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1. Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w 

ramach Modułu „Rola doradztwa zawodowego”, przeprowadzonego na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. 

Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II” Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Niniejsze opracowanie jest raportem 

cząstkowym i dotyczy jednego z sześciu subregionów województwa mazowieckiego – 

subregionu radomskiego. Badanie objęło swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie, 

czyli subregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, warszawski. W oparciu o 

raporty cząstkowe powstał raport zbiorczy przedstawiający obraz doradztwa zawodowego w 

szkołach w całym województwie. 

Celem badania było dokonanie diagnozy powszechności, stałości i jakości doradztwa 

zawodowego na różnych poziomach wyborów edukacyjnych. Badaniem zostały objęte gimnazja 

oraz szkoły ponadgimnazjalne, w tym zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika znajdujące się 

na terenie powiatów należących do poszczególnych subregionów.  

W niniejszym raporcie przedstawiono charakterystykę doradztwa zawodowego realizowanego w 

szkołach. Zidentyfikowano różnice pomiędzy wewnątrzszkolnym systemem doradztwa 

zawodowego, a działaniami prowadzonymi w tym zakresie przez podmioty zewnętrzne. 

Zweryfikowano również stopień zaangażowania szkół we wprowadzenie zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy1, w tym w szczególności dotyczących egzaminów zawodowych. Raport 

prezentuje także przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach: formy 

kształcenia i samokształcenia nauczycieli w tym zakresie, ich potrzeby oraz znajomość 

środowiska doradców zawodowych, jak również opinie na temat ich kwalifikacji i umiejętności. 

Przedstawiono także ocenę doradztwa zawodowego z perspektywy uczniów. Wskazano potrzeby 

oraz czynniki wpływające na ich wybory edukacyjno-zawodowe. Zaprezentowano rolę rodziców 

w wyborach dróg kształcenia swoich dzieci, ich postawy i zaangażowanie w tym zakresie oraz 

wiedzę na temat doradztwa zawodowego. Raport zawiera także informacje na temat 

współpracy szkół z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w tym współpracą z 

pracodawcami; ich zakres, formy oraz bariery. Przedstawiona została ocena efektywności i 

jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych na temat systemu doradztwa 

zawodowego w szkołach, roli rodziców, współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz potrzeb 

uczniów. Dodatkowo, wskazane zostały bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkołach, 

jak też dobre praktyki. Na zakończenie raportu przedstawiono wnioski i rekomendacje. 

 

2. Opis metodologii 

Badanie „Rola doradztwa zawodowego” zostało przeprowadzone w 6 subregionach 

województwa mazowieckiego przy zastosowaniu identycznej metodologii badawczej. 

W badaniu wykorzystano triangulację metod badawczych uwzględniając zarówno podejście 

jakościowe, jak i ilościowe w zakresie zbierania i analizy danych.  

                                                
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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Techniką zbierania danych w ramach podejścia jakościowego był Indywidualny Wywiad 

Pogłębiony (Individual In-Depth Interview – IDI).  

Zgodnie z założeniami badania, respondentami w części jakościowej byli zarówno 

przedstawiciele instytucji, jak i określonych grup społecznych. W subregionie radomskim 

wywiady przeprowadzono z: 

 uczniami: ostatniej klasy gimnazjum, pierwszej i ostatniej klasy technikum, pierwszej i 

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej– łącznie 10 wywiadów,  

 rodzicami: uczniów ostatniej klasy gimnazjum, uczniów pierwszej i ostatniej klasy 

technikum, uczniów pierwszej i ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 

13 wywiadów,  

 pracownikami szkół gimnazjalnych biorącymi udział w doradztwie edukacyjno-

zawodowym – 4 wywiady,  

 z osobami odpowiedzialnymi za doradztwo w technikach oraz zasadniczych szkołach 

zawodowych – łącznie 4 wywiady, 

 przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych – 2 wywiady,  

 przedstawicielami jednostek Ochotniczych Hufców Pracy: Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej – 1 wywiad, Młodzieżowego Centrum Kariery – 1 wywiad, 

 przedstawicielami Szkolnych Ośrodków Kariery funkcjonujących w ramach pozostałych 

gimnazjów na terenie subregionu – 2 wywiady, 

 przedstawicielem organizacji pozarządowej – 1 wywiad. 

Wywiady indywidualne przeprowadzono na podstawie dyspozycji, które wyznaczały ramy 

zadawania pytań, a nie stanowiły sztywnego scenariusza. W ten sposób wywiady przybrały 

formę rozmowy, w której badacz mógł pogłębić lub rozwinąć wątki ważne w kontekście 

badania. Rozmowa była nagrywana za zgodą respondenta, a z nagrania sporządzono 

transkrypcję. W przypadku braku zgody na nagranie, badacz sporządził notatkę z wywiadu. 

Uzyskany materiał badawczy został następnie poddany kategoryzacji i wstępnej analizie w 

programie do analizy treści Atlas.ti, aby usprawnić analizę jakościową. 

Część ilościowa badania została zrealizowana przy użyciu techniki CAPI (Computer Assisted 

Personal Interviewing). Ankieta techniką CAPI przeprowadzona została w szkołach, w 

których zidentyfikowano działania związane z realizacją doradztwa zawodowego. 

Respondentami byli przedstawiciele szkół zaangażowani w proces doradztwa w danej placówce. 

Badaniem zostały objęte szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja w podziale na gimnazja 

publiczne i niepubliczne.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych dążono do realizacji próby wyczerpującej całość 

populacji. Łącząc więc wyniki z części jakościowej badania z wynikami uzyskanymi w sposób 

ilościowy otrzymujemy niemal całościowy obraz doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w danym subregionie. 

W części ilościowej badania wykorzystane zostały dwa narzędzia. Pierwsze służyło do zbierania 

danych – był to system CADAS. Do analizy danych wykorzystany został pakiet statystyczny 

SPSS. Przed dokonaniem obliczeń, wyniki zostały poddane czyszczeniu – w celu wyeliminowania 
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logicznych niespójności – oraz kodowaniu – w celu umożliwienia analizy ilościowej wyników 

uzyskanych na podstawie pytań otwartych. 

 

3. Opis przebiegu badania 

Badanie realizowane było równolegle we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego 

zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej.  

W subregionie radomskim badanie terenowe w części jakościowej trwało od 29 listopada 2012 

r. do 25 stycznia 2013 r.  

Zbieranie danych w terenie techniką ilościową zrealizowano we wszystkich subregionach od 6 

grudnia 2012 r. do 4 marca 2013 r. 

Wykaz szkół do badania zarówno w części jakościowej, jak i w ilościowej pochodził z zasobów 

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty po uprzednim wygenerowaniu z Systemu Informacji 

Oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2012 r. W dniu rozpoczęcia badania aktualniejsze 

dane nie były dostępne. 

Pierwszym etapem nawiązywania kontaktu z respondentami była (w przypadku zarówno części 

jakościowej, jak i ilościowej) rozmowa telefoniczna. W następnym kroku – w zależności od 

danej metody badawczej – badacz spotykał się bezpośrednio z respondentem w umówionym 

uprzednio miejscu spotkania. 

Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem. Respondenci reprezentujący instytucje (szkoły, 

czy organizacje pozarządowe) stosunkowo chętnie brali udział w badaniu. Początkowo 

przeszkodą w realizacji badania w subregionie radomskim okazała się ogromna nieufność 

i niechęć do udziału w badaniach ze strony pozostałych instytucji. Uzyskiwanie pozwoleń  

dyrektorów generalnych trwało niemalże równie długo co przeprowadzenie badania. Badacz 

spotkał się z odmową ze strony jednej z PPP. Odmowa ta wynikała zapewne z braku doradztwa 

zawodowego w ofercie poradni2. W przypadku odmów udzielenia wywiadu, które wynikały 

z faktu braku osoby prowadzącej zajęcia z doradztwa zawodowego, wybrano do badania inną 

instytucję danego typu. Respondenci indywidualni, szczególnie rodzice, charakteryzowali się 

dużą nieufnością, często nie chcieli godzić się na nagrywanie wywiadów na dyktafon. Badanie 

wśród uczniów i ich rodziców było prowadzone dzięki kontaktom pozyskiwanym za 

pośrednictwem szkół biorących udział w badaniu. 

W subregionie radomskim przeprowadzono łącznie 38 indywidualnych wywiadów pogłębionych 

oraz 51 wywiadów CAPI z uwzględnieniem podziału na typy szkół w proporcjach ukazanych 

w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Struktura próby 

Typ szkoły Liczba Procent 

Gimnazjum (publiczne) 31 
65% 

Gimnazjum (niepubliczne) 2 

Technikum czteroletnie 7 14% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 5 10% 

                                                
2 Informacja ta uzyskana w wywiadzie rodzinnym od respondentki zainteresowanej tematem doradztwa 
zawodowego dla siebie i dzieci, regularnie odwiedzającej PPP, przy okazji wizyt u logopedy z synem, 
czytającej wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące działalności poradni.  
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Zespół szkół ponadgimnazjalnych 6 12% 

Ogółem 51 100% 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Zdecydowaną większość ankietowanych respondentów w badaniu techniką CAPI zajmujących 

się doradztwem zawodowym stanowiły kobiety (88%), co można wytłumaczyć feminizacją 

zawodu nauczyciela w polskich szkołach. 

 

4.  Przedstawienie wyników badania 

4.1 Doradztwo zawodowe w szkołach – diagnoza powszechności, stałości i zakresu 

tematycznego działań doradztwa zawodowego w szkołach 

4.1.1 Charakterystyka doradztwa prowadzonego w szkole 

Szkoły objęte są szerokim spektrum form doradztwa zawodowego. Wyniki badań ilościowych 

wskazują, że gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe (ZSZ) oferują więcej form doradztwa niż 

technika i zespoły szkół ponadgimnazjalnych (ZSP). Najczęściej wybierane formy przedstawia 

wykres poniżej. 

Wykres 1. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi >100%). 

W subregionie radomskim nie da się zauważyć istotnych trendów co do najczęściej 

wykorzystywanych form doradztwa – 7 spośród 10 form jest wspomnianych z podobna 
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częstotliwością – 24% do 35%. Większość nauczycieli deklaruje, że metody te stosuje 

regularnie. 

W 53% spośród wszystkich szkół pracuje więcej niż jeden pracownik zajmujący się sprawami 

doradztwa zawodowego. 96% z nich współpracuje ze sobą wewnątrz szkoły w codziennej 

pracy. W 92% przypadkach współpraca ta dotyczy wymiany informacji oraz w 88% 

przypadkach – organizacji zajęć i spotkań. Wewnątrzszkolna współpraca jest oceniana bardzo 

dobrze (73% wskazań) lub dobrze (23% wskazań). 

W celu klarownego przedstawienia obrazu doradztwa zawodowego w subregionie radomskim 

wyłaniającego się z badań jakościowych poszczególne typy szkół będą omówione oddzielnie. 

Najpierw opisane zostaną gimnazja, później technika, na końcu zaś szkoły zawodowe.3 

 

Gimnazja 

Cele doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych dzielą się na edukacyjne i 

zawodowoznawcze. Wiele uwagi poświęca się na przedstawienie uczniom czynników trafnego 

wyboru ścieżek dalszego kształcenia, poinformowanie ich o dostępnej ofercie szkół oraz 

przekazanie technicznej wiedzy na temat kryteriów przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych, 

liczby wymaganych punktów, profili klas.  

Są robione gazetki szkolne przeze mnie, dotyczące doradztwa i chociażby jak wygląda system 

kształcenia w naszym kraju, bo to jest istotne dla młodzieży, po to tym gimnazjum dalej mogę 

robić. Jaką mam drogę do wyboru. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Popularną formą realizowania doradztwa jest organizowanie w szkole tzw. targów szkół – 

zapraszanie dyrektorów, czasem też uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okolic, by 

zaprezentowały swoją ofertę. Takie spotkania odbywają się zazwyczaj raz w roku dla uczniów 

klas trzecich i ich rodziców, a organizowane są już po egzaminach gimnazjalnych. Nauczycielom 

chodzi głównie o zwrócenie uwagi gimnazjalistów na wagę spraw związanych ze świadomym 

wyborem przyszłej ścieżki kształcenia. 

W wielu przypadkach mamy do czynienia z bardzo szerokim rozumieniem doradztwa. Wielu 

nauczycieli realizuje „elementy doradztwa zawodowego” na innych lekcjach, co opisuje poniższy 

cytat:  

Język polski, przecież uczniowie uczą się pisać list motywacyjny, CV, prawda? Życiorys to też jest 

doradztwo. Na WOS-ie są takie zagadnienia i poświęcone są temu lekcje. Na chociażby… religia, o 

powołaniu pani katechetki mówią, więc również jest doradztwo. Tak, że bardzo różny sposób. 

Każdy wychowawca według swojego planu wychowawczego. Są tacy wychowawcy, którzy sami 

zapraszają przedstawicieli różnych zawodów do siebie do klasy i wtedy mogą uczniowie 

porozmawiać. Ja osobiście zapraszałam również kuratorów na przykład społecznych i oprócz 

profilaktyki, którą tutaj robili, mówili o niebezpieczeństwach, o tym, o tamtym, również 

przedstawiali jak wygląda ten zawód i jaką drogę trzeba pokonać, żeby uzyskać taki zawód i móc 

pracować w takim zawodzie. Jakie trzeba mieć predyspozycje, jakie trzeba mieć umiejętności. 

[Doradca w gimnazjum publicznym]  

                                                
3 W niektórych podrozdziałach technika i szkoły zawodowe omówione są oddzielnie – w innych omawia się 
je wspólnie pod hasłem „szkoły ponadgimnazjalne”. W przypadku oddzielnej analizy obu typów szkół 
wskazujemy różnice pomiędzy nimi, natomiast gdy omawiamy je razem należy rozumieć, iż podobne 
mechanizmy zaobserwowano zarówno w technikach, jak i w szkołach zawodowych. 
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Z tego powodu współpraca między nauczycielami przebiega prawidłowo. Zazwyczaj osoba 

zajmująca się doradztwem (najczęściej pedagog, ale zdarzali się też nauczyciele przedmiotowi – 

historyk, polonistka lub bibliotekarka) prosi o udostępnienie lekcji lub wskazuje godziny 

wychowawcze, na których zagadnienia z poradnictwa są poruszane. 

Ponadto, celem wielu szkół jest pogłębienie wiedzy na temat zawodów. Istnieje kilka form 

realizacji tego celu – tzw. dni kariery, prezentowanie filmów zawodoznawczych, zapraszanie do 

szkoły przedstawicieli różnych zawodów, a także zapraszanie przedstawicieli PUP z prelekcją na 

temat lokalnego rynku pracy. O ile dni kariery są działaniami cyklicznymi i planowanymi, to 

pozostałe działania są organizowane raczej ad hoc. Niekiedy młodzież ogląda np. na godzinach 

wychowawczych filmy o zawodach, na które dziś już nie ma zapotrzebowania. Czasem 

organizowana jest w szkole tablica z zawodami prezentująca, jakie kroki należy podjąć, by 

pracować w danym zawodzie.  

Trzecim celem jest identyfikowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Zajęcia tego typu są 

jednak najtrudniejsze, wymagają najwięcej czasu oraz specjalistycznej wiedzy – niektóre testy 

sprawdzające predyspozycje zawodowe lub osobowościowe mogą być przeprowadzane jedynie 

pod okiem dyplomowanego psychologa.  

Analizując ilość i stałość doradztwa w szkołach, mamy do czynienia z ogromną różnorodnością 

form i metod. Wypełnianie obowiązku nałożonego na szkoły w 2010 roku jest także rozumiane 

w rozmaity sposób. Istnieją szkoły, w których panuje przekonanie, że od roku szkolnego 

2011/2012 istnieje wymóg wpisania doradztwa w plany lekcyjne. Wśród badanych szkół 

przeważają jednak takie, w których można usłyszeć stwierdzenie:  

sprawdzałyśmy z panią dyrektor wszystkie przepisy i nigdzie nie ma zapisane, że to musi być w 

siatce godzin. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Nie przeznacza się odrębnych godzin na doradztwo. Zazwyczaj jest dla chętnych, ok 20% – i 

odbywa się tak, że jest np. na WF, gdy ktoś nie ćwiczy, to idzie do gabinetu pedagoga i 

rozwiązuje test. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Nie przeznacza się dodatkowych jednostek lekcyjnych i to jest takie „wykradane”, że tak powiem. 

Uczniowie lubią, bo to są luźne lekcje. Odbywa się to spontanicznie: To znaczy powiem tak, że 

czasami jest tak, że przyjeżdżają nasi uczniowie, którzy po prostu mówią, że na przykład mają 

bardzo fajne praktyki, bo gdzieś za granicą, albo gdzieś w Polsce i później jest taka możliwość, że 

można nawet tam zostać. Oni się wymieniają doświadczeniami mówiąc, co jest dobre, co jest 

niedobre. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby później dostać się do tej szkoły i mieć jakiekolwiek 

możliwości, żeby cokolwiek osiągnąć. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Szkoła traktuje doradztwo zawodowe jako kolejne zadanie, na którego realizację nie 

przewidziano dodatkowych funduszy, dlatego większość szkół elementy doradztwa zawodowego 

realizuje na godzinach wychowawczych. Jednak rozumienie „realizacji zadania przez szkołę” 

różni się. W niektórych szkołach pogadanka na temat Powiedzcie, gdzie wybieracie się po 

gimnazjum? uznawana jest za wystarczającą realizację doradztwa zawodowego, dlatego do 

wyników badań ilościowych należy podchodzić krytycznie. W innych szkołach na doradztwo 

przeznaczone są np. 2 godz. w drugim semestrze – wówczas do szkoły przyjeżdżają doradcy z 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, Młodzieżowego Centrum Kariery (MCK) lub Mobilnego 

Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ), by przeprowadzić warsztaty z uczniami. 

Jedynie w jednym z przebadanych gimnazjów doradztwo zawodowe zostało wpisane w siatkę 

zajęć lekcyjnych. Stało się tak dlatego, że doradztwem w szkole zajmują się dwie osoby, które 
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prowadziły wcześniej Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK)4 i sprawiły, że cała szkoła była 

zaangażowana w ten program. Udało się wówczas zgromadzić wiele materiałów, wprowadzić 

elementy doradztwa na wszystkich lekcjach przedmiotowych. Obecnie jest to kilka godzin w 

semestrze, a praca z uczniami jest prowadzona systematycznie i jest dla niej opracowany 

specjalny plan5. 

Szerszy obraz tego, jak działają SzOK-i dostarcza nam badanie ilościowe. Ze wszystkich szkół w 

subregionie radomskim, 12% ma Szkolny Ośrodek Kariery, a dodatkowe 6% korzystało z SZOK 

w przeszłości, podczas gdy 82% szkół nigdy nie miało z nim kontaktu. Proporcjonalnie więcej 

zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz zespołów szkół ponadgimnazjalnych posiada 

SZOK lub korzystało z SZOK w przeszłości w stosunku do gimnazjów. 

Wykres 2. Obecność Szkolnego Ośrodka Karier w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Wracając do analiz badania jakościowego widzimy, że oprócz doradztwa prowadzonego przez 

nauczycieli, uczniowie mają okazję spotkać się również z doradcami z instytucji zewnętrznych. 

Dla wielu uczniów spotkanie w szkole jest jedynym kontaktem z profesjonalnym doradcą, nie 

mają bowiem możliwości dojechania do większej miejscowości, w której mieści się placówka. 

Istnieją różne formy doradztwa. Szkoła, w ramach swojej działalności, włącza program 

doradztwa w inne przedsięwzięcia, np. wycieczki. Młodzież wyjeżdżając na wycieczkę np. do 

Warszawy, nie tylko zwiedza zabytki i muzea, ale odwiedza również telewizję lub lotnisko. 

Nauczyciele starają się, by w tym czasie pracownicy wymienionych miejsc opowiadali o swojej 

                                                
4 Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół 
publicznych zostały utworzone na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 - 2005. W 
latach 2003 – 2005 Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację projektu łącznie 5 
milionów zł. Organizacją konkursu, przekazywaniem środków grantowych oraz kontrolą prawidłowości 
powstawania i działalności Szkolnych Ośrodków Kariery zajęły się Ochotnicze Hufce Pracy. W czasie 3 

edycji projektu powstało 360 Szkolnych Ośrodków Kariery. Po zakończeniu 12- lub 24-miesięcznych 
okresów działalności wymaganych regulaminem projektu, z różnych przyczyn szkoły wygaszały działalność 
SzOK. W roku 2006 funkcjonowało ich 344, na koniec 2007 – liczba Szkolnych Ośrodków Kariery 
zmniejszyła się do 303. Najczęstszymi klientami SzOK są uczniowie szkoły, w której powstał SzOK oraz 
uczniowie innych szkół w danej okolicy (około 80%) i ich rodzice (ponad 10%). Kolejna grupa klientów to 
nauczyciele zainteresowani lub zajmujący się preorientacją zawodową (około 3%) i młodzież bezrobotna 
do 25 lat (1%). Niespełna 5% pozostałych klientów SzOK to wszyscy pozostali, którzy są zainteresowani 
stałym lub sporadycznym kontaktem ze SzOK. /źródło: http://www.ohp.pl/?id=9 / 
5 Przypadek ten omówiony jest szerzej w rozdziale o dobrych praktykach. 
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pracy, a także ścieżkach dojścia do zajmowanego stanowiska. Podkreślenia wymaga fakt, iż są 

to ciekawe, praktyczne zajęcia, które pozawalają uczniom coś przeżyć, dowiedzieć się czegoś w 

innej formie, niż wykład. Należy docenić innowacyjność niektórych szkół.  

Czasem uczniowie proszeni są o prezentacje różnych zawodów samodzielnie. Takie ćwiczenie 

spełnia dwie ważne funkcje – z jednej strony uczy dzieci sztuki prezentacji, z drugiej 

poszukiwania informacji – zazwyczaj w Internecie.  

Dotyczy to głównie klas trzecich, ale niekoniecznie, ponieważ jeśli organizujemy coś na terenie 

szkoły z doradztwa zawodowego, chociażby Dzień Zawodów, który był zorganizowany to był dla 

całej szkoły. Podczas Dnia Wiosny był to Dzień Zawodów, klasy przygotowywały się do 

prezentowania różnych zawodów przez cały rok szkolny. Tak naprawdę chyba w listopadzie były 

losowane zawody. Tyle ile było klas pierwszych i drugich, ponieważ trzecie mają egzamin w 

trzeciej klasie, dlatego już ich nie angażujemy do takich dużych działań i one biernie przyglądały 

się temu, ale też mogły skorzystać, prawda? Z tego wszystkiego, ponieważ podczas tego finału, 

czyli Dnia Zawodów były przygotowane stoiska. Każda klasa miała stoisko przygotowane z jakimś 

tam zawodem, który wylosowali. Było chyba siedem czy osiem tych stoisk, tak, że dość sporo. 

