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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 (PO KL). Niniejsze opracowanie jest raportem 

cząstkowym i dotyczy jednego z sześciu subregionów województwa mazowieckiego – 

subregionu siedleckiego. 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, jej zakresu, form oraz barier. 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 potrzeby 

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 siedleckim wywiady 

przeprowadzono z: 

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

pierwszej i ostatniej klasy ZSZ – łącznie 11 wywiadów,  

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

technikum, z rodzicami uczniów pierwszej i ostatniej klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej – łącznie 11 wywiadów,  

 pracownikami szkół gimnazjalnych biorącymi udział w doradztwie edukacyjno-

zawodowym – 3 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, w tym: Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej – 1 wywiad (z dwoma doradcami – diada),  

 2 wywiady – z przedstawicielem lokalnej organizacji pozarządowej zajmującej się 

rynkiem pracy oraz z koordynatorem projektu współfinansowanego z EFS dotyczącego 

doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych. 

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. 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 

logicznych niespójności – oraz kodowaniu – w celu umożliwienia analizy ilościowej wyników 

uzyskanych na podstawie pytań otwartych. 
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3. Opis przebiegu badania 

Badanie realizowane było równolegle we wszystkich subregionach województwa 

mazowieckiego, zarówno w części jakościowej i ilościowej.  

W subregionie siedleckim badanie w części jakościowej trwało od listopada 2012 r. do 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 bez istotnych utrudnień. Respondenci 

reprezentujący instytucje (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP czy organizacje 

pozarządowe) stosunkowo chętnie brali udział w badaniu. Badanie wśród uczniów i ich rodziców 

było prowadzone dzięki kontaktom pozyskiwanym za pośrednictwem szkół lub poradni 

psychologiczno-pedagogicznych biorących udział w badaniu. 

W subregionie siedleckim przeprowadzono łącznie 34 Indywidualne Wywiady Pogłębione oraz 

25 wywiadów CAPI z uwzględnieniem podziału na typy szkół. W próbie CAPI znalazło się 24% 

szkół (6) z miasta Siedlce, 56% z powiatu siedleckiego (14) i 20% z powiatu sokołowskiego (5). 

Jeśli chodzi o rodzaje szkół objętych próbą ilościową, skład jest następujący: 

Tabela 1. Struktura próby ilościowej 

Typ szkoły Liczba Procent 

Gimnazjum (publiczne) 17 
84% 

Gimnazjum (niepubliczne) 4 

Technikum czteroletnie 3 12% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 1 4% 

Ogółem 25 100% 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25. 

Zdecydowaną większość ankietowanych respondentów zajmujących się doradztwem 

zawodowym stanowiły kobiety – 24 z 25. 
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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 

Doradztwo zawodowe w szkołach subregionu siedleckiego nie stanowi sformalizowanego 

systemu mającego swoje cele i narzędzia realizacji. Respondenci badania jakościowego pytani o 

cel i skuteczność prowadzonego doradztwa odpowiadali intuicyjnie, nie wyrażali celu instytucji, 

ale swój cel jako nauczycieli: 

moim największym celem na danych zajęciach jest to, żeby wzbudzić w nich takie zakłopotanie. 

Żeby oni zaczęli się zastanawiać nad swoim życiem, nad swoją przyszłą pracą zawodową, nad tym, 

jak będą funkcjonować za 10, za 15 lat czy za 25 lat, żeby mogli o sobie powiedzieć, że ja sobie 

odpowiednio ustawię życie i myślę pracować w takim zawodzie, który mi sprawi jak najwięcej 

satysfakcji, a z drugiej strony też da pewną niezależność finansową. [doradca zawodowy w 

technikum i ZSZ] 

Respondent z gimnazjum wyraził cel związany z wyborem dalszej ścieżki kształcenia: 

W ogóle […] to cel jest taki, aby pomóc im w wyborze zawodu, w wyborze kierunku szkoły. To jest 

główny cel. Żeby pomóc im w wyborze zawodu, szkoły. [nauczyciel gimnazjum prowadzący 

doradztwo zawodowe] 

Natomiast miarą skuteczności dla tego respondenta jest właśnie to, że uczniowie zaczęli się 

świadomie zastanawiać nad swoim wyborem: 

Po tym, że zaczynają się zastanawiać, po tym, że zaglądają, przychodzą i dzielą się informacją, że 

zaglądali jakie są kierunki, jakie są szkoły, że pojawi się coś nowego. Analizują, że dowiedziały się 

coś o sobie, czego nie wiedziały, choć może się niekoniecznie zgadzają z tym, że zostało coś 

odkryte takiego albo wyszło, więc widać, że oni żyją tym i zaczynają się zastanawiać. [nauczyciel 

gimnazjum prowadzący doradztwo zawodowe] 

Tematyka zakresu, form i metod doradztwa zawodowego w szkołach była poruszana zarówno w 

badaniu jakościowym jak i w badaniu ilościowym. 

W badaniu ilościowym pytani o formy doradztwa zawodowego, które są stosowane w szkołach, 

z dziesięciu możliwych odpowiedzi (9 i opcje "inne"), respondenci wybrali średnio 5,2 form, co 

oznacza, że w szkołach stosuje się relatywnie szerokie spektrum form doradztwa zawodowego. 
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Wykres 1. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi >100%). 

