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Projekt pt. „Edu-nawigator – aplikacja analityczno-prognostyczna dla edukacji  
w woj. mazowieckim” realizowany jest przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz  
Rynku Sp. o.o. w ramach Priorytetu IX PO KL: Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach (Działanie 9.2.: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego). 

Wypracowane  innowacyjne  rozwiązania wpisują się 
w priorytety polityki publicznej realizowanej przez 
władze Mazowsza.  

W ramach konferencji stanowiącej rodzaj konsultacji  
społecznej z interesariuszami projektu Patronat 
Honorowy udzielony został przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

Innowacyjne rozwiązanie opracowane w ramach projektu - 
Aplikacja Analityczno-Prognostyczna aktualizowana danymi  
z rynku pracy umożliwia:

precyzyjne monitorowanie trendów na lokalnym (powiaty oraz miasta  
na prawach powiatu) i regionalnym rynku pracy w województwie  
mazowieckim,
usprawnienie procesu dostosowywania programów nauczania oraz procesu 
doradztwa zawodowego do potrzeb rynku pracy,
tworzenie strategii edukacyjnych, wpisujących się w aktualne i przyszłe 
zapotrzebowanie gospodarki krajowej, regionalnej i lokalnej,
precyzyjne określanie popytu i podaży zawodów (w szczególności kierunków 
kształcenia) na rynku pracy (w kwartałach i w perspektywie lat),
określanie zawodów, które w perspektywie najbliższych lat będą najbardziej  
poszukiwane przez pracodawców,
określanie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności, które będą  
oczekiwane od osób pragnących dany zawód wykonywać lub kształcić się  
w nim,
szybkie i elastyczne reagowanie instytucji sektora publicznego na zmiany 
potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
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Adres strony internetowej aplikacji:
www.edunawigator.pl.hostingasp.pl 



Na system kształcenia zawodowego wpływają zmiany społeczne, 
demograficzne oraz gospodarcze:

DIAGNOZA PROBLEMÓW MAZOWIECKIEGO 
RYNKU PRACY ORAZ EDUKACJI ZAWODOWEJ  
– WYZWANIA EDUKACJI I RYNKU PRACY

Po pierwsze, zgodnie z prognozą demograficzną GUS tendencje 
depopulacyjne na Mazowszu będą trwałe w przyszłości – najniższa 
wartość jest prognozowana dla województwa mazowieckiego  
w 2024 roku. 

Po drugie, na Mazowszu mamy do czynienia ze znacznymi dysproporcjami  
na rynku pracy. Warszawa i przyległe powiaty to rejon o bardzo dobrej sytuacji 
gospodarczej, zaś obrzeża częstokroć sytuują się dużo powyżej średniego 
wskaźnika stopy bezrobocia w kraju. 

Po trzecie, badania i analizy realizowane wśród przedsiębiorców ujawniają 
występowanie zasadniczych dysproporcji między nabywanymi kompetencjami  
i umiejętnościami absolwentów a potrzebami rynku pracy. 

Po czwarte, wskaźnik NEET (odsetek osób młodych nie uczących się  
i nie pracujących) dla Mazowsza, ale i całej Polski wyraźnie wskazuje,  
iż jednym z podstawowych problemów strukturalnych jest niskie zaangażowanie 
absolwentów na rynku pracy po ukończeniu edukacji. Wskaźnik ten w Polsce 
wynosi 24,3%, w tym odsetek osób biernych zawodowo wynosi 14,4%. W krajach 
skandynawskich (Dania, Finlandia, Norwegia) wskaźnik ten kształtuje się  
na poziomie 6-9%.  Utrzymywanie się wysokiego poziomu bierności zawodowej 
wśród osób młodych oznacza bardzo wysokie ryzyko ich długookresowego 
wykluczenia z rynku pracy, a co za tym idzie – ryzyko ubóstwa i migracji  
na zagraniczne rynki pracy. 
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Deficyty źródeł informacji o podaży i popycie zawodów  
na mazowieckim rynku pracy:

Nie istnieją żadne źródła mówiące o wymaganiach jakie stawia 
współczesny rynek pracy instytucjom edukacyjnym. W takiej sytuacji 
podejmowanie przez instytucje edukacyjne decyzji dotyczących kierunków 
i sposobów kształcenia jest ryzykowne. 
 