Dziewięć chyba klas. I to wszystko było na hali prezentowane. Przed tym uczniowie chodzili do 

zakładów pracy, wybrani, wydelegowani z danej klasy, wylosowali na przykład zawód fryzjera, 

klasa typowała dwie osoby, które pójdą do zakładu fryzjerskiego i spędzą tam cały dzień, 

dowiedzą się wszystko na temat tego zawodu, od początku do końca. Na lekcji wychowawczej 

przekażą te informacje swojej klasie, no i oprócz tego przygotują na ten Dzień Zawodów jakąś 

krótką scenkę na temat tego zawodu. Różnie, czy to w sposób humorystyczny czy bardzo 

poważnie to nie miało znaczenia i stoisko związane z tym zawodem. Tak, że było bardzo wesoło i 

fajnie i tak naprawdę wszyscy wtedy korzystali. Pierwsze, drugie i trzecie klasy. [Doradca w 

gimnazjum publicznym] 

Elementy doradztwa zawodowego mogą być realizowane również podczas wyjazdów i 

wycieczek. Jednak mankamentem tej formy jest ograniczony dostęp – na wycieczki jadą zwykle 

ci uczniowie, których rodziców stać na opłacenie jej kosztów. Uatrakcyjnianie zajęć np. poprzez 

wyjazdy do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej pozwala na zwrócenie uwagi dzieci na 

temat wyboru zawodu w ciekawy sposób. Okazuje się, że nawet słabsi uczniowie, którzy w 

klasie szkolnej nie przejawiają zainteresowania nauką, odkrywają coś dla siebie w innej 

placówce.  

Co jeszcze robimy? Na pewno wyjeżdżamy na wycieczki różne, do różnych zakładów pracy między 

innymi. Jeśli jesteśmy na jakieś wycieczce, powiedzmy w telewizji, to my również robimy tam 

doradztwo zawodowe w jakiś sposób, chociażby tak, że tam oprowadzający mówi nam o tym, w 

jakich zawodach ludzie tam pracują, jakie szkoły muszą pokończyć żeby być w tej telewizji, 

pracować w takim czy w takim zawodzie. Czy jeśli jedziemy na lotnisko to, to samo, też w ten 

sposób. No w roku szkolonym jedna, dwie, trzy wycieczki są takie organizowane. Tylko, że 

wiadomo, że wtedy już nie jedzie cała szkoła, tylko to są wybiórcze osoby, które korzystają z tej 

wycieczki. Są organizowane przez wychowawców w klasach wycieczki do zakładów pracy, czy do 

sądu na przykład. Ja też organizowałam osobiście tą wycieczkę do sądu okręgowego właśnie pod 

kątem doradztwa zawodowego. W tym roku była wycieczka do telewizji. Jeździmy do innych szkół 

na przykład na wystawę „Mózg” do Radomia jechaliśmy i tam zespół szkół i technikum i szkół 

zawodowych, więc te dzieciaki mogły sobie zobaczyć co można tam zdobyć, jakie zawody można 

zdobyć, jaką drogą. Jak wygląda szkoła. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Opisane wyżej działania mogą wydawać się chaotyczne i nieskoordynowane. Jaki więc efekt 

przynoszą ? W szkołach rzadko prowadzi się ewaluacje tego typu zajęć. Należy pamiętać, że na 

szkoły nakładanych jest coraz więcej zadań. Oprócz kształcenia, muszą spełniać coraz częściej 
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inne funkcje. Wielość zadań, bez dodatkowego wsparcia finansowego powoduje, że na 

dodatkowe zadania nie ma wystarczająco dużo czasu.  

Tylko jedna szkoła ma zajęcia z doradztwa wpisane w plan zajęć: jest to 30 minut tygodniowo, 

uwzględniając dwa etaty nauczycielek do wykorzystania zgodnie z planem zajęć. Jest to szkoła, 

w której wcześniej działał SzOK. Oprócz tego szkoła organizuje również targi pracy i salon 

perspektyw w maju, ma spis tematów do poruszenia w trakcie godzin wychowawczych oraz 

program „Jak nauczyciele ‘przedmiotowcy’ mogą realizować doradztwo zawodowe”, zakładający, 

że np. geograf może opowiedzieć o zawodzie geodety, językowcy o zawodzie tłumacza, WF-iści 

o zawodzie trenera, by w ten nieobciążający sposób przekazać wiedzę o zawodach w sposób 

ciekawszy niż wykład. 

Jednak nie zawsze wcześniejsze funkcjonowanie SzOKu zapewniło trwałość dobrych praktyk. 

Podczas badania natrafiono na przypadek, gdy w latach 2005/2007 istniał SzOK, cieszył się dużą 

popularnością wśród dzieci, ale także wśród rodziców, którzy przychodzili uzyskać poradę, jak 

stworzyć dobre CV, skorzystać z komputera i poszukać ofert pracy lub wydrukować materiały 

aplikacyjne. Wówczas etat nauczycielki odpowiedzialnej za SzOK był finansowany przez program 

ministerialny, a w drugim roku przez gminę. Mimo sukcesów, władze gminy nie zdecydowały się 

na kontynuację programu tłumacząc się brakiem środków (gmina dysponuje niewielkimi 

środkami finansowymi, kilka dużych zakładów zawiesiło swoją działalność). Nauczycielka 

zajmująca się SzOK odeszła na urlop wychowawczy, pokój w którym mieścił się SzOK 

odstąpiono pani pedagog, natomiast obowiązki doradztwa przekazano pani bibliotekarce, która 

nie ma odpowiedniego wykształcenia. Obecnie doradztwo w szkole nie funkcjonuje, uczniowie 

z tej szkoły nie wiedzą, że bibliotekarka pełni funkcję doradcy zawodowego. Jest to przykład 

niewykorzystanego potencjału. Natomiast w innej szkole, na zajęcia z doradztwa zawodowego 

kierowani byli tylko uczniowie problemowi, co mogło znacznie zaburzać kształtowanie opinii na 

temat tego typu poradnictwa. Uczniowie ci godzinę w tygodniu spędzali z doradcą, który nie był 

do tego przygotowany, rozmawiali o zawodach lub odrabiali inne lekcje. Deklaracje szkoły na 

temat wywiązywania się z posiadania doradcy były prawdziwe, jednak jakość pracy doradców 

mogłaby być dyskusyjna. 

Przechodząc do omówienia metod pracy widać, że w gimnazjach najpopularniejsze są zajęcia 

grupowe. Doradztwo indywidualne zdarza się rzadko i tylko jako działania prowadzone ad hoc, 

np. rozmowa o ścieżce edukacyjnej odbywa się, gdy ktoś nie ćwiczy na WF i kierowany jest do 

pedagoga. Na zajęciach klasowych niektórzy nauczyciele organizują rozmowy o przyszłości 

edukacyjnej i zawodowej. Inni proponują testy osobowościowe i testy na predyspozycje 

zawodowe. Zależy to od przygotowania i doświadczenia nauczyciela. Szkolni doradcy zawodowi, 

którzy ukończyli kierunkowe studia podyplomowe, mają zazwyczaj większe umiejętności 

i wiedzę, skąd czerpać materiały i scenariusze wykorzystywane podczas lekcji. Potrafią w 

bardziej interesujący sposób pracować z młodzieżą. Z analizy zebranych materiałów można 

wysnuć wniosek, że przydzielanie obowiązków doradcy osobie, która oponuje, negatywnie 

wpływa na jakość tego rodzaju zajęć. Osoba taka nie chce poszerzać swojej wiedzy, nie szuka 

aktywnie materiałów, twierdzi, że nawet w Internecie ich nie ma, cechuje ją postawa 

roszczeniowa (materiały powinny być do szkoły dostarczone). Taka postawa skutkuje tym, że 

zajęcia są mało interesujące, a dzieci nie przywiązują do nich wagi i z nich nie korzystają.  

I ja to robię społecznie, ja mam tyle obowiązków, i jeszcze to mi dodali…. wiadomo, no, stanąć 

na lekcji i klepać, to też nie jest nic przyjemnego ani dla tego, co klepie, ani dla tego, co słucha, 

bo młodzież jest taka, a nie inna, raz słucha, raz nie słucha. [Doradca w gimnazjum publicznym] 
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Przyczyną niefunkcjonowania doradztwa może być niechęć dyrekcji. Zdarzają się nauczyciele, 

którzy nowe obowiązki traktują poważnie, chcą podjąć dodatkowe studia, zorganizować zajęcia 

pozalekcyjne, ale dyrekcja nie chce się zgodzić.  

Takie kółko nawet zrobić, to trzeba mieć pomieszczenie, trzeba maszynę, trzeba mieć materiały, 

no i się już o to rozbija, bo ja czas swój mogę poświęcić, bo już mówię nie mam małych dzieci, 

nie mam dzieci w domu, jestem sama, z mężem zostaliśmy sami, więc ja mogłabym ten czas 

poświęcić, no, ale powiedziałam, że na pewno nie będę finansowo tutaj dokładać. Ja mówiłam 

pani dyrektor, że mogę skończyć studia odpowiednie, byłam nawet u wójta, czy się zgodzi 

współfinansować, ale dyrektorka powiedziała, że nie potrzebujemy. [Doradca w gimnazjum 

publicznym] 

Optymizmem napawa fakt, że odchodzi się od organizowania spotkań wszystkich uczniów z 

rocznika jednocześnie z przedstawicielami różnych instytucji i zawodów. Nauczyciele widzą, że 

jest to nieefektywny sposób przekazywania informacji. 

Były to spotkania grupowe na hali. Co ja zmieniłam, ponieważ nie podobało mi się to, że 

wszystkie trzecie klasy były zawołane na halę i tak naprawdę poświęcona im była ta godzina 

czasu. Jedni słuchali, drudzy- nie. Uważałam, że lepiej w małych grupach to zrobić i zrobiłam to w 

małych klasach i teraz tak to się rzeczywiście robi. Jedna klasa dwie godziny. Oprócz tego, że 

mają dwie godziny lekcyjne, a nie jedną to są w małych zespołach, w tych swoim zespołach 

klasowych, no i jest to na pewno korzystniejsze, więcej można zrobić, więcej można przekazać. 

[Doradca w gimnazjum publicznym] 

Odbiorcami zajęć z doradztwa zawodowego w gimnazjach są głównie uczniowie klas trzecich, 

ponieważ przed nimi wybór kolejnego miejsca kontynuacji nauki. Nauczyciele i rodzice twierdzą, 

że trzecia klasa jest dobrym momentem na przeprowadzenie tego typu zajęć, ponieważ 

wcześniej:  

Młodzież sama nie wie czego chce, oni to jeszcze takie dzieci są, jak się ich zapytać, co by chcieli, 

to by nic nie chcieli. Jak się ich pytamy, czym się interesują, to się okazuje, że tylko komputerem. 

[Rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum]  

Rodzice, zgodnie z opinią większości nauczycieli, twierdzą, że nie należy wprowadzać 

poradnictwa zawodowego we wcześniejszych klasach. Jednak sami uczniowie, jak i osoby 

zajmujące się doradztwem w instytucjach pozaszkolnych widzieliby takie zajęcia także w klasie 

drugiej. Uczniowie uważają, że w trzeciej klasie mają zbyt dużo nauki, żeby poświęcać czas na 

dodatkowe zajęcia typu doradztwo zawodowe. Natomiast pracownicy poradni psychologiczno-

pedagogicznych i Ochotniczych Hufców Pracy uważają, że dziecko w ostatniej klasie powinno 

już wiedzieć, jaki profil kształcenia wybierze. 

Rodzice nie są objęci doradztwem i do wyjątków należą rozmowy podczas zebrań na tematy 

przyszłości zawodowej ich dzieci. Rodzice są natomiast zapraszani na targi szkolne.    

Wykresy z badań ilościowych pokazują jak zróżnicowane jest doradztwo z punktu widzenia 

poziomu nauczania. 



Rola doradztwa zawodowego 

 

14 

Wykres 3. Metody używane w doradztwie zawodowym w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Większość osób, które nie korzystają z pierwszych dwóch z wymienionych metod, wyjaśnia to 

brakiem środków finansowych, a 19% - brakiem czasu na prowadzenie takich działań. 

 

Technika 

Cele doradztwa zawodowego zmieniają się, gdy mamy do czynienia ze starszą młodzieżą. W 

szkołach ponadgimnazjalnych większy nacisk kładziony jest na orientację na rynku pracy i 

umiejętności szukania pracy. Uczeń wychodzący z zajęć doradztwa zawodowego powinien być:  

…pewny siebie, wiedzący, co chce osiągnąć w życiu, znający swoje możliwości, i mieć taką 

ugruntowaną wiedzę na temat możliwości pracy tam gdzie chce być, bo to niekoniecznie 

środowisko to nasze, ale żeby wiedział, że na przykład siadając do komputera ja kliknę tu i tu i 

będę wiedział, że tu mogę znaleźć pracę. Żeby to nie była taka bezradna osoba, że on kończy 

szkołę i „co ja teraz zrobię?”, tylko on wie, że idąc na rozmowę kwalifikacyjną będzie się umiał 

zaprezentować, będzie wiedział gdzie w ogóle złożyć CV, będzie potrafił znaleźć miejsca pracy te, 

które będzie chciał i będzie wiedział, co chce. Takie podstawowe rzeczy i myślę, że to nawet i nam 

dorosłym w tej chwili by się przydało, bo, no, co ja zrobię jak jestem zwolniona z pracy, no cóż, no 

trzeba szukać. [Doradca w technikum publicznym] 

Czas realizacji zajęć i ich forma również jest odmienna od tej realizowanej w gimnazjach. 

Szeroka definicja doradztwa obejmuje dodatkowe kursy i praktyki, które odbywa młodzież. 

Mieliśmy takie program „Szkoła kluczowych kompetencji”: czyli przedsiębiorczość, informatyka, 

angielski i matematyka. No i tutaj bardzo szeroki też zakres i umiejętności, które dzieciaki 

posiadły, bo to były i wyjazdy, tam uczyły się tworzyć jakieś przedsiębiorstwa, to były jakieś gry 

symulacyjne, tworzyły własne firmy, te firmy zakładały, dysponowały pieniędzmi, uczestniczyły w 

zajęciach takich teoretycznych, ale tak jak mówię obozach i w zimie i latem, i to był projekt chyba 

trzyletni. [Doradca w technikum publicznym] 
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Nauczyciele z techników mają klarowny plan jakie tematy i kiedy chcą zrealizować. Działania te 

mają charakter dużo bardziej systemowy niż działania w gimnazjach. Szkolni doradcy zawodowi 

nie narzekają na brak materiałów. 

Na godzinach wychowawczych to zawsze realizowaliśmy taki cykl kształceń. z Panią pedagog, taki 

program prowadziłam z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, „Szansa na sukces”. No i też w 

ramach tego programu, no to też ileś tam takich po prostu zabaw i ileś projektów realizowaliśmy, 

gdzie mieli zbadać te swoje mocne strony, słabe strony. Wyznaczyć sobie taką ścieżkę 

krótkoterminową i długoterminową w życiu. Rozpisywać w różnych formach tam wykresów to 

rysowali, żeby sobie uświadomili. [Doradca w technikum publicznym] 

Na lekcjach ćwiczone są umiejętności miękkie, a także praktyczne zastosowanie teorii, których 

nauczyli się podczas zajęć. Ćwiczona jest również przedsiębiorczość, która przyda się przy 

wykonywaniu każdego zawodu. Poniższy cytat obrazuje także nowoczesne metody używane 

podczas zajęć.  

Jeszcze to Mini-przedsiębiorstwo, którym się zajmowali. Co roku powstaje takie mini 

przedsiębiorstwo. Oni muszą wymyśleć, ale coś muszą zakupić, troszeczkę zmienić i sprzedać. 

Teraz to jest to w formie takiej innowacji pedagogicznej robione. Do przedmiotu Szkoła 

Praktycznej Ekonomii, jest cykl zajęć, które z nimi trzeba przeprowadzić. Ćwiczenia są, filmy są, 

pokazy multimedialne są. Pracują na platformie internetowej już obecnie. No teraz akurat 

jesteśmy na etapie stroików świątecznych. Bardzo ładne im wyszły te stroiki świąteczne. Chodzili 

po klasach. Sprzedawali. Kalkulowali cenę. Czyli jakieś umiejętności zdobywają. Jakiś element 

promocji musi być. Element marketingu. Muszą odważyć się pójść, zaprezentować, sprzedać. 

Dokument jakiś wystawić. Przy tej okazji rozliczyć to. Niby to jest takie w formie spółki jawnej, 

no, ale rozliczenia wszystkie są przez Radę Rodziców. Czy podatki na przykład, czy ubezpieczenie 

społeczne też od siebie muszą płacić. Takie jak prawdziwa firma. Nie są to tam duże pieniądze 

zakładając spółkę, wkładając swój udział. No nieduże pieniądze, tam po dziesięć złotych. I z tego 

po prostu kupują, sprzedają, kupują, sprzedają. [Doradca w technikum publicznym] 

Wyjazdy na staże związane z kierunkiem kształcenia również traktowane są jako doradztwo 

zawodowe realizowane w praktyce. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz rodzice z tych 

szkół uważali, że jest to najbardziej adekwatna forma przygotowania do życia zawodowego – 

„teoretyzowanie nie ma sensu”. Młodzież np. z technikum żywieniowego wyjeżdża na staże do 

hoteli i restauracji nad morze lub do centrów konferencyjnych pod Warszawą. Takie 

doświadczenie ma wiele zalet – jest możliwością poznania specyfiki danego zawodu w praktyce, 

a także, co podkreślali nauczyciele – możliwością pojechania do dużego miasta, wyjechania z 

domu – który nie zawsze może zapewnić wyjazd wakacyjny. Takie przedsięwzięcia możliwe są 

dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez szkołę. Uczniowie mogą sprawdzić się i zdobyć 

dyplomy kilku zawodów: barman, kelner, florysta, wizaż i stylizacja paznokci oraz prawo jazdy. 

Szkoła, oprócz uczestnictwa w kursach, zachęca do aktywnej postawy nie tylko podczas lekcji i 

praktyk, ale także w sferze pozaszkolnej, kształtując tym samym postawy zaangażowania i 

aktywności. Uczniowie pomagają w miejskich spotkaniach, np. dla osób starszych, współpracują 

z restauracją, pomagają w domu dziecka oraz domu pomocy społecznej, organizują koncerty 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Niestety większość kursów odbywa się po lekcjach, co sprawia, że nie wszyscy uczniowie mogą 

w nich uczestniczyć. Osoby mieszkające w innych miejscowościach zdane są na autobusy 

miejskie, by po szkole dotrzeć do domu, z których ostatni odjeżdża o 14.30. Nie wszyscy mogą 

więc być objęci taką formą doradztwa. Ponadto projekty unijne nigdy nie obejmują wszystkich 

uczniów szkoły.  
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Badanie ilościowe daje nam wgląd w to, ile szkół w subregionie korzysta z takiego wsparcia. 

41% wszystkich szkół realizuje lub realizowało projekt dotyczący doradztwa zawodowego  

finansowany ze źródeł zewnętrznych. Jak pokazano na wykresie poniżej, w gimnazjach takie 

projekty realizowane są rzadziej (18%) niż w innych typach szkół, wszystkie zasadnicze szkoły 

zawodowe i zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 4 z 7 techników realizują lub realizowały 

taki projekt. 

Wykres 3. Realizowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Szkołom realizującym kilka projektów zadano pytanie na czym polega projekt finansowany ze 

źródeł zewnętrznych. Najbardziej popularne działania przedstawiono na wykresie poniżej. Każdy 

respondent wspomniał średnio pięć działań z poniżej wymienionych. 
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Wykres 4. Na czym polega projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych 

 
Źródło: Szkoły realizujące projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, N=21 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, 

suma odpowiedzi >100%). 

Reszta uczniów może skorzystać ze standardowych form poradnictwa edukacyjnego 

organizowanego w szkole, wszyscy nauczyciele pomagają znaleźć w internecie kierunki studiów 

i prześledzić proces rekrutacyjny. Objaśniają też minimalną ilość punktów, jaką powinno się 

zdobyć i rodzaj matury, którą należy zdawać (podstawową czy rozszerzoną). Na lekcjach 

polskiego uczniowie piszą CV, list motywacyjny, czasem ćwiczą również rozmowy kwalifikacyjne 

– takie zajęcia odbywają się od pierwszej klasy. Doradcy z poradni psychologiczno-

pedagogicznych lub Ochotniczych Hufców Pracy przeprowadzają testy i pomagają 

wybrać odpowiedni zawód.  