Niebieski słupek na tym wykresie pokazuje perspektywę porównawczą, gdzie respondenci 

musieli wybrać trzy najczęściej stosowane formy doradztwa. 

Wszyscy respondenci zostali zapytani czy stosują poniższe rodzaje doradztwa zawodowego. 

Częstości udzielonych odpowiedzi są następujące: 

1. Regularnie diagnozuję się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – 96% 

2. Regularnie diagnozuję się możliwości psychofizyczne uczniów – 88% (22 z 25) 

3. Regularnie udziela się uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych – 100% 

4. Regularnie pomaga się uczniom w świadomym planowaniu dalszego kształcenia i kariery 

zawodowej poprzez prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań z uczniami 

i ich rodzicami – 100%. 

Ponadto 84% respondentów (21 z 25) korzysta ze wszystkich czterech metod, a pozostałe 4 

osoby (16%) - z trzech z wyżej wymienionych. Prowadzi to również do bardzo wysokiej średniej 

dla każdej szkoły – 3,84 z 4 wymienionych metod. 

Spośród czterech respondentów, którzy odpowiedzieli, że nie diagnozują indywidualnych 

potrzeb i możliwości psychofizycznych regularnie, dwóch tłumaczy to brakiem czasu, a dwóch 

innych, brakiem wiedzy lub kwalifikacji. 

Również badanie jakościowe pokazuje, że nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego stosują wiele form. Bardzo szeroki zakres doradztwa prowadzi jeden z nauczycieli 

odpowiadający za doradztwo w gimnazjum: 
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I realizuję tylko takie najważniejsze rzeczy a mianowicie ogólnie o zawodach, o wyborze zawodu. I 

przeprowadzam ankiety, żeby dzieci po prostu zbadały swoje umiejętności, swoje zainteresowania, 

temperament, później wpasowanie się do zawodu, czy się odnalazły w grupie. Typowe takie 

badania dotyczące predyspozycji zawodowych. Oprócz tego […] filmów sporo. A mianowicie 

Kalejdoskop Zawodów i takie filmy jeszcze dotyczące kariery zawodowej.  (…) Każdy ma teczkę no i 

tutaj gromadzi informacje. Zrobiłam na przykład takie dane akurat, […] taki arkusz, który 

wypełniają sobie […] na przykład moje umiejętności, więc mają do tego „poznaj siebie” załóżmy. 

Wybierają. Później […] zainteresowania zrobiliśmy i też badają się […] No i później gromadzą te 

wszystkie informacje, uzdolnienia, temperament, informacje o grupie zawodów. To wszystko będą 

ankiety. No i później taką kartę, w zasadzie przekazują rodzicom. [nauczyciel prowadzący 

doradztwo w gimnazjum] 

Warto podkreślić w tej wypowiedzi odniesienie do przekazywania tej wiedzy o predyspozycjach 

uczniów ich rodzicom. Nauczyciel ten nie ogranicza się jednak na zajęciach z doradztwa do 

ankiet umożliwiających uczniom lepsze poznanie siebie. Wprowadzane są również elementy 

związane z wiedzą o zawodach: 

ale również mamy na przykład takie informacje o zawodach. No różnych zawodach […]. To wzięłam 

akurat z Urzędu Pracy, żeby zobaczyły, w jaki sposób no takie informacje są udostępniane dla osób, 

które poszukują załóżmy pracy, czy chcą się dowiedzieć, o co chodzi. [nauczyciel prowadzący 

doradztwo w gimnazjum] 

W ramach programu zajęć z doradztwa w gimnazjum, nauczyciel prowadzący je, który jest 

jednocześnie nauczycielem informatyki, wykorzystuje informatykę do tego celu i udostępnia 

uczniom niektóre materiały w systemie informatycznym szkoły, co przygotowuje ich również do 

pozyskiwania informacji o szkołach ponadgimanzjalnych i poszukiwania w systemie informacji o 

zawodach i samodzielnej pracy: 

Na stronie internetowej mamy taką możliwość, ponieważ nasi uczniowie logują się do systemu 

elektronicznie. Rejestrują do szkół, […] I tutaj na przykład dla uczniów, w zakładce, nasi uczniowie 

mają adresy szkół ponadgimnazjalnych […] lokalnych, więc tutaj najczęściej są te szkoły, do 

których składają dokumenty, więc bezpośrednio mogą wejść do tej szkoły i poszukać informacji 

następnie, mają jeszcze informacje o zawodach zawsze. […] I tutaj mają takie pliki. A więc 

zainteresowania, ankieta zdolności zawodowych. 

Czyli mogą sobie sami zrobić swój test, tak? 

- Mogą sobie zrobić swój test. Tak. I ja mówię zawsze, że tak. Kto zrobi to, żeby przynosił do tej 

teczki i tutaj będziemy wkładać. Opis zawodów jeszcze. […] I tutaj mogą sobie też poczytać o 

różnych zawodach. Jakie predyspozycje, zdolności. Wiedzę, wskazania. […] To jest ponad 100 

zawodów, tak że jest dużo, można z tego też wybierać jakieś informacje potrzebne. Przynajmniej 

się zorientować.  

