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Edytuj formularz

176 odpowiedzi
Zobacz wszystkie odpowiedzi

Publikuj statystyki

Podsumowanie
1. Płeć:
kobieta

164

93.7%

mężczyzna

11

6.3%

93,7%

2. Wiek:

71,4%

do 24 lat

35

20%

od 25 do 29 lat

125

71.4%

powyżej 29 lat

15

8.6%

20%

3. Wielkość miejsca zamieszkania:
46,8%

19,1%



0

0%

wieś

33

19.1%

miasto poniżej 5 tys.

7

4%

miasto powyżej 10 tys. do 20 tys.

12

6.9%

miasto powyżej 20 tys. do 50 tys.

14

8.1%

miasto powyżej 50 tys. do 100 tys.

11

6.4%

miasto powyżej 100 tys. do 200 tys.

6

3.5%

miasto powyżej 200 tys. do 500 tys.

9

5.2%

miasto powyżej 500 tys.

81

46.8%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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BLOK 1. STUDIA
4. Rok ukończenia studiów

32,9%

42,2%

2012

10

5.8%

2013

33

19.1%

2014

73

42.2%

2015

57

32.9%

19,1%

5. Jaki był tryb ukończenia studiów?

27,6%

23%
24,1%
12,1%

stacjonarne licencjackie

42

24.1%

niestacjonarne licencjackie

21

12.1%

2letnie magisterskie stacjonarne dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

40

23%

2letnie magisterskie stacjonarne dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich

16

9.2%

2letnie magisterskie niestacjonarne dla absolwentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich

48

27.6%

2letnie magisterskie niestacjonarne dla absolwentów kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich

7

4%

Studia licencjackie
6. kierunek:

78,1%

Pedagogika: Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

5

7.8%

Pedagogika: Organizacja Edukacji i Edukacja Regionalna

0

0%

Pedagogika: Pedagogika opiekuńcza z terapią

50

78.1%

Pedagogika: Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną

0

0%

Pedagogika: Resocjalizacja

0

0%

Pedagogika: Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

2

3.1%

Pedagogika: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

7

10.9%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Pedagogika specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

0

0%

Studia magisterskie I
6. specjalność:

34,1%

19,3%

40,9%

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0

0%

Resocjalizacja

0

0%

Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie

1

1.1%

Poradnictwo zawodowe i coaching kariery

36

40.9%

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

30

34.1%

Pedagogika opiekuńcza z terapią

17

19.3%

Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalna

0

0%

Terapia Pedagogiczna

3

3.4%

Pedagogika Kultury i Mediów

1

1.1%

Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny

2

9.5%

Resocjalizacja

0

0%

Pedagogika wielokulturowa z interwencją socjalną

2

9.5%

Studia magisterskie II
6. specjalność:
47,6%

33,3%

Pedagogika opiekuńcza z terapią

7

33.3%

Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie

0

0%

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

10

47.6%

Pedagogika Kultury i Mediów

0

0%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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7. Z jakim wynikiem ukończył(a) Pan(i) powyższe studia?

18,3%
57,7%
22,9%

5.0

40

22.9%

4.5

101

57.7%

4.0

32

18.3%

3.5

2

1.1%

3.0

0

0%

8. Czy powyższy kierunek był tym, na studiowaniu którego Panu/i najbardziej
zależało?

27,4%

tak

127

72.6%

nie

48

27.4%

tak

17

9.7%

nie

159

90.3%

72,6%

9. Czy równolegle realizował/a Pan/i inne studia?

90,3%

jakie?
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
filologia ukraińska, pedagogika: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna
zadne
historię sztuki
Edukacja wczesnoszkolna i język polski na Kolegium Nauczycielskim
Filozofia
pedagogika, zaocznie  terapia pedagogiczna
Studia magisterskie Pedagogika  studia stacjonarne po kierunku pedagogicznym i nauczycielskim,
Uniwersytet Wrocławski
Filologia polska
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
studia podyplomowe z arteterapii
podyplomowe z zakresu fryzjerstwa
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
kosmetyczne
podyplomowe
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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germanistyka
Elektronika i telekomunikacja

10. Co dziś zmienił(a)by Pan/i w swoim wyborze odnośnie powyższych studiów?

54,5%

21,6%

zmienił(a)bym uczelnię

17

9.7%

zmienił(a)bym kierunek studiów

38

21.6%

zmienił(a)bym tryb studiów

6

3.4%

nie podjąłbym/podjęłabym ponownie nauki na studiach wyższych

2

1.1%

niczego bym nie zmienił(a)

96

54.5%

nie wiem

17

9.7%

11. Czy kontynuował/a lub kontynuuje Pan/Pani kształcenie na Uniwersytecie
Wrocławskim?
tak

38

21.6%

nie

138

78.4%

78,4%

21,6%

Jeżeli tak, to na jakim kierunku:
Pedagogika
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Terapia Pedagogiczna
pedagogika
Resocjalizacja
Edukacja wczesnoszkolna i Wychowanie przedszkolne
Studia Doktoranckie Pedagogiki
Pedagogika Studia Doktoranckie
Pedagogika, terapia pedagogiczna
żadnym
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
pedagogika II stopnia
pedagogika
Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Pedagogika WPiEW
Studia podyplomowe  wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Stacjonarne magisterskie Terapia Pedagogiczna
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Terapia pedagogiczna
PedagogikaTerapia pedagogiczna
zarządzanie
psychologia
matematyka nauczycielska
Filologia angielska
Terapia pedagogiczna
germanistyka
terapia pedagogiczna
Communication Management
pedagogika  poradnictwo zawodowe i coaching kariery (studia mgr)

