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Problemy kszta∏cenia w zawodach Technik spedytor
i Technik logistyk
Ârednie szkolnictwo zawodowe jest
tradycyjnie wa˝nym elementem polskiego systemu oÊwiatowego (rysunek
1). Jednak w latach 90. minionego stulecia podstawami jego funkcjonowania
zacz´∏o chwiaç malejàce zainteresowanie m∏odzie˝y Êrednim wykszta∏ceniem
technicznym. Podobny zanik zainteresowania obserwowany by∏ w tym czasie
równie˝ w zasadniczych szko∏ach zawodowych.
Mala∏o tak˝e zainteresowanie szko∏ami policealnymi, oferujàcymi przygotowanie zawodowe na bazie liceum ogólnokszta∏càcego, poniewa˝ alternatywà
sta∏y si´ studia wy˝sze I stopnia (tak zwane studia licencjackie), oferujàce wy˝sze
wykszta∏cenie zawodowe w czasie nauki
tylko o rok d∏u˝szym, ni˝ w szko∏ach policealnych.
Powy˝sze uwarunkowania wp∏yn´∏y
na sytuacj´ szkó∏ Êrednich na rynku
edukacyjnym. Cz´Êç techników zawodowych uleg∏a likwidacji lub przekszta∏ceniu w licea zawodowe albo licea techniczne. Reforma systemu oÊwiatowego,
jaka dokona∏a si´ w 1999 roku, doprowadzi∏a do likwidacji tych dwóch ostatnich typów liceów, wprowadzajàc w ich
miejsce licea profilowane. Zmiana ta
w ma∏ym stopniu wp∏yn´∏a na zainteresowanie m∏odzie˝y Êrednim wykszta∏ceniem zawodowym. WejÊcie Polski do
Unii Europejskiej poczàtkowo równie˝
nie da∏o impulsu do zmian, poniewa˝
wi´kszoÊç tak zwanych „starych cz∏onków UE” uruchomi∏o mechanizmy chroniàce w∏asne rynki pracy przed nap∏ywem cudzoziemców z nowych paƒstw
cz∏onkowskich. Jednak post´pujàca liberalizacja na unijnym rynku pracy,
otwieranie si´ przed polskimi pracownikami kolejnych granic oraz atrakcyjnoÊç tych˝e pracowników, której pod∏o˝em by∏a i jest dysproporcja warunków ekonomicznych panujàcych w Polsce i w innych paƒstwach Unii Europejskiej, spowodowa∏y odp∏yw pracowników z polskich przedsi´biorstw za gra-

nic´. Ten mechanizm nie tylko spowodowa∏ spadek bezrobocia w Polsce, ale
wywo∏a∏ wyprzedzajàcy go w wielu
dziedzinach niedobór pracowników. Na
przyk∏ad, w przypadku zawodów mechanicznych czy budowlanych, odp∏yw
pracowników w po∏àczeniu z malejàcym od lat zainteresowaniem m∏odzie˝y zawodami technicznymi spowodowa∏ wr´cz wystàpienie na rynku pracy
luki pokoleniowej.
Rosnàcy popyt na pracowników doprowadzi∏ do odwrócenia trendu zwiàzanego z zainteresowaniem kszta∏ceniem zawodowym i wywo∏a∏ ponowny

wzrost zainteresowania zasadniczym
i Êrednim szkolnictwem zawodowym,
które po okresie dekoniunktury odbudowuje swojà pozycj´ w systemie
oÊwiatowym. Nie jest to proste, poniewa˝ cz´Êç nauczycieli dysponujàcych
przygotowaniem zawodowym do prowadzenia nauki w przedmiotach specjalistycznych w mi´dzyczasie odesz∏a
z zawodu nauczycielskiego lub zmieni∏a kwalifikacje, a szko∏y dostosowujà swojà ofert´ edukacyjnà do aktualnego zapotrzebowania, zg∏aszanego
przez rynek pracy i mo˝liwoÊci kszta∏cenia.

Rys.1. System edukacyjny w Polsce przed i po reformie z 1999 roku.
èród∏o: biuro uznawalnoÊci wykszta∏cenia I wymiany mi´dzynarodowej
http://www.buwiwm.edu.pl/sdd/schemat.htm

Poszukiwany STA˚YSTA W DZIALE ZAKUPÓW
Faurecia Walbrzych Sp. z o.o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1c/2090275.htm

Logistyka 4/2007

13

Koncepcje i strategie logistyczne

Tab. 1. Podzia∏ godzin w okresie kszta∏cenia w zawodzie technik spedytor na poszczególne bloki programowe.