Ten sam nauczyciel gimnazjalny jest autorem własnej koncepcji prowadzenie dla uczniów zajęć 

z orientacji zawodowego. 

W 2004 roku napisałam taki program: „Orientacja zawodowa dla uczniów”. I uczniowie 

kontynuowali ten program na specjalnych zajęciach, przeznaczonych z wychowania, z orientacji 

zawodowej i ten program był realizowany na takich oddzielnych godzinach. Czyli jedna klasa miała 

jedną godzinę w tygodniu. Były cztery klasy, więc jedna godzin w tygodniu. [nauczyciel prowadzący 

doradztwo w gimnazjum] 

Od dwóch lat jednak program ten jest został zredukowany ze względu na uszczuplenie liczby 

godzin przeznaczonych na jego realizację i obecnie prowadzony jest dla klas trzecich gimnazjum 
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w wymiarze średnio 30 minut tygodniowo, co oznacza jedną godzinę lekcyjną (45 minut) co 2-3 

tygodnie. 

W tym samym gimnazjum w młodszych klasach (pierwszych i drugich) 

(…) elementy z orientacji zawodowej częściowo są realizowane (…) na godzinach wychowawczych. 

[nauczyciel prowadzący doradztwo w gimnazjum] 

W gimnazjum tym są prowadzone spotkania uczniów klas trzecich z doradcą zawodowym z 

najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej (raz w roku, na wiosnę gdy zbliża się moment 

podjęcia decyzji o wyborze szkoły), z przedstawicielami PUP, OHP. W tym czasie odbywają się 

także prezentacje szkół ponadgimnazjalnych, a także spotkania z absolwentami gimnazjum, 

którzy opowiadają o swoich doświadczeniach w szkole ponadgimnazjalnej, którą wybrali. 

Natomiast gimnazjum to nie organizuje spotkań z pracodawcami ze względu na fakt, iż lokalnie 

brak jest zakładów pracy. 

To gimnazjum, na tle pozostałych objętych badaniem jakościowym w tym subregionie, jest 

wyjątkowe pod względem zakresu prowadzenia doradztwa zawodowego. 

W drugim z gimnazjów objętych badaniem jakościowym orientacja zawodowa ogranicza się do 

dwukrotnej, w ciągu roku szkolnego, wizyty doradcy zawodowego z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, której podlega szkoła. W tym czasie doradca z poradni prowadzi dla klas 

trzecich 2-3 godzinne warsztaty przygotowujące do wyboru szkoły ponadgimnazjlanej. 

W kolejnym gimnazjum z tego subregionu zajęcia pomagające uczniom w wyborze kierunku 

kształcenia są prowadzone przez wychowawców klas podczas godzin wychowawczych. Zajęcia 

te jednak nie mają ani określonego zakresu tematycznego ani wymiaru godzinowego, chociaż są 

prowadzone, gdyż są wpisane w planach lekcji. Ich przygotowanie i przeprowadzenie może 

mieć charakter spontaniczny. 

bo począwszy od klasy pierwszej są to zajęcia wychowawcze w klasach, na godzinach 

wychowawczych. I już od pierwszej klasy i w drugich klasach, […] bo i jestem wychowawcą, więc 

już i w drugiej klasie pasowało mi, znalazłam informacje ciekawe i już realizowaliśmy to. Może to 

był listopad, może październik. Chyba ze trzy lekcje na to poświęciłam, chociaż są w drugiej klasie. 

I mimo, że to jest jesień, ale znalazłam bardzo ciekawy artykuł jeden, znalazłam drugi, więc sobie 

już je zgromadziłam i wtedy, kiedy była możliwość czasowa taka, organizacyjna, na to czas 

poświęcić, to uważam, że to jest dobry moment do wykorzystania. I bazując […] na artykułach 

prasowych. Jeden to był z Newsweek’a, a drugi z Wyborczej czy z jakiejś gazety. Więc bardzo 

ładnie nam się pracowało i chyba ze trzy lekcje.  

A o czym to było, te artykuły? 

Związane były z zapotrzebowaniem współczesnego rynku na kierunki, w jakich powinno się 

młodzież kształcić; jakie obecnie są poszukiwane zawody, na jakich stanowiskach, […] gdzie można 

znaleźć zatrudnienie, jakie najbardziej firmy potrzebują czy jakie zakłady pracy. [nauczyciel 

prowadzący doradztwo zawodowe w gimnazjum] 

Każdy wychowawca klasy w gimnazjum ustala swój własny plan zajęć z zakresu orientacji 

zawodowej i metod, które wykorzystuje. Rozmówca w badaniu jakościowym przekazuje 

informacje o zawodach, które wymagają stałej aktualizacji. 

Więc ja się musiałam dobrze przygotować, kierunki studiów, które się tworzą. Więc ja muszę się 

przygotować. I co to jest ta logistyka, w czym, gdzie to można podjąć pracę, więc ja musiałam się 

przygotować, żeby im powiedzieć, żeby mieli orientację czego to dotyczy. A to co na jesieni na 
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przykład prowadziłam, nie znaczyło, że to samo będzie na wiosnę. To zupełnie nowe kierunki były. 