Na pewno coś z poznaniem siebie samego, z poczuciem własnej wartości, bo z tym jest duży 

problem, z odnalezieniem swoich zainteresowań, rozbudzenie swoich zainteresowań, tego, co ich 

interesuje, jak mają szukać rozwiązań związanych z na przykład przyszłymi studiami, jakich 

przedmiotów się uczyć, na co kłaść nacisk, umiejętność poszukiwania szkół, zawodów, gdzie 

mogą tę pracę znaleźć, jak to robić. Nawet takich prostych rozwiązań typu pierwsza rozmowa w 

pracy, prezentowania siebie, czyli takich rzeczy autoprezentacji w tym kierunku, znaczy takiej 

komunikacji interpersonalnej, bo z tym jest trudno. Ja nawet mam takie zagadnienia i takie 

realizuję na zajęciach z młodzieżą i oni często się peszą, to jest trudne. Nawet proste zagadnienia 

związane z savoir vivre, czyli kto ma podać rękę, kto ma usiąść, jak się ubrać, chociaż te tematy 

przewijają się w wielu przedmiotach, bo i z WOS-u chyba z tego, co pamiętam, z 

przedsiębiorczości, więc wiadomo, że do banku pani nie ubierze się tak, tylko tak, więc o takich 

niuansach też żeby wiedzieli, jeżeli to rozmawiamy o technikum, no to na pewno dzieciom brakuje 

takich rzeczy, a jeszcze biorąc pod uwagę środowisko to, w którym my mieszkamy, w którym 

przebywamy, no to dzieciom brakuje takiej ogłady czasami, takich prostych zachowań. Takich 

życiowych rozwiązań, prawda, bo mają też taki trochę kompleks małomiasteczkowego 

środowiska, wyjścia na zewnątrz, a więc… nawet kiedyś miałyśmy taki pomysł z koleżankami, 

żeby zrobić coś takiego, że dzieci, jedziemy do dużej aglomeracji i tam uczą się posługiwać, jadąc 
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autobusem, kasować bilet, prawda, żeby nie bały się tego, takich zachowań, bo są te pierwsze 

kontakty.  Często jest tak, że nie podejdę, wstydzę się, bo nie wiem jak, a tu nie to trzeba, bo 

nawet jak mi się coś nie uda to trudno, jestem tylko człowiekiem, ale jakoś nam to nie wyszło, bo 

nie przeszedł nam ten projekt, ale to taka myślę, że fajny był pomysł. Może trzeba było go tak 

trochę inaczej trochę wymyśleć. [Doradca w technikum publicznym] 

Powyższy cytat pokazuje, że w ramach doradztwa mieści się wiele zagadnień. Nauczyciele 

często pełnią rolę przewodnika po świecie innym niż najbliższa miejscowość, dlatego doradztwo 

nie powinno być ściśle sformalizowane – program musi uwzględniać specyfikę środowiska, w 

którym działa szkoła, ze względu na zróżnicowanie potrzeb młodzieży z dużych i małych miast i 

wsi. Wybór zawodu bowiem spowodowany jest nie tylko zamiłowaniem, ale również sytuacją na 

lokalnym rynku pracy oraz sytuacją materialną rodziny: 

Dobrze by było, żeby oni wybierali zgodnie ze swoim zainteresowaniem, zamiłowaniem. Ale 

jeszcze ta ekonomia rynkowa też swoje prawa ma. Po prostu niektóre wyuczone zawody są może 

z zamiłowania dla nich atrakcyjnymi, ale nie dają źródła dochodu. A człowiek w różnej sytuacji 

może się znaleźć w życiu, prawda? [Doradca w technikum publicznym] 

Najpopularniejszą formą są, tak samo jak w gimnazjach, zajęcia grupowe. Rozmowy na forum 

klasy na temat wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub podejmowania pracy są dobre dla 

skonfrontowania własnych pomysłów, a także czerpania inspiracji z doświadczeń innych. 

Wiadomym jest, że podczas takiego spotkania nie wszyscy uzyskają odpowiedzi na swoje 

pytania, jednak w mniejszych szkołach (tzn. jedna 20-osobowa klasa w roczniku) nauczyciele są 

w stanie porozmawiać z każdym uczniem, np. na lekcji wychowawczej, na przerwie lub na 

fakultetach przygotowujących do matury. Ważnym elementem tych rozmów jest również 

uwrażliwienie uczniów na konieczność przekwalifikowania się w przyszłości. 

Uczniowie techników spotykają się także z profesjonalnymi doradcami zawodowymi z poradni 

psychologiczno-pedagogicznych lub Młodzieżowego Centrum Kariery, którzy oprócz zajęć o 

zawodach, organizują również warsztaty, np.: „Jak rozwijać swój mózg, czyli jak zwiększyć swój 

potencjał intelektualny”. 

 

Szkoły zawodowe 

W badaniu jakościowym wzięły udział dwie szkoły zawodowe – publiczna i prywatna. W żadnej 

z nich nie ma osoby zajmującej się wyłącznie doradztwem zawodowym, jednak powody tego 

stanu rzeczy są inne. W szkole publicznej obowiązki doradcy pełni pani pedagog, która nie ma 

żadnego przygotowania w tym kierunku. Jeśli jakiś uczeń zgłasza się z takim problemem – co 

zdarza się niezwykle rzadko, wyszukuje potrzebne materiały lub kieruje do instytucji 

zewnętrznych:  

bo jest nas dwie pedagog i radzimy sobie jak możemy tak naprawdę. Korzystamy z programów 

internetowych, korzystamy w oferty organu prowadzącego, chociaż częściej urzędu pracy. Tak że 

nasi uczniowie, ale to tak w zależności od potrzeb, wcześniej indywidualnie korzystali. Bywały 

wyjścia klas tak, na jakieś spotkania proponowane w urzędzie pracy. No i tak naprawdę te treści, 

były przekazywane, czy w ogóle jakby doradztwo zawodowe, było realizowane na zasadzie 

bardziej doraźnej. W zależności od potrzeb, a jeszcze poradnia psychologiczno-pedagogiczna, też 

bywały takie „incydenty”, że organizowali formę pomocy, wsparcia młodzieży w wyjątkowych 

sytuacjach, trudniejszych, wymagających pracy z tym zakresie. My proponujemy, sugerujemy, 

żeby udali się do poradni i tam, jak chcą sobie test przeprowadzić kompetencji czy coś w tym 

rodzaju, no to wtedy jakby poradnia nas wspiera w tym zakresie. [Doradca w zespole szkół 

publicznych] 
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W roku 2012 wdrożono program ze strony internetowej „Klucz do kariery”, która proponuje 

scenariusz do wykorzystania podczas pracy z uczniami. Zapewnia również każdemu uczniowi 

kod i hasło, dzięki któremu mogą bezpłatnie korzystać z zasobów tam zgromadzonych oraz 

przeprowadzić test kompetencji zawodowych. Natomiast podczas pracy grupowej poruszane są 

tematy dotyczące wyboru zawodu oraz planowania kariery. Programem tym mają zostać objęci 

wszyscy uczniowie. Panie pedagog korzystają z materiałów „Materiały metodyczno-dydaktyczne 

do planowania kariery zawodowej uczniów”. Pomoce dla nauczyciela okazują się propozycje ze 

Stowarzyszenia Szkolnych Doradców Zawodowych, np. książki ze scenariuszami, jak zaplanować 

karierę szkolno-zawodową. 

Przywiązywanie niewielkiej wagi do doradztwa zawodowego łączy się również ze specyfiką 

pracy w szkole zawodowej, pojmowanej jako praca w trudnym środowisku. Według pedagożek, 

które wzięły udział w badaniu, istnieją bardziej palące problemy do rozwiązania, takie jak: brak 

promocji, brak frekwencji, ekscesy z alkoholem i używkami, trudne sytuacje rodzinne. Drugim 

powodem niefunkcjonowania doradztwa jest założenie, że w tej szkole znajdują się dorośli 

ludzie, którzy wiedzą, co chcą robić i w jakim kierunku się kształcą. Wydaje się być to założenie 

mylne, ponieważ przebadani uczniowie i ich rodzice mają bardzo zawężony obraz zawodów, w 

jakich mogą podjąć pracę. Dzielą się oni na dwie grupy – tych, którzy myślą o zawodzie 

kierowcy i tych, wybierających zawód mechanika. Uczniowie mogą korzystać z profesjonalnej 

pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych lub Ochotniczych Hufców Pracy – jednak do 

tych instytucji trafią w przypadku problemów edukacyjno-wychowawczych. 

Natomiast w szkole prywatnej dyrektor oświadczyła, że doradztwo nie jest prowadzone na 

stałe, ponieważ jest ono niepotrzebne. Elementy doradztwa i zajęcia z profesjonalistami są 

realizowane podczas projektów unijnych, najczęściej połączone z praktykami krajowymi oraz 

zagranicznymi:   

Realizujemy projekty PO KL i tam są elementy doradztwa, teraz jest projekt „Zawód, staż, 

przedsiębiorca” i oni tam mają zajęcia i z przedsiębiorczości i o zawodach i staże i do egzaminów 

się uczą i angielski mają. I jest kilka godzin z doradztwa dla każdego ucznia. [Dyrektor w 

prywatnej szkole zawodowej] 

Uczniowie wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane w krajach Unii Europejskiej w 

ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestniczą również w wielu zajęciach pozalekcyjnych, 

wycieczkach i licznych konkursach naukowych, artystycznych i sportowych. Jak wynika z 

informacji dostępnych na stronie internetowej szkoły, jednostka nadrzędna placówki organizuje 

kursy i szkolenia w różnych zawodach i specjalnościach (blisko 500 własnych programów 

nauczania). Jest to szansa zdobycia atrakcyjnego zawodu lub podniesienia kwalifikacji, a także 

uzyskania świadectw, dyplomów, zaświadczeń lub wymaganych prawem uprawnień oraz 

możliwość otrzymania tytułu robotnika i mistrza w zawodzie. Udział środków unijnych sprawia, 

że uczestnicy nie ponoszą kosztów przeszkolenia. 

 

4.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system doradztwa 

zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego prowadzonymi przez 

zewnętrznych doradców  

Podstawową różnicą między doradcami szkolnymi, a doradcami z innych instytucji jest relacja: 

doradca – uczeń. Nauczyciel – uczeń jest relacją bardzo formalną, ponieważ uczniowie wiedzą, 

że będą ocenieni przez nauczyciela szkolnego. Zdarza się, że nauczyciele niesprawiedliwie 
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przykładają etykietki uczniom np. mającym słabsze oceny, doradzają automatycznie szkołę 

zawodową lub wieszczą niepowodzenie na rynku pracy. Natomiast doradcy zewnętrzni wolni są 

od tego typu uprzedzeń i innych zobowiązań związanych z uczniami:  

…żeby uczniowie widzieli, że ja ich nie gryzę, nie jestem od tego, że wystawię im ocenę złą czy 

dobrą, bo ja nie jestem od tego, żeby oceniać. Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić swoje opinie i 

żeby po prostu popracować nad sobą. Tak że moja praktyka jest, która mi się z resztą sprawdziła 

od wielu lat, że forma takiego luźnego spotkania, forma burzy mózgów, forma chociażby nawet 

siedzenia w kółku, forma przejścia na Ty, że jesteśmy wszyscy po imieniu, że nie ma tutaj, że ja 

jestem doradcą i proszę do mnie mówić na Pani, nie, jestem taka sama jak oni. Oni mają czuć 

swobodę, luz, komfort wypowiedzi, żeby nie czuli się zestresowani, tylko czuli się bezpiecznie. Ja 

muszę im dać i chcę im dać to poczucie bezpieczeństwa i poczucia tej właśnie empatii, że każdy 

uczeń jest dla mnie kimś wyjątkowym i indywidualną osobą. To się w większej grupie nie da się 

tak pracować, bo ja nie wiem, który to Franek, Wojtek itd., natomiast w takiej małej grupce jak 

najbardziej. Tak że moja formą jest forma pracy w grupie, taką właśnie dyskusję, burzę mózgów, 

zabawy. [Pracownik MCIZ] 

Praca z gimnazjalistami jest trudniejsza, ponieważ dzieci wchodzą w okres dojrzewania, jest to 

taki okres buntu dla tych młodych ludzi, gdzie popisują się, różne są sytuacje do opanowania, 

nie dociera do nich [Pracownik MCIZ], że wybór dalszej ścieżki kształcenia w istotny sposób 

warunkuje ich przyszłość. Gimnazjaliści nie podchodzą poważnie do wybierania zawodu, 

ponieważ twierdzą, że mają jeszcze dużo czasu, by o tym decydować. Lepiej natomiast pracuje 

się z uczniami ze szkół ponadgimnazjalnych:  

Dla gimnazjalistów jest to jeszcze taka abstrakcja, gdzieś tam kiedyś pojawi się ten problem, ale 

jeszcze nie teraz, jeszcze mają czas, teraz tylko wybór szkoły średniej, to nie jest żaden wybór, 

natomiast szkoły średnie, szkoły ponadgimnazjalne podchodzą do tego zdecydowanie poważniej. 

[Pracownik MCIZ] 

W związku z tym dobiera się inne narzędzia w zależności od poziomu szkoły: testy na 

predyspozycje zawodowe ukierunkowane na wybór szkoły, a nie na wybór studiów lub podjęcia 

pracy. Testy te diagnozują pierwsze przejawy predyspozycji zawodowych, uzdolnień i 

zainteresowań. Metodami sprawdzającymi się w wielu przypadkach są burze mózgów, różne 

formy dyskusji, zabawy, dzięki którym można wzbudzić większe zaangażowanie uczniów. 

 

Gimnazja 

Wiele szkół korzysta z pomocy zewnętrznych doradców zawodowych z poradni psychologiczno-

pedagogicznych lub jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Analizując zebrany materiał możemy 

stwierdzić, że zajęcia prowadzone przez doradców zewnętrznych są na wyższym poziomie. 

Profesjonalni doradcy są lepiej przygotowani, mają większą wiedzę na temat rynku pracy, a 

poradnictwo zawodowe jest ich wyuczonym zawodem, a zarazem pasją. Doradcy zewnętrzni 

stosują też bardziej interakcyjne metody, takie jak: burze mózgów, dyskusje, swobodne 

rozmowy. Wynika to zapewne z relacji jaka łączy ich z uczniami. Są w szkole gośćmi i jest to 

zazwyczaj pojedynczy kontakt. Doradcy nie muszą uczniów dyscyplinować, oceniać, ani  nie 

muszą egzekwować przestrzegania regulaminu szkoły. Tematy zajęć są przemyślane, a nie 

„wymyślone” ad hoc, a rozmowa nie przypomina „pogawędki przy kuchennym stole”, jak zdarza 

się w przypadku nauczycieli szkolnych pełniących funkcje doradców, którzy „wpadają” na 

godziny wychowawcze. Zarówno szkolni doradcy zawodowi, jak i profesjonaliści korzystają z 

podobnych materiałów, szczególnie tam, gdzie nauczyciele współpracują i proszą o nie: 
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Osoby, które mają dodatkowe godziny w szkołach, które są doradcami zawodowymi w szkołach 

zwykle same z siebie są ciekawe, jaki zakres w zasadzie ma doradztwo zawodowe, co powinni 

wiedzieć i oni do nas się zwracają też z prośbą o materiały, o to żeby udostępnić im, o różne 

ulotki, broszurki, wszystko, co mamy. [Pracownik MCIZ] 

Dużą część materiałów stanowią źródła i testy internetowe, na ogół pozytywnie oceniane przez 

użytkowników. Chociaż zdarzył się głos pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

negatywnie oceniający testy komputerowe jako źle opracowane, a także zauważający, że 

uczniowie bardziej skupiają się na technicznej stronie testu, a nie na udzielaniu prawdziwych 

odpowiedzi.  

Współpraca między szkołą, a doradcami zewnętrznymi oceniana jest pozytywnie przez 

wszystkich aktorów tego procesu: nauczycieli, doradców i uczniów. Jednak nie zawsze do tej 

współpracy dochodzi. Instytucje zewnętrzne (poradnie psychologiczno-pedagogiczne i 

Ochotnicze Hufce Pracy) twierdzą, że zawsze na początku roku rozsyłają do wszystkich szkół 

maile z ofertą usług, w której znajduje się również doradztwo zawodowe – szkoły mogą się do 

nich zgłaszać. Natomiast osoby zajmujące się doradztwem w szkołach, szczególnie ci 

przejawiający postawę roszczeniową, twierdzą, że nikt się do nich nie odzywa. Dzieje się 

zapewne tak, że mail od poradni lub Ochotniczych Hufców Pracy zostaje zatrzymany na 

poziomie sekretariatu, który nie przekazuje informacji odpowiedniemu nauczycielowi. Najlepiej 

przebiega współpraca z jednostkami Ochotniczych Hufców Pracy, wspólne działania z 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi odbywają się raczej na polu wychowawczym, niż na 

polu doradztwa zawodowego, więc trudno tu o adekwatną ocenę. Natomiast najbardziej 

problematyczna wydała się współpraca z powiatowymi urzędami pracy – zdarzało się, że urzędy 

pracy nie odpowiadały na postulaty/petycje szkół lub gdy już przyjechała osoba z urzędu pracy 

dawała niezbyt ciekawy wykład6. Może to wynikać z faktu, że pracownicy powiatowych urzędów 

pracy nie mają przygotowania do pracy z młodzieżą.  

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

O ile szkolni doradcy zawodowi w szkołach ponadgimnazjalnych realizują powierzone im zadania 

poprzez praktyczne wdrażanie uczniów w pewne zawody, o tyle doradcy zewnętrzni pracują 

głównie nad motywacją młodzieży:  

więcej skupić czasu na tym, żeby młodzież miała poczucie, że są kreatorami własnego losu, żeby 

uczyli się nie dla oceny, ale też dla siebie. Żeby przede wszystkim odnaleźć sobie, do czego mam 

predyspozycje, do czego się nadaję i w jakim kierunku. I teraz tylko, aby dowiedzieć się, jaka jest 

droga do tego zawodu i żeby mieli to przekonanie, że uczą się dla siebie. Bo jeżeli jest motywacja 

wewnątrz, wypływająca z człowieka, większa jest na pewno też świadomość wyboru wtedy 

szkoły, zawodu, prawda? Tak że bardziej takiej właśnie, uczyć też myślenia, „Myśl. Zanim 

podejmiesz decyzję, pomyśl. Pomyśl, żeby nie iść tak w ciemno, tylko myśl”. [Pracownik MCK] 

Podsumowując, osoby, które mają wiedzę i przygotowanie do realizowania zajęć z doradztwa 

zawodowego wykorzystują bogatszy wachlarz materiałów, prowadzą też ciekawsze zajęcia. 

Przekonują też uczniów, by sporządzali indywidualne plany działania, by samodzielnie tworzyli 

własne portfolio, myśleli o tym od czego trzeba zacząć i jaką drogą iść. Natomiast osoby bez 

kwalifikacji skupiają się na informowaniu uczniów (oferta szkół, liczba potrzebnych punktów), 

nie doradzaniu im.  

                                                
6 Dane ilościowe na temat współpracy szkół z innymi instytucjami przedstawiono w podrozdziale 4.5.1. 
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4.1.3 Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy7, w tym w szczególności dotyczących egzaminów zawodowych 

Zmiany dotyczące egzaminów zawodowych wchodzą do szkół dopiero od nowego, 2013 roku, 

więc obecnie nie można określić, na ile szkoły się w nie angażują. Dominuje postawa 

oczekiwania i niepewności. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż polska oświata jest 

poddawana ciągłym zmianom, więc nauczyciele przyjęli strategię wyczekiwania do ostatniej 

chwili – np. na dyspozycje do egzaminów, na egzaminy próbne. Jest to strategia efektywna, 

ponieważ zdarza się, że Ministerstwo Edukacji wycofuje się z wcześniej ogłaszanych zmian. 

Mimo niepewności dostrzegalne jest pozytywne nastawienie do propozycji ministerialnych, 

zarówno wśród nauczycieli, jak i wśród doradców zewnętrznych. Wyniki analizy ilościowej 

pokazują jednak, że dzieje się tak tylko w co piątej szkole. Tylko w 20% szkół respondenci 

zgodzili się, że zmieniły się warunki pracy doradców zawodowych w związku z ostatnią reformą 

edukacji. Wszyscy zgodzili się, że te zmiany przyczyniły do poprawy jakości doradztwa 

zawodowego (60% ‘raczej tak’ i 40% ‘zdecydowanie tak’). Przyczyn takich odpowiedzi możemy 

szukać w wynikach badań jakościowych. Pozytywna ocena dotyczy czasu, w jakim 

przeprowadzane mają być egzaminy – po dwóch latach zdawany będzie pierwszy stopień. 

Ponadto egzamin zawodowy będzie przed maturą, a nie jak do tej pory – po maturach – w 

czerwcu, co powodowało, że wielu uczniów nie podchodziło do nich w ogóle, albo nie 

przygotowywało się, ponieważ już gdzieś pracowali.  

Może teraz się trochę zmieni, jak jest ta zmiana w szkolnictwie zawodowym, związana z tymi 

kompetencjami. Że oni wiedzą już wcześniej, że muszą zdobywać jakieś kompetencje, to może ich 

trochę bardziej uświadomi. No i też, że teraz trochę więcej idzie do techników i do szkół 

zawodowych [PPP] 

Natomiast ja twierdzę, że w wyniku rosnącego bezrobocia, w wyniku kryzysu, który jest wszędzie i 

nas musiał też dotknąć, bo jesteśmy słabym krajem ekonomicznie, społecznie i socjologicznie, pod 

wieloma względami, że ta rola właśnie w kryzysie doradcy zawodowego rośnie. [PPP] 

Jednakże nowa podstawa programowa wymaga bardziej skrupulatnego rozliczania się z godzin 

– co może powodować ograniczenie niektórych aktywności:  

Organizujemy w szkole związane z doradztwem zawodowym one są w ramach godzin lekcyjnych, 

więc, no dzięki uprzejmości niektórych kolegów i koleżanek staram się wybrać takie godziny, w 

których moglibyśmy wejść, że nie jest to matematyka, polski, przedmioty, które są dość istotne, 

ale jeżeli pozwoli to właśnie na takich godzinach jest to w trakcie lekcji. A myślę, że to z czasem 

też przestanie być możliwe w związku z tym, że, weszła nowa podstawa programowa gdzie są też 

liczone poszczególne jednostki lekcyjne, godziny, więc to będzie trudniej nam, nie zgodzi się na 

przykład nauczyciel żeby wejść na lekcji. A lekcje wychowawcze to jest zdecydowanie za mało, bo 

wychowawca zawsze woli wykorzystać to dla siebie. Mam też taką możliwość, że w sytuacji, kiedy 

któregoś nauczyciela nie ma, chętnie wtedy idę na zajęcia. [Doradca w technikum publicznym] 

 

                                                
7Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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4.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

4.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Kwalifikacje osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach są bardzo zróżnicowane. 

Wskazują na to zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. Nauczycieli możemy umieścić na 

kontinuum od braku przygotowania, aż do bycia profesjonalnym doradcą. 57% respondentów 

to nauczyciele zajmujący się doradztwem, 35% stanowią pedagodzy, 6% stanowią doradcy 

zatrudnieni w szkole, a 4% to psychologowie udzielający tego typu porad. Ponad dwie trzecie 

respondentów (69%) posiada formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji z zakresu doradztwa 

zawodowego.  