Nazwa bloku programowego

Minimalna proporcja godzin w okresie kszta∏cenia /%/*

Transportowo - spedycyjny

40

Ekonomiczno - ubezpieczeniowy

20

Logistyczny

20

Spo∏eczno-prawny

10

RAZEM

90**

* Dotyczy kszta∏cenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
** Pozosta∏e 10% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kszta∏cenia do potrzeb rynku pracy.
èród∏o: Podstawa programowa kszta∏cenia w zawodzie Technik spedytor – symbol cyfrowy 342[02].
Tab. 2. Podzia∏ godzin w okresie kszta∏cenia w zawodzie technik logistyk na poszczególne bloki programowe.

Nazwa bloku programowego

Minimalna proporcja godzin w okresie kszta∏cenia /%/*

Logistyka

35

Podstawy transportu i spedycji

20

Zarzàdzanie zapasami i magazynem

25

Spo∏eczno-prawny

15

RAZEM

95**

* Dotyczy kszta∏cenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
** Pozosta∏e 5% godzin pozostaje do rozdysponowania przez autorów programów nauczania na dostosowanie kszta∏cenia do potrzeb rynku pracy.
èród∏o: Podstawa programowa kszta∏cenia w zawodzie Technik logistyk – symbol cyfrowy 342[04].

Technik spedytor i Technik logistyk
jako zawód
Sytuacja na rynku edukacyjnym oraz
rosnàce zainteresowanie logistykà,
podsycane medialnà popularnoÊcià tego okreÊlenia sprawi∏y, ˝e cz´Êç szkó∏
Êrednich i pomaturalnych zwróci∏o
swojà uwag´ na mo˝liwoÊç kszta∏cenia
w zawodach Technik spedytor i Technik
logistyk. TrafnoÊç tych decyzji potwierdza rynek pracy. Pracodawcy sygnalizujà brak pracowników z wykszta∏ceniem
zasadniczym i Êrednim w transporcie,
spedycji i logistyce oraz du˝à fluktuacj´
w tych dwóch grupach pracowników.
Decyzje szkó∏ znajdujà umocowanie
prawne w Rozporzàdzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 maja 2004 roku w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego1.
Prze∏om dokona∏ si´ za sprawà dwóch
decyzji Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu, skutkujàcych umieszczeniem
w tej˝e strukturze zawodów: Technik
spedytor2 – 30.12.2004 roku oraz Technik logistyk3 – 20.07.2005 roku. Decyzja ministra wyprzedzi∏a podobnà decyzj´ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, który umieÊci∏ logistyk´ w wykazie kierunków kszta∏cenia w szko∏ach
wy˝szych dopiero w 2006 roku4.
Cz´Êç szkó∏ Êrednich i policealnych
szybko zareagowa∏a na decyzje swojego ministra resortowego. Z badaƒ przeprowadzonych przez Wy˝szà Szko∏´
Logistyki w styczniu 2006 roku wynika,
˝e nauczanie w jednym z tych zawodów prowadzi∏o oko∏o 105 szkó∏ Êrednich i policealnych5. W roku szkolnym
2006/2007 niektóre z nich promowa∏y
pierwszych absolwentów.
Obowiàzujàce treÊci kszta∏cenia sà silnie nasycone zagadnieniami specjalistycznymi, co gwarantuje dobre przygotowanie zawodowe absolwenta szko∏y
Êredniej. W tabeli 1 pokazano proporcje

poszczególnych bloków programowych
w okresie kszta∏cenia w zawodzie Technik spedytor, a w tabeli 2 podobne dane
dla zawodu Technik logistyk.
W przypadku obu zawodów minister
pozostawi∏ pewnà niewielkà liczb´ godzin do dyspozycji szkó∏ w celu dostosowania treÊci nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Jednak program
nauczania, okreÊlony w podstawach
programowych obu zawodów, sprawia
nauczycielom trudnoÊci w jego realizacji i wymaga powa˝nych korekt.