Nie wiadomo co rynek jest w stanie zaoferować osobom, które stoją  
u progu życiowego wyboru kariery. 

Brakuje kluczowej informacji o faktycznych wysokościach wynagrodzeń, 
która na rynku pracy jest ceną, jaką pracodawcy są gotowi zapłacić  
za określone kwalifikacje. 



Potrzeby użytkowników - poszukiwania rozwiązania problemów 
systemu edukacji i rynku pracy

Przeprowadzone w projekcie wielowymiarowe badania diagnostyczne wskazują 
na to, że:

Dane Powiatowych Urzędów Pracy są podstawowym źródłem informacji  
o rynku pracy wykorzystywanym przez szkoły i placówki kształcenia zawodowego   
(76% wskazań). 

Poza nimi, wykorzystywane są konferencje i sympozja (57%), serwisy branżowe 
(55%) oraz opinie indywidualnych przedsiębiorców (50%). 

Żadne z tych źródeł nie oferują pełnej i rzetelnej informacji o stanie rynku 
pracy, ani nie dostarczają systematycznie podstawowych prognoz. 

Badani dyrektorzy szkół, pedagodzy i doradcy zawodowi zapytani o to,  
jakie inne wady posiadają ogólnodostępne źródła informacji o systemie 
szkolnictwa zawodowego wymienili:

Analiza desk research oraz badania kadry kierowniczej szkół zawodowych 
oraz pedagogów i doradców zawodowych1 wskazują, że:

informacje deficytowe, a kluczowe do podejmowania decyzji o kierunkach 
zmian programów kształcenia, to informacje od pracodawców, którzy  
na bieżąco tworzą miejsca pracy i stawiają wymagania absolwentom szkół  
oraz informują o dostępnych zarobkach w danym zawodzie, 

potrzebne są informacje o tym, jakie zawody będą w przyszłości 
najbardziej poszukiwane przez pracodawców, jakie umiejętności powinna 
posiadać osoba pragnąca je wykonywać oraz ile pracodawcy skłonni są jej 
zapłacić,

badanie procesów podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych 
przez uczniów szkół mazowieckich wskazuje, że decyzje te podejmowane  
są w warunkach dużej niepewności i ograniczonego dostępu do informacji. 
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1Badaniami zostali objęci przedstawiciele kadry kierowniczej szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz ich organów 
prowadzących posiadających siedzibę/oddział na terenie województwa mazowieckiego, odpowiedzialni za proces 
decyzyjny dotyczący oferty edukacyjnej oraz kadra pedagogiczna (pedagodzy i psycholodzy szkolni, doradcy zawodowi, 
nauczyciele) placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.

Wady ogólnodostępnych  źródeł informacji 
o systemie szkolnictwa zawodowego

przedstawiają nieaktualne dane o rynku pracy

nie zawierają informacji na temat przyszłych trendów zawodów

nie przedstawiają danych lokalnych/regionalnych

nie zawierają dodatkowych informacji dotyczących rynku pracy

są mało praktyczne

nie są funkcjonalne/są trudne w obsłudze

są nieczytelne, nieprzejrzyste

nie zawierają ogłoszeń o pracę

są płatne

26,9%

26,9%

19,4%

18,3%

12,9%

10,8%

10,8%

10,2%

9,1%



Idea projektu polega na:

ROZWIĄZANIE

dostarczeniu instytucjom administracji publicznej, szkołom i placówkom 
kształcenia zawodowego oraz uczniom bardzo precyzyjnych informacji 
dotyczących aktualnego stanu oraz prognoz na wojewódzkim oraz 
powiatowych rynkach pracy - w sposób interaktywny, za pomocą 
internetowej aplikacji, 

wdrożeniu internetowej aplikacji, która umożliwi użytkownikom 
analizę sytuacji na mazowieckim rynku pracy oraz prognozowanie  
szeregu ważnych zjawisk, w tym popytu i podaży poszczególnych grup 
zawodowych i kwalifikacji.