Wykres 5. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swojej kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Ponadto, z danych ilościowych wynika, że trzy czwarte (77%) tych, którzy mają oficjalne 

kwalifikacje, posiada dyplom studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, 20% 

ukończyło kurs kwalifikacyjny z tego zakresu, i 3% (jedna osoba) posiada dyplom studiów 

magisterskich. Gimnazjum ma najwyższy odsetek (91%) pracowników z dyplomem studiów 

podyplomowych, natomiast tylko w 1 z 4 zasadniczych szkół zawodowych, 2 z 4  zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz w 3 z 4  techników, gdzie pracują respondenci z oficjalnymi 

kwalifikacjami, posiadają oni dyplom studiów podyplomowych, reszta osób z tych szkół 

ukończyła jakąś formę kursu kwalifikacyjnego. Średnia długość czasu zajmowania się 

doradztwem zawodowym w całej karierze zawodowej to 5 i pół roku (z zakresem odpowiedzi od 

0 do 20 lat). Średnia długość zajmowania się doradztwem jest wyższa dla pracowników 

techników i zespołów szkół ponadgimnazjalnych, może to jednak wynikać z faktu, iż szkoły te 

istnieją dłużej niż np. gimnazja.  

Natomiast w analizie jakościowej poziom kwalifikacji nie zależy od typu szkoły, a największe 

zróżnicowanie jest w gimnazjach; natomiast w technikach i w szkołach zawodowych nauczyciele 

mają większą styczność ze światem pracy, ponieważ ich uczniowie częściej wyjeżdżają na 
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praktyki, bądź staże. Możemy wyróżnić cechy idealnego nauczyciela zajmującego się 

doradztwem zawodowym. Osoba taka ma ukończone studia podyplomowe z dziedziny 

doradztwa zawodowego, doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w rozmaitych 

szkoleniach, dzieli się doświadczeniem z innymi doradcami (intensyfikacja takich działań 

nastąpiła w okresie, gdy otwierano Szkolne Ośrodki Kariery, czyli lata 2005-2007). Najczęściej 

organizatorami szkoleń dla doradców zawodowych są następujące podmioty: Stowarzyszenie 

Szkolnych Doradców Zawodowych, Fundacja ECORYS organizująca ogólnopolskie konferencje, 

Instytut Kariery, Akademia Umiejętności, AGORA współpracy szkolnych doradców zawodowych, 

poradnie psychologiczno pedagogiczne poprzez spotkania z zainteresowanymi. W materiały do 

prowadzenia zajęć wyposaża wydawnictwo OPERON, REDA rozsyłające scenariusze lekcji, 

można również korzystać z miesięcznika Doradca Zawodowy, Dyrektor Szkoły. Bogate są 

również źródła internetowe. Materiały te wykorzystywane są zarówno do samokształcenia, jak i 

do prowadzenia zajęć. Zdarza się, że niektóre szkolenia, szczególnie oferowane przez instytucje 

pozarządowe, są w pełni refinansowane, a nauczycielom zwraca się nawet koszty dojazdu. W 

zamian, nauczyciele są co miesiąc zobligowani, by wypełniać ankiety, przesyłać raporty oraz 

oceniać materiały wykorzystane na zajęciach. Problemem w aktualizowaniu materiałów jest ich 

wysoka cena. Dyrekcja niechętnie inwestuje w takie pomoce. Natomiast nieaktualizowane 

materiały, np. filmy o zawodach mają małą wartość szkoleniową, a także przestają być 

atrakcyjne dla uczniów.  

W środku skali znajdują się nauczyciele, którzy brak odpowiedniej wiedzy rekompensują 

doświadczeniem, znajomością lokalnego rynku pracy, zaangażowaniem w życie szkoły i 

zdobywaniem dla niej dodatkowych funduszy. Starają się oni wykorzystywać nieformalne kanały 

zdobywania informacji – np. poprzez pytanie koleżanek uczących w innych szkołach, które 

skończyły studia z doradztwa: 

Znamy swoje środowisko, swój rynek, co jest potrzebne. To małe środowisko, naprawdę małe 

miasteczko i, ja tu pracuję dwadzieścia lat, zdarza się tak, że przychodzą do szkoły dzieci 

uczennic, więc po prostu zna się ludzi, zna się środowisko, no zakładów pracy nie ma tu zbyt 

dużo, jest urząd pracy jeden, więc współpraca z tym urzędem pracy również jest, więc tutaj mniej 

więcej wiem jak to wygląda i gdzie jest zapotrzebowanie, gdzie…, bo nawet ze względu na szkołę 

zawodową młodzież idąc na praktyki też wiemy, w jakich zawodach jest zapotrzebowanie, 

prawda, że jest sprzedawca potrzebny, że jest właśnie ten spawacz, czy ktoś inny, więc, no 

wiemy o tym, bo to jest naturalne, to jest naprawdę małe miasteczko i każdy każdego zna, więc 

łatwiej, zdecydowanie łatwiej. [Doradca w technikum publicznym] 

Niektórzy nauczyciele są bardzo zmotywowani do pomocy i nawet, mimo braku formalnego 

przygotowania, wiedzą jakiego typu zajęć dodatkowych potrzebują ich uczniowie. Zauważalna 

jest prawidłowość dotycząca tego, że im mniejsza szkoła, tym grono pedagogiczne bardziej się 

stara. Nauczycielom łatwiej jest poznać wszystkich uczniów i personalizować doradztwo. 

Wówczas braki w wiedzy kompensują rzeczywistą troską i zaangażowaniem w sprawy ucznia:  

My jako nauczyciele naprawdę dużo robimy. Bo ja mam na przykład bardzo dużo znajomych, 

mam siostrę nauczycielkę w gimnazjum, w szkołach średnich. No to tam rzeczywiście odbębnią, 

co mają odbębnić i od czasu do czasu jakieś, wiadomo, czy próbne egzaminy czy coś. No to jakieś 

Komisje zostają i to robią. Natomiast my ciągle coś. My ciągle coś. A to zostajemy, a to 

rozmawiamy. A to coś działamy wspólnie. Ten nie może czegoś tam załatwić, no to inny. Może 

inny telefon. I po prostu ta komunikacja. Może, dlatego, że to dwadzieścia osób to może się 

spotkać i dogadać. Chociaż, no nigdy nie jest tak, że wszyscy razem. Tylko to są małe grupki. Ale 

ciągle. Przy tych funduszach, które właśnie na małe szkoły, to ciągle nie ma, nie ma, nie ma. 

Brak, brak, brak. A skąd ja wam wezmę? Więc my wiele rzeczy robimy takimi swoimi siłami. Przez 
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jakieś tam znajomości. Ktoś coś tam załatwi. A może bezpłatny autokar, a może wejście, prawda? 

nauczyciel tu bardzo dużo pracuje. Żeby coś pokazać. Żeby nie były to typowo lekcje takie 

wykładowe. Tylko coś ciekawego, innego, w sposób taki pokazać. Więc może tych wyjazdów 

mamy więcej niż jakaś tam przeciętna wielka szkoła. [Doradca w technikum publicznym] 

Są też niestety tacy nauczyciele, którzy doradztwo zawodowe traktują jako przykry obowiązek, 

nie mają kwalifikacji i nie chcą ich zdobyć, kierują się zasadą, że jeśli nie płaci im się za to 

dodatkowo – nic dodatkowo nie robią: 

To jest na takiej zasadzie, że ja po prostu wyławiam z planów wychowawczych tematykę, którą 

można podciągnąć pod doradztwo zawodowe, tu pani pedagog też jakieś organizuje spotkania na 

przykład z psychologiem, z poradni, często jest tematyka, która, no gdzieś tam można to 

podciągnąć pod to doradztwo zawodowe i to jest na takiej zasadzie. Nie, nie ma wpisanych w 

plan, że na przykład jedna godzina w semestrze czy 2 na rok, nie, czegoś takiego nie ma, myśmy 

szukały z panią dyrektor, z panią pedagog czy jest gdzieś coś w szkolnictwie obwarowane 

przepisami, że to musi być ileś tam godzin, na nic takiego nie natrafiłyśmy. [Doradca w 

gimnazjum publicznym] 

Niektórzy nauczyciele przeszli kurs 10 lat temu i nie aktualizowali swojej wiedzy: 

Od tamtej pory nie aktualizowałam swojej wiedzy. Wtedy zostałam, po prostu, skierowana przez 

Panią dyrektor i też byłam troszeczkę zaskoczona, bo na tym kursie to byli właściwie nauczyciele 

WOS-u przede wszystkim, pedagodzy szkolni, te dwie jakby dziedziny tam były reprezentowane, te 

dwa przedmioty, natomiast ja chyba byłam jedyną wtedy polonistką na tym kursie. Oczywiście były 

jakieś materiały wtedy, ale to też myślę, że jest w tej chwili już, po prostu, można do antyków 

zaliczyć, prawda, jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, te rzeczy. [Doradca w gimnazjum 

publicznym] 

Z badań ilościowych wynika, że 53% respondentów podnosi swoje kwalifikacje w zakresie 

doradztwa zawodowego. Trzy czwarte respondentów bierze udział w kursach. Kolejnym 

najczęstszym sposobem pogłębiania wiedzy i rozszerzania umiejętności jest samokształcenie 

(59% używa stron internetowych i 48% materiałów drukowanych). Poszczególne rodzaje 

podsumowano na wykresie poniżej. Żaden z respondentów nie podejmuje obecnie studiów 

podyplomowych lub magisterskich bezpośrednio związanych z doradztwem zawodowym. Formy 

doskonalenia zawodowego bardzo często nie są związane z dodatkowymi kosztami. 22% 

respondentów otrzymuje pokrycie takich kosztów ze szkół, ale 15% respondentów pokrywa 

ewentualne koszty samodzielnie. 
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Wykres 6. W jaki sposób pogłębia Pan/Pani wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Respondenci, którzy pogłębiają swoją  wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, N=27 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

 

4.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Potrzeby szkolnych doradców zawodowych różnią się w zależności od stopnia ich 

przygotowania. Doradcy, którzy mają duże doświadczenie zgłaszają mniej potrzeb, 

interesowałyby ich jedynie aktualne statystyki rynku pracy (zarówno regionu, jak i np. powiatu) 

podane w przystępnej formie oraz nowoczesne filmy zawodowoznawcze: 

…bo te stare, no to dzieci się śmieją po prostu i na tym się coś im właśnie włączy, bo, no też 

jakieś anachroniczne gdzieś zupełnie inaczej teraz realia wyglądają, więc to się bardzo szybko 

dezaktualizuje i część z tych ankiet to też już, one muszą być aktualizowane nie nawet ze względu 

na język, w jakim się mówi do dziecka. [Doradca w gimnazjum] 

Nauczyciele, którzy mają niewystarczającą wiedzę, mówią o szkoleniach, konferencjach – widać, 

że chętnie wysłuchaliby doświadczeń innych osób, poznali środowisko.  

Natomiast szkolni doradcy „z przymusu” nie podejmują refleksji nad tym, czy coś mogłoby 

pomóc lepiej wypełniać ich obowiązki. W wielu wypadkach cechuje ich postawa bierności i 

roszczeniowości. 

Powiem szczerze, że nigdy się nie zastanawiałam nad tym. Nie, nie zastanawiałam się nigdy, co by 

można było zmienić. Także tutaj nie będzie odpowiedzi. [Doradca w gimnazjum]  

 

4.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Najlepszą znajomość środowiska doradców mają osoby pracujące w instytucjach zewnętrznych 

– one znają większość nauczycieli w regionie, znają doradców z innych instytucji, a jeżdżąc na 

szkolenia ogólnopolskie, mają kontakt ze środowiskiem spoza swojego regionu. Tak intensywny 

model pracy charakteryzował tylko jedną nauczycielkę szkolną. Pani ta najwięcej kontaktów 

nawiązała studiując doradztwo zawodowe. Pozostali doradcy szkolni nie znają się między sobą 

i rzadko wymieniają spostrzeżeniami, działają więc indywidualnie innych doradców spotykając 

tylko na szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe lub firmy prywatne. 
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Zdobytą tam wiedzę i materiały wykorzystują również na innych przedmiotach. Mają oczywiście 

kontakt z profesjonalistami, którzy przyjeżdżają do nich do szkoły z takich instytucji jak poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne lub jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Oceny, jakie 

wystawiają sobie doradcy są pozytywne. 

Cechy idealnego doradcy w większości pokrywają się z cechami charakterystycznymi dla 

dobrego nauczyciela, są to: otwartość, empatia, dyskrecja, umiejętność nawiązywania 

kontaktów. 

Myślę, że jest wielu bardzo dobrych szkolnych doradców zawodowych, żyjących bardzo mocno 

sprawami dzieci, bo to było widać entuzjazm po prostu opowiadania o tym, co robili, co robią i to 

wszystko było bardzo autentyczne i myślę, że w wielu szkołach jest to naprawdę na odpowiednim, 

wysokim poziomie, rozwijanie tej aktywności. Wiele rzeczy się działo, wiadomo, że tam [na 

szkolenia] przyjeżdżali tacy nauczyciele, którzy tym byli zainteresowani, więc jeśli było tam stu z 

całej Polski, no to tych stu z całą pewnością, wśród tych stu na pewno byli autentyczni, szkolni 

doradcy zawodowi, bo to gdzieś się przekładało później się słyszało, że oni jakieś programy robili, 

teraz, że dalej działają bardzo aktywnie, są takie TKZ, Tydzień Kariery Zawodowej organizowany i 

wielu, znaczy wielu kilku znajomych powiedzmy robi, bierze w tym udział, prawda, i stawia na 

głowie całą szkołę w związku z tym, że jest tydzień kariery i to jest dla nich jakby takie, no, jest to 

priorytetem. Więc ci na pewno, na pewno robią swoje dobrze. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Najczęściej stosowane materiały poprawiające wiedzę i umiejętności przedstawione są na 

wykresie poniżej. Są to głównie materiały KOWEZiU oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i 

Zawodowych. 

Wykres 7. Z jakich materiałów metodycznych korzysta Pan/Pani w celu pogłębienia wiedzy z zakresu 

doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Respondenci, którzy pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, N=27 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

 

4.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

4.3. 1 Potrzeby uczniów 

Gimnazja 

Wielu gimnazjalistów nie jest zainteresowanych doradztwem zawodowym. Dzieje się tak z kilku 

powodów. Po pierwsze, nazwa kojarzy im się z doradzaniem w sprawach pracy – a na podjęcie 

pracy mają jeszcze dużo czasu. Nawet w sprawach wyboru szkoły decydują również w ostatniej 
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chwili. Natomiast cenią  targi szkolne jako źródło informacji. Po drugie, zajęcia te są często 

prowadzone w mało atrakcyjny sposób, więc uczniowie na nich nie uważają. W związku z tym 

młodzi ludzie nie mają konkretnych oczekiwań, oprócz tego, „żeby było ciekawie”, choć nie 

potrafili podać konkretnego przykładu co oznacza dla nich „ciekawie”. Jedyną konkretną 

podpowiedzią był postulat tego, by przedstawiano szczegółową drogę dojścia do wykonywania 

zawodu – jakie były trudności, na co należy zwrócić uwagę: 

…bo tak nie wiadomo jak po szkole, jak się za to zabrać wszystko. Żeby ktoś z takim 

doświadczeniem przychodził i po prostu to zaczynał od początku i mówił jak po prostu, rozwijał 

to, po szkole jak się rozwijał, od czego zaczynał. [Uczeń gimnazjum] 

Gimnazjaliści lubią, gdy zajęcia z doradztwa prowadzone są przez osoby z zewnątrz.  

Zależy jeszcze od tej osoby, która by to prowadziła, jakby ciekawie, no to bym mógł chodzić, ale 

jak ktoś by był taki, że tylko na odwal to mówił, to nie za bardzo. [Uczeń gimnazjum].  

Szkoła dla gimnazjalistów nie stanowi jedynego źródła informacji o dalszej ścieżce edukacyjnej i 

zawodach. Najczęstszym źródłem informacji na temat wyboru kolejnego etapu kształcenia lub 

zawodu są znajomi, internet lub rodzina. Uczniowie gimnazjum, jeśli mieliby szukać pracy, to 

raczej szukaliby informacji w rodzinie a nie w szkole. Na tym etapie uczniowie deklarują chęć 

uczestniczenia w zajęciach grupowych, niektórzy rozmówcy mówili, że nie lubią wypełniania 

testów. Gimnazjaliści mówią, że woleliby, by tego typu zajęcia odbywały się w drugiej klasie, 

ponieważ w trzeciej klasie zajęci są przygotowywaniem się do egzaminów i wykonywaniem 

dodatkowych projektów.  

 

Technika 

Rozmawiając z uczniami techników możemy poniekąd dowiedzieć się o przydatności doradztwa 

na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Niewielu z nich przypomina sobie takie zajęcia. 

Pamiętają jedynie targi szkół, jako źródło informacji o lokalizacji i profilu okolicznych  szkół. 

Uczniowie za elementy doradztwa uważają przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, 

omawianie rozmów kwalifikacyjnych. Preferują zajęcia prowadzone w mniejszych grupach 

(szczególnie w pierwszej klasie) lub indywidualnie (w ostatniej klasie). Doceniają wszelkie formy 

pozwalające im lepiej poznać swoje predyspozycje, takie jak ankiety,  spotkania ze specjalistą z 

jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Jednak uczniowie szczerze przyznają, że informacje 

uzyskane podczas tego typu zajęć nie determinują decyzji:   

Tak, takie mieliśmy zadania z panią pedagog, prowadziła nam. Rozwiązywaliśmy, czy jesteśmy 

bardziej słuchowcami, czy wzrokowcami. No to robiliśmy. Nie wiem, czy to... Jak dla mnie, to ja 

akurat bardzo na to nie zwracam uwagi. [Uczeń technikum] 

Uczniowie nie wiedzą jakie treści mogłyby być poruszane podczas zajęć. Twierdzą, że nie 

potrzebują dodatkowych informacji o rynku pracy, bo dużo się o tym mówi – np. w 

wiadomościach. Uczniowie ostatniej klasy technikum zapytani jakie mają plany, mówili, że nie 

są pewni, czy pójdą  na studia, czy nie, ale dalej twierdzili, że nie brak im informacji, a jeśli 

będą czegoś potrzebować znajdą to w internecie. Jedyną kwestią, na którą zwracają uwagę, to 

brak aktualnych informatorów dotyczących kierunków studiów, wymagań rekrutacyjnych i 

wysokości wnoszonych opłat.  

Jeśli chodzi o treść zajęć, to uczniowie wolą sami coś przygotowywać, niż słuchać nauczyciela, a 

wykład uważają, za mało interesujący. Natomiast najgorszą formą, w ich ocenie,  jest zadana 
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do domu lektura.  Najbardziej zadowoleni są z udziału w stażach, praktykach lub projektach 

oferowanych przez szkołę, ponieważ kursy te dają im certyfikaty i/lub wiedzę np. na temat 

zarządzania i  organizacji firm, form opodatkowania etc. 

 

Szkoły zawodowe 

W szkołach zawodowych sytuację sytuacja jest podobna, co w technikum. Uczniowie wolą uczyć 

się z praktyki, terminując u pracodawców lub oglądać specjalne filmy w internecie. Uczniowie 

szkoły zawodowej sprawiają wrażenie zdeterminowanych na podjęcie pracy w danym zawodzie, 

interesuje ich tylko to, jak szybko zaczną zarabiać. Zdaje się, że większą pracę z uczniami 

wykonują doradcy pozaszkolni – powiadamiają, jakie po kolei skończyć etapy kształcenia, by 

ewentualnie zdobyć maturę.  

Jakie szkoły są, mówi, że można iść tu, tam i że są, jakieś, nie wiem, dokształcające kursy, czy 

coś w tym stylu po licea takie dwuletnie dla dorosłych czy technika zaoczne, pani Ania nam 

mówiła. A też rozmawialiśmy o tym jak po prostu własną firmę założyć, dokumenty, po prostu jak 

to przebiega założenie własnej firmy ze strony tych dokumentów, też film o tym oglądaliśmy. 

[Uczennica szkoły zawodowej] 

Uczniowie szkół zawodowych mają najbardziej klarowne skojarzenia z doradztwem 

zawodowym: 

realizować chyba siebie, jak, jak najbardziej żeby komuś pasował zawód, że rano się budzi i idzie 

do pracy z myślą, że będzie fajnie a nie, bo ja muszę. [Uczennica szkoły zawodowej].  

Choć zdarzają się i tacy, którzy Ochotnicze Hufce Pracy taktują jak pośrednictwo pracy.  

Warto zwrócić uwagę na rolę zwykłych nauczycieli w szkołach zawodowych. Niektórzy uczniowie 

traktują wszystkich nauczycieli, zwłaszcza tych „o dobrym sercu” jako doradców i bardzo cenią 

sobie ich zdanie. Podczas szukania informacji ufają, że mogą dopytać się nauczycieli 

przedmiotowych, a nie pedagogów, szczególnie, że wizyta u pedagoga wciąż kojarzy się wielu 

polskim uczniom raczej z karą niż z poradą. Zdarzają się i następujące opinie:  

Znaczy tak, ale to [doradztwo] jest pic na wodę, taki… Nie uważam, że to może pomóc. Wręcz 

przeciwnie może ktoś właśnie komuś namącić [Uczeń szkoły zawodowej]  

Poza tym uczniowie szkół zawodowych mówią, że wiele informacji uzyskują na przedmiocie 

Podstawy zawodu. Obecnie doradztwo zawodowe kuleje w szkołach zawodowych, jednak jeśli 

miałoby być realizowane, najlepszą formą byłyby spotkania indywidualne, na których można 

byłoby uzyskać informacje przydatne w konkretnej sytuacji życiowej: 

Takie porady też są potrzebne, ale uważam, że to nie powinno się odbywać w szkołach, no, bo w 

szkołach to jednak uczniowie są znudzeni takim czymś i każdy tylko, że tak powiem chodzi i na 

odwal się, żeby posłuchać i wyjść stamtąd jak najszybciej. [Uczeń szkoły zawodowej] 

 

4.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów  

Gimnazja 

Doradztwo może pełnić rolę emancypacyjną, ponieważ podczas testów kompetencyjnych 

uczniowie uznawani za słabszych mogą odkryć swoje mocne strony:  
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Zdarza się właśnie, że jest taka reakcja wielkiej radości z tego, że coś właśnie okazało się coś 

dobrego, wiadomo, że z dobrego się cieszą. I też ja patrzę jak oni robią te testy, bo niektórzy 

uczniowie robią to w ten sposób: pozakreślać, i wychodzą po prostu. To ewidentnie widać, że 

jakieś głupstwa, prawda, zupełnie nielogiczne. Natomiast czasami, jeżeli widzę właśnie, że taki 

uczeń z takich słabszych powiedzmy, jeżeli chodzi o naukę, bo oni zwykle sobie nie zdają sprawy 

z tego tak naprawdę, że jakieś tam talenty mają i właśnie im jak wyjdzie coś fajnego to: patrz ja 

tu mam więcej punktów niż ty i patrzy i myśli, no i wtedy jest właśnie rozmowa, no słuchaj 

przecież tak naprawdę to gdybyś się uczył dajmy na to systematycznie to z całą pewnością te 

umiejętności, związane z matematyką byłyby u ciebie efekty tej pracy byłyby lepsze. Wydaje mi 

się, że widać w tych testach właśnie to, że są (…) zadowolone z tego, że okazało się na 

podstawie testu, że są w czymś dobrzy. Czasami też widać, że te osoby takie bardzo ambitne, 

które uważają, że są naj, no to potem o coś jest nie tak, wyszło mniej i taka też refleksja taka 

trochę już bardziej smutna, no, ale też jest potrzebna, trzeba się zastanowić nad wszystkim, nad 

przerostem ambicji też, bo w końcu to się też źle kończy. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Uczniowie wybierając kolejną szkołę kierują się czterema przesłankami: 

a) zainteresowaniami:  

ja od dziecka grzebię w komputerach, teraz też trochę programowanie [Uczeń gimnazjum] 

b) kulturą masową:  

oglądam sporo seriali takich o lekarzach też, interesuję się biologią. [Uczennica gimnazjum] 

c) rówieśnikami: 

Zmieniłam zdanie [z farmaceutki na policjantkę], nie wiem, tak jakoś wyszło. Ja z koleżanką, z 

przyjaciółką, ona mówi, że się wybiera na policyjną, więc tak, żeby raźniej było. [Uczennica 

gimnazjum] 

d) sytuacją finansową rodziny: gdy rodzina jest zbyt biedna, by kupować bilet miesięczny 

dla dziecka na dojazdy, wówczas wybierana jest szkoła położona najbliżej domu. 