Problemy towarzyszàce nauczaniu
w zawodach Technik spedytor
i Technik logistyk
W styczniu 2007 roku Wy˝sza Szko∏a
Logistyki przeprowadzi∏a na próbie 48
szkó∏ Êrednich i policealnych badania
ankietowe, dotyczàce problemów zwià-

1 Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dziennik Ustaw
Nr 114 poz. 1195 z dnia 19 maja 2004 r.).
2 Program nauczania. Technik spedytor. 342[02]. Dla technikum i szko∏y policealnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 342[02]/SP/MENiS/
2002.07.02.
3 Program nauczania. Technik logistyk. 342[04]. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 342[02]/T,SP/MENiS/2004.07.20.
4 Rozporzàdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dziennik Ustaw 2006 Nr 121
poz. 838 z dnia 7 lipca 2005 r.). Wy˝sza Szko∏a Logistyki, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uzyska∏a Decyzjà Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego nr
DRS-2-05-4005-51/07 z dnia 22 lutego 2007 r., pozwolenie do prowadzenia kszta∏cenia na tym kierunku.
5 èród∏o: Âwitalska I., Âwiat∏owski J., Fechner I. „Problemy towarzyszàce kszta∏ceniu w zawodach: Technik spedytor i Technik logistyk”. Wy˝sza Szko∏a Logistyki Poznaƒ 2007.
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liczba szkó∏, do których wys∏ano ankiety

liczba szkó∏, które zwróci∏y wype∏nione ankiety

liczba szkó∏, które zwróci∏y wype∏nione ankiety
dla zawodu Technik logistyk
liczba szkó∏, które zwróci∏y wype∏nione ankiety
dla zawodu Technik spedytor

Rys. 2. Liczba ankietowanych szkó∏.
èród∏o: Âwitalska I., Âwiat∏owski J., Fechner I. „Problemy towarzyszàce kszta∏ceniu w zawodach:
technik spedytor i technik logistyk”. Wy˝sza Szko∏a Logistyki Poznaƒ 2007.

zanych z kszta∏ceniem w Êrednim szkolnictwie zawodowym w zawodach technik spedytor i technik logistyk. Celem
badaƒ by∏o rozpoznanie problemów
zwiàzanych z realizacjà procesu dydaktycznego dotyczàcego kszta∏cenia.
W szczególnoÊci badania mia∏y umo˝liwiç nauczycielom wypowiedzieç si´
w sprawach dotyczàcych jakoÊci merytorycznej programów nauczania, treÊci
nauczania, liczby godzin poÊwi´conych
na ich przekazanie oraz dost´pnoÊci
podr´czników i materia∏ów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli. W niektórych z badanych szkó∏ prowadzono
nauczanie w obu zawodach, w innych
tylko w jednym. Stàd liczba odpowiedzi
by∏a wi´ksza od liczby badanych szkó∏
(rysunek 2).
Ankieta zawiera∏a dziewi´ç (w przypadku zawodu Technik logistyk) lub 11
(w przypadku zawodu Technik spedytor) arkuszy – po jednym dla ka˝dego
przedmiotu nauczania. Na arkuszach
umieszczono pi´ç pytaƒ:
• Czy liczba tematów pokrywa si´
z liczbà godzin lekcyjnych?
• Czy przedmiot dostosowany jest do
wieku ucznia?
• Czy tematyka zaj´ç jest zrozumia∏a
dla ucznia?
• Czy literatura jest dost´pna?
• Czy Êrodki dydaktyczne wymagane
do prowadzenia zaj´ç sà dost´pne?
Respondenci przy ka˝dym pytaniu
mieli do wyboru dwie odpowiedzi:
„tak” i „nie”. W przypadku odpowiedzi
„nie” proszeni byli o umieszczenie ko6

mentarza w polu „Uwagi”. Lokalizacj´
respondentów pokazano na rysunku 3.
Zwraca uwag´ du˝a liczba szkó∏ Êrednich i policealnych deklarujàcych nauczanie w tych dwóch zawodach w Województwie Âlàskim.
Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e realizacji
procesu dydaktycznego towarzyszà liczne problemy, z którymi borykajà si´ nauczyciele i dyrekcje szkó∏6. Programy nauczania zosta∏y ocenione przez nauczycieli krytycznie jako wymagajàce zmian.
Nauczaniu towarzyszy niepokój uczniów
i nauczycieli o przebieg egzaminu zewn´trznego w zakresie przedmiotów

Rys.3 Badania WSL 2007. Uzyskane odpowiedzi, a siedziba respondentów
èród∏o: Âwitalska I., Âwiat∏owski J., Fechner
I. „Problemy towarzyszàce kszta∏ceniu w zawodach: Technik spedytor i Technik logistyk”. Wy˝sza Szko∏a Logistyki Poznaƒ
2007.