[nauczyciel prowadzący doradztwo zawodowe w gimnazjum] 

Nauczyciel ten nie wykorzystuje filmów w swojej pracy w tym obszarze, twierdząc, że bardzo 

szybko się one dezaktualizują. Wykorzystuje natomiast testy predyspozycji: 

Mam takie testy, które gdzieś tam mi się udało zdobyć. […] pamiętam, że też część jakąś tam 

aktualizowałam nawet we własnym zakresie. Trochę w internecie, pamiętam, że śledziłam i tak to 

dostosowałam, żeby to miało sens i wykorzystywane były te ich możliwości. 

To były testy na co? 

Na predyspozycje zawodowe. […], cechy charakteru, co lubię, co robię, czy się zajmuję, co mnie 

interesuje. Takie poszczególne… to z tym związane były testy. [nauczyciel prowadzący doradztwo 

zawodowe w gimnazjum] 

Zajęcia te mają formę pracy w grupie 

Pisali, rozmawiali, w grupach pracowali, później grupa coś wypracowywała, albo mówiła nawzajem 

o sobie – co kto ma, co jeszcze dostrzegam, czego on nie powiedział o sobie, nie wymienił, a w 

grupie to zauważyliśmy, a on nawet o tym nie pomyślał, nie wiedział. Więc, różne formy. No, takie 

formy, które stosuje się w szkole i w pracy z grupą. [nauczyciel prowadzący doradztwo zawodowe 

w gimnazjum] 

Ponadto w gimnazjum zajęcia z klasami trzecimi prowadzi doradca z poradni psychologiczno-

pedagogicznej, której szkoła podlega. Są to zajęcia grupowe dla klas trzecich odbywające się 

dwa razy w roku szkolnym. Szkoła zaprasza także doradców z OHP, którzy przekazywali 

uczniom informacje zawodoznawcze i badali ich predyspozycje. Jednak współpraca z OHP nie 

jest regularna. 

W gimnazjach zatem zakres doradztwa zawodowego jest różny, to jednak co jest wspólne to 

skoncentrowanie na przygotowaniu uczniów klas trzecich do wyboru dalszego kierunku 

kształcenia i szkoły ponadgimnazjalnej. W tym zakresie rozwiązaniem systemowym jest 

współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, jednak wymiar tej współpracy jest 

niewielki. Wydaje się również, że często godziny wychowawcze są wykorzystywane do 

prowadzenia zajęć mających związek z doradztwem zawodowym. Stosowanie innych form 

zależy od woli i możliwości dyrekcji konkretnego gimnazjum. 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne objęte badaniem jakościowym były zespołami szkół, w 

których funkcjonowały technika i zasadnicze szkoły zawodowe. 

W szkołach ponadgimnazjalnych objętych badaniem kwestia doradztwa zawodowego 

przedstawiała się podobnie jak w gimnazjach. Doradztwo zawodowe nie jest przedmiotem w 

siatce godzin lekcyjnych. Treści bezpośrednio lub pośrednio dotyczące doradztwa zawodowego 

są ‘przemycane’ w trakcie innych lekcji. W przypadku 3 z 4 szkół respondenci wskazywali 

głównie na lekcje wychowawcze oraz na zajęcia z przedsiębiorczości, jako te, w trakcie których 

najwięcej treści związanych z orientacja zawodową jest uczniom przekazywanych. W tych 

szkołach nauczyciele przedsiębiorczości są osobami wskazywanymi jako osoby zajmujące się 

doradztwem zawodowym i były respondentami badania. Jeden z respondentów wskazywał 

także na ujmowanie elementów doradztwa zawodowego na lekcjach z innych przedmiotów, np. 

na lekcjach z języka polskiego (przygotowywanie CV i listów motywacyjnych), wiedzy o 

społeczeństwie (wiedza o lokalnym rynku pracy). Na lekcjach z przedmiotów zawodowych 

pokazywana jest specyfika danego zawodu, mają miejsce spotkania z pracodawcami czy wizyty 

w zakładach pracy. Jeden z respondentów wskazał także na znaczenie, dla samopoznania przez 
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uczniów, rozmów z nauczycielem w trakcie zaliczania praktyk zawodowych, które stwarzają 

okazję do zastanowienia się nad właściwym wyborem zawodu czy kierunku dalszego 

kształcenia.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych doradztwo zawodowe obejmuje również zajęcia 

związane ze znajomością rynku pracy i poszukiwaniem pracy: zajęcia o lokalnym, polskim a 

nawet międzynarodowym rynku pracy, pisanie CV i listów motywacyjnych, odpowiadanie na 

ogłoszenia o pracę, sposoby szukania pracy, autoprezentacja, symulacja rozmów 

kwalifikacyjnych, itp.. 

W odniesieniu do uczniów technikum istotną metodą stosowaną w ramach doradztwa 

zawodowego są targi edukacyjne lub forum edukacyjne, czyli spotkania z przedstawicielami 

szkół wyższych, o których wspominali wszyscy rozmówcy z tej grupy. 

Respondenci wskazywali głównie na stosowanie zajęć grupowych, a w ich trakcie, dyskusji oraz 

testów predyspozycji.  

