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Apart from the results and recommendations of improving the education system 

in Gliwice, the research has other advantage and impact on education institutions 

and the environment. A group of employers engaged in taking part in interviews 

became more involved in cooperation with schools. �e research helped to activate 

the employers. �is activation resulted in the organisation of vocational training, 

study visits, lectures at schools, patronage, initiating activities in cooperation with 

schools. �e research helped to integrate the education and labour market areas. 

�e education system and employers start new initiatives and would like to cooper-

ate with each other. 

Representatives of the ducation system, employers and pupils agreed that such 

research should be carried out as monitoring every few years. �ey agreed that 

the knowledge on educational needs is important, but if it is supplemented by 

determinants and recommendations, it is more useful and will help to organise 

education adjusted both to pupils’ needs and labour market requirements.
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