12. Czy kontynuuje lub kontynuował/a Pan/i kształcenie na innej wyższej uczelni?

71,1%

tak

50

28.9%

nie

123

71.1%

28,9%

Jeżeli tak to na jakiej uczelni i na jakim kierunku?
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląska Szkoła Wyższa, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Dolnośląska szkoła wyższa, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie
(oligofrenopedagogika)
Uniwersytet im Adama Mickiewicza pedagogika
Podyplomowe Studia w zakresie Oligofrenopedagogiki na wrocławskim AWFie
PWSZ
AWF we Wrocławiu
Uniwersytet Zielonogórski, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
DSW EiRONi
zadne
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, kierunek PedagogikaEdukacja wczesnoszkolna i
wychowanie przedszkolne
uczelnia DSW  Edukacja Wcesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  kierunek Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie
Początkowe
Uniwersytet Ekonomiczny. Kierunek finanse i rachunkowość

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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DSW język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Wyzsza Szkola zarzadzania i przedsiebiorczosci z siedziba w Walbrzychu kierunek Rewalidacja
uczniow ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Logopedia ogolna i kliniczna
Uniwersytet Opolski, Pedagogika opiekunczowychowawcza
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Centrum Doskonalenia Kadr  AWF Wrocław, oligofrenopedagogika
Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Dsw psychologia
AWF gimnastyka korekcyjna
Psychologia kliniczna
dsw. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryka
Uniwersytet Gdański, Praca socjalna
Kolegium Nauczycielskie
DSW pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
WSB Marketing
Wyższa Szkoła Bankowa we Wroclawiu, studia podyplomowe: Trener Biznesu
Wsth nysa,oligofrenopedagogika oraz edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dolnośląska Szkoła Wyższa  Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
WSB, Edukacja Elementarna
Wyższa Szkoła Bęzpieczeństwa w Poznaniu, Resocjalizacja i socjoterapia
Dolnośląska Szkoła Wyższa  arteterapia
WSB Opole  Kadry i Płace
DSW Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
AWF Wrocław
WSB
SWPS
Dsw  pedagogika specjalna eironi
DSW wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  pedagogika specjalna?: wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
WSZIA, Pedagogika
Politechnika Wrocławska (magisterskie: Zarządzanie) obecnie doktoranckie
SGH

13. Rodzaj studiów?

28,2%

studia licencjackie

6

5.5%

studia magisterskie

70

63.6%

studia podyplomowe

31

28.2%

studia doktoranckie

3

2.7%

Inne

0

0%

63,6%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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14. Czy kontynuuje lub kontynuował/a Pan/i kształcenie w innej formie? (np. szkoła
policealna lub na kursach?)
tak

45

26.5%

nie

125

73.5%

73,5%

26,5%

Jeżeli tak to w jakiej instytucji i na jakiej specjalności?
Promyk słońca,psychomotoryka,kurs podstawowy
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (kurs dot.
autyzmu) kursy internetowe ( dot. ADHD, dysleksji)
Dsw, edukacja przedszkolna
nauczanie etyki
kursy
DODN, WCDN, WCRS
Psychostymulacyjna Metoda Kształtowania Mowy i MYślenia Dyna ingua M.S. kurs
Dolnośląskie centrum psychoterapii
zadnej
kursy doskonalące dla nauczycieli, kurs Edukacja TRP  Twórcze rozwiązywanie problemów (Edu.
Twórcza w przedszkolu)
Kursy online
PROMYK SŁOŃCA kurs Metoda Dobrego Startu, Ruchu Rozwiającego
studia podyplomowe z zakresu poradnictwa, Uniwersytet Wrocławski
TRP twórcze rozwiązywaniem problemów w praktyce, ODN
PCEiK Oleśnica
logopedia
Kursy w centrum rozwoju twórczości i szkolenia organizowane przez bibliotekę pedagogiczną w
miejscu zamieszkania
DODN
TERAPIA PEDAGOGICZNA
kursy, np, szkoła trenerów
WCDN  Oligofrenopedagogika
Szkoła policealna, grafika komputerowa
Trener Biznesu  Orinoko Opole
Wrocławska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, 4letni kurs
Psychoterapii
kursy secjalizacyjne
tutoring
Lernstudio Barbarossa  kurs jezyka niemieckiego (szkola niemiecka)
Ośrodek Praktyk Teatralnych  aktorstwo
Kursy w różnych firmach, nie instytucjach edukacyjnych
Kursy kosmetyczne
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Gowork  kadry
kursy doszkalające
anna szywala
Zespół szkół nr6 w Szczecinie, specjalność: cukiernik
Uniwerystet Śląski  logopedia (studia podyplomowe)
Szkoła Policealna Cosinus, kierunek: Informatyka
Studia podyplomowe, j. angielski
Studium Nauk Humanistycznych Politechniki Wrocławskiej (kurs pedagogiczny)
Polski Związek Głuchych, język migowy
Firma szkoleniowa  kurs dot. administracji

15. Czy uczestniczył Pan/i w programach wymiany międzynarodowej?
tak

12

7%

nie

159

93%

93%
7%

16. Czy podejmował/a Pan/i aktywność zawodową w trakcie studiów?

32,1%

43,4%



2

1.3%

praca związana z profilem studiów lub potencjalną pracą

69

43.4%

praca niezwiązana z profilem studiów lub potencjalną pracą

51

32.1%

praktyka zawodowa (sformalizowana część studiów)

12

7.5%

praktyki (nieobowiązkowe)