Generalnie jest to na zasadzie dialogu z młodzieżą, jak oni sobie wyobrażają rynek pracy, ten, który 

mamy obecnie, jak to wygląda na rynku tutaj naszym najbliższym, lokalnym, sokołowskim, jak się 

dzieje na rynku dalej, na rynku mazowieckim, w szczególności Warszawa. Dalej, jak to się odbywa 

na rynku europejskim […] I wtedy podczas takiej rozmowy, ale czasami nawiązuje się dyskusja, w 

której uczniowie też podają różnego rodzaju kontrprzykłady albo swoje przykłady inne, […] No i 

takim największym, najważniejszym punktem kulminacyjnym to jest to, żeby mieć też informację 

zwrotną dla wychowawcy, dlatego też rozwiązują uczniowie jeden z testów kompetencji. [doradca 

zawodowy w technikum i ZSZ] 

Niektórzy respondenci wspominali o możliwości konsultacji indywidualnych, jednak jedynie z 

inicjatywy konkretnego ucznia i w niewielkim wymiarze godzinowym: 

Mam dzieci, które po takich zajęciach ogólnych przychodzą na zajęcia indywidualne czasami i ja to 

realizuję w ramach mojej dziewiętnastej godziny. 

To jest jedna godzina w tygodniu? 

Tak. 

Ma Pani dyżur i uczniowie mogą przyjść na takie indywidualne rozmowy? 

Tak, taką rozmowę, wtedy przygotowuję materiały czy po prostu pod kątem już konkretnej osoby 

jakieś ich konkretne zapotrzebowanie realizuję. [nauczyciel przedsiębiorczości prowadzący 

doradztwo zawodowe w technikum i ZSZ] 

Wszyscy respondenci wymieniali współpracę z PUP oraz z OHP. 

Tylko w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych formalnie istnieje etat (w wymiarze pół etatu –tj. 

10,5 godziny lekcyjnej) doradcy zawodowego od roku szkolnego 2011/2012, jednak jak sam 

rozmówca przyznawał, jest to rozwiązanie połowiczne, gdyż tak zatrudniony doradca nie ma w 

planie lekcji tej szkoły z góry założonej liczby godzin i programu do zrealizowania z każdą lub 

wybranymi klasami. Można powiedzieć, że system pracy doradcy w tej szkole polega na trzech 

metodach:  

 prowadzeniu zajęć z doradztwa z klasą na lekcjach wychowawczych w uzgodnieniu z 

wychowawcą,  

 na elastycznym „wskakiwaniu w tzw. okienka”, tj. zastępowaniu nagle nieobecnego 

nauczyciela oraz  
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 na pełnieniu dyżuru umożliwiającego przyjmowanie uczniów na zajęcia indywidualne. 

Taki system doradztwa wymaga ogromnej elastyczności ze strony osoby wykonującej tę pracę i 

uniemożliwia realizację jakiegokolwiek pełnego programu z klasą. Może się zdarzyć, że do danej 

klasy doradca nie dotrze w ogóle ani razu w ciągu roku szkolnego. Taki system pracy stanowi 

dla niego 

Straszne utrudnienie, po prostu nie mogę funkcjonować normalnie [doradca zawodowy z technikum 

i ZSZ] 

Badanie ilościowe przynosi informacje dotyczące liczby osób zajmujących się doradztwem 

zawodowym w poszczególnych szkołach subregionu siedleckiego. W 28% (7 z 25) badanych 

szkół pracuje więcej niż jeden pracownik zajmujący się sprawami doradztwa zawodowego. 6 

respondentów z tych 7 szkół (86%) współpracuje z pozostałym personelem szkoły w zakresie 

doradztwa zawodowego w codziennej pracy. We wszystkich przypadkach współpraca dotyczy 

wymiany informacji oraz w 4 z 6 przypadków (67%) - organizacji zajęć i spotkań. 

Wewnątrzszkolna współpraca jest również bardzo wysoko oceniana – 5 z 6 respondentów ze 

szkół, w których doradztwem zawodowym zajmuje się więcej niż jedna osoba, twierdzi, że jest 

to bardzo dobra współpraca, a jeden respondent- że jest dobra. To prowadzi do wysokiej 

średniej oceny (4.8 z 5) tej współpracy. 

W świetle wypowiedzi respondentów w badaniu jakościowych, współpraca między osobami w 

mniejszym lub większym zakresie zajmującymi się doradztwem zawodowym, przedstawiała się 

różnie. Najczęściej polega ona na współpracy takiej osoby z wychowawcami klas, aby wspierać 

wychowawców w tej tematyce podczas godzin wychowawczych 

Ja jako doradca2 jestem zapraszana na lekcje wychowawcze i tam też realizuję różne tematy z 

doradztwa zawodowego. [nauczyciel przedsiębiorczości prowadzący doradztwo zawodowe w 

technikum i ZSZ] 

I muszę być bardzo elastyczny, żeby po prostu w tych godzinach, w których jestem, żeby 

dodatkowo jeszcze wspomóc wychowawcę w procesie doradztwa zawodowego. [doradca 

zawodowy w technikum i ZSZ] 

W jednej ze szkół ponadgimnazjalnych w badaniu jakościowym dwoje nauczycieli 

przedsiębiorczości będących doradcami zawodowymi ściśle ze sobą współpracuje i koordynuje 

swoje działania. Jednak w jednym z gimnazjów, nawet jeśli nauczyciele mogą sobie wzajemnie 

przekazywać ciekawe materiały, każdy realizuje doradztwo według własnego programu, bez 

przekazywania tej wiedzy pozostałym. Respondent nie wie co robią inni na tych zajęciach, na 

czym się opierają, jak je prowadzą. 