 

Technika 

Wśród uczniów techników widać pragmatyczne podejście do procesu edukacji. Ich decyzja o 

wyborze szkoły była podyktowana możliwością zdobycia kilku certyfikatów, np. kelnera, florysty, 

makijażystki, fryzjera, barmana, prawa jazdy oraz staży (w hotelach i salach konferencyjnych, 

które zapewnia szkoła). Kwestie doradztwa w szkole ponadgimnazjalnej również nie są 

decydujące, jeśli chodzi o kształtowanie dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej. Kluczowa jest 

raczej rola rodziny i miejsce zamieszkania. Uczniowie, którzy są zdecydowani podejmować 

każdą pracę, pochodzą zazwyczaj z rodzin biednych i mają poczucie, że muszą dokładać się do 

gospodarstwa domowego, natomiast ci, których rodzina prowadzi własną działalność 

gospodarczą (np. warsztat samochodowy), mają  lepiej uporządkowaną ścieżkę kariery oraz 

poczucie bezpieczeństwa i możliwości swobodnego dalszego kształcenia się. Oprócz sytuacji 

materialnej rodziny, na wybory uczniów mają wpływ zainteresowania oraz względy towarzyskie. 

W przypadku niektórych uczniów wybory przedmiotów maturalnych są dość przypadkowe, 

kierują się oni dewizą:  

Jak zdam maturę, to będę się zastanawiał co robić dalej. [Uczeń technikum] 

 

Szkoły zawodowe 
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Uczniowie mieli w gimnazjum doradztwo, ale nie pamiętają tych zajęć. Wspominają, że były 

jakieś testy i rozmowy o szkołach z panią pedagog. Można wnioskować zatem, że poradnictwo 

edukacyjno-zawodowe w szkole nie determinowało ich wyborów. Głównym źródłem informacji o 

lokalnym rynku edukacyjnym są targi szkół. Pytani o to, dlaczego wybrali akurat tę szkołę 

odpowiadają:  

dojazd mi bardzo pasował, interesuję się motoryzacją, szkoła ma 100 letnią tradycję i dobrą 

renomę. [Uczeń szkoły zawodowej]  

Istnieją też motywacje negatywne, takie jak strach: 

Bałem się, że nie poradzę sobie w innej szkole, chociaż rodzice namawiali na technikum. [Uczeń 

szkoły zawodowej] 

Uczniowie szkół zawodowych również nie wiedzą, jakie informacje mogłoby być przekazywane 

na tego typu zajęciach. Jeden z uczniów szkoły zawodowej zwrócił jednak uwagę na procesy 

zachodzące w skali makro - ujął to w ten sposób:  

rząd powinien mówić więcej o [szkołach – przyp. autora] zawodowych… [uczeń zasadniczej 

szkoły zawodowej] 

Oznacza to zapewne, że w przestrzeni publicznej i w mediach powinno być więcej poszanowania 

dla pracy fizycznej i osób ją wykonujących. 

 

4.4 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

4.4.1 Postawy i zaangażowanie rodziców w stosunku do wyborów edukacyjnych ich 

dzieci 

Gimnazja 

Gimnazja objęte badaniem znajdowały się w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich 

subregionu radomskiego. Należy pamiętać, że takie obszary cechują się specyficzną ofertą 

edukacyjną, inną niż duże miasta. Z badania wynika, że dziecko przechodząc ze szkoły 

podstawowej do gimnazjum nie ma praktycznie wyboru. W najbliższej okolicy znajduje się tylko 

jedna szkoła tego typu. Dlatego być może rodzice nie przywiązują wagi do monitorowania 

postępów dzieci na tym etapie, ponadto ewentualny wybór zostawiają młodzieży:  

U rodziców jest tendencja spadkowa na zebrania. Więc jeśli nawet próbujemy cokolwiek 

przeforsować, jakieś dłuższe spotkanie, to każdy spogląda na zegarek i po prostu chcę to, jak 

najszybciej zrobić, (…) nawet próba taka pokazania rodzicom w trzeciej klasie, że moglibyśmy coś 

tutaj zrobić. To jest taka niechęć i po prostu jest bardzo mało osób. Oni wychodzą z założenia, że 

moje dziecko wybierze i będzie dobrze. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Rolą rodziców jest przede wszystkim wsparcie. Jednak uważają, że mają niewielki wpływ na 

swoje dzieci, a ich sugestie nie są często brane pod uwagę.  

Nieraz przyjdzie taka podłamana, „nie będę się uczyła, bo nie ma sensu”, a nieraz jest taka 

motywacja w niej, ja ją zawsze trzymam na duchu, że jak nie będzie się chciała uczyć, to nie 

będzie miała nic w życiu, bo nigdzie jej nie zatrudnią, ale to jak mówię, to już wszystko od 

młodzieży zależy. (…) Dzisiaj wiadomo, że młodzież góruje, rodzic się praktycznie może tylko 

podporządkować temu. [Rodzic uczennicy z gimnazjum] 

W niektórych rodzinach wybór zostaje ograniczony ze względu na sytuację materialną.  
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Plany… no niestety dzieci to by nawet chciały studiować, ale tu u nas, to jest rodzina wielodzietna 

i my sobie na to nie możemy pozwolić. To są za duże koszty. Studia nie wchodzą w grę. To byłyby 

zbyt duże koszty, żeby dziecko gdzieś pojechało, czy do Warszawy, czy do Radomia, czy do 

Lublina i żeby je tam utrzymać. Więc tak najbardziej to my patrzymy, żeby praca była. Jakieś 

uprawnienia do wykonywania konkretnej pracy. Dlatego lepiej wybrać technikum. [Rodzic ucznia z 

gimnazjum] 

Rodzice dostrzegają wysiłki nauczycieli w organizowaniu dni kariery lub targów szkół, 

wskazując, że tego typu zajęć przydałoby się więcej. W szkołach, w których doradztwo 

funkcjonuje, rodzice o tym wiedzą i pochwalają tego typu zajęcia. Jednocześnie apelują, żeby 

profesjonalne poradnictwo (takie jak w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej lub poradni 

psychologiczno-pedagogicznej) było zapewnione w każdej szkole, ponieważ dojazd do poradni 

lub innych instytucji jest kłopotliwy (koszty) lub wręcz niemożliwy (brak połączeń autobusowych 

po południu).  

Ale my tu trochę musimy rezygnować z marzeń. No córka np. jest humanistką, zawsze bardzo 

zdolna była z polskiego, piękne wypracowania, wiersze pisze. Są u nas tu w okolicy nawet dobre 

licea, no ale co z tego. Jak do liceum, to już i na studia trzeba iść, a nas tu na to nie stać. A poza 

tym to co po takich studiach humanistycznych można robić: pedagogika, dziennikarstwo, może 

jakaś socjologia, ale teraz to już są zajęte miejsca w tych zawodach, są już przepełnione. Więc 

córka po gimnazjum pójdzie do technikum, żeby coś tak konkretnie. I pójdzie do technikum 

ekonomicznego do K. Bo tak myślimy, że taka ekonomia to się przyda, że te firmy to zawsze 

będą. Tak myślałyśmy i wymyśliłyśmy, że te firmy to jednak będą. A do K. będzie dobry dojazd, 

tylko bilet miesięczny trzeba opłacić. [Mama uczennicy z gimnazjum] 

Badani rodzice są raczej aktywnymi doradcami w procesie edukacyjnym własnych dzieci – 

starają się korzystać z dostępnych im źródeł – gazet dla gimnazjalistów, internetu, doświadczeń 

rodziny rozszerzonej. Można przypuszczać, że badani rodzice nie są grupą reprezentatywną, ze 

względu na sposób ich doboru – to nauczyciele kontaktowali badacza z rodzinami, wybierając 

zapewne te osoby, które dbają o edukację dzieci. Z przytoczonych wypowiedzi wynika, że 

rodzice realnie oceniają szanse i zagrożenia poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Nie wszyscy 

rodzice słyszeli o doradztwie zawodowym w szkołach swoich dzieci, choć wszystkie szkoły 

deklarowały, że taką działalność prowadzą.  

 

Szkoły ponadgimnazjalne 

Rodzice uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych wspierają dzieci głównie finansowo, przekazują 

środki na podręczniki, dojazdy lub stancję, a także deklarują pomoc przy podejmowaniu 

kolejnych stadiów edukacji. Przebadani rodzice kibicują pomysłom dzieci, by dalej się kształcić, 

jednak nie wszyscy są w stanie finansować studia.  

Jak najdłużej, żeby się wykształciła tak, żeby miała pracę, tak że, no dzisiaj takie czasy są, że jak 

się nie ma wykształcenia, to się praktycznie nigdzie nie pracuje, albo jak się nie ma pleców, to 

też, ale biorę już pod kątem takim, że po prostu start w życiu będzie miała może inny, może 

wiadomo, że to będą wielkie koszta, bo to nie są studia jakieś tanie, ale w miarę możliwości, jak 

tylko nam sił starczy i pieniądz będzie, to chcielibyśmy, żeby po prostu miała jak najlepiej, a to, 

jak ona wykorzysta, to wiadomo, że już od niej będzie zależało. [Rodzic ucznia z technikum] 

Rodzie przychylają się szczególnie do wyborów, które prowadzą do konkretnych, wymiernych 

korzyści w postaci rozmaitych certyfikatów. Obserwujemy również mechanizm „dziedziczenia 

zawodów” – w wielu przypadkach kontynuowanie ścieżki zawodowej rodziców jest naturalnym 

kryterium wyboru.   
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Po prostu byłem wychowany w rodzinie, która była bardzo ściśle związana z motoryzacją. Czyli po 

prostu mieliśmy sklep motoryzacyjny, warsztat. W sumie wszyscy moi wujkowie mają różnego 

rodzaju formy tak samo związane z motoryzacją. [Uczeń technikum] 

Mimo faktu, że do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczają niemalże dorośli ludzie, niektóre 

placówki podejmują się wspierania rodziców w trudnym procesie wychowawczym.  

Staramy się na wywiadówkach mieć takie prelekcje dla właśnie rodziców. Niekoniecznie odnośnie 

doradztwa, ale właśnie każdej tematyki. Wyboru szkoły, problemów z używkami czy agresji. Czy 

były kilka lat temu głośne samobójstwa. Więc automatycznie nie tylko młodzież, ale uczulamy 

rodziców jak mają postępować, jak mają obserwować, jak mają rozmawiać ze swoimi dziećmi. Bo 

nie ma takiego rodzica i dziecka żeby nie było problemu. Bo muszą się zdarzyć problemy. Mniejsze 

czy większe, częściej czy rzadziej, ale są. Też naprowadzamy rodziców, że nie są sami. Że jeśli 

sobie z czymś nie radzą, no to żeby przyszli, zapytali. Teraz mieliśmy, w tamtym tygodniu, 

wywiadówkę. Była analiza matur, co dobrze wypadło. Ale uczulani rodzice byli, żeby zwracali uwagę 

na dzieci czy chodzą na dodatkowe zajęcia. Fakultety tu organizujemy. Tych ogólnych przedmiotów 

i przedmiotów zawodowych. Więc na tych dodatkowych zajęciach nie tylko materiał się powtarza, 

ale również są te rozmowy takie kierunkujące, co Was interesuje? Jeśli coś zainteresuje, no to 

brniemy w tym kierunku. [Pedagog z ZSZ] 

 

4.4.2 Wiedza rodziców na temat doradztwa zawodowego 

Nastawienie rodziców szkół ponadgimnazjalnych do doradztwa zawodowego nie jest tak 

entuzjastyczne jak rodziców gimnazjalistów. Nie sądzą oni, żeby teoretyczne lekcje w klasie 

mogły pomóc na rynku pracy. Takie opinie w obliczu niepewności przyszłości oraz zmienności 

rynku pracy nie dziwią. Z drugiej strony rodzice uważają, że trudno jest rozmawiać z młodzieżą 

na temat przyszłości, więc  

lepiej jak ktoś z zewnątrz powie, porozmawia, bo rodziców nie chcą słuchać. [Mama ucznia ze 

szkoły zawodowej]  

Skojarzenia z doradztwem zawodowym dotyczą szczególnie sfery pracy – doradca to osoba, 

która podpowie, w jakim zawodzie człowiek by się najlepiej odnalazł, do którego najlepiej 

nadawał.  

Rodzice nie mają wiedzy na temat możliwości skorzystania z doradztwa poza szkołą – a nawet 

jeśliby o tym wiedzieli, w większości nie mają warunków, by dowieść dziecko do specjalistycznej 

poradni. Uważają, że: 

to dużo zachodu, trzeba kilka razy jechać. [Mama uczennicy z gimnazjum] 

Rodzice z niższych warstw społecznych posługują się krótką perspektywą czasową – nie widzą, 

że nawet kilkukrotna wizyta w poradni w innym mieście (duży wysiłek dziś), może pomóc 

dziecku w dłuższej perspektywie (korzyści w przyszłości)8.  

Najwięcej na temat doradztwa zawodowego mieli do powiedzenia rodzice uczniów szkół 

zawodowych, ponieważ sami z niego korzystają. Rodzice uczniów szkół zawodowych spotykali 

się z doradztwem zawodowym w urzędzie pracy, gdy sami szukali pracy (taka sytuacja nie miała 

miejsca w pozostałych wywiadach). Nie wszyscy rodzice są zadowoleni z doradztwa 

zawodowego, które otrzymali. Ci, którzy nastawili się na otrzymanie pomocy, zrozumienie siebie 

                                                
8 Wniosek ten przedstawia Alicja Zawistowska w niepublikowanej pracy na temat nierówności 
edukacyjnych. Uważamy, że dobrze ilustruje omawiane zagadnienie. 



Rola doradztwa zawodowego 

 

34 

i swoich predyspozycji doceniają tego typu poradnictwo. Natomiast ci, którzy oczekiwali, że 

doradca „załatwi” im pracę – uważają, że doradztwo jest niepotrzebne i nieefektywne. Ci drudzy 

twierdzą wobec tego, że nie należy aplikować doradztwa dzieciom. Zajęcia takie uznają za 

teoretyzowanie – praca ma dawać pieniądze, a nie satysfakcję.  

My mamy nawet nauczycielkę w rodzinie i ona nam mówiła o tym doradztwie, że można gdzieś 

pójść, się dowiedzieć…. ale my nie korzystaliśmy. No bo nasze dzieci to tak już były ukierunkowane, 

gdzie chcą iść. Córka chciała na pielęgniarstwo, a syn do tej samochodówki właśnie. [Rodzic ucznia 

ze szkoły zawodowej] 

 

4.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w tym współpraca z 

pracodawcami 

4.5.1 Zakres i forma współpracy 

Zidentyfikowano kilka instytucji stale współpracujących ze szkołami, są to w szczególności 

jednostki Ochotniczych Hufców Pracy: Mobilne Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowe 

Centrum Kariery, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz powiatowe urzędy pracy, 

a także instytucje pozarządowe i uniwersytety, z którymi współpraca nawiązywana jest rzadziej. 

Robimy sobie takie harmonogramy i no chcemy objąć wszystkie szkoły przez cały rok i tak nam 

się zwykle udaje, że nie zostawiamy żadnej szkoły, że nie mamy czasu, tylko po prostu tak 

robimy, żeby objąć wszystkie szkoły, które do nas się zgłoszą z prośbą. [Pracownik MCIZ] 

Z badań ilościowych wynika, że 63% respondentów ze szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden 

doradca, współpracuje ze szkołami z tego samego powiatu w zakresie organizacji i wsparcia 

działań w obszarze doradztwa. Trzy czwarte (75%) wszystkich szkół w subregionie radomskim 

współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym. Współczynnik ten 

sięga ponad 90% w przypadku zasadniczych szkół zawodowych i techników. Najczęstszym 

partnerem są Młodzieżowe Centra Kariery OHP (41%) i Mobilne Centra Informacji Zawodowej 

OHP (39%). 
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Wykres 8. Z kim współpracuje szkoła w celu realizacji działań doradczych na rzecz uczniów 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami oceniana jest jako dobra albo bardzo dobra, w zaledwie 

kilku odpowiedziach współpracę oceniono jaką przeciętną, a nikt nie twierdził, że jest zła. 

Wykres poniżej pokazuje średnią ocenę współpracy z każdą instytucją, ale ze względu na 

relatywnie niewielką próbę podane wyniki są mało znaczące, ponieważ mieszczą się w granicach 

błędu standardowego średniej i nie są istotne statystycznie. 

Wykres 9. Ocena współpracy 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

73% wszystkich szkół współpracuje z pracodawcami w realizacji programu edukacyjno-
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współpracują z pracodawcami rzadziej (58%) niż w przypadku innych typów szkół. Spośród 

tych, którzy współpracują z pracodawcami, większość wymienia wizytę u pracodawcy (86%), 

62% spotkania z pracodawcami w szkole. Dwie osoby (5%) wymieniły praktyki zawodowe jako 

formę współpracy. Wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe i technika organizują wizyty u 

pracodawcy i spotkania z pracodawcami w szkole - gimnazja i zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych robią to znacznie rzadziej. Średnio, każda szkoła nawiązała współpracę w 

zakresie działań doradczych z 9 pracodawcami. Liczba ta mieści się w zakresie od 3 do 25 

pracodawców. Jakość tej współpracy jest oceniana bardzo dobrze (73% wskazań) lub dobrze 

(24%). Daje to wartość średnią 4.7 (na skali do 5). Ocena wśród różnych typów szkół jest 

bardzo podobna: 4.3 (technikum), 4.5 (zespół szkół ponadgimnazjalnych), 4.8 (gimnazjum) i 5 

(zasadnicza szkoła zawodowa). Tylko 14% respondentów (7 z 51) zauważa jakieś utrudnienia 

we współpracy szkół z pracodawcami, są to respondenci z techników i zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych.  

Formy współpracy są zazwyczaj podobne – większość szkół wymienia informacje i organizuje 

spotkania, szkolenia i warsztaty z każdą z instytucji, z którą współpracuje. Ochotnicze Hufce 

Pracy proponują najwięcej działań w zakresie poradnictwa pracy – gdy do szkół przyjeżdżają 

doradcy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej lub Młodzieżowego Centrum Kariery 

przeprowadzają warsztaty, rozmawiają z młodzieżą na temat rynku pracy, ponieważ mają 

aktualną wiedzę. Pracownik OHP przyjeżdża zazwyczaj raz do roku, by poprowadzić z każdą 

klasą dwugodzinne warsztaty. Wygrywając różne projekty na rzecz swoich klientów, część 

miejsc przeznaczają dla uczniów: 

Projekt „Nowe perspektywy”, gdzie właśnie 10 osobom podpowiedziałam i w tej chwili są już u 

nas uczestnikami i są w projekcie, i tam będą mieli całe wsparcie psychologiczno-doradcze, będą 

też mieli szkolenia zawodowe. Część osób będzie miało wózki widłowe, w przypadku czterech 

mężczyzn, a w przypadku sześć kobiet, kurs gastronomiczny i kurs kosmetyczny. Tak że to też 

jest, że mogą korzystać też i z projektów unijnych. [Pracownik MCK] 

Natomiast współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dotyczy w większości pola 

wychowawczego – gdy zdarzają się problemy z zachowaniem uczniów lub potrzebne są 

orzeczenia o dysfunkcjach – wówczas nawiązywana jest współpraca z poradnią. Wizyty 

pracowników poradni są częste, nawet raz na miesiąc. Poradnie są zarówno przez rodziców, jak 

i przez nauczycieli bardziej kojarzone z wydawaniem oświadczeń o dysleksji, dysgrafii, 

zajmowaniem się logopedią lub problemami wychowawczymi, z którymi szkolni pedagodzy nie 

potrafią sobie poradzić. Z tego wynika również niski udział poradnictwa zawodowego w 

ogólnych działaniach poradni. Całościowo jest to od 10 do 15% pracy. Najsłabiej wypada 

współpraca z urzędami pracy –zdarza się, że przychodzi osoba, zazwyczaj na jedną godzinę, i 

podczas takiej pogadanki zgromadzeni są uczniowie z całego rocznika. Zdarzało się, że osoba z 

urzędu pracy powtarzała treści, które uczniowie słyszeli na dniach otwartych szkół, mówiono im 

tylko o wyborze szkoły, zamiast nie o lokalnym rynku pracy. Współpraca z urzędem pracy nie 

zawsze przebiega dobrze, czasem urząd nie odpowiadał na zapotrzebowanie nauczycieli. 

Najwięcej osób ocenia współpracę z UP jako przeciętną.  

Ale jakoś tak mi nie wyszło, bo mieli właśnie przysłać tą analizę rynku pracy, ale nie przysłali, raz, 

drugi, gdzieś tam kilka razy dzwoniłam, raz byłam nie było osoby i gdzieś tam po prostu 

stwierdziłam, że nie będę. [Doradca z gimnazjum publicznego] 

Niektóre szkoły współpracują z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Kilka placówek 

współpracuje ze stworzeniami ogólnopolskimi korzystając z ich programów i materiałów. 
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Natomiast współpraca z przedsiębiorcami odbywa się przede wszystkim w szkołach 

zawodowych, ponieważ ich uczniowie mają obowiązkowe praktyki.  