2

1.3%

opieka nad dzieckiem/członkiem rodziny

9

5.7%

praca w organizacji pozarządowej

3

1.9%

nie pracowałem(am), chociaż chciałem(am) – brak możliwości

4

2.5%

nie pracowałem(am) z własnego wyboru

7

4.4%

inna
sprzedawca
sprzedawaca
Agencja Reklamowa, administrator portalu kulturalnego
dorywcze
nauczyciel
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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praca w handlu
zafna
Hostessa na promocjach + opieka nad dziećmi
wychowawca świetlicy środowiskowej
Opiekunka dziecięca w żłobku
Praca w złobku
Technik Prac Biurowych
byłam nianią, podjęłam staż organizowany przez Uniwersytet Wrocławski
praca w żłobku
nauczycielka wychowania przedszkolnego
nauka języka angielskiego oraz tańca w przedszkolu
Wolontariat w agencji hr; praktyki w ośrodku aktywizacji zawodowej
praktyka, staż związany z profilem studiów
Pierwsze 2lata studiów licencjackich praca niezwiązana z profilem studiów
Specjalista ds. HR
kasjersprzedawca
niania
pracedorywcze związane z profilem studiów
wychowawca na letnich obozach i zimowiskach
praktyka zawodowa
pracownik kina
dorywcza  ulotki
opiekunwychowawca w PS

62,5%

25%



4

25%

praca związana z profilem studiów lub potencjalną pracą

0

0%

praca niezwiązana z profilem studiów lub potencjalną pracą

10

62.5%

praktyka zawodowa (sformalizowana część studiów)

1

6.3%

praktyki (nieobowiązkowe)

1

6.3%

opieka nad dzieckiem/członkiem rodziny

0

0%

praca w organizacji pozarządowej

0

0%

nie pracowałem(am), chociaż chciałem(am) – brak możliwości

0

0%

nie pracowałem(am) z własnego wyboru

0

0%

inna
zadna
praca nie związana z kierunkiem studiów  gastronomia
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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wymiana miedzynarodowa
Praca dorywcza w fabrykach przy produkcji.
Polskie Towarzystwo Szkolne "Oświata"  nauczycielka j. polskiego

nie

16

100%

nie

BLOK 2. POSZUKIWANIE PRACY
17. Czy studia przygotowały Pana/Panią do wejścia na rynek pracy?
37,9%

tak

108

62.1%

nie

66

37.9%

tak

154

87.5%

nie

22

12.5%

62,1%

18. Czy Pan/i aktualnie jest zatrudniona?

87,5%

19. Jeśli pozostaje Pan(i) obecnie bez pracy i nie poszukuje Pan(i) pracy, prosimy
wskazać, co jest tego głównym powodem?

27,3%

36,4%

18,2%

obowiązki rodzinne i domowe

4

18.2%

kontynuacja studiów

8

36.4%

uzupełnianie kwalifikacji

1

4.5%

choroba, niesprawność

1

4.5%

niechęć do podjęcia pracy

1

4.5%

zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy

1

4.5%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Inne

6

27.3%

20. Do ilu firm/instytucji w przybliżeniu aplikował/a Pan/i) w procesie poszukiwania
obecnej pracy?
1

34

22.2%

2

15

9.8%

3

18

11.8%

4

9

5.9%

Więcej niż 5

21

13.7%

Więcej niż 10

56

36.6%

36,6%
13,7%

22,2%

21. Jak długo szukał (lub szuka nadal) Pan/Pani pracy po ukończeniu studiów?
14,3%
22,1%

50%

Pracowałem/am już podczas studiów

77

50%

mniej niż 2 miesiące

34

22.1%

2  6 miesięcy

22

14.3%

6  12 miesięcy

14

9.1%

powyżej roku

4

2.6%

nie szukałem/am i nie szukam pracy

3

1.9%

22. Poprzez jakie źródła szukał/a lub znalazł/a Pan/Pani pracę?

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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ogłoszenie…
ogłoszenie…

ogłoszenie prasowe

14

9.1%

Biuro Karier

ogłoszenie w Internecie

93

60.4%

Urząd Pracy

Biuro Karier

10

6.5%

Urząd Pracy

32

20.8%

agencje po…

agencje pośrednictwa pracy

10

6.5%

bezpośredni kontakt z pracodawcą

78

50.6%

targi pracy

targi pracy

8

5.2%

sieć kontakt…

sieć kontaktów/znajomi/rodzina

76

49.4%

prywatna fir…

prywatna firma rekrutacyjna

3

1.9%

inne
uczelniane (promotor lub wykładowca)
inneźródła
źródła…

2

1.3%

nie dotyczy – nie szukam/ łam pracy

1

0.6%

Inne

13

8.4%

bezpośredn…

nie dotyczy…

ogłoszenie prasowe 14 9.1%
ogłoszenie w Internecie 93 60.4%
Biuro Karier 10 6.5%
Urząd Pracy 32 20.8%
agencje pośrednictwa pracy 10 6.5%
bezpośredni kontakt z pracodawcą 78
50.6%
targi pracy 8 5.2%
sieć kontaktów/znajomi/rodzina 76 49.4%
prywatna firma rekrutacyjna 3 1.9%
inne źródła uczelniane (promotor lub
wykładowca) 2 1.3%
nie dotyczy – nie szukam/ łam pracy 1
0.6%
Inne 13 8.4%

Inne
0

20

40

60

80

23. Jakimi kryteriami kierował/a się Pan/i przy wyborze pracodawcy?

23. Jakimi kryteriami kierował/a się Pan/i przy wyborze pracodawcy?
możliwość r…
możliwość…
wysokość w…
zabezpiecz…
obowiązki z…
dogodna lo…
solidność or…
pewność za…
kadra przys…
dobra atmo…
renomowan…
chęć podjęc…
Inne
0

20

40

60

80

możliwość rozwoju zawodowego

93

60.4%

możliwość awansu

49

31.8%

wysokość wynagrodzenia

59

38.3%

zabezpieczenie socjalne  dodatkowe świadczenia rzeczowe i finansowe

31

20.1%

obowiązki zawodowe zgodne z posiadanymi kompetencjami

81

52.6%

dogodna lokalizacja miejsca pracy

74

48.1%

solidność organizacji  przestrzeganie prawa pracy

27

17.5%

pewność zatrudnienia

61

39.6%

kadra przyszłych współpracowników

17

11%

dobra atmosfera pracy

67

43.5%

renomowana nazwa/prestiż organizacji

15

9.7%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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chęć podjęcia jakiejkolwiek pracy

35

22.7%

Inne

6

3.9%

24. Które kryteria okazały się najważniejsze dla pracodawcy, u którego podjął/ęła
Pan/i prace?

posiadanie…
prestiż uko…
kierunek st…
ocena na d…
wcześniejsz…
doświadcze…
znajomość j…
rekomenda…
cechy osob…
wyniki testu…
wygląd
Inne
0

25

50

75

..

posiadanie dyplomu studiów wyższych

75

48.7%

prestiż ukończonej uczelni – U.Wr.