Czy jakby każdy stara się na własną rękę zrobić […]? 

Raczej tak. No, jeśli jest jakaś tam potrzeba, to wtedy prowadzi się rozmowy. Ale jakaś taka, żeby 

była to typowo, nie wiem, cykliczna, na radach, wspólnie, [to nie – dopisek badacza]  [nauczyciel 

prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjum] 

Ze wszystkich 25 szkół w subregionie siedleckim znajdujących się w próbie, żadna nie posiada 

obecnie Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK) i żadna z nich nie korzystała z SZOK w przeszłości. 

Również dane dotyczące SZOK zgromadzone podczas przygotowywania badania wskazały na to, 

że w tym subregionie dotychczas w żadnej szkole nie działał Szkolny Ośrodek Kariery. 

                                                
2 Respondent nazywa siebie doradcą z racji ukończonych studiów podyplomowych z doradztwa 
zawodowego, a nie z racji oficjalnego stanowiska (etatu) w szkole. 
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20% wszystkich szkół realizuje lub realizowała projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych 

dotyczący doradztwa zawodowego. Jedna ZSZ oraz dwa z trzech techników realizują lub 

realizowały taki projekt, podczas gdy tylko 2 z 21 gimnazjów mają w dorobku takie projekty. 

Respondenci reprezentujący trzy spośród czterech szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w 

badaniu jakościowym wskazywali na znaczenie projektów współfinansowanych z EFS dla 

doradztwa. W jednej ze szkół, oprócz standardowego prowadzenia doradztwa zawodowego 

przez doradcę na etacie, w trakcie badania realizowany był projekt doradztwa zawodowego dla 

uczniów. W przeciwieństwie do obowiązującego systemu w tej szkole, opierającego się na 

tygodniowym dyżurze doradcy, jednak bez uwzględnienia jego zajęć w planie lekcyjnym, projekt 

unijny umożliwia realizację pełnego programu z zakresu doradztwa 

no i wtedy była sytuacja zupełnie inna, kiedy się pracuje z jedną konkretną grupą i z daną grupą 

można przeprowadzić różnego rodzaju zajęcia, gdzie grupa jest zainteresowana, kiedy można 

odpowiednie dokumenty aplikacyjne przygotować, kiedy można popracować różnymi metodami 

aktywizującymi, żeby dane osoby mogły stworzyć swoje ogłoszenia o pracę, przeanalizować je, 

popatrzeć, jak to się odbywa na rynku pracy, poznać ten rynek pracy, jakie są prawa na rynku 

pracy, jak się odnaleźć w tym wszystkim. Tak że wtedy, kiedy można poświęcić takiej konkretnej 

grupie zainteresowanej problemem, jest zdecydowanie łatwiej ze względu na to, że wtedy osoby są 

zainteresowane i mogą dużo więcej korzyści z tego mieć. [doradca zawodowy w technikum i ZSZ] 

To doświadczenie „projektowe” jest wyraźnie przeciwstawiane „pozaprojektowej” rzeczywistości 

doradztwa zawodowego w systemie szkolnictwa zawodowego 

Natomiast […] kiedy wchodzimy raz na jakiś czas do danej klasy, (…) to nie powiem, że to jest 

nieskuteczne, ale jest to mniej skuteczne, niż gdyby był to taki zorganizowany program, który 

można przedstawić w danej klasie w ramach kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. [doradca zawodowy 

w technikum i ZSZ] 

Duże znaczenie dla doradztwa zawodowego w szkolnictwie zawodowym w subregionie 

siedleckim miał również dwuletni projekt dotyczący prowadzenia doradztwa zawodowego we 

wszystkich szkołach zawodowych jednego z miast tego subregionu. Był to projekt organu 

prowadzącego szkoły oraz miejscowego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Objął uczniów ze 

wszystkich klas i wszystkich szkół zawodowych w tym mieście, przygotował dużą grupę osób do 

prowadzenia zajęć z doradztwa, które nadal w tych szkołach pracują, umożliwił przygotowanie 

materiałów dydaktycznych, które wciąż są wykorzystywane. Uczniowie brali udział w tym 

projekcie na zasadzie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych. Projekt przewidywał zajęcia grupowe 

i indywidualne dla uczniów. 

Wypełniało się test taki ułożony psychologiczny i później było, jakie masz zdolności. […] I się 

okazało, że jak poszła fama o tym, że to są fajne te zajęcia, pomimo, że musisz 6 godzin być, bo to 

naprawdę było sporo tych zajęć dodatkowych, to oni zaczęli na początku jakoś powoli, powoli, nie 

bardzo chcieli, a później całe klasy u niektórych doradców miały te zajęcia, te indywidualne już 

godziny zajęć i te dzieci naprawdę były z tych wszystkich zajęć bardzo zadowolone. [koordynator 

projektu] 

Projekt ten jednak nie doprowadził do stworzenia innego systemu doradztwa zawodowego w 

tym mieście, głównie z powodu braku środków finansowych. Obecnie w tej jednostce 

samorządu terytorialnego przyjęto zasadę, że doradztwo zawodowego we wszystkich szkołach 

realizują doradcy z poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy skarżą się na 

niewystarczającą liczbę etatów do obsługi wszystkich szkół.  
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Warto wskazać, że w subregionie siedleckim nigdy nie działał w żadnej ze szkół Szkolny 

Ośrodek Kariery.  