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zapraszają przedstawicieli uniwersytetów, by przedstawili 

ofertę swoich placówek. Mamy przykłady techników, które rozwinęły tę współpracę i, oprócz 

standardowych spotkań, mają też w programie wyjazdy na uniwersytety i zajęcia prowadzone 

przez pracowników akademickich lub studentów. Technikum ekonomiczne uczestniczy w 

uniwersyteckich zajęciach z rachunkowości i bankowości, uczniowie grają w gry symulacyjne, by 

zdobywać wiedzę na temat inwestowania – część pieniędzy muszą przeznaczyć na bieżące 

wydatki, resztę inwestować na giełdzie. Taką lekcję prowadzą przeważnie studenci 

zaangażowani w koła naukowe, biorą w niej udział uczniowie oraz nauczyciele. Współpraca ta 

została nawiązana dzięki absolwentom szkoły. Prowadzi to do wniosku, że zasobami szkoły są 

przede wszystkim ludzie i więzy, które łączą ich ze szkołą. Jak już zostało wspomniane,– 

postawa nauczycieli sprawia, że absolwenci chętnie wracają do szkoły i chętniej dla niej pracują. 

We wspomnianym technikum rozwija się również współpraca z Powszechnym Towarzystwem 

Ekonomicznym, poprzez udział w olimpiadach z wiedzy ekonomicznej. Omawiana szkoła 

założyła też własne stowarzyszenie, by mieszkańcy miejscowości, uczniowie, absolwenci i ich 

rodziny mogły wpłacać 1% na rzecz szkoły.  

Formy współpracy zależne są również od woli dyrekcji i możliwości odstąpienia godzin 

lekcyjnych. Krótsze spotkania (godzina lub dwie godziny lekcyjne) mają charakter informacyjny 

– o ofercie szkół lub o lokalnym rynku pracy. Natomiast, gdy doradcy mają do dyspozycji trzy 

lub cztery godziny lekcyjne mogą przeprowadzić warsztaty.  

Ja osobiście wolę grupę uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, tam się zdecydowanie lepiej 

pracuje, jako warsztaty, (…), które się odbywają w zależności od godzin, ile nauczyciele dadzą, ile 

dyrekcja pozwoli. Ale jeśli chodzi o warsztaty, to są minimum trzygodzinne, czterogodzinne, bo to 

już jest zupełnie inna praca w grupie, no i po takich warsztatach już widać efekty jakiejś tam 

pracy. Natomiast, jeśli chodzi o takie zwykle spotkanie informacyjne, które może trwać nawet 

tylko półtorej godzinki, to oni wyciągają takie informacje ogólne, o naszym rynku pracy, o rynku 

mazowieckim, jak wygląda w ogóle rynek pracy w Polsce, jakie są szkoły, to jest tylko taka 

informacja, nie ma tutaj żadnej dyskusji, wymiany zdań, poglądów, bo to już jest zdecydowanie 

większa ilość osób i no nie da się tak współpracować, to jest na bazie takiego bardziej wykładu 

niż na bazie takich warsztatów. [Pracownik OHP] 

 

4.5.2 Bariery we współpracy 

Z badań ilościowych wynika, że główną barierą współpracy z innymi instytucjami jest brak 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel – jedna czwarta wszystkich szkół wymienia ten 

problem. Co piąta szkoła (22%) traktuje brak takich instytucji w swoim regionie jako problem. 
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Wykres 13. Co utrudnia lub uniemożliwia współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działania 

doradcze na rzecz uczniów i młodzieży? 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Inne przyczyny dotyczą na przykład bardzo niedawno rozpoczętej działalności doradczej w 

szkole czy braku dostępności do instytucji, z którą chcieliby współpracować. 22% respondentów 

(11 z 51) nie dostrzega żadnych barier we współpracy. 

Natomiast z badań jakościowych wynika, że główną barierą w nawiązywaniu i utrzymywaniu 

współpracy jest ograniczony czas i nadmierna biurokracja. Poniższe cytaty obrazują te 

problemy. Zarówno nauczyciele jak i doradcy zewnętrzni obawiają się, że nowa podstawa 

programowa usztywni czas pracy nauczycieli i nie będą mogli w elastyczny sposób decydować o 

tym, na co przeznaczają poszczególne godziny.  

W tym roku pojawiły się takie może pierwsze. Nie są to jakieś takie bariery ciężkie, natomiast, no 

weszła Karta Nauczyciela9 w szkołach, w związku z tym nauczyciel jest rozliczany z każdej 

godziny, jest teraz takie po prostu utrudnienie, którą lekcję, który nauczyciel może oddać doradcy 

zawodowemu i tylko taki, jeśli chodzi o bariery. Natomiast my jesteśmy w ciągłej współpracy, 

gdzie na bieżąco jesteśmy informowani, czy klasa ma jakąś wycieczkę, czy jakieś spotkanie, czy 

jakieś okienko, to wtedy my przychodzimy i wykorzystujemy właśnie ten czas, kiedy nauczyciela 

nie ma. [Pracownik OHP] 

Kolejnym problemem jest niewiedza niektórych nauczycieli, gdzie mogą zgłosić się, by uzyskać 

pomoc w realizowaniu doradztwa zawodowego.  

Jakbym sobie wyobrażała taką współpracę? Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić. Bo to 

mogłyby być spotkania na przykład, nie wiem, no raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, ale żadna 

propozycja taka do nas nie trafiła. Ja nie spotkałam się z czymś takim, żeby mi tu oferowano, że 

przyjadą i porozmawiają z młodzieżą, ukierunkują tą młodzież, czy cokolwiek. To, mówię, my to 

robimy we własnym zakresie. […] tutaj zaprasza czasami z powiatowego urzędu pracy, tam też 

                                                
9 Karta Nauczyciela obowiązuje w szkołach od lat ’80. Respondent mówił zapewne o nowych regulacjach 
programowych. 
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jest taka komórka doradztwa zawodowego, przyjeżdżają na jakiś wykład. Ewentualnie 

indywidualnie uczniowie mogą pojechać i zostać przebadani, w jakim kierunku może uczeń się 

kształcić ze względu na predyspozycje zawodowe. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Natomiast główną barierą w nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorstwami jest brak środków 

finansowych: 

Powiem tak, że tak, ponieważ od przyszłego semestru zaczynają się spotkania różne 

profilaktyczne. Czasami bierzemy udział w jakimś programie i więc dodatkowo ktoś tam 

przyjeżdża i powiem szczerze, że nie wszyscy chcą przyjeżdżać, bo to jednak ktoś musi poświęcić 

swój czas i przyjść tutaj, powiedzieć coś o sobie i wszyscy oczekują później jakiegoś z naszej 

strony, że tak powiem, podziękowania a szkoła no wiadomo, jakie ma fundusze, więc to nie 

zawsze tak się odbywa. To jest mała miejscowość, więc kogoś ściągnąć to naprawdę nie jest to 

takie, że tak powiem proste. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

 

4.6 Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

4.6.1 Opinie na temat systemu doradztwa w szkole 

Trzy czwarte wszystkich szkół ocenia skuteczność doradztwa zawodowego jako bardzo dobrą 

(29%) albo dobrą (47%) i tylko jedna osoba (2%) twierdzi, że jest zła. Skuteczność doradztwa 

oceniana jest najwyżej w gimnazjach. 

Wykres 10. Skuteczność doradztwa zawodowego i średnia ocena według różnych typów szkół 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 
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Wykres 11. Ogólna ocena jakości działań doradczych i średnia ocena według różnych typów szkół 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, N=51. 

Większość wyrażanych opinii na temat obecnego systemu doradztwa nie jest 

pochlebna. Negatywne oceny koncentrują się wokół kilku czynników wyróżnionych podczas 

badania jakościowego. Należy zaznaczyć, że negatywne opinie wyrażane są częściej przez 

pracowników instytucji zewnętrznych.   

a) Pierwszym z nich jest fikcyjność systemu doradztwa zawodowego w wielu szkołach:  

Z przepisów wynika, że w każdej szkole powinien być nauczyciel, który jest doradcą zawodowym 

bądź przynajmniej formalnie pełni rolę doradcy zawodowego. Nie wszyscy dyrektorzy o tym 

wiedzą, a nawet jak wiedzą i wyznaczają takiego nauczyciela, to on często nie ma żadnych 

kwalifikacji. Na tyle, że jest zapisane w papierach, że ten nauczyciel pełni tą funkcję, no i to tyle. 

Choć ja rozumiem szkoły. Po prostu szkoły nie mają na to zwyczajnie pieniędzy, bo samorządy nie 

są skłonne dokładać pieniędzy na doradztwo zawodowe. No i na tym polega problem. W związku 

z tym, to jest robione od przypadku do przypadku, prawda. Szkoły by chciały, żeby to na przykład 

w gimnazjach, żeby to poradnia za nich załatwiała. No tam, gdzie możemy, wchodzimy, ale nie 

możemy objąć rok rocznie wszystkich gimnazjów i wszystkich dzieciaków w gimnazjach tego typu 

pomocą. To jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. [Przedstawiciel poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

b) Drugim jest niedostateczne finansowanie: 

Może gdyby tak za te pieniądze zatrudnić doradcę zawodowego, to może by się to tak rozbujało 

wszystko? Bo teraz to jest tak, że nauczyciele są mało tym zainteresowani, bo zazwyczaj robią 

coś innego, czymś innym się muszą zajmować i to doradztwo jest tylko dodatkowo. Ja nie chcę 

powiedzieć, że źle robią… no tylko, że nie mają odpowiedniego przygotowania, no więc… robią ile 

mogą. My możemy dać materiały, ale oni często nie są zainteresowani. [Przedstawiciel poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

c) Trzecim –  nadmierna biurokracja w systemie oświaty: 
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Tak naprawdę nauczyciele nie mają, po pierwsze, kiedy tego robić, bo papierologia wszędzie, w 

szkołach wszędzie. Jest ważne to, co się napisze, a dużo mniej ważne to, co się efektywnie zrobi. 

Nauczyciele są obłożeni. [Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

System szkolny jest zły, bo jest nastawiony na produkt. Nauczyciele są czasem bezradni, za dużo 

jest biurokracji. Nauczyciele wypełniają jakieś kwity, a dzieci są zostawione same sobie. A poza 

tym, nawet jak my coś nauczycielom proponujemy, to … oni czasem nie są zainteresowani, bo 

tego wszystkiego już jest tak dużo … ludzie są zmęczeni tymi projektami. [Przedstawiciel NGO] 

Z przytoczonych cytatów wyłania się obraz niezainteresowanych niczym nauczycieli. Nie 

wykluczone, że badani właśnie na takich nauczycieli w swojej pracy trafiali, jednakże 

przebadanych nauczycieli można podzielić na trzy grupy – (1) zaangażowanych i podnoszących 

swoje kwalifikacje, by stawać się profesjonalnym doradcą, (2) zajętych innymi obowiązkami, 

świadomych swoich niedostatków, ale chętnych do doskonalenia się, (3) obojętnych, 

wyrażających postawę roszczeniową: „ktoś powinien to robić”. W ostatniej kategorii znalazł się 

tylko jeden nauczyciel. Nauczyciele, którzy nie mają żadnego przygotowania ani świadomości 

jak może wyglądać profesjonalne poradnictwo uważają, że obecny system jest dobry. 

Powyższe cytaty pochodzą z wypowiedzi pracowników poradni i organizacji pozarządowej, 

jednak nauczyciele są zgodni z opinią, że szkolnemu systemowi doradztwa brakuje 

systematyczności. Taką systematyczność zapewniłaby oddzielna osoba zajmująca się tylko 

doradztwem – mogłaby pracować w kilku szkołach jednocześnie, np. być w każdej szkole jeden 

dzień, raz na dwa tygodnie – co pozwoliłoby jednemu doradcy sprawować opiekę nad 

dziesięcioma szkołami.  

[System]nie jest efektywny tak do końca, nie. Może przez to, że to jest takie, takie od czasu do 

czasu, że to nie jest cykliczne, że to nie jest stałe, że, no nie zawsze jest to tak do końca 

zaplanowane, bo to, że na przykład mamy w tym roku spotkanie z tym to za rok już może nie, a 

może to być powiedzmy dwa razy w miesiącu a później znowu za trzy miesiące, więc to też 

brakuje tego. To powinno być coś cyklicznego, coś stałego. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Rozważając optymalny czas doradztwa zawodowego w gimnazjum wielu badanych mówiło, że 

doradztwo powinno być organizowane w klasie drugiej, ponieważ początek gimnazjum  

to jest dla nich duży przełom i każdy jeszcze raczej szuka swojej pozycji w grupie. A w trzeciej, to 

oni już powinni wiedzieć. [Przedstawiciel NGO] 

Natomiast, jeśli chodzi o optymalne miejsce, to: mimo kilku głosów o tym, że lepiej zasięgać 

takich porad poza szkołą, przekonujący jest argument, że umiejscowienie doradztwa w szkołach 

daje największą dostępność tego typu działań.  

Lepiej, żeby doradztwo zawodowe było prowadzone w szkole, szczególnie w małej szkole 

wiejskiej, a nie tylko w specjalistycznych poradniach. Ponieważ jeśli doradztwo jest w szkole 

uczeń na bieżąco może weryfikować swoje plany, konfrontować opinie, a nie musi czekać na 

spotkanie z doradcą zewnętrznym pół roku. Ale to nauczyciele powinni zgłaszać się do poradni i 

inicjować kontakty. I przede wszystkim wiedzieć, gdzie szukać. [Pracownik MCIZ]  

 

Opinie na temat doradców zawodowych 

Opinie profesjonalistów na temat systemu doradztwa w szkole i osób zajmujących się nim są 

negatywne. Doradcy uważają, że nauczyciele nie maja odpowiedniej wiedzy, przygotowania, ani 

materiałów.  
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Nauczyciel nauczycielowi nie jest równy. Jeden chce się dowiedzieć czegoś, będzie walczył o 

każdy materiał, jaki dostanie od nas, od doradców zawodowych, a drugi po prostu przyjmie taką 

wiadomość i nic z tym dalej nie zrobi. Natomiast, jeśli chodzi o merytoryczne przygotowanie, 

inaczej uczniowie podchodzą do osoby, która przychodzi z innej instytucji, inaczej podchodzą do 

nauczyciela, który jest z danej szkoły. /nauczyciele szkolni/ zdecydowanie mają mniejszą 

możliwość pokazania i przejawienia właśnie tych testów na predyspozycje zawodowe, na 

materiały merytoryczne, które my posiadamy, naszą bogatą bazę danych, którą tu mamy, 

wyposażenie w ogóle całe merytoryczne i przygotowanie. Nauczyciele nie mają takiego 

przygotowania, nie mają takich materiałów specjalistycznych, w związku z tym, no tutaj jest 

znacząca różnica w prowadzeniu zajęć przez naszych doradców, naszą instytucję niż przez 

doradców ze szkół. A powiem Pani, że nauczyciele w gimnazjum nie powinni być doradcami. Bo 

nie mają takiej praktyki. Nie mają takiego rozeznania. Nie mają kontaktu ze szkołami wyższymi. O 

rynku pracy to tylko tyle wiedzą, co media mówią, prawda? A my tu możemy sobie z urzędu 

pracy możemy, wie Pani, wszystko na bieżąco ściągnąć. [Pracownik OHP] 

Jednocześnie pracownicy instytucji zewnętrznych uważają, że zapotrzebowanie na doradców 

będzie wzrastać, ponieważ mija już „moda” na kontynuowanie nauki w liceach (w poprzednich 

latach do liceów przechodziło ponad 80% uczniów), dlatego wybór szkoły staje ważną decyzją.  

Tendencja jest wzrostowa. Bo kiedyś to było tak, jeszcze jak szkoły były inaczej finansowane, że 

część szła do zawodówki, część do liceum, i takie wybieranie było ważniejsze. Potem, jak się 

wszyscy rzucili na te pełne szkoły średnie, to przestali być doradcy potrzebni. Oni tam szli nie 

patrząc na swoje predyspozycje, umiejętności, zdolności. A teraz jest znowu trochę większe 

zainteresowanie i tak mi się wydaje, że to będzie rosło. [Przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej] 

Ocena skuteczności i jakości prowadzonych zajęć jest trudna z kilku powodów. Nie badaliśmy 

losów absolwentów, więc nie wiemy, na ile porady uzyskiwane w trakcie nauki pomogły im 

kształtować ścieżkę zawodową. Niektórzy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pamiętają, że 

mieli doradztwo zawodowe w gimnazjum, ale nie przypominają sobie dokładnie, co działo się na 

zajęciach – możemy więc twierdzić, że nie miały one decydującego wypływu na rodzaj 

wybieranej szkoły. Jednak z kilku przypadków współpracy absolwentów z macierzystymi 

szkołami możemy wnioskować, że są zadowoleni. Doradztwo, szczególnie to prowadzone przez 

profesjonalnych pracowników instytucji zewnętrznych, pozytywnie oceniają uczniowie 

wszystkich szkół. Opinia rodziców na temat doradców jest pozytywna, za wyjątkiem rodziców 

spotykanych w szkołach zawodowych, co wynika z ich negatywnych doświadczeń własnych.  

 

4.6.2 Opinie na temat roli rodziców w systemie doradztwa zawodowego 

Nauczyciele szkolni oceniają, że niewielu rodziców interesuje się procesem edukacyjnym 

własnych dzieci, jednak praca z rodzicami zaangażowanymi jest przyjemnością i nauczyciele 

zawsze chętnie udzielają im dodatkowych informacji. Jednak tych rodziców jest zdecydowanie 

mniej. Zdarza się, że podczas zebrań z rodzicami zapraszana jest osoba z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej – wówczas główne pytanie rodziców dotyczy tego, jaki zawód 

wybrać, by mieć pracę? – głównie w ten sposób rozumieją poradnictwo. W wypowiedziach 

nauczycieli dominuje krytyczny ton towarzyszący działaniom rodziców. Mówią, że trudno jest 

przekonać rodzica do skorzystania z poradni, chyba, że rodzice „załatwiają” dziecku orzeczenie, 

żeby mogło np. dłużej pisać test i nie miało tak surowo ocenianych błędów.  

To jest takie ćwiczenie takiego cwaniactwa i chronienie tego swojego dziecka przez rodziców.  

[Doradca w gimnazjum publicznym] 
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Rodzice rzadko są podmiotem działań doradców zawodowych. Przede wszystkim dlatego, że 

poradnie pracują głównie z dziećmi, rzadko miewają programy przeznaczone też dla rodziców, 

po drugie pracownicy tych instytucji zauważają, że rodzice są zainteresowani przede wszystkim 

poziomem punktów dziecka na egzaminie i możliwością posłania go do jak najlepszej szkoły. 

„Najlepszej” oznacza dla rodzica zazwyczaj „o największym prestiżu w okolicy”, a nie takiej, 

która najlepiej pasowałaby do poziomu rozwoju i zainteresowań dziecka. Rodzice nie są też 

informowani możliwością skorzystania z poradni, szkoła im tego nie uświadamia, najczęściej 

budując obraz poradni lub jednostek OHP, jako miejsc dla przegranych społecznie. 

OHP przychodzą, przywożą ogłoszenia, że mogą przyjąć ucznia naszego, który nie otrzymuje 

promocji na przykład, ukończył 15 lat i nie rokuje nadziei, że będzie mógł dalej kontynuować 

naukę w gimnazjum. No to wtedy pojawiają się ogłoszenia, nawet, jeśli my mamy takiego ucznia i 

widzimy, co się z nim dzieje, to proponujemy uczniowi i rodzicom ewentualnie, żeby 

skontaktowali się z OHP-em, bo to mają różne zawody i czasami różne te klasy są tworzone. Ale 

tutaj ta nasza rola jak gdyby na tym się kończy, bo zazwyczaj rodzic nie chce ucznia zgłosić. 

Kiedyś były chyba z dwa, czy trzy przypadki takie, gdzie rodzic zabrał ucznia i chyba więcej już 

nie powtórzyło się, bo nawet w ubiegłym roku proponowaliśmy i też absolutnie rodzic nie wyraził 

zgody, a jeżeli rodzic nie wyrazi zgody, to my mamy ręce związane. [Pedagog w ZSP] 

Czasem przekłada się to na sposób myślenia uczniów: 

Często rozmawiam z ludźmi na temat OHP i innych wszelkich organizacji, jakie są… Jakie są do 

pracy na przykład wspomaganie ludziom, ale ludzie twierdzą, że to jest dla ludzi biednych, że to 

jest dla ludzi biednych i powiem w cudzysłowu może głupich. [Uczeń ZSZ] 

Chociaż on sam korzysta z porad pracowników OHP i jest zadowolony:  

To przede wszystkim poznałem ludzi, którzy bardzo mi pomagają do tej pory. Czy jak pracuję 

teraz w firmie, czy nawet jak się spotykamy. Drugi plus jest to, że spotykają się tam młodzi 

ludzie, tak jak już wcześniej tu zaznaczyłem i rozmawiają o szkole, o wszystkich innych rzeczach. 

Co się dzieje teraz z młodzieżą. A trzeci plus, no to właśnie, że to jest neutralny grunt, na którym 

jednak można się dowiedzieć o tych rzeczach. O tych szkołach i o tych innych rzeczach, które po 

prostu… No jak to powiedzieć, że można z nimi porozmawiać na wszystkie tematy. [Uczeń ZSZ] 

Zdarzają się również rodzice, którzy swoimi działaniami uniemożliwiają efektywne doradzanie 

dzieciom. Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy rodzice zatajają informacje o stanie zdrowia, 

by dziecko mogło kontynuować naukę w wybranej szkole. Niestety później okazuje się, że uczeń 

nie radzi sobie w tej placówce lub ze względu na stan zdrowia nie będzie mógł wykonywać 

wyuczonego zawodu.  

Trzeba zdiagnozować, bo źle wybrał, bo jest niesprawny intelektualnie, bo jego stan zdrowia też 

czasem jest ukryty przez rodziców, na przykład padaczka, też się zdarza, rodzice nie chcą o tym 

mówić, ukrywają to w papierach, sprawia, że on nie może tam się uczyć, nie daje sobie rady 

[Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Jak wspominano wyżej, poradnie specjalistyczne nie skupiają się na pracy z rodzicami, tę lukę 

starają się wypełniać organizacje pozarządowe, które uważają, że rodziców należałoby 

objąć rożnymi formami poradnictwa.  