15

9.7%

kierunek studiów/ specjalność/profil

70

45.5%

ocena na dyplomie

2

1.3%

wcześniejszy kontakt z praktyką

70

45.5%

doświadczenie zdobyte za granicą (edukacja/praca)

6

3.9%

znajomość języków obcych

23

14.9%

rekomendacje osób trzecich

42

27.3%

cechy osobowości i charakteru

101

65.6%

wyniki testu kompetencji

10

6.5%

wygląd

11

7.1%

Inne

11

7.1%

BLOK 3. PRACA ZAWODOWA
25. Jaki jest Pana(i) łączny staż pracy ogółem?

65,6%

15,6%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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nigdy nie pracowałem/pracowałam

0

0%

do 3 miesięcy

5

3.2%

powyżej 3 do 6 miesięcy

8

5.2%

powyżej 6 do 12 miesięcy

16

10.4%

powyżej 12 do 24 miesięcy

24

15.6%

powyżej 24 miesięcy

101

65.6%

26. W ilu miejscach ma Pan/i zatrudnienie?

15,6%

1

121

78.6%

2

24

15.6%

więcej niż 3

9

5.8%

78,6%

27. W jakim sektorze Pan/i pracuje?
42,9%

51,9%

państwowy

80

51.9%

prywatny

66

42.9%

w organizacjach pozarządowych

8

5.2%

28. W jakiej placówce/instytucji/firmie (lub branży) jest Pan/i obecnie zatrudniony/a?
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
szkoła podstawowa
przedszkole
Żłobek
żłobek
Dom Pomocy Społecznej
Dom Dziecka
Familijny Poznań
handel
IT
Agencja pracy
Szkoła Podstawowa

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Jack Wolfskin
Szkoła podstawowa
Place zabaw  Kinderplaneta
marketing internetowy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
WCOW
Fundacja Familijny Poznań
Kawiarnia
edukacja
SP
w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
katolickie Publiczne gimnazjum
SP nr 26 we Wrocławiu
przedszkole publiczne
placówka opiekuńczowychowawcza
Gabinet Terapii
SP Atut
grupa badawcza dsc
Publiczne przedszkole
w placówce Opiekuńczo Wychowawczej
Gry wideo
W prywatnym żłobku
Publiczna Szkola Podstawowa
Złobek
Handel
Cegielka placowka opiekunczowychowawcza wsparcia dziennego w Opolu
Powiatowy Urząd Pracy
ośrodek adopcyjny
muzeum
Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze
firma spedycyjna
Pomagam rodzicom w firmie, wcześniej pracowałam w fundacji, ale na rzecz obecnej musiałam
zrezygnować
Przedszkole, szkoła podstawowa
Przedszkole Niepubliczne
placówka interwencyjno opiekuńcza
Urząd Marszałkowski
ABC  service sp.j.
pomoc społeczna
MOPS
uczelnia wyższa
Szkoła
prokuratura rejonowa
Szkoła językowa
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Zakładzie Ubezpiezpieczeń Społecznych
Bank Credit Agricole
Szkole Podstawowej nr 61
,,BMJ  FORM''
PSP LEONARDO
W Fundacji
Uczelnia
Wydawnictwo
Agencja pośrednictwa pracy
Urząd Gminy
Niepubliczne przedszkole
PUP
Elektronika przemysłowa
Agencja zatrudnienia
Szkoła podstawowa
Szkoła Specjalna
Call Center
świetlica środowiskowa (urząd gminy)
Credit Suisse
call center
Randstad
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Andragogia Group Wrocław
Pracuję w fundacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
rekrutacyjne
DK Marketing

Policja
OPS
biuro
technikum dla młodziezy
GOPS
Szkola zawodowa (w niemczech)
Przedszkole Nr 21 w Gdyni
szkoła i fundacja edukacyjna
Poligrafia
PHU AgroAs Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j.
PCOiW
Branża związana ze sprzedażą projektów domów
Posiadam własną firmę kosmetyczną
Branża AutoMotive
biuro podróży
Publiczna szkoła
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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zespół szkolnoprzedszkolny
Zespół szkolnoprzedszkolny
szkola podstawowa
Przedszkole publiczne
Szkoła Podstawowa, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
Publiczne Przedszkole
Capgemini SSC
oddział przedszkolny w szkole
IBM
Smart Assistant
Eurobank
Technikum
Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski
Hays Poland
Kancelaria Adwokacka
Placówka Socjalizacyjnadom dziecka