zawodowych. Ogromnym problemem
jest brak podr´czników szkolnych dla
uczniów. Brakuje tak˝e podr´czników
dla nauczycieli o rozszerzonym punkcie
widzenia na program nauczania w szko∏ach Êrednich i policealnych. Dotkliwie
odczuwalny jest brak pomocy dydaktycznych, brak specjalistycznych laboratoriów (wymaganych przez program nauczania) oraz ich wyposa˝enia. Uzyskany bogaty materia∏ badawczy dostarczy∏
wielu interesujàcych szczegó∏owych informacji. Ze wzgl´du na ograniczonà obj´toÊç artyku∏u, z wielu przekrojów analitycznych warto przytoczyç dwa, które

Rys. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: „czy literatura jest dost´pna?” dla poszczególnych
przedmiotów kszta∏cenia w zawodzie Technik logistyk (N oznacza liczb´ odpowiedzi na pytanie).
èród∏o: Âwitalska I., Âwiat∏owski J., Fechner I. „Problemy towarzyszàce kszta∏ceniu w zawodach:
Technik spedytor i Technik logistyk”. Wy˝sza Szko∏a Logistyki Poznaƒ 2007.

ibidem.
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Ponadto, w roku akademickim 2007/
2008 Wy˝sza Szko∏a Logistyki uruchamia trzysemestralne studia podyplomowe logistyki, których program uwzgl´dnia potrzeby dokszta∏cania zawodowego nauczycieli. Dodatkowo uczelnia
utworzy∏a bank pomocy dydaktycznych,
w którym za poÊrednictwem strony internetowej (www.wsl.com.pl) udost´pniane sà materia∏y dydaktyczne i wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne.

Podsumowanie

Rys. 5. Struktura odpowiedzi na pytanie: „czy Êrodki dydaktyczne wymagane do prowadzenia
zaj´ç sà dost´pne?” dla poszczególnych przedmiotów kszta∏cenia w zawodzie Technik logistyk
(N oznacza liczb´ odpowiedzi na pytanie).
èród∏o: Âwitalska I., Âwiat∏owski J., Fechner I. „Problemy towarzyszàce kszta∏ceniu w zawodach:
Technik spedytor i Technik logistyk”. Wy˝sza Szko∏a Logistyki Poznaƒ 2007.

wskazujà na szczególnie dotkliwe problemy, jakimi sà dost´pnoÊç literatury
(rysunek 4) i Êrodków dydaktycznych (rysunek 5). W przypadku obu zawodów
skala tych problemów jest podobna. Problemów jest jednak wi´cej. Dotyczà one
mi´dzy innymi braku laboratoriów, Êrodków finansowych niezb´dnych do ich
utworzenia oraz wyposa˝enia uwzgl´dniajàcego potrzeby i mo˝liwoÊci szkó∏,
zaspokojenia potrzeb w zakresie do-

kszta∏cania zawodowego nauczycieli,
niedostosowania treÊci nauczania do
wieku ucznia itp.
Odpowiedzià na zg∏oszone problemy
sà dzia∏ania, jakie podj´∏a Wy˝sza
Szko∏a Logistyki. We wspó∏pracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania
oraz gronem nauczycieli szkó∏ Êrednich
przygotowywane sà podr´czniki dla
uczniów do poszczególnych przedmiotów7 (fot. 1).

W przypadku kszta∏cenia zawodowego (studia wy˝sze I stopnia) szczególnie cenni sà kandydaci na studia posiadajàcy dodatkowà motywacj´ na podbudowie wczeÊniej odebranego wykszta∏cenia i przygotowania zawodowego, wyniesionego ze szko∏y Êredniej.
Mo˝na oczekiwaç, ˝e w przypadku takich studentów procesowi dydaktycznemu w szkole wy˝szej b´dzie towarzyszy∏o nie tylko bierne przyswajanie
wiedzy, ale merytoryczny dialog pomi´dzy wyk∏adowcà i studentem. Ponadto
b´dzie mniej rozczarowaƒ w tej grupie
studentów pierwszego roku studiów,
którzy podj´li nauk´ zwabieni modà na
logistyk´, szumem medialnym wokó∏
niej, reklamà kierunku studiów itp.
Wspó∏praca szko∏y wy˝szej ze szko∏ami Êrednimi buduje rzeczywistà, a nie
tylko formalnà wi´ê w ∏aƒcuchu dydaktycznym, a kszta∏cenie staje si´ procesem, w którym eliminowane sà bariery
i nieciàg∏oÊci na rzecz tworzenia wartoÊci, jakà jest dobre wykszta∏cenie i przygotowanie zawodowe absolwentów.
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W 2006 roku Instytut Logistyki i Magazynowania by∏ inicjatorem i wydawcà pierwszego podr´cznika dla szkó∏ Êrednich pt. „Podstawy logistyki”.
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