Korzyści płynące z wykorzystania AAP:

Z perspektywy samorządowców umożliwi bardziej racjonalne podejmowanie 
decyzji finansowych o wsparciu kształcenia zawodowego odpowiadającego 
strukturze regionalnego i lokalnych rynków pracy. Informacje pozyskane 
z Aplikacji pozwolą także na konstrukcję strategii rozwoju i finansowania 
systemu kształcenia zawodowego zmierzającego do redukcji stopy 
bezrobocia wśród absolwentów. 

Z perspektywy kuratorów i dyrektorów szkół zawodowych otrzymujemy 
możliwość monitorowania potrzeb rynku pracy, a przede wszystkim 
tworzenia nowych zawodów w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że 
po 4-letnim cyklu kształcenia absolwenci danego zawodu będą poszukiwani 
na rynku pracy. Narzędzie jest także skutecznym wsparciem dla systemu 
nadzoru pedagogicznego.  

Z perspektywy pedagogów, doradców zawodowych i nauczycieli 
otrzymujemy narzędzie do prognozowania kompetencji i umiejętności 
przypisanych dla danego zawodu przez pracodawców, co poprawia znacząco 
poprawność i jakość doradztwa zawodowego oraz procesu nauczania zawodu. 

W przypadku rodziców i uczniów Aplikacja dostarcza informacji kluczowych 
dla świadomego wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Wdrożenie systemu Aplikacji Analityczno-
Prognostycznej jest unikalne w skali kraju 
oraz w skali geopolitycznego regionu Europy 
Środkowej. 
Nie istnieją aplikacje analogiczne 
umożliwiające dokonywanie podobnego 
zakresu analiz niezależnie od dziedziny, do 
której się odnoszą.
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Aplikacja Analityczno-Prognostyczna posiada wszelkie cechy, których według 
dyrektorów, pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych brakuje 
do podejmowania kluczowych decyzji w obszarze systemu kształcenia 
zawodowego.

W Aplikacji Analityczno-Prognostycznej znajduje się obecnie 2592 zawodów  
z podziałem na:

Aplikacja zawiera także:

Aplikacja posiada cechy brakujące istniejącym, rozproszonym źródłom danych:

Przedstawia aktualne dane o rynku pracy.
Zawiera informacje na temat przyszłych 
trendów zapotrzebowania na zawody  
i kwalifikacje.
Przedstawia dane w ujęciu regionalnym  
(a także w przekroju czasowym oraz według 
poszczególnych grup zawodowych).
Zawiera dodatkowe informacje dotyczące  
rynku pracy, np. przewidywane wartości  
zatrudnienia lub zwolnienia w zawodach.
Jest praktyczna, funkcjonalna i przyjazna 
w obsłudze.
Zawiera ogłoszenia o pracę wraz z ich ilościową analizą.
Jest bezpłatna.

Aplikacja podlegała procesowi 
testowania, w którym wzięło udział  
55 potencjalnych odbiorów. Byli to  
dyrektorzy szkół zawodowych, 
techników, szkół policealnych a także 
nauczyciele, pedagodzy i doradcy 
zawodowi na co dzień zaangażowani 
w kształcenie zawodowe w różnych 
regionach Mazowsza.

40 
średnich grup 

zawodów
9

wielkich grup 
zawodów

44 
regiony 

woj. maz.

1,8 
tys.