Dla uczniów prowadzimy warsztaty polepszające ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym i 

wśród dorosłych, żeby się umieli dogadać z rodzicami, z nauczycielami i z rówieśnikami. Dla 

rodziców to w ramach zebrań prowadzimy różne pogadanki. Najczęściej dotyczące sprawnej 

komunikacji. [Przedstawiciel NGO] 
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4.6.3 Opinie na temat współpracy z innymi instytucjami realizującymi doradztwo 

zawodowe 

Szkoły pozytywnie oceniają współpracę z instytucjami. Widzą, że zajęcia prowadzone przez 

specjalistów są ciekawsze od szkolnych, że mają oni aktualną wiedzę o rynku pracy. Początkowo 

to instytucje musiały niejako reklamować się w szkołach, ale po jakimś czasie lokalnego 

działania współpraca przebiega poprawnie.  

My tutaj funkcjonujemy jako MCIZ już ósmy rok, w związku z tym szkoły o nas już bardzo dobrze 

wiedzą. My nie musimy się już reklamować, dlatego że to jest współpraca wieloletnia i oni sami 

się do nas kierują z prośbą o takie zajęcia, tak że my na brak zajęć absolutnie nie narzekamy 

tutaj. [Pracownik OHP] 

Na początku, kiedy powstało Młodzieżowe Centrum Kariery, było to w 2005 roku, no to była tutaj 

jak gdyby ta moja bardziej inicjatywa. Natomiast w tej chwili my już współpracujemy od lat, tak 

że sami pedagodzy, po prostu szkolni dzwonią, umawiamy się, tak że tak to wygląda. [Pracownik 

MCK] 

Dyrektorzy poradni kontaktują się ze szkołami drogą mailową i zbierają zapotrzebowanie na 

zajęcia w danym roku. Czasem uważają, że korzystniejsze dla uczniów byłyby zajęcia innego 

typu, niż zamawiane przez dyrektorów, ale nie kwestionują ich decyzji:  

Nie, nie ma barier, bardzo dobrze się współpracuje z nauczycielami. Nie ma problemów. Nauczyciele 

zgłaszają zapotrzebowanie na określone tematy i my to robimy Tzn. tak: my składając ofertę szkołom 

dotyczącą pracy poradni na początku roku proponujemy też doradztwo zawodowe dla uczniów i 

pomoc dla nauczycieli, ale to szkoła wybiera sobie tematy, no my ich nie uszczęśliwiamy na siłę. 

[Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

 

4.6.4 Opinie na temat potrzeb uczniów 

Rodzice, nauczyciele i doradcy zewnętrzni są zgodni, że na wszystkich etapach nauczania 

przeważają uczniowie, którzy nie zdecydowali, co będą robić w przyszłości, nie zastanawiają się 

nad tym i twierdzą, że mają na takie decyzje jeszcze dużo czasu.  

To dzisiejsza młodzież jest naprawdę, ja tak obserwuję, bo też z młodzieżą pracuję i obserwuję, 

że na niczym im nie zależy, a jest dobrze, jak jest dobrze, zresztą starszego mam syna, tak że nie 

muszę daleko szukać, buja się po prostu. [Mama uczennicy z gimnazjum] 

Główna praca, którą należy podjąć, to uświadamianie uczniów o czekających ich decyzjach. 

Ja bym się nawet cofnęła do drugiej klasy, żeby uświadomić im jak ważna jest rola doradcy 

zawodowego, … Jak ważna jest w ogóle przyszłość, jak ważne jest zaplanować swoją pracę, żeby 

mieli świadomość, że praca, którą kiedyś w przyszłości będą wykonywać, to nie tylko ma 

przynieść efekty finansowe, żebyśmy mogli w przyszłości, później, utrzymać nasze domy, rodziny, 

ale my głównie nastawiamy, żeby młodzież podjęła pracę, która ma przede wszystkim sprawiać 

satysfakcję. A więc zainteresowania, zdolności, żeby to wszystko się pojawiło w jakimś tam 

stopniu, żeby móc później w późniejszych latach, w liceach, czy w szkołach ponadgimnazjalnych 

rozwijać, dokładnie te, które tam uczniowie w szkole, w klasie gimnazjalnej przejawiają 

[Pracownik OHP] 

W wielu wywiadach pojawił się wątek tego, że uczniowie nie potrafią samodzielnie podejmować 

decyzji. Gdy spotykają się z doradcą zawodowym oczekują bardzo precyzyjnych wytycznych, 

doradztwo natomiast traktują jako pośrednictwo pracy. 
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Uczniowie to by chcieli, żebym im powiedziała do jakiej szkoły mają pójść. Koniec. Żeby ktoś za 

nich podjął decyzję. Żeby im powiedzieć: taki zawód do takiej szkoły i już. [Przedstawiciel poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

Przedstawiciel organizacji pozarządowej staje w obronę młodzieży tłumacząc, że ich brak 

zainteresowania wynika z nieatrakcyjności prowadzonych w szkole zajęć.  

No i to powinny być zajęcia atrakcyjne, bo oni teraz to odbierają to doradztwo zawodowe 

trochę sztywno. Trzeba im uświadomić, że to nie tylko chodzi o wybór zawodu – i puszczać im 

jakieś tam filmy czy coś, tylko, że to też o to chodzi, żeby oni się rozwijali, swoje zainteresowania. 

Żeby sami mogli podejmować później swoje decyzje, a nie, żeby rodzice za nich decydowali. A oni 

mają z tym problem z szukaniem swoich mocnych stron, z odwagą w podejmowaniu decyzji, z 

pewnością siebie. I dlatego w pierwszej kolejności to trzeba nad tym pracować z młodzieżą. 
[Pracownik NGO] 

W wielu wywiadach poruszana była również kwestia czasu, który jest potrzebny do 

podejmowania ważnych życiowych decyzji. Jednak czas i asystencja dorosłych w tym procesie 

są „towarem deficytowym”. Szkolni nauczyciele nie mają wystarczającej liczby godzin na 

swobodne rozmowy z uczniami, nie mają go także rodzice, więc kiedy zjawia się doradca, który 

jest chętny traktować ich poważnie – chętnie podejmują dyskusję: 

Dając taki przykład, że przyjdzie taki uczeń, żeby pani pomogła mu w doborze na przykład 

właśnie szkoły. To jest proces, który nie trwa dziesięć, piętnaście minut, to jest rozmowa 

indywidualna, która opiera się o szereg zainteresowań, zdolności, umiejętności aż po zakres ocen 

w szkole i przedmiotów, w związku z tym z jednym uczniem nie wystarczy dziesięć minut pracy, 

to jest ciągła praca i to trzeba za jakiś tam czas wracać do tej rozmowy, czy aby się coś nie 

odmieniło, czy może coś tam jeszcze się coś nowego nie ujawniło. W związku z tym moim 

zdaniem jest zdecydowanie za mała ilość godzin dla nauczycieli. Nauczyciel z racji tego, że mają 

kilka tych godzin, no nie chcą poświęcać się też więcej, bo mają inne obowiązki i to po prostu nie 

daje im takiej możliwości, żeby w pełni wykonywali swoją tą pracę, tak jak powinno wyglądać, 

jeśli chodzi o doradztwo zawodowe. Oni mogą przygotować w pewnym sensie ucznia prowadząc 

różne takie prelekcje, zajęcia z doradztwa, ale ogólnie w klasach, powiedzieć im kilka zdań, kilka 

słów na temat planowania kariery zawodowej, szkolnej orientacji zawodowej, ale to wszystko jest 

za mało. W szkole powinien być nauczyciel, który poświęci każdemu uczniowi, który odchodzi ze 

szkoły, w trzeciej klasie gimnazjum bądź w czwartej klasie liceum, żeby już taki uczeń wiedział, 

gdzie chce iść dalej. On powinien już wiedzieć i czwarta klasa czy trzecia klasa jest tą klasą już 

podjęcia decyzji, nie ma czasu już na zastanowienie się, tylko na podjęcie już tej konkretnej 

decyzji i doradca zawodowy jest od tego, żeby ta decyzja była jak najbardziej zbliżona do tego, 

co uczeń czuje, gdzie powinien iść. [Pracownik OHP] 

Zdarzają się też opinie o tym, że zajmowanie się doradztwem jest w szkołach potrzebne, ale 

pod warunkiem, że najpierw system/szkoła będzie potrafiła się uporać z innymi problemami:  

Na razie jeszcze stricte tego [doradztwa zawodowego – przypis autora] nie robimy….. nie mamy 

doradcy zatrudnionego….. Ale to dlatego, że najpierw trzeba załatwić bardziej palące potrzeby. Bo 

młodzież ma problem z szukaniem swoich mocnych stron, z odwagą w podejmowaniu decyzji, z 

pewnością siebie. [Pracownik NGO] 

Powyższy cytat obrazuje sytuację wielu szkół, które muszą rozwiązywać bardzo skomplikowane 

problemy natury psychologicznej i wychowawczej wśród uczniów. 

W ocenianiu potrzeb uczniów zdarza się, że niektórzy nauczyciele, bardzo dobrze znający trudne 

sytuacje rodzinne i materialne niektórych uczniów mają nadmierne obawy „czy oni sobie 

poradzą” i doradzają wybór prostych zawodów – młodych mężczyzn zachęcając do zostania 
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robotnikiem budowlanym, glazurnikiem lub hydraulikiem, a młode kobiety do bycia opiekunkami 

osób starszych lub przedszkolankami. Są to jednak zawody (szczególnie te kobiece) niskopłatne.  

 

4.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Z danych ilościowych wynika, że73% respondentów uważa, że występują czynniki utrudniające 

prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów. Podobnie jak w innych częściach tego 

raportu, należy zauważyć, że głównym problemem prowadzenia doradztwa zawodowego jest 

brak funduszy. Kolejnym istotnym problemem jest brak czasu dla zadań doradztwa 

zawodowego, który wymieniany jest przez znacznie mniejszą ilość wszystkich respondentów - 

19%. 

Wykres 12. Ograniczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie radomskim, respondenci, którzy uważają, że prowadzenie doradztwa zawodowego 

jest utrudnione, N=37. 

Inne ograniczenia, wyróżnione w badaniu jakościowym dotyczą również: 

- prowadzenia zajęć w dużych grupach uczniów, 

- braku obowiązkowych lekcji z doradztwa zawodowego, 

- braku systemowych rozwiązań, 

- braku zrozumienia ze strony innych nauczycieli. 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego pojawiają się na wielu płaszczyznach. Omówione 

zostaną zaczynając od grupy nauczycieli. Przeciwnością w efektywnej realizacji doradztwa może 

być słabe przygotowanie nauczycieli, jednak, jak wspomniane było wcześniej, niewielu jest 

nauczycieli, którzy dostrzegając swoje braki nie chcą się doskonalić.  

Słaba strona... No tutaj to chyba bardziej bym o sobie powiedziała, że jednak taka no brak 

takiego, takiej pełnej wiedzy. O! Tak bym to tak powiedziała. Z mojej strony bym bardziej tu 
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doszukiwała się jakiejś słabszej strony niż ze strony uczniów. No i oczywiście tą słabą stroną to 

trochę też jest ich nastawienie, ale może tak bardziej bym w swoim kierunku patrzyła niż 

uczniów. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

Kolejną wewnątrzszkolną barierą może być opór dyrekcji – w niektórych miejscach dyrektorzy 

byli niechętni rozwijaniu doradztwa uważając je za zbyteczne, a obowiązek doradztwa 

wypełniano w minimalnej formie. 

Barierą dla powszechności zajęć z doradztwa może być czas ich realizacji – jeśli doradztwo 

realizowane jest po lekcjach, wiele dojeżdżających dzieci nie może z niego skorzystać – 

zazwyczaj po oficjalnym końcu zajęć odjeżdża ostatni gimbus lub autobus miejski, co powoduje, 

że uczniowie nie są w stanie dotrzeć do domu po zajęciach popołudniowych. 

Barierą okazuje się czasem nastawienie uczniów, którzy niechętnie podchodzą do „kolejnej 

kartkówki”, jak czasem określane są testy na predyspozycje zawodowe, jak również trudność 

pracy z uczniami przejawiającymi kulturę oporu wobec szkoły. Nastawienie uczniów i ich 

bierność w życiu pozaszkolnym też stanowi trudność w efektywnym przeprowadzaniu tego typu 

zajęć.  

Jak rozwiązujemy jakiekolwiek testy to „jest znowu coś do wypełniania”. I wtedy śmieją się, że to 

dodatkowa kartkówka jest. Także nie za bardzo chcą, ale ogólnie no to tak z biegiem czasu się 

przekonują do tego, ale na samym początku to, który by temat nie chciał ruszyć to tak: a moje 

zainteresowania, nie mam żadnych. Albo na przykład: o komputer! I na tym uważają, że ich 

zainteresowania się kończą. Także to troszeczkę też przeszkadza, bo oni po prostu wychodzą z 

założenia, że jak siedzą przy komputerze dwie godziny dziennie to już jest to ich ogromne 

zainteresowanie i oni najlepiej to by chcieli testować gry komputerowe. [Doradca w gimnazjum 

publicznym] 

Istnieją też bariery systemowe – trudniejsze do pokonania. Pierwsza z nich dotyczy sposobów 

finansowania oświaty. Istota problemu dobrze uchwycona jest w poniższej wypowiedzi:  

Problem jest systemowy. Odkąd za uczniem idą pieniądze, szkoły się bardzo starają o uczniów. 

Do różnych szkół idą ludzie, nie dlatego, że mają predyspozycje, ale dlatego, że zostali czymś tam 

zachęceni. No tak nie powinno być. No i nie mają świadomości potem konsekwencji tych decyzji. 

I później szkoły, np. licea mają kiepskich uczniów i dostosowują poziom do nich. Albo inny 

przykład – do zawodówki trzeba mieć zaświadczenie lekarskie, że można uprawiać dany zawód – 

a lekarze często piszą to, o co się poprosi. I piszą, że zdrowy, chociaż wiadomo, że on się nie 

nadaje do wykonywania danego zawodu, bo  ma za słabe zdrowie. I później tu siedzą i pytają co 

zrobić. (…)Lepiej by było, gdyby oni znając swoje kwalifikacje, umiejętności, zdolności, świadomie 

wybierali, a nie tak, że ta szkoła to mi się podoba. [Przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej] 

W kasach samorządów brakuje pieniędzy na finansowanie zajęć bezpośrednio niezwiązanych ze 

zdawaniem egzaminów, dlatego etaty doradców Szkolnych Ośrodków Kariery zostały 

zlikwidowane, więc obecnie na doradztwo przeznacza się zdecydowanie mniej czasu. Ponadto, 

ciągle wzrasta poziom biurokracji w systemie edukacyjnym, co powoduje, że szkoły boją się 

przeznaczać godziny na zajęcia dodatkowe. 

Niż demograficzny sprawia wiele utrudnień w zarządzaniu szkołami. Uczniom trudno znaleźć jest 

motywację do nauki, ponieważ zdarza się, że profile klas, które często z trudem wybierali, nie są 

otwierane.  

Okazuje się we wrześniu, czy tam pod koniec sierpnia, do tej klasy się zgłosiło za mało dzieci i 

klasa, która miała być klasą sportową została połączona z klasą humanistyczną, czy tam z 

jakąś…[Uczeń gimnazjum] 
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Druga bariera systemowa dotyczy gospodarki krajowej. Wysokie bezrobocie w regionie 

radomskim sprawia, że zarówno nauczyciele, jak i doradcy nie mają argumentów, by 

przekonywać uczniów do starania się o dobry zawód, ponieważ wielu uczniów, szczególnie ze 

szkół ponadgimnazjalnych, widzi, że ich przyszłość jest bardzo niepewna. Widzą, co dzieje się z 

ich starszymi kolegami, koleżankami, którzy wcześniej skończyli szkołę.  

Jest trudny okres, bo pracy nie ma i dzieci też powiedziały: a po co ja się będę uczył? po co ja się 

będę wysilał? jak ja i tak pracy nie będę miał, bo kuzyn po studiach nie ma pracy, kuzynka 

pracowała i już nie pracuje. I to też odbija się na takim zainteresowaniu tym. Nie można im 

powiedzieć: słuchaj ucz się, bo, będziesz miał zawód. W każdym zawodzie jest bardzo trudno 

dostać pracę i utrzymać się. Generalnie się nie patrzy bardzo może na to, na jakieś zamiłowania, 

zainteresowania, tylko, z czego będzie chleb, żeby dziecko skończyło szkołę i miało z tego 

pieniądze.[Doradca w gimnazjum publicznym] 

Natomiast do mocnych stron doradztwa możemy zaliczyć: odkrywanie talentów, właściwe 

kierowanie uczniów, poddawanie refleksji przyszłych wyborów, współpraca z instytucjami 

owocująca podniesieniem jakości świadczonych usług edukacyjnych.  

 

4.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

Podczas badania wiele instytucji przedstawiło działania, które można uznać za dobre praktyki. 

Jedną z nich jest cykl zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzonych przez jedną z 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. Cykl ten trwał trzy lata: w pierwszym roku kładziono 

nacisk na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, wad i zalet, tego jak prawidłowo 

wykorzystywać zalety, a jak pracować nad wadami; czas w drugim roku uczniowie spędzali na 

poznawaniu zawodów, natomiast w trzecim roku trwania programu mieli wykonać ćwiczenie: 

dopasuj się do zawodu. 

Drugą godną polecenia praktyką jest system wdrożony przez kolejną z poradni psychologiczno-

pedagogicznych. Poniżej opis tego przedsięwzięcia: 

Opracowałem sobie w poradni, taki program doradztwa zawodowego i realizuję go w każdym 

roku w innym gimnazjum, bo chcę poznać po pierwsze zainteresowania uczniów. Opracowałem 

ankietę taką autorską tutaj w poradni. To są uczniowie z klas drugich, nie z trzecich, żeby 

odpowiednio wcześnie jeszcze zadziałać, bo w trzecich klasach na ogół to oni już mają 

skonkretyzowane zainteresowania zawodowe. Słuszne, niesłuszne, ale już mają. Wiedzą mniej 

więcej, gdzie pójdą. Natomiast w klasach drugich, gdzie też wiedzą gdzie pójdą, ale jeszcze im to 

można zmienić, o ile wybór jest trochę nietrafny. I takie badanie składa się z kilku etapów. Po 

pierwsze spotykam się i w ciągu jednej godziny lekcyjnej mówię dzieciakom w danej klasie, czym 

powinni kierować się przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, jaka jest oferta tutaj szkół 

ponadgimnazjalnych, jaki jest rynek pracy, bo to jest ważne. Następnie, na kolejnych godzinach, 

przechodzę do badań. Po pierwsze wypełniają ankietę, w której deklarują się, gdzie oni chcą 

pójść, jakie są motywy wyboru takiej szkoły a nie innej, skąd uzyskują na ten temat informacje, 

na tematy zawodoznawcze. Więc sprawdzam przy okazji, czy to jest dom rodzinny, czy jakieś 

środowisko rówieśnicze, czy szkoła, która, szkoła. Pytam ich o zainteresowania i to jest ankieta 

kilkunastopunktowa. To jest pierwszy etap badania. Drugi etap badania, no określam pewne ich 

cechy dotyczące inteligencji, czy zdolności, no, bo to jest ważny czynnik przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. Więc tu na ogół robię badania takie grupowe skalą, bardzo dobrą skalą 

inteligencji Ravena. Po trzecie badam ich osobowość, przynajmniej w podstawowych zakresach, 

typu neurotyczność, ekstrawersja, introwersja, psychotyzm. I po czwarte wreszcie, wypełniają 

taki bardzo szczegółowy test zainteresowań zawodowych, w których, na zakończenie tego testu, 
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to jest bardzo dużo pracy w przypadku każdego ucznia, ale wykreśla się profil, to jest porządnie 

psychometrycznie opracowany, to jest profil zainteresowań zawodowych. Czyli jakie grupy, na 

przykład handlowo-biurowe, rolnicze, ekonomiczne, wojskowe, plastyczne i tak dalej, i tak dalej. 

Następnie przyjeżdżam, dwa, trzy tygodnie każdemu uczniowi opracowuję wyniki badań i przede 

wszystkim ustosunkowuję się, czy na podstawie tych testów, badań, czy jego wybór zawarty w 

ankiecie, a plus jeszcze oczywiście oceny, jakim jest uczniem, to już mam to ze szkoły, czy jego 

wybór no jest trafny, zgodny z jego zainteresowaniem i inteligencją, pewnymi cechami 

osobowości. Potem kolejny etap, jadę do szkoły, spotykam się z uczniem i z jego rodzicem i 

omawiam te wyniki. Mówię, jak dzieciak wypadł. No i tutaj staram się już potem dogadać, co do 

wyboru, do ustalenia pewnej szkoły. Choć wiadomo, że i tak decydującym czynnikiem to są 

rodzice i dzieciak. Ale dzięki tym badaniom, temu programowi doradztwa zawodowego, oni mają 

więcej materiałów do przemyślenia, więcej danych na swój temat. I dzięki moim sugestiom, 

wydaje mi się, że mogą bardziej skutecznie, bardziej trafnie wybrać sobie szkołę 

ponadgimnazjalną. I to robię już od ładnych paru lat. W każdym kolejnym roku wybieram sobie 

jakieś gimnazjum i obejmuję wszystkie klasy drugie tam w danym gimnazjum. [Przedstawiciel 

poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Poradnia ta ma również program skierowany do uczniów niezdecydowanych oraz do 

tych z większymi dysfunkcjami. Warte podkreślenia jest to, że był to jedyny wywiad, w 

którym poruszane były tego typu kwestie, nieobecne w wypowiedziach pozostałych 

respondentów.  

Opisane praktyki są godne polecenia, ponieważ zakresem swojej działalności obejmują nie tylko 

dzieci, ale także rodziców. Doświadczenia tego dyrektora w kontaktach z rodzicami są 

zgoła inne niż opisane w rozdziale dotyczącym opinii nt. roli rodziców, ponieważ w tym 

przypadku rodzice traktowani są podmiotowo, profesjonalny doradca odpowiada na ich 

konkretne pytania, nie ograniczając się tylko do prowadzenia wykładu dla licznej grupy 

rodziców.  