29. Proszę podać pełną nazwę stanowiska:
Nauczyciel
nauczyciel
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca
opiekunka dziecięca
pedagog
nauczyciel wspomagający
Opiekunka dziecięca
wychowawca
nauczyciel świetlicy
nauczyciel wychowania przedszkolnego
sprzedawca
referent
Pomoc nauczyciela
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nauczyciel edukacji przedszkolnej
Wychowawca świetlicy szkolnej
pracownik socjalny
Opiekun
Młodszy specjalista SEO i analityki internetowej
Nauczyciel wychowawca w klasach IIII
Mlodszy wychowawca
właściciel, barista, barmanka, sprzątaczka kucharka :D
nauczyciel wychowawca, koordynator przedszkola
pedagog szkolny/ nauczyciel etyki
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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protokolant sądowy, stażysta
nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel kontaktowy
nauczyciel pierwszego etapu kształcenia
nauczyciel wychowanie przedszkolnego
Nauczyciel wychowawca
pedagog terapeuta
specjalista ds. badań społecznych
Wychowawca
Game designer
Opiekunka dzieci do lat 3
Opiekun wychowawca
Wychowawca oddzialu przedszkolnego
opiekunka dziecieca
Sprzedawcz
Pedagog wychowawca
Pomoc administracyjna
pedagog
asystent muzealny
fakturzystka
Wszystkorób
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca świetlicy
nauczyciel przedszkola
Przedszkole
asystent nauczyciela i nauczyciel świetlicy szkolnej
opiekunka
nauczycielwychowawca
pracownik ochrony  portier
Asystent rodziny
specjalista ds. administracyjnych
Nauczyciel  Pedagog Szkolny
nauczyciel
młodszy referent
lektor języka angielskiego oraz instruktor tańca animacyjnego
Starszy referent
specjalista ds. sprzedaży
Asystent nauczyciela
Monter podzespołów
NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
IT Recruitment Specialist
specjalista ds. doradztwa, wspierania i animowania ngo
Adiunkt
Specjalista ds PR
Asystent ds. rekrutacji
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Specjalista ds. Programów transgranicznych i pozyskiwania funduszy unijnych
Nauczyciel wychowania Przedszkolnego
Pośrednik pracy
Specjalista do spraw obsługi klienta
Kierownik projektu
Kierownik sprzedaży
wychowawca w świetlicy środowiskowej
Specjalista ds. organizacji szkoleń
Specjalista ds. HR
Konsultant ds. pracowników tymczasowych
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
właściciel
Koordynator ds. marketingu
opiekun
Pracownik socjalny
Starszy Specjalista ds. Rekrutcji
Trener Działu Sprzedaży
Młodszy Specjalista
Referent Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji we
Wrocławiu
specjalista d/s sprzedaży
nauczyciel przedmiotów praktycznych i teoretycznych z zakresu fryzjerstwa
Asystent rodziny
PR manager
Pedagog doradca kariery
nauczycielka edukacji przedszkolnej
asystent nauczyciela
instruktor jogi dla dzieci, instruktor zajęć teatralnowokalnych, lifecoach
Pracownik administracyjnobiurowy
Asystent ds.marketingu
Wychowawca w gupie 6 latków
nauczyciel prowadzący
Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania
Supervisor B2C
Stylistka paznokci :)
Kierownik Zmiany
Kierownik biura
sprzedawca usług turystycznych
nauczyciel zerówki
Nauczyciel rocznego przygotowania przedszkolnego
Nauczyciel przedszkola
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, pedagog specjalny wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka
Młodszy Specjalista ds. Personalnych
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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nauczyciel wychowawca
Manager do spraw jakości
Młodszy specjalista ds. egzekucji należności
konsultant ds. rekrutacji
Nauczyciel (przedmiotów zawodowych )
Asystent ososby niesłyszącej, specjalista ds. IPD, specjalista ds. administracyjnych, zastępca
kierownika
Resourcing Team Leader
Asystentka recepcji
opekunwychowawca

30. W oparciu o jaki typ umowy Pan/i pracuje?

31,3%

47,3%

umowa o pracę na okres próbny czas nieokreslony

4

2.7%

umowa o pracę na czas określony

71

47.3%

umowa o pracę na czas nieokreslony

47

31.3%

umowa cywilnoprawna (np. zlecenie, o dzieło)

17

11.3%

bez umowy

0

0%

Inne

11

7.3%

31. Ilu pracowników jest zatrudnionych w firmie, w której Pan/i pracuje?
27,5%

44,4%

do 9

26

17%

od 10 do 49

68

44.4%

od 50 do 249

42

27.5%

powyżej 249

17

11.1%

17%

32. Na jakim szczeblu stanowiska Pan/i pracuje lub pracował ostatnio?

76,2%

Kadra zarządzająca (dyrektor, prezes)

4

2.8%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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Kadra średniego szczebla (kierownik działu)

18

12.6%

Kadra niższego szczebla (pracownik szeregowy)

109

76.2%

Inne

12

8.4%

33. Forma zatrudnienia:

80,3%

Umowa o staż

5

3.3%

Umowa zlecenie

19

12.5%

Umowa o dzieło

0

0%

Umowa o pracę

122

80.3%

Samozatrudnienie

4

2.6%

Wolontariat

0

0%

Inne

2

1.3%

34. Ile czasu zajmuje Panu/Pani dotarcie do pracy?

20,3%
40,5%

36,6%

do 15 min

56

36.6%

do 30 min

62

40.5%

do godziny

31

20.3%

powyżej godziny

3

2%

nie dotyczy (pracuję w domu)

1

0.7%

35. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z osiąganych przez siebie dochodów?
zdecydowanie tak

12

7.8%

raczej tak

82

53.6%

raczej nie

34

22.2%

zdecydowanie nie

17

11.1%

trudno powiedzieć

8

5.2%

22,2%

53,6%

36. Jak długo zamierza Pan(i) pracować w obecnym miejscu?

20,1%

40,9%

13,6%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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do 3 miesięcy

