ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СИСТЕМАТА НА ПОО И НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА
ТРУДА

ПОЛША: Мониторинг на реализацията на завършилите професионални
училища
Прилагаща институция: Институт за образователни изследвания и PBS (полска
изследователска компания)
Вид на практиката: инициатива в областта на политиките, национална
програма/проект, международна програма/проект
Проект, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма
„Знание, образование, развитие 2014‐2020“.
Статус: стартиращ, в етап на изпълнение, изпълнен и въведен на системно
ниво
Проектът е в начална фаза, като периодът за изпълнение 2017‐2018 г.
Кратко описание:
Това е мащабен изследователски проект, който цели да създаде, тества и развие
унифицирана система за проследяване на реализацията на завършващите
професионални училища в Полша. Тази система следва да осигурява данни,
които да позволяват формулирането на препоръки за политиките и вземането на
информирани решения за развитието на професионалното образование.
Системата ще бъде базирана основно на индивидуални данни от
административни регистри (на образованието и на социалното осигуряване),
които позволяват анализ на пътеките на развитие на всички лица, завършили
професионално образование. Методологията на проекта предвижда
комбинирането на количествени изследвания с полеви проучвания, разделени в
следните модули:
‐

‐
‐
‐

Пилотно изследване чрез повторно интервюиране на 3000 лица, които са
били обхванати в изследване на училищния живот в професионалните
гимназии, осъществено през 2015 г. от Института за образователни
изследвания сред ученици от последен гимназиален клас.
Одитно проучване, което се състои от анкета сред 14 000 ученици от 750
училища в цяла Полша и интервюта с училищни директори.
Панелно изследване в края на учебната 2016/2017 г. сред 10 000 ученици
от 600 училища, допълнено с интервюта с директори.
Повторно панелно проучване сред завършилите професионални училища,
които са участвали в панелното изследване на учениците през учебната
2016/2017 г. Изпълнението му е планирано за началото на 2018 г.

‐
‐

Проучване сред 1350 директори на професионални училища от цялата
страна
Качествени изследвания, които се състоят от 70 дълбочинни интервюта и
30 фокус‐групи с директори, собственици или представители на
управителните органи на професионални училища, учители, ученици и
завършили професионални училища, работодатели и др.

Очаква се разработените в рамките на проекта инструменти да позволят
проследяване на траекториите на всички завършващи професионално
образование на национално, регионално, местно ниво, както и на ниво
индивидуално училище.
Финансиране: Европейския социален фонд
Ключови заинтересовани страни/партньорства/отговорности
Ресурси за допълнителна информация /интернет адрес
http://losyabsolwentow.pl/