22
tys.

ogłoszeń o pracę 
(co kwartał zbiór 
powiększany jest o 600 
ofert)

ankiet od pracodawców 
Mazowsza (repozytorium 
powiększane co 6 miesięcy  
o 7400 pracodawców).
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Źródła informacji wykorzystywane
w Aplikacji Analityczno-Prognostycznej
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Modelowanie prognostyczne bazujące na zbiorach statystyki publicznej GUS 
(55 zmiennych z Banku Danych Lokalnych) oraz na systematycznych badaniach 
reprezentatywnych gromadzących dane pozyskiwane od pracodawców  
(22 000 ankiet dotyczących zawodów, kompetencji i umiejętności) pozwoliło 
nam na opracowanie aplikacji internetowej generującej prognozy kwartalne  
i kilkuletnie podaży i popytu zawodów.

SPOSOBY GROMADZENIA DANYCH O RYNKU 
PRACY NA MAZOWSZU WYKORZYSTYWANE PRZEZ 
APLIKACJĘ ANALITYCZNO-PROGNOSTYCZNĄ 

Na potrzeby projektu opracowana została metodologia gromadzenia danych  
o najważniejszych zjawiskach charakteryzujących mazowiecki rynek pracy. 

Jako jedyni cyklicznie, co 6 miesięcy, gromadzimy informacje od 7400 
przedsiębiorców (CATI). Pozwala to na dokonywanie analiz statystycznych 
obarczonych bardzo niewielkim błędem pomiaru.

Co 6 miesięcy prowadzony jest także systematyczny przegląd i analiza ogłoszeń 
o pracę dotyczących Mazowsza. 

BAZY 
ofert pracy

BDL GUS

N=7400

badanie 
reprezentatywne

N=600

badanie 
reprezentatywne

Dane statystyki
publicznej 

CATI
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Jakie wykształcenie posiadają osoby pracujące na poszczególnych stanowiskach?
W jakich grupach wiekowych znajdują się osoby pracujące na poszczególnych 
stanowiskach?
Ilu pracowników i w jakim zawodzie planują przedsiębiorcy zatrudnić a ilu 
zwolnić?
Jakie jest przeciętne wynagrodzenie netto („na rękę”) osób pracujących na 
poszczególnych stanowiskach?
Ile wzrosną/spadną pensje w ramach poszczególnych zawodów w ciągu 
najbliższych 6 miesięcy?
Zatrudnienie według zawodów
Powody planowanych przyjęć do pracy
Powody planowanych zwolnień
Rodzaje umiejętności deficytowych
…i inne

Otrzymujemy systematycznie powiększane zbiory danych liczące setki 
parametrów systemu kształcenia zawodowego, podaży i popytu zawodów oraz 
kwalifikacji zawodowych, zawierające odpowiedzi na pytania takie jak:

WYNIKI BADAŃ PREZENTOWANE W APLIKACJI 
ANALITYCZNO-PROGNOSTYCZNEJ

prognozowanie liczby zatrudnionych pracowników w najbliższych kwartałach 
nadchodzących lat, 
prognozowanie wysokości wynagrodzeń pracowników w najbliższych kwartałach 
nadchodzących lat,
prognozy podaży i popytu na poszczególne zawody na lokalnych rynkach pracy,
modele prognostyczne liczby ofert pracy na lokalnych rynkach pracy, itd.

Aplikacja Analityczno-Prognostyczna umożliwia generowanie prognoz dla 
poszczególnych grup zawodowych, np.: 

kadry szkół i placówek kształcenia zawodowego posiadających siedzibę/
oddział na terenie województwa mazowieckiego:
 kadry kierowniczej oświaty,
 kadry pedagogicznej (pedagodzy i psycholodzy szkolni, doradcy  
 zawodowi, nauczyciele).
organów prowadzących placówki edukacyjne,
instytucji zajmujących się nadzorowaniem działań instytucji edukacyjnych,
instytucji zajmujących się analizowaniem działań instytucji edukacyjnych,
instytucji zajmujących się analizowaniem rynku pracy,
uczniów (ale także absolwentów) planujących własną ścieżkę rozwoju 
edukacyjnego oraz zawodowego,
poradni pedagogicznych prowadzących doradztwo zawodowe,
urzędów pracy,
uniwersytetów,
biur karier itp.