5

3.2%

powyżej 3 do 6 miesięcy

8

5.2%

powyżej 6 do 12 miesięcy

15

9.7%

powyżej 12 do 24 miesięcy

21

13.6%

powyżej 24 miesięcy

11

7.1%

tak długo, jak będzie to możliwe

63

40.9%

nie wiem

31

20.1%

37. Czy wykonywana przez Pana/Panią praca jest lub była zgodna z wybrana w trakcie
studiów specjalnością/profilem?

24,7%
37,7%

zgodna

58

37.7%

pokrewna

58

37.7%

niezgodna

38

24.7%

tak

24

15.7%

nie

129

84.3%

37,7%

38. Czy pracował Pan/Pani za granicą?

84,3%

15,7%

Produkcja  Wielka Brytania
Holandia  ukladanie bukietow, Niemcy  pakowanie czekolady
Praca na stanowisku pracownika magazynowego we Włoszech
USA  kelnerka
Włochy opiekumka do dzieci
zbiory
opiekunka dziecięca  Francja
Wielka Brytania  pracownik produkcji
Niemcy, kontroler jakości
Pedagog, doradca kariery w niemczech
UK. Manager
Niemcy  kelnerka i opiekunka osób starszych
W Irlandii, w charakterze pokojówki
anglia sprzedawca
Opiekunka do dzieci  Francja
Niemcy, nauczycielka j. polskiego
pracownik produkcji, Niemcy, Holandia
Niemcy, Stany Zjednoczone
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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niemcy.praca na roli, sezonowo

39. Dla ilu pracodawców (włączając samozatrudnienie oraz obecne miejsce pracy)
pracował/uje Pan(i) po uzyskaniu dyplomu pedagogiki?
18,4%
32,2%

jednego

58

38.2%

dwóch

49

32.2%

trzech

28

18.4%

czterech

12

7.9%

Inne

5

3.3%

38,2%

40. Czy zmieniał/a Pan/Pani miejsce pracy?
46,8%

tak

82

53.2%

nie

72

46.8%

53,2%

41. Jeżeli tak, to ile razy?
3
1
2
raz
4
Raz
7
5
około 5
4 razy

42. Jeśli zmieniał/a Pan/i miejsce pracy, to co było powodem zmiany?

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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niesatysfak…
nieodpowie…
nieadekwat…
brak zainter…
niewykorzy…
brak możliw…
brak możliw…
złe relacje…
trudne waru…
złe stosunki…
mobbing
wypalenie z…

niesatysfakcjonujące wynagrodzenie

39

49.4%

nieodpowiednia atmosfera pracy

33

41.8%

reorganizac… do posiadanym kompetencji stanowisko pracy
nieadekwatne

względy rod…

24

30.4%

chęć zmiany

brak zainteresowania pracą

10

12.7%

chęć zdoby…

niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji

25

31.6%

Inne

brak możliwości doskonalenia zawodowego

33

41.8%

brak możliwości awansu

24

30.4%

złe relacje między pracownikami

14

17.7%

trudne warunki pracy

18

22.8%

złe stosunki z kierownictwem

9

11.4%

mobbing

9

11.4%

wypalenie zawodowe

2

2.5%

względy rodzinne

5

6.3%

reorganizacja lub likwidacja zakładu pracy

4

5.1%

chęć zmiany

32

40.5%

chęć zdobycia nowych kwalifikacji u nowego pracodawcy

27

34.2%

Inne

12

15.2%

0

8

16

24

32

niesatysfakcjonujące wynagrodzenie 39 49.4%
nieodpowiednia atmosfera pracy 33 41.8%
nieadekwatne do posiadanym kompetencji
stanowisko pracy 24 30.4%
brak zainteresowania pracą 10 12.7%
niewykorzystywanie posiadanych kwalifikacji
25 31.6%
brak możliwości doskonalenia zawodowego 33
41.8%
brak możliwości awansu 24 30.4%
złe relacje między pracownikami 14 17.7%
trudne warunki pracy 18 22.8%

BLOK 4. OCENA POSIADANYCH KOMPETENCJI
43. Czy Pana/i zdaniem na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na zdobyte przez
Pana/Panią na studiach wiedzę i umiejętności?
zdecydowanie tak

19

12.4%

raczej tak

89

58.2%

raczej nie

26

17%

zdecydowanie nie

4

2.6%

trudno powiedzieć

15

9.8%

17%

58,2%

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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44. W jakim stopniu wykorzystywał/a/uje Pan/Pani kompetencje nabyte w trakcie
studiów?

15,7%
45,1%

29,4%

wykorzystuję wszystkie kompetencje

8

5.2%

wykorzystuję większość kompetencji

45

29.4%

część z nich wykorzystuję

69

45.1%

tylko w niewielkim stopniu

24

15.7%

wcale nie wykorzystuję

7

4.6%

45. Które z kompetencji zdobytych podczas studiów na wybranej specjalności
wykorzystuje lub wykorzystywał Pan/Pani w pracy?