 

4.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system 

doradztwa zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego 

prowadzonymi przez zewnętrznych doradców  

Trzy najaktywniej wspomagające szkoły instytucje zewnętrzne w tym zakresie w subregionie 

siedleckim to jednostki Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), powiatowe urzędy pracy i poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. We wszystkich tych instytucjach zatrudnieni są profesjonalni 

doradcy zawodowi z kierunkowym wykształceniem z doradztwa zawodowego lub 

wykształceniem pedagogicznym i/lub psychologicznym, stosujący profesjonalne narzędzia pracy 

indywidualnej i grupowej. 

To systemowe zatrudnianie profesjonalistów w dziedzinie doradztwa zawodowego odróżnia 

systemy szkolne (w szczególności gimnazjalne) od systemu instytucji zewnętrznych. 

OHP oraz PUP współpracują ze szkołami na zasadzie dobrowolności i chęci lub inicjatywy ze 

strony szkół. 

W subregionie siedleckim działa Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, którego doradcy 

współpracują z wieloma szkołami w subregionie i starają się być mniej więcej raz w miesiącu w 

gimnazjach, gdzie prowadzą zajęcia od drugiej klasy. Ich tematykę dostosowują do potrzeb 

grupy - zajęcia mogą być cykliczne, grupowe lub indywidualne; prowadzone są testy 

predyspozycji i informacje o szkołach ponadgimnazjalnych. Generalnie, MCIZ zgłasza się samo 

ze swoją ofertą do szkół (przede wszystkim gimnazjów), ale jest także zapraszane do różnych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych czy też do zakładów poprawczych. 

Problemem jednak jest to, że szkoły  

często nas porównują z urzędem pracy, czyli z tym ich sposobem działania, że ktoś musi przyjść, 

czyli jest przymus  

jak twierdzi jeden z doradców zawodowych z OHP. 

Proponując swoje usługi, doradcy OHP biorą pod uwagę potrzebę danej szkoły. W gimnazjum, 

w którym nauczyciel realizuje swój autorski program doradztwa (chociaż obecnie w mniejszym 

wymiarze godzinowym niż wcześniej) doradcy z OHP uznali, że nie są potrzebni: 

Ochotnicze Hufce Pracy i oni przyjeżdżali właśnie, robili różnego rodzaju takie ćwiczenia z 

dzieciakami, ale jak się zorientowali, że u nas na przykład w szkole no były te zajęcia, to 

powiedzieli, że nie ma sensu. [nauczyciel prowadzący doradztwo w gimnazjum] 

Urzędy pracy, z racji prowadzenia doradztwa zawodowego dla dorosłych, są częstszym 

partnerem dla szkół ponadgimnazjalnych niż dla gimnazjów, gdyż absolwenci właśnie tych 

szkół, mogą się stać w stosunkowo krótkim czasie klientami tych urzędów.  

Systemowo doradztwem zawodowym w gimnazjach zajmują się poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. Każde gimnazjum współpracuje z jedną, właściwą dla siebie poradnią. Jednak 

zbyt mała liczba doradców zatrudnionych w poradni powoduje, że wizyty doradców są bardzo 

rzadkie – raz lub dwa razy w roku szkolnym.  
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W jednym z miast w subregionie siedleckim organ prowadzący podjął decyzję o tym, że 

doradztwo zawodowe w pełni leży w zakresie poradni (tzn. że etaty doradców zawodowych są 

w poradni, a nie w szkołach). Ta uchwała władz samorządowych pociągnęła za sobą utworzenie 

drugiego etatu doradcy zawodowego w poradni. Liczba ta umożliwia jednak obsługę szkół w 

niewielkim wymiarze godzinowym. 

Mimo, iż braki kadrowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie pozwalają na częste 

wizyty doradców w szkołach, to poradnie są instytucjami, które starają się objąć zasięgiem 

swojego działania możliwie szeroki krąg uczniów: 

Chociaż w tym roku na przykład Zespół Szkół […] nasz zgłosił potrzebę pracy ze wszystkimi 

klasami. Od pierwszej klasy do czwartej klasy technikum i liceum. (…) ja będę chodziła i tam będą 

od pierwszej klasy uczniowie w technikum, Pani Dyrektor chciała, żeby były zajęcia. Ale to takie w 

bardzo małej ilości godzin, bo po prostu po godzinie, po dwie … 

Na miesiąc, czy… 

- Nie, w ogóle w całym semestrze… My z poradni jesteśmy w każdej szkole, [chcemy – dopisek 

badacza] wejść raz w ciągu pobytu ucznia w szkole. W gimnazjum wchodzimy raz, najczęściej w 

trzeciej klasie. Ale w tym roku, o ta szkoła tutaj, gdzie teraz jesteśmy […] to Pani Dyrektor 

zgłosiła potrzebę, zgłoszoną przez rodziców, że wcześniej powinno być doradztwo i w tym roku ja 