Odbiorcami Aplikacji Analityczno-Prognostycznej  
są przedstawiciele:



Szkolenia odbywać się będą w woj.  
mazowieckim w miastach na prawach  
powiatu, tj. w Warszawie, Radomiu, 
Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, a także  
w miastach i miejscowościach, z których  
na szkolenie zgłosi się minimum 11 osób  
uprawnionych do udziału w projekcie.

Styczeń 2014 – Grudzień 2014  
Szczegółowe terminy szkoleń będą 
ustalone po konsultacji z odbiorcami 
projektu.
Przewidywany czas przeznaczony  
na każde szkolenie wynosi 8 godzin.
W ramach czasu przeznaczonego  
na szkolenia będzie przerwa na lunch.

Ewelina Dąbrowska 
Kierownik  
organizacji szkoleń wdrożeniowych
Tel.: +48 (24) 355 77 09
e.dabrowska@asm-poland.com.pl

ELżbieta Czerniec 
Specjalista 
ds. promocji projektu
Tel.: +48 (24) 355 77 95
e.czerniec@asm-poland.com.pl

Wsparciem dla użytkowników Aplikacji jest rozwinięty system szkoleń   
oraz spotkania informacyjne i konferencja promująca innowacyjność 
zastosowanych rozwiązań.

SZKOLENIA I KONFERENCJE
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możliwość bezpłatnego nabycia wiedzy i umiejętności związanych z obsługą 
Aplikacji Analityczno-Prognostycznej,
możliwość korzystania z narzędzia ułatwiającego przygotowanie uczniów  
do wejścia na rynek pracy oraz ukierunkowanie kształcenia uczniów zgodnie 
z wymogami rynku pracy,
możliwość przygotowania uczniów do szybkiego i elastycznego reagowania  
na zmiany potrzeb regionalnego rynku pracy,
dostęp do narzędzia dostarczającego wsparcie informacyjne podczas  kreowania  
i wdrażania kierunków nauczania nowych zawodów,
zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
bezpłatne materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa w szkoleniach i konferencji. 

Korzyści z uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach i konferencji:

Miejsce szkoleń Harmonogram szkoleń

Zgłoszenia można składać pojedynczo bądź grupowo, za pomocą formularza:
http://www.pliki.asm-poland.com.pl/dokumenty/formularz_zgloszeniowy_
szkolenia_edunawigator_mazowieckie.doc

Kontakt w sprawie szkoleń: Kontakt w sprawie konferencji:

Konferencja podsumowująca rezultaty projektu

W sierpniu i wrześniu 2013 r. zostaną zorganizowane spotkania, podczas ktorych  
zostanie przedstawiona idea i funkcjonalność projektu oraz korzyści wynikające  
z korzystania z AAP. Zaproszenia na spotkania informacyjne będą rozesłane w lipcu 2013 r.

Spotkania informacyjne 

Szkolenia

W III kwartale 2013 r. odbędzie się w Warszawie bezpłatna konferencja prezentująca 
rezultaty projektu. Kampania promocyjna konferencji będzie przeprowadzona w sierpniu 
i wrześniu 2013 r.



Biuro projektu:
Ul. Wąchocka 1f,  03-934 Warszawa
Dyrektor projektu:
Sabina Bieniecka
Tel. (22) 465 86 86, +48 783 717 022 
E-mail: s.bieniecka@asm-poland.com.pl

Koordynator projektu:
ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel. (24) 355 77 00
E-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl
www.asm-poland.com.pl

Partner projektu:
CENTERKONTURA d.o.o.
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenia
tel. 01 280 34 50, 01 280 34 53, faks. 01 280 34 51
e-mail: titadestovnik@gmail.com 
www.centerkontura.si 


