu partnerzy projektu omawiali kryteria wyboru dostępnych
badań do dalszych analiz, aby móc skoncentrować się na najważniejszych czynnikach.

Partnerzy zgodzili się wybrać istniejące raporty i wyniki badań na podstawie kryteriów
pokazanych na powyższym rysunku.
Następnie wszyscy partnerzy podsumowali wszystkie wyniki swoich badań, aby stworzyć
kwestionariusz dla grup docelowych, takich jak uczniowie szkół średnich, osoby
przedwcześnie kończące naukę, rodzice, szkoły, pracodawcy oraz stażyści.
Dodatkowo, w celu określenia głównych czynników wpływających na orientację
zawodową młodych ludzi i otrzymywania bardziej różnorodnych opinii, wszyscy partnerzy
zorganizowali pięć międzynarodowych warsztatów w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii,
Litwie i Polsce. Te wydarzenia zgromadziły co najmniej dziesięciu ekspertów krajowych i
dziesięciu międzynarodowych.
P1: Jakie są główne czynniki wpływające na decyzje zawodowe młodych ludzi i czynniki
decyzyjne w kształceniu i szkoleniu zawodowym lub na uniwersytecie?
P2: Jakie są główne cechy osobowości, które wpływają na wybory zawodowe?
P3: Dlaczego uczniowie coraz częściej szukają wyższego wykształcenia, chociaż
kształcenie i szkolenie zawodowe byłoby bardziej odpowiednie?
Tworzenie kwestionariuszy
International Formation Center S.L z Madrytu na podstawie danych dostarczonych przez
partnerów oraz informacji pozyskanych w czasie krajowych warsztatów, opracowało
kwestionariusz do mierzenia głównych czynników mających wpływ na podejmowane przez
młodych ludzi decyzje. Kwestionariusze zostały przygotowane w odniesieniu do różnych
grup docelowych.
W rezultacie, między listopadem 2018 r. a styczniem 2019 r. przeprowadzono ankietę w
grupach docelowych i jako bezpośredni rezult - opisano główne czynniki wpływające na
decyzję.
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Ocena ankiety
Po zebraniu odpowiedzi z pięciu kwestionariuszy ze wszystkich grup docelowych we
wszystkich pięciu krajach, wyniki poszczególnych grup docelowych zostały
podsumowane, a następnie wszystkie odpowiedzi na pytania zostały zakodowane.
Używając kodów numerycznych dla różnych odpowiedzi, można było następnie
zidentyfikować różnice ilościowe między poszczególnymi pytaniami.
Poniższe diagramy w graficzny sposób przedstawiają wyniki z otrzymanych ocen. W
sumie wypełniono 564 kwestionariuszy, z których każdy zawiera 20–30 odpowiedzi
(łącznie prawie 17 000 pozycji), częściowo były to również pytania otwarte, a ich pełna
ocena przedstawia znacznie większą ilość danych, które ocenę można dostarczyć w razie
dalszego zainteresowania.
Zgodnie z celami projektu partnerzy skupili się na głównych czynnikach wpływających na
decyzje dotyczące kariery, a także na różnice między poszczególnymi krajami.
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Podczas ankiety wypełniono 564 kwestionariuszy z pięciu różnych grup docelowych,
wszystkie zawierały 20–30 odpowiedzi na pytania zamknięte (łącznie prawie 17 000
pozycji), a częściowo były to również pytania otwarte.
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Cechy osobowości, które mają wpływ na wybory dotyczące kariery zawodowej: Suma danych od
wszystkich respondentów [szkoły średnie/studenci/VET (n=430)]
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W sumie 430 uczniów szkół średnich, studentów, osób przedwcześnie kończących naukę i praktykantów (VET) odpowiedziało na pytanie, o to
które trzy cechy osobowości miały znaczący wpływ na ich decyzje zawodowe. W tym kontekście najczęściej wymieniana była motywacja, z 222
wskazaniami.
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Ponieważ motywacja była najczęściej wymieniana w tym kontekście, warto zauważyć, że ta cecha została uznana za dość istotną, zwłaszcza
na Litwie i w Hiszpanii, gdzie stanowiła ponad 20% wskazań z ogółu, odpowiednio 240 i 284 odpowiedzi. Według badania motywacja jest
również najważniejszą cechą w Niemczech. We Włoszech najważniejszą cechą osobowości wydaje się ambicja (14,2% z 240 odpowiedzi).
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Warto zauważyć, że „chęć samorozwoju” została uznana za najważniejszą cechę, przede wszystkim w Polsce, gdzie stanowiła 14,34% z 244
wskazań. Na przykład na Litwie ta cecha osobowości nie ma prawie większego znaczenia (3,33% z 240 odpowiedzi).
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Na tym wykresie pokazano cechy osobowości, które są oceniane rzadziej, a przez to są uznane za mniej ważne. Najmniej ważna okazała się
zdolność przystosowywania się i gotowość do poświęceń. Pod tym względem wszyscy respondenci ze wszystkich krajów partnerskich byli
zgodni i konsekwentnie wskazywali ją na ostatnim miejscu we wszystkich krajach.
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Te sześć czynników wymienionych wyżej można sklasyfikować w skali od 1 do 5 według siły wpływu na decyzje dotyczące kariery. Staje się
jasne, że najwyższą ogólną wartość przypisano dostępnym informacjom o istniejących możliwościach kariery. Było to szczególnie widoczne na
Litwie, gdzie 80 respondentów osiągnęło średni wynik na poziomie 4,2. Co zaskakujące, pośród respondentów z Niemiec, nauczyciele i szkoły
wydają się nie mieć prawie żadnego wpływu na decyzje zawodowe ponad 100 osób (średnio 1,8).
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Przygotowany kwestionariusz obejmował także dziewięć kryteriów o większym znaczeniu dla przyszłych aspiracji zawodowych. Wszystkie
zostały ogólnie ocenione jako co najmniej „ważne”. Nie można tu wskazać znaczących różnic.
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Kwestionariusz obejmował także dziewięć kryteriów o większym znaczeniu dla przyszłych aspiracji zawodowych. Wszystkie zostały ogólnie
ocenione jako co najmniej „ważne”. Nie można tu wskazać znaczących różnic. Jedynie „status w społeczeństwie”, „zatrudnienie w moim
rodzinnym mieście” i „możliwość studiowania / pracy za granicą” miały nieco mniejsze znaczenie (średnio 3,3) niż inne.
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Na pytanie, co ułatwia podjęcie decyzji dotyczących kariery zawodowej młodych ludzi, w czterech grupach docelowych (licealiści, studenci i
osoby przedwcześnie kończące naukę, stażyści w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz rodzice), łącznie 308 respondentów, jak pokazano
tutaj, odpowiedziało: „Odpowiedź na to pytanie nie była obowiązkowa”. Znaczące jest to, że zdecydowanie najważniejszym czynnikiem było
rozpowszechnianie informacji o możliwościach poszczególnych ścieżek kariery. Ponadto często wymieniano również świadomość mocnych
stron oraz prowadzonego doradztwa. W tym kontekście konsorcjum partnerskie z dumą może obwieścić swoje plany dotyczące analiz oraz
konsultacji w celu lepszego wsparcia młodych ludzi w podejmowaniu decyzji zawodowych.
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Powyższa tabela pokazuje, dlaczego praktykanci lub studenci wybrali konkretną ścieżkę kariery. Prawie połowa wszystkich 254 respondentów
wymieniła możliwości i perspektywy kariery (44,28%) jako powód oprócz osobistych zainteresowań (43,37%). Odpowiedź na to pytanie była
dobrowolna.
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Szczegółowy opis tej grafiki można znaleźć na następnej stronie.
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Na pytanie o to, co oprócz czynników zapisanych w kwestionariuszu, miało decydujący
wpływ na decyzje dotyczące kariery, aspekt „osobistych zainteresowań” był wymieniany
bardzo często. Odpowiedź na to pytanie była dobrowolna. Wszystkie odpowiedzi
pozyskane w toku badania zostały na końcu zgrupowane. Poniższe informacje zostały
znalezione pod wskazanymi słowami kluczowymi:


Osobiste zainteresowania, zdolności i wizje: np. hobby, życzenia, pragnienia,
talenty, upodobania, ambicje, kompetencje, umiejętności, plany, powołanie, cele,
chęć, potrzeby, kondycja fizyczna, motywacja, zabawa



Rodzina i przyjaciele / Środowisko społeczne / inne osoby: rodzice,
dziadkowie, trenerzy, szkoła, przedstawiciele różnych zawodów, historie sukcesu
z bliskiego otoczenia, praca ludzi wokół mnie, zaangażowanie społeczne, wpływy
społeczne, problemy społeczne, środowisko społeczne



Czynniki ekonomiczne: stopa zatrudnienia, możliwość znalezienia pracy,
gospodarka, popyt na rynku pracy dla tego rodzaju specjalistów, bezpieczeństwo,
długoterminowość, pieniądze, wynagrodzenie, poprawa sytuacji finansowej,
lepsze życie, szanowane wynagrodzenie



Możliwości / perspektywy kariery: zastosowanie nowej wiedzy, Chęć rozwoju
zawodowego, rozwój zawodowy, możliwość rozwoju w firmie, opcja Ewolucji,
możliwości awansu



Czynniki w miejscu pracy: moja obecna praca, różnorodność pracy,
zróżnicowane życie codzienne, treść studiów, treść pracy, aspekty moralne,
praca w sektorze, który pomaga ludziom

Na podstawie wyników pierwszego etapu, którym była „analizy przyczyn” dlaczego
młodzi ludzie decydują się studiować na uniwersytecie lub wziąć udział w kształceniu i
szkoleniu zawodowym, w ramach kolejnej fazy projektu, to jest do jesieni 2019r. zostanie
utworzone narzędzie pomiaru potencjału i zainteresowań młodych ludzi.
Celem, który przyświeca temu projektowi, jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w
zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej poprzez udzielanie zindywidualizowanych
porad na podstawie indywidualnie ustalonych mocnych stron.
Od kwietnia 2019 r. zostanie opracowana sprawdzona metoda analizy w celu
przeprowadzenia pierwszej próby tej analizy potencjału we wszystkich krajach
partnerskich do końca października 2019 r.
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