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PODSUMOWANIE REALIZACJI ZADANIA NR 2 

 

Tytuł zadania nr 2: Opracowanie diagnozy stanu edukacji przedsiębiorczej w szkolnictwie 

podstawowym (w wybranym regionie Polski) za pomocą badań jakościowych (desk research) oraz 

badań ilościowych (na reprezentatywnej próbie uczniów - konsumentów usług edukacyjnych). 

 

Okres realizacji zadania: 01.06.2022 r - 31.10.2022 r 

 

Cel zadania: Zbadanie mocnych oraz słabych stron, potencjalne szanse i ryzyko transferu wiedzy 

biznesowej w szkolnictwie podstawowym (w wybranym regionie Polski) za pomocą jakościowych i 

ilościowych metod badawczych oraz opracowanie diagnozy stanu szkolnictwa przedsiębiorczego 

obejmującego opis problemów i perspektywicznych kierunków jego rozwoju. 

 

Rezultaty realizacji zadania: Opracowana diagnoza stanu edukacji przedsiębiorczej w szkolnictwie 

podstawowym w województwie zachodniopomorskim obejmująca opis problemów i 

perspektywicznych kierunków jego rozwoju za pomocą jakościowych badań teoretycznych (desk 

research) oraz ilościowych badań empirycznych (na reprezentatywnej próbie uczniów z pokolenia 

Alfa - konsumentów usług edukacyjnych).  

 

W ramach badań teoretycznych (desk research)  przeanalizowane cechy kształtowania kompetencji 

przedsiębiorczych w europejskim systemie edukacji oraz system szkolnictwa podstawowego w 

województwie zachodniopomorskim. Diagnoza zawiera dogłębną analizę aktualnego stanu edukacji 

formalnej i nieformalnej w zakresie przedsiębiorczości w szkołach podstawowych województwa 

zachodniopomorskiego. 

 

Podstawą ilościowych badań empirycznych były dane uzyskane z sondażu diagnostycznego 252 

uczniów szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim z pokolenia Alfa (urodzeni po 

2010 roku) jako konsumentów usług edukacji przedsiębiorczości. Do przeprowadzenia ankiety 

wykorzystano technikę PAPI. Centralnym punktem badań empirycznych jest ocena poziomu 

satysfakcji respondentów z jakości edukacji przedsiębiorczej, która została przeprowadzona za 

pomocą metodyki CSI (Customer Satisfaction Index) i IPA (Important Performance Analysis). 

Oprócz tego badania obejmowały ocenę intencji i postaw przedsiębiorczych oraz samoocenę 

kompetencji przedsiębiorczych. 

 

Diagnoza zawiera analizę SWOT i kompleksowe rekomendacje w różnych obszarach, mających za 

cel opracowanie perspektywicznych działań i kierunków rozwoju edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości w szkołach podstawowych województwa zachodniopomorskiego. 

 

Kamienie milowe: 

№ Nazwa Status wykonania 

2.1 Przygotowanie kwestionariusza ankiety do ilościowych badań 

empirycznych 

Wykonywano 

31.08.2022 r 

2.2 Przeprowadzenie sondażu diagnostycznego na próbie (N=250 osób) 

uczniów szkoły podstawowej z udziałem firmy zewnętrznej 

Wykonywano 

31.10.2022 
 