I między innymi jest punkt rozbudowany dotyczący pomocy uczniom niezdecydowanym w 

wyborze szkoły. I jeżeli tacy rodzice są, niezdecydowani, bądź też uczniowie, którzy chorują na 

jakieś poważne choroby, które w jakiś sposób ograniczają im możliwość wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej ze względu na stan zdrowia, zgłaszają się. Mamy co roku całkiem sporo takich 

uczniów. I wtedy nie są to już badania zbiorowe, ale w pewien sposób oczywiście badania 

indywidualne. Po części innymi metodami, bo wtedy mam trochę więcej czasu na każdego ucznia 

i mogę na przykład zamiast tego testu Ravena do badania inteligencji zrobić test Wechslera, który 

bardziej szczegółowo określa już rozwój poszczególnych funkcji poznawczych u dziecka, testy też 

osobowościowe i potem znów spotykamy się z rodzicem, z dzieckiem, wybieramy szkołę. 

Następnie uczeń jest opiniowany. Czyli dostaje opinię, że ze względu na stan zdrowia, na jego 

predyspozycje, zainteresowania, uzyskiwane wyniki powinien rozpocząć naukę w takiej i takiej 

szkole ponadgimnazjalnej, na takim i takim kierunku. Ta opinia sprawia, że uczniowie są w 

pierwszej kolejności przyjmowani do takich szkół, do takich kierunków. Dalej, to są wszyscy 

uczniowie, którzy są upośledzeni intelektualnie, poczynając od upośledzenia w stopniu lekkim, 

jadąc dalej przez umiarkowane i znaczne. Oni też kończą gimnazja i na ogół kończą gimnazja nie 

gdzieś w szkołach, czy ośrodkach szkolno-wychowawczych, ale kończą gimnazja na ogół u siebie, 

w tych szkołach masowych, na podstawie indywidualnych programów nauczania, no i potem 

muszą kształcić się dalej. Uczeń, który kończy gimnazjum masowe, ale indywidualnym jakimś tam 

programem dostosowanym do jego potrzeb, możliwości intelektualnych i stanu zdrowia, dostaje 

orzeczenie, na podstawie, którego trafia do szkoły gimnazjalnej, gdzie jest przyuczenie do 

jakiegoś ośrodka szkolno-wychowawczego, tam, gdzie się kształci w określonych już, takich dosyć 

prostych zawodach. [Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej] 
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Do rozwinięcia doradztwa zawodowego w szkołach przyczyniło się w znaczącym stopniu 

istnienie Szkolnych Ośrodków Kariery. Fundusze przeznaczone na SzOK zapewniały etat 

jednemu nauczycielowi, który mógł czuwać nad planowaniem programu, gromadzeniem 

materiałów, uaktualnianiem swojej wiedzy, szukaniem nowych informacji w internecie. 

Pozwoliły też na zakup narzędzi do pracowni multimedialnej (komputery, rzutniki, drukarki), 

oprogramowanie do komputerów, programów firm prywatnych, pomocy eSzOK, płyt 

multimedialnych, zakup materiałów dydaktycznych z planowaniem ścieżki kariery szkolno-

zawodowej, wybór szkoły, wybór zawodu, ulotek i plakatów propagujących tę działalność. 

Zakupiono również kursy ogólnorozwojowe dla uczniów, takie jak: metody szybkiego uczenia 

się, zapamiętywania. Udało się również podnieść atrakcyjność zajęć poprzez gry i zabawy do 

spędzenia wolnego czasu: książki, płyty, filmy – by zagadnienie wyboru ścieżki zawodowej 

uczynić czymś więcej niż tylko przedmiotem szkolnym. Dobrą praktyką, oszczędzającą fundusze 

jest również szukanie nowych form współpracy. Jedna z nauczycielek zgłosiła swoją szkołę do 

testowania testów psychologicznych. Później firma, bez dodatkowych kosztów, przesyłała 

analizy testów i płyty z kolejnymi testami diagnostycznymi. W omawianej placówce Szkolny 

Ośrodek Kariery przełożył się na współpracę w ramach całej szkoły. Szczególnie godnym 

naśladowania jest wdrożony pomysł realizacji doradztwa przez nauczycieli na wszystkich 

lekcjach: „Jak nauczyciele przedmiotowcy mogą realizować doradztwo zawodowe”. 

Wiele szkół korzysta ze środków unijnych, by rozwijać poradnictwo zawodowe, a dzięki takim 

pieniądzom jedno z gimnazjów, w którym do tej pory doradztwo nie funkcjonowało, w 2012 

roku ruszyło z programem „Nowoczesna i przyjazna szkoła”. Jednym z jego części jest moduł 

konsultacji edukacyjno-zawodowych obejmujący zajęcia grupowe (6 grup, po 12 osób; każda 

grupa po 6 godzin doradztwa oraz zajęcia indywidualne: 90 osób po 3 godziny zajęć). 

 

5. Wnioski i rekomendacje 

Sposób realizacji doradztwa zależny jest od tego, w jaki sposób szkoła rozumie swoją funkcję – 

jeśli dyrekcja i nauczyciele uważają, że ich podstawową rolą jest przygotowanie uczniów do 

egzaminu, wówczas wszelkie dodatkowe zajęcia traktowane są jak niepotrzebne zadanie. 

Natomiast, jeśli szkoła uważa, że powinna wdrażać młodych ludzi w dorosłość i przygotowywać 

do życia, wówczas działania z doradztwa zawodowego są traktowane jako możliwość 

przedstawienia uczniom dodatkowych treści, danie im możliwości pracowania nad sobą. System 

oświatowy w Polsce nie skłania do rozwijania drugiego podejścia, ponieważ coraz bardziej 

ocenę szkoły, a co za tym często idzie, również finansowanie, uzależnia się od liczby punktów 

zdobytych przez uczniów na egzaminach końcowych. Wobec tego, w interesie wielu nauczycieli 

nie leży rozwijanie osobowości i zainteresowań uczniów, ale raczej uczenie ich rozwiązywania 

testów.  

 

5.1 Dotyczące diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dot. diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Wnioski  Rekomendacje 

W gimnazjach cele doradztwa nie dotyczą 
bezpośrednio rynku pracy, ale raczej rozpoznawania 
własnych mocnych i słabych stron. Ten typ zajęć 
jest praktykowany i dobrze oceniany – co do tego 

Zalecane jest podtrzymywanie wszelkich działań 

realizujących te cele w gimnazjach: rozmów, 

warsztatów, burzy mózgów, rozwiązywania testów 
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zgodni są zarówno nauczyciele szkolni, rodzice oraz 
profesjonalni doradcy zawodowi. Rozpoznawanie 
własnych predyspozycji i poznawanie specyfiki 
rozmaitych zawodów jest, obok wyboru 
odpowiedniej ścieżki kształcenia, interesujące dla 
uczniów na tym etapie edukacji. 

na predyspozycje zawodowe, poznawanie 

zawodów. 

 

W niektórych gimnazjach zajęcia z doradztwa 
zawodowego są niskiej jakości, w niektórych zaś 
system poradnictwa nie funkcjonuje wcale. 
Przyczyną tego tanu rzeczy są: 
a) niewystarczające środki finansowe 
b) zbyt mała ilość godzin poświęcana na doradztwo 
c) nieodpowiednie kwalifikacje osób pełniących rolę 
doradcy zawodowego 

Rozwiązaniem tego typu problemów, oprócz 

zwiększenia środków na omawiane cele, byłby 

profesjonalny doradca zawodowy świadczący 

porady w każdej szkole na danym obszarze. 

Antycypując niechęć władz/organów prowadzących 

szkoły do finansowania dodatkowych etatów, 

rekomendujemy zatrudnienie np. jednej lub dwóch 

osób, które odpowiadałyby za doradztwo 

zawodowe w kilku – kilkunastu szkołach. 

 

Doradztwo zawodowe jest lepszej jakości dzięki 
realizacji przez szkoły lub w szkołach (przez inne 
instytucje, np. organizacje pozarządowe) 
programów unijnych proponujących nowatorskie 
scenariusze lekcji, zapewniające atrakcyjne i 
aktualne materiały do poznawania rynku pracy.  

Należy zachęcić szkoły do brania udziału w 
programach (unijnych i krajowych) - własnych i 
oferowanych przez instytucje zewnętrzne – 
stowarzyszenia, fundacje. Rekomendujemy również 
aplikowanie o granty unijne na cele lepszego 
przygotowania młodzieży do rynku pracy. Tego 
typu działania polepszają ofertę edukacyjną szkoły, 
a także czynią naukę bardziej atrakcyjną dla 
uczniów. 

W szkołach zawodowych młodzi ludzie kształcą się 

w bardzo wąskich specjalnościach, ich wybory są 

zdeterminowane od początku kształcenia. Do 

doradztwa zawodowego przykładana jest w tych 

szkołach mała waga, uważa się bowiem, że 

uczniowie tych szkół mają określone preferencje i 

nie ma potrzeby ich zmieniania.  

Doradztwo powinno być realizowane szczególnie w 

tego typu szkołach, by uświadomić uczniom 

konieczność elastycznego dopasowywania się do 

zmian w gospodarce np. poprzez ciągłe 

uaktualnianie swoich kwalifikacji, dokształcanie 

(Life Long Learning), a być może także konieczność 

przekwalifikowania się.  

Szkolni doradcy zawodowi to bardzo zróżnicowana 
grupa. Przebadanych nauczycieli można podzielić na 
trzy grupy – (1) zaangażowanych i podnoszących 
swoje kwalifikacje, z ukończonymi kierunkowymi 
studiami podyplomowymi, zdobywających nowe 
materiały, by zainteresować uczniów, (2) mimo 
braku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji, 
doskonale znających lokalny rynek pracy, 
wyczulonych na sytuację rodzinną uczniów, 
zdobywających interesujące materiały kanałami 
formalnymi (PUP, wydawnictwa edukacyjne) i 
nieformalnymi (pożyczanie materiałów od 
znajomych nauczycieli z innych szkół), (3) trzecią, 
najmniej liczną, grupę stanowią nauczyciele, którzy 
obowiązek bycia doradcą traktują jak zadanie 

narzucone, nie poszukują materiałów 
dydaktycznych, nie przywiązują wagi do 
przygotowywania zajęć. 

Należy wspierać nauczycieli z grupy (1) i (2), 
natomiast unikać delegowania obowiązków doradcy 
zawodowego nauczycielom z grupy (3).  

Rola rodziców w systemie doradztwa zawodowego 
jest ograniczona, nie mają wiedzy na temat 
możliwości skorzystania z doradztwa zawodowego 
np. w poradniach lub w jednostkach OHP 

Zachęcanie rodziców do większego zaangażowania 
we wspieraniu ich dzieci w dokonywanie 
właściwych, przemyślanych wyborów edukacyjnych 
i zawodowych poprzez spotkania z doradcą 
zawodowym, informowanie o możliwościach 
uzyskania wsparcia w poradni psychologiczno-
pedagogicznej i innych instytucjach. 
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Większość uczniów przywiązuje małą wagę do zajęć 
z doradztwa, rzadko uzyskane porady mają 
decydujący wpływ na ich wybory. Wielu uczniów 
ważne decyzje edukacyjne i zawodowe odkłada „na 
ostatnią chwilę” kierując się wówczas raczej 
emocjami, naciskiem grupy, niż świadomą 
kalkulacją i namysłem nad przyszłością. 

Należy uświadomić młodzieży jak ważne jest 
świadome projektowanie własnej przyszłości. 
Zajęcia z doradztwa zawodowego powinny być 
prowadzone w sposób atrakcyjny (dyskusje, 
warsztaty, wycieczki, rozmowy z przedstawicielami 
zawodów, wizyty w miejscach pracy).  

 

5.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Tabela 3. Wnioski i rekomendacje dot. form współpracy szkół z instytucjami  

Wnioski Rekomendacje 

Współpraca szkół z jednostkami Ochotniczych 

Hufców Pracy przynosi dobre efekty. 

Należy kontynuować współpracę z jednostkami 

OHP. 

Współpraca z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, choć w większości przypadków 

jest pożyteczna, ogranicza się najczęściej do 

pomocy w sprawach wychowawczych.  

Rekomenduje się wdrożenie systemu opisanego w 

rozdziale „Dobre praktyki” polegającego na 

systematycznej, wieloetapowej pracy doradcy z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej z każdym 

uczniem i jego rodzicem. 

Pomimo ogólnej słabości systemu doradztwa 

zawodowego w szkołach, w działania te jest 

zaangażowanych wiele instytucji, które nie 

koordynują swojej współpracy.  

Rekomendujemy koordynację systemu poradnictwa 

zawodowego. Dziś usługi w tym zakresie świadczy: 

szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

urzędy pracy, jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, 

niektóre z działań pokrywają się, natomiast inne są 

deficytowe. Byłoby dobrze, by działania 

wymienionych instytucji nie pokrywały się, a były 

wobec siebie komplementarne. Koordynacji 

mogłyby się podjąć organy prowadzące. 

 

5.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Tabela 4. Wnioski i rekomendacje dot. możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Wnioski Rekomendacje  

Dobrą praktyką jest trzyletni cykl zajęć 
wprowadzonych przez jedną z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

Zaprezentowanie szczegółów tej dobrej praktyki na 
spotkaniu z przedstawicielami organów 
prowadzących i jej wdrożenie w innych poradniach. 

Na poprawę zakresu i jakości doradztwa 
zawodowego w szkołach pozytywnie wpływa 
realizacja projektów unijnych obejmujących 
doradztwo zawodowe. 

Sięganie przez szkoły po środki unijne lub udział 
szkół w projektach unijnych realizowanych przez 
inne instytucje (np. NGO).  
Zapewnienie środków na doradztwo zawodowe w 
szkołach w kolejnej perspektywie finansowej UE. 
Realizując takie projekty szkoły i inni 
projektodawcy powinni mieć na uwadze możliwości 
dojazdu uczniów do domów po zakończeniu zajęć 
dodatkowych. 

W szkołach, w których działa Szkolny Ośrodek 
Kariery, doradztwo zawodowe jest prowadzone w 
sposób systematyczny, na dobrym poziomie.  

Powoływanie w szkołach SzOK. Uwzględnienie 
przez organy prowadzące i w ramach programów 
unijnych środków na SzOK. 
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Streszczenie 

Jakość doradztwa zawodowego w szkołach jest zróżnicowana. W gimnazjach głównym celem 

jest poznanie siebie i wybór szkoły, natomiast najpopularniejszą formą przekazywania informacji 

są targi szkolne i tzw. dni kariery. W szkołach ponadgimnazjalnych celem jest przygotowanie 

młodzieży do wejścia na rynek pracy. Najlepiej ocenianą formą realizacji tego zadania są staże i 

praktyki proponowane przez szkoły. Trudność w realizowaniu doradztwa polega na tym, że 

wielu uczniów z regionu ma ciężką sytuację materialną i głównym kryterium ich wyborów 

edukacyjnych i zawodowych jest sytuacja finansowa rodziny.  

Jeśli doradztwo jest w szkole realizowane, to jego zakres, forma i jakość znacząco się różnią. 

Zdarza się, że doradztwem zajmuje się jedna osoba – tzw. koordynator, ale obowiązkiem jej 

jest jedynie wpisanie do specjalnego protokołu zajęć, które mogą być za doradztwo uznane, np. 

pisanie życiorysu na polskim, rozmowa o powołaniu katechetki na religii, rozmowa o gospodarce 

na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. W wielu szkołach doradztwem zajmują się osoby do tego 

nieprzygotowane, nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. Nie należy jednak krytykować za 

taki stan rzeczy szkół, a raczej rozwiązania systemowe organizacji doradztwa zawodowego. W 

2010 roku nałożono na szkoły dodatkowy obowiązek, bez udzielenia im wsparcia finansowego 

na ten cel. Nie dziwi więc, że w wielu placówkach doradztwo ma charakter działań pozornych i 

realizowane jest na niskim poziomie. Pociesza natomiast fakt, że powyższa charakterystyka nie 

dotyczy wszystkich szkół. Wiele z badanych placówek rozwija doradztwo i widzi w nim narzędzie 

pomocy dzieciom. Dobrze przeprowadzone zajęcia pomagają uczniom odkryć swoje mocne i 

słabe strony, odpowiednio wybrać etapy dalszej edukacji lub właściwą ścieżkę kariery. Wielu 

nauczycieli, szczególnie z małych wiejskich szkół, bardzo stara się pomóc uczniom, poświęca im 

swój prywatny czas, stara się zdobyć dodatkowe środki finansowe dla szkoły. Mimo, że z 

badania ilościowego wynika, że najskuteczniej działa poradnictwo w gimnazjach, analiza danych 

jakościowych skłania do myślenia, że to technika najlepiej radzą sobie z tym zadaniem. W 

technikach nauczyciele nie narzekają na brak materiałów, a ponadto mają styczność z rynkiem 

pracy. Doradztwo natomiast rozumieją bardziej jako orientację na rynku pracy i umiejętności jej 

szukania. Zdaniem nauczycieli uczeń wychodzący z zajęć doradztwa zawodowego powinien być: 

pewny siebie, wiedzący, co chce osiągnąć w życiu, znający swoje możliwości, mający 

ugruntowaną wiedzę na temat możliwości pracy zgodnej z zainteresowaniami. Młodzież w 

technikach ma również najwięcej możliwości wypróbowania własnych umiejętności w praktyce – 

zapewnia to system staży i projektów finansowanych głównie dzięki funduszom unijnym. 

Zadowolenie z takiej formy doradztwa wyrażają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, a także 

ich rodzice. Mankamentem tego typu zajęć jest ich pora, wielu uczniów dojeżdżających do 

szkoły z okolicznych miejscowości, nie może brać w nich udziału, ponieważ po zakończonych 

lekcjach nie mieliby jak wrócić do domu. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby uwzględnienie w 

budżecie projektu kosztów dowożenia uczniów.  

Doradztwo w szkołach zawodowych trudno jest oceniać, ponieważ funkcjonuje ono na innych 

zasadach niż np. w gimnazjach. Uczniowie takich szkół o zawodach dowiadują się na 

przedmiotach zawodowych i na praktykach u pracodawców. Średnia wieku uczniów zawodówek 

jest wyższa niż w innych szkołach, dlatego młodzież uważa się często za dorosłych i 

świadomych swoich wyborów ludzi. Natomiast rozmowy z uczniami i rodzicami dowiodły, że 

młodzież ta potrzebuje specjalistycznego poradnictwa tak samo, jak ich koledzy z innych typów 

szkół.  
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Szkolni doradcy zawodowi to bardzo zróżnicowana grupa – zdarzają się tacy, który mają 

skończone kierunkowe studia podyplomowe, nieustannie się dokształcają oraz zdobywają nowe 

materiały, by zainteresować uczniów. Są też i ci, którzy, mimo braku formalnego potwierdzenia 

swoich kwalifikacji, doskonale znają lokalny rynek pracy, są wyczuleni na sytuację rodzinną 

uczniów, zdobywają interesujące materiały kanałami formalnymi (urzędy pracy, wydawnictwa 

edukacyjne) i nieformalnymi (pożyczanie materiałów od znajomych nauczycieli z innych szkół). 

Ostatnią grupę stanowią nauczyciele, którzy obowiązek bycia doradcą traktują jak niezasłużoną 

karę, nie przygotowują się do zajęć, nie wyszukują materiałów, nawet tych dostępnych za 

darmo w Internecie. Ostatnia grupa jest najmniej liczna.  

Jeśli chodzi o doradztwo realizowane poza szkołą, instytucje takie jak urzędy pracy, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra 

Kariery oferują swoją pomoc dla dzieci i młodzieży, dobrze dopasowując swoją ofertę do 

potrzeb „klienta”. Najlepiej układa się współpraca szkół z instytucjami OHP, współpraca z 

poradniami przebiega na polu wychowawczym, natomiast współpraca z urzędami pracy 

oceniana jest jako poprawna, ale nie satysfakcjonująca. Potwierdzają to oba typy danych – 

jakościowych i ilościowych. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z usług tych instytucji. 

Pierwszym powodem są długie terminy oczekiwania na poradę w miejscu działania instytucji. 

Liczba profesjonalnych doradców, którzy oprócz pracy stacjonarnej, prowadzą również 

warsztaty wyjazdowe w szkołach, jest niewystarczająca. Drugim powodem, dla którego 

skorzystanie z porad profesjonalistów jest czasem niemożliwe, jest dystans geograficzny 

dzielący uczniów od ośrodka pomocy. Osoby mieszkające w małych miejscowościach lub 

wsiach, z powodu braku połączeń autobusowych, nie mają możliwości dotarcia do placówki.  

Wielu uczniów jest zadowolonych z zajęć z doradcami, jednak niektórzy z nich wydają się nie 

wiedzieć po co te zajęcia są przeprowadzane. Nie rozumieją, że wyniki wielu testów (np. czy 

jest się wzrokowcem czy słuchowcem) w jakiś sposób określają np. optymalne metody uczenia 

się. Nie potrafią połączyć faktu, że od tego, jaki mają temperament, będzie zależało w jakiej 

pracy będą się lepiej sprawdzali. Zatem należy uczniom tłumaczyć celowość i konsekwencje 

wszelkich testów i rozmów oraz pomagać im wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.  

Rodzice nie mają wiedzy na temat możliwości skorzystania z doradztwa poza szkołą, 

ograniczone są również ich możliwości, by dowieźć dziecko do specjalistycznej poradni. 

Uważają, że to dużo zachodu, trzeba kilka razy jechać. Rodzice z niższych warstw społecznych 

posługują się krótką perspektywą czasową – nie widzą, że nawet kilkukrotna wizyta w poradni 

w innym mieście (duży wysiłek dziś), może pomóc dziecku w dłuższej perspektywie (korzyści w 

przyszłości). Rodzice często wspierają dzieci w sposób mało konstruktywny, usprawiedliwiając 

ich niezdecydowanie lub odkładanie ważnych decyzji o przyszłości, nawet w przypadku uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych.  

Negatywne oceny systemu doradztwa zawodowego koncentrują się wokół kilku czynników, a 

wyrażane są częściej przez pracowników instytucji zewnętrznych. Główne powody, dla których 

doradztwo w szkołach jest oceniane jako słabej jakości to: fikcyjność systemu, brak środków 

finansowych, biurokracja.  

Zarówno nauczyciele, jak i doradcy zewnętrzni obawiają się, że nowa podstawa programowa 

usztywni czas pracy nauczycieli i nie będą oni mogli w elastyczny sposób decydować o tym, na 

co przeznaczają poszczególne godziny. Może to utrudnić „oddawanie” godzin doradcom 

zewnętrznym na zajęcia.  