komunikatywność
Miękkie i twarde:)
wszystkie
Umiejętność radzenia sobie z dziećmi ze skłonnoscią do agresywnych zachowań
Cierpliwość, którego uczy (dez)organizacja UWr
Pewność siebie, elokwencja, wiedza, talent plastyczny
Interpersonalne, budowania autorytetu, komunikacyjne, perswazji, elastyczności.
Metody pracy z dziećmi z trudnościami
umiejętność pracy z klientem trudnym, umiejętność wykorzystania empatii,
umiejętności obserwowania dzieci, obserwowanie zaburzeń, komuniakacja na tematy związane z
wychowaniem dzieci
umiejętność pracy z osobą dorosła
aktiwizacja metod pracy,zabawy integracyjne
nie jestem w stanie w tej chwili wymienić
Wiedza teoretyczna
współpraca z rodzicami, praca z dziećmi z trudnościami
metody i formy pracy
umiejętność radzenia sobie z dziećmi z zaburzeniami
Psychologię rozwojową, kompetencje wychowawcze
Nie wiem
dopiero na ostatnim semestrze 3co roku mielismy okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w
sposób praktyczny, które rzeczywiście są w pracy niezbędne. Więc różnego rodzaju pomysły do
pracy z dziećmi, róże formy tej pracy sa bardzo przydatne
kończyłam ped. opiekuńczą, a dalej EWiWP i pracuję jako nauczyciel więc studia mgr wykorzystuję
w tym momencie zatrudnienia
rozwiązywanie konfliktów
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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znajomość rozwoju dziecka
Podejscie do ludzi
Metody wychowawcze, dydaktyka pedagogiczna
Psychologia rozwoju, metodyka, dydaktyka,
spoleczne
potrafię przeprowadzać wywiad środowiskowy, uważam że sztuki negocjowania, rozmowy
kreatywność
brak
Kiedy pracowałam z dziećmi były to: metodyka pracy z grupą, poznane gry i zabawy, wiedza z
zakresu psychologii rozwojowej, kompetencje związane z doświadczeniem nabytym w czasie
praktyk
znajomość psychologii rozwojowej , treści z wczesnego wspomagania rozwoju
żadne
związane z prowadzeniem grupy wychowawczej
umiejętność komunikacji z pracownikami
warsztatowe
nie wykorzystuje żadnych
Praca z rodziną
nie wiem
wykorzystywałam umiejętności pracy z dziećmi
kompetencje komunikacyjne, poradnicze, terapia pedagogiczna
dydaktyczne i wychowawcze
organizacja pracy
trudno powiedzieć, najwięcej zależy od osobowości oraz ogólnych wartości i ideałów, które
wchłonęłam podczas całego stoku studiów. To jak rozumieć swoją rolę, terminy pedagogiczne,
obszary, na które warto zwracać uwagę
umiejętność komunikowania się z ludźmi, więcej motywacji do pracy, mniej strachu przed występami
publicznymi
UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA
 rekrutowanie pracowników (analiza CV)
prowadzenie badań społecznych,
Wiedzę, współprace z ludzmi, coaching,
Komunikacja z ludźmi,znajomość psychologii czlowieka, negocjacje, umiejetnosc pisania tekstow
dzieki pisaniu mgr, odporność na stres, znajomość technik manipulacji mową ciała
Planowanie własnej ścieżki kariery, pisanie projektów unijnych, organizacja czasu i miejsca pracy,
praca w zespole, praca pod presją czasu
Kompwtencje komunikacyjne
Poradnictwo zawodowe
Asertywność, umiejętność rozmowy, otwartość, planowanie działań, języki obce, wyszukiwanie
informacji
ze studiów licencjackich wykorzystuje bardzo wiele  przede wszystkim wiedzę zdobytą podczas
studiów, ale i różne umiejętności zdobyte na praktykach. studia mgr na terapii pdg  były błędem,
czego bardzo żałuję; poradnictwo zawodowe dało mi sporo wiedzy, która planuję w przyszłości
wykorzystać (po ok 5 latach planuje założyć firmę trenerską)
Umiejętność pracy w grupie, odnajdywania informacji, tworzenie prezentacji
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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kompetencje w zakresie metodyki pracy oraz komunikacji interpersonalnej
wiedzę dotyczącą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rodzaje prowadzenia zajęć, potrzebne
materiały, problemy dnia codziennego, jak sobie z nimi radzić
Wiedza, kompetencje interpersonalne
rozmowy o charakterze terapeutycznym, wiedza na temat metod wych.
wystąpienia publiczne, komunikatywność, umiejętność wykonywania wielu zadań wraz z dobrą
organizacją
wiedzę z zakresu poradnictwa i coachingu
prowadzenie poradnictwa zawodowego, predyspozycji zawodowych
Umiejętności miękkie
kompetencje z zakresu poradnictwa i
Umiejętność pracy w stresie
umiejetnosc efektywnej komunikacji
żadne
Wystąpienia publiczne
organizacjynje
umiejętność pracy w grupie
Kierowanie rodziców do Poradnii PsychologicznoPedagogicznych.
komunikacyjne
Pracując jako asystent rodziny wykorzystuje się wiele z kompetencji nabytych studiując na
poradnictwie i pomocy psychopedagogicznej
Umiejętność prowadzenia rozmowy.
Glownie kompetencje z komunikacji interpersonalnej, doradztwa, zarzadzania i rozwiazywania
problemow.
umiejętność komunikacji interpersonalnej
zarządzanie zespołem, budowanie relacji, komunikatywność
Diagnoza dziecka
kompetencje społeczne
Te dotyczące szkoleń
zarządzanie ludźmi, coaching, ale ogólny, trochę wiedzy z psychologi i prawa pracy
kompetencje komunikacyjne; umiejętność samodzielnego uczenia się
Organizacja pracy
metodyczne i merytoryczne
przygotowanie merytoryczne
umiejętność pisania scenariuszy zajęć oraz wszelkie umiejętności praktyczne zdobyte podczas
praktyk pedagogicznych
animowanie czasu wolnego; umiejętnośc pracy w grupie; umiejętnośc prezentacji
Sposoby prowadzenia zajęć w przedszkolu, psychologia dziecka.
praca w grupie, języki obce, komunikacja interpersonalna, podstawowa wiedza nt. marketingu,
brandingu, pr, kreowanie wizerunku,
klarowne formułowanie myśli i sądów
społeczne, interpersonalne
Umiejętność pracy w grupie , umiejętność przedstawiania prezentacji i prowadzenia zajęć
kompetencje z zakresu procesu edukacji osób dorosłych, z zakresu budowania pozytywnych relacji
w społeczności lokalnej i mniejszości kulturowej, z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, z
https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics
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zakresu koordynowania działań i przewodzenia zespołowi
Kwestie związane z rekrutacją
Umiejętność znajdywania odpowiedzi samodzielnie
kompetencje specjalistyczneciagły samorozwój.Szeroko rozumiana empatia.

46. Jakich umiejętności brakowało/ brakuje Panu/i w wykonywanej pracy?

żadnych
Asertywność
mało praktyki
Podstaw praktycznych
Kreatywności
Twardych  technicznych
Specjalizacyjnych z resocjalizacji
Praktycznych
Wiedzy praktycznej
prowadzenia księgowości :O
rozległej wiedzy teaoretycznej, takiej, która globalnie traktuje temat
z zakresu diagnozy, znajomości prawa oświatowego
wystąpienia publiczne
umiejętności z zakresu prawa karnego
dobrej metodyki
pewności siebie
Praktyki
Umiejętności praktycznych, wiedzy o aktualnych trendach w wychowaniu i poradnictwie,
umiejętności znalezienia się na rynku pracy i prestiżu Uczelni, warsztatowych, studium przypadku
umiejętność wypełniania dokumentow
współpraca z rodzicem,
praca z trudnym wychowawczo dzieckiem
umiejętności praktycznych
Programuje slabo
Większego nacisku na praktykę niż teorie
Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom
Więcej praktyki
znajomosc dokumentacji
pisałyśmy dużo konspektów, jednak rzadko sprawdzano czy potrafimy przeprowadzić zajęcia
pokory
umiejętności logistyczne
Nie pracuję w zawodzie
brak umiejętności w pracy z dziećmi trudnymi
asertywne wyrażanie słowa "nie", pewność siebie
organizacyjnych
żadnych nie brakuje
nie wiem
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ciężko powiedzieć
Zbyt mało i pobieżnie realizowany temat diagnozy pedagogicznej (szczególnie pod względem
praktycznym), praktyczne aspekty pracy pedagoga (w tym współpraca z instytucjami)
praktyczne  gry i zabawy ruchwe, integracyjne, przy muzyce
praktyki
doświadczenia
praktycznych, wiedzy stricte użytkowej dotyczącej funkcjonowania placówek, dokumentów,
realizowania planów rocznych itp.
wiedzy o metodach pracy z dziećmi z zespołem adhd, aspergera
UŻYCIA METOD W PRAKTYCE
 komunikacji zespołowej
kompetencje trenerskie
Jezyki obce, obsluga exela
Znajomość języka niemieckiego
drugiego języka obcego
Wiedzy dotyczącej branży, charakteru pracy w agencji zateudnienia
Znajomości prowadzenia dokumentacji w
Umiejętności, które kształtują się w trakcie zdobywania doświadczenia oraz umiejętności
specjalistycznych, dających uprawnienia do stosowania np. konkretnej metody pracy
praktyki jako osoba trzecia, niekoniecznie wrzucanie "na głęboką wodę"
Zarządzanie zasobami ludzkimi
umiejetność pracy z dziećmi trudnymi
praktycznych
Metody diagnozy i terapii pedagogicznej, prowadzenie pracy korekcyjnokompensacyjnej
płynnego dostosowania zdobytej teorii do sytuacji mających miejsce w pracy codziennej
N/A
Excel
Nie brakowało/nie brakuje mi umiejętności w wykonywanej pracy.
Brak
Własnej organizacji
Na razie zadnych.
elastyczności
praca z dzieckiem niepełnosprawnym
Przedsiębiorczość, kreatywność, negocjowanie
brak
zdecydowanie praktycznych
wiedzy merytorycznej i technologicznej (których oczywiście można było się nauczyć, czy też uczę się
tego stale)
umiejętności praktycznych  za mało godzin dotyczących s=zmian w oświacie i radzenia sobie z
dokumentacją
umiejetnosc tworzenia planow pracy, indywidualnych programów itd.
umiejętności praktycznych, np. wypełnianie dokumentacji
wiedzy praktycznej oraz najnowszej wiedzy teoretycznej
Umiejętność rozmawiania z rodzicami
wiedza praktyczna
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Praktycznego podejścia do pracy  nie same teorie
Czasem brak umiejetnosci kontrolowania swoich emocji,stresu wynikającego z charakteru pracy.

47. Jakich kompetencji zdaniem pracodawcy  brakowało/ brakuje Panu/i w
wykonywanej pracy?

nie wiem
żadnych
brak informacji
brak
Nie dotyczy
mało praktyki
Kreatywności
Twardych  technicznych (ale to nie ta branża)
pewności siebie, chęci wystąpień publicznych
znajomości prawa oświatowego, kwalifikacji do zajęć terapeutycznych
z zakresu prawa karnego
uprawnień do nauki języka angielskiego
poczucia własnej wartości
Praktyki
zadnych
pewności siebie
Zadnych
Nie jest mi to wiadome
Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom
Więcej praktyki.
praktyki w różnych formach terapii
umiejętności logistyczne
wszystkie posiadam
żadnych nie brakuje
dotychczas brak informacji zwrotnej
praktyki
podstawowych informacji dot. organizacji życia w placówkach, podstaw prawnych
trudno powiedzieć
Jezykowych
Jezyki obce
Znajomość języka niemieckiego
większej znajomości Excela
nic nie brakowało :)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
N/A
Wiedzy sprzedażowej
Mój pracodawca nie nigdy nie miał zastrzeżeń do moich umiejętności.
Brak
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Jak wyzej.
samodzielności
pracodawca nie stwierdził
Umiejętności związane z obsługą programów komputerowych
w dziedzinie HR i języków
doświadczenia i przygotowania merytorycznego, ale wyszedł z założenia, że tego można się
nauczyć, trzeba tylko chcieć, a ważne są umiejętności pracy z człowiekiem
nie otrzymałam takiej informacji
Umiejętności utrzymywania dyscypliny wśród dzieci.
Kwalifikacji nauczycielskich
Obecny pracodawca nie ma do mnie zastrzeżeń (odbywaja sie regularne rozmowy na te tematy)
Zbytnie zaangażowanie emocjonalne,zbyt wysoka empatia

Liczba odpowiedzi dziennie
40
30
20
10
0

https://docs.google.com/forms/d/17iw6ncOlMqX5wE9lH0XHWHMPi5xoOqZExmGK9Rr2s/viewanalytics

32/32