już do drugiej klasy ja tutaj wchodzę. Także druga klasa i trzecia. … [doradca zawodowy z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Braki kadrowe poradni powodują, że świadczy ona swoje usługi głównie gimnazjom i liceom 

ogólnokształcącym, bagatelizując szkoły zawodowe. Mimo tego, w szkołach zawodowych w tym 

mieście nie ma etatów doradców zawodowych – chociaż pracują osoby posiadające 

odpowiednie wykształcenie. Zdarzają się jednak przypadki, że szkoły zawodowe same zgłaszają 

potrzebę doradztwa, a pracownicy nie tylko poradni psychologiczno-pedagogicznych, ale także 

innych instytucji świadczących usługi doradcze, widzą potrzebę pomocy w wyborach nie tylko 

zawodowych, ale również edukacyjnych (np. wybór odpowiedniej szkoły policealnej czy 

kierunku studiów). 

To znaczy chyba zgodnie z tym tak, (…) my wchodzimy do szkół gimnazjalnych, to my sobie taki 

priorytet sami w poradni ustaliliśmy, że gimnazjum jest tym najważniejszym etapem 

edukacyjnym, gdzie doradztwo powinno być najbardziej intensywne i że każdy, bo każdy wybiera 

szkołę po gimnazjum. I tam najwięcej chodzimy do gimnazjów i do rodziców gimnazjalistów, i 

najwięcej mamy potem też w poradni gimnazjalistów. Najwięcej zdecydowanie gimnazjalistów. I 

potem mamy troszkę licealistów. No to najczęściej ci, którzy plan skonstruowali, ale nie wychodzi 

ten plan, albo coś tam się zmienia, prawda? Też pojedyncze osoby ze szkół zawodowych trafiają. 

Z techników, z zasadniczych zawodowych. w tamtym roku nie było nikogo, ale z technikum 

trafiają się pojedyncze osoby. Tak, to tak zmieniają. Uczą się gastronomii a potem z badań 

wychodzi, że pielęgniarka na przykład. [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-

pedagogicznej] 

[…] na przykład byłam w Zespole Szkół […] to Pani Dyrektor też zgłosiła potrzebę pracy z 

technikum, że jest taka klasa jedna, gdzie nietrafnie wybrali kierunek kształcenia i dużo osób 

będzie zmieniało  (…) kierunek kształcenia, później będą iść do szkół policealnych, czy na studia. 

Tam się pojawiają takie szkoły, gdzie szkoły zgłaszały potrzeby, żeby ze wszystkimi klasami 

technikum, czy szkół zawodowych pracować. Tylko, że my na tych dwóch etatach to nie jesteśmy 

w stanie. [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Można podsumować, że poradnie odwiedzają wszystkie szkoły, natomiast robią to rzadko (mniej 

więcej raz w roku), głównie ze względu na duże obciążenie innymi obowiązkami. Respondent z 



Rola doradztwa zawodowego 

 

17 

poradni twierdził, że prowadzi trzy godziny zajęć aktywizujących z klasą, a godzinę przeznacza 

na konsultacje indywidualne. Diagnozy prowadzone są w grupie do czterech osób ze względu 

na brak czasu (przy czym w gimnazjach przestawiane są raczej mapy świata pracy, a w 

szkołach ponadgimnazjalnych, głownie liceach, testy temperamentu). Dodatkowym problemem 

jest to, że wszyscy uczniowie, którzy posiadają orzeczenia muszą mieć przeprowadzone zajęcia 

zawodoznawcze i dla każdego przygotowywany jest indywidualny plan rozwoju, a liczba dzieci z 

orzeczeniami wzrasta. Rola ta zdecydowanie dominuje nad funkcją doradczą poradni wobec 

wszystkich uczniów. 

 

4.1.3 Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian 

wynikających z nowelizacji ustawy3, w tym w szczególności dotyczących 

egzaminów zawodowych 

W obu badaniach, zarówno jakościowym jak i ilościowym, temat reformy został poruszony przez 

respondentów w stopniu minimalnym. 

W badaniu CAPI tylko w 4 z 25 szkół (16%) respondenci zgodzili się, że zmieniły się warunki 

pracy doradców zawodowych w związku z ostatnią reformą edukacji. Wszyscy pozostali 

respondenci nie zauważyli żadnych zmian. Te cztery osoby zgodziły się (odpowiedzi „raczej 

tak”), że te zmiany przyczyniły do poprawy jakości doradztwa zawodowego. 

Wynik ten pokazuje, że osoby zajmujące się doradztwem raczej nie wiedzą jeszcze w jaki 

sposób zmiany te będą miały przełożenie na znaczenie doradztwa zawodowego. 

Brak rozwinięcia tego tematu w wypowiedziach respondentów w badaniu jakościowym 

potwierdza ten domysł. Jeden z respondentów badania jakościowego wyraził w swojej 

wypowiedzi raczej potrzebę zdobycia większej wiedzy w tym zakresie, niż swoje przemyślenia 

na ten temat 

Myślę, że jest tutaj wyraźnie potrzeba wprowadzenia tych doradców właśnie przez to, że są te 

specjalizacje jak mówimy i to się wszystko ze sobą łączy, także jak najbardziej. Czuję, że jest taka 

potrzeba. [nauczyciel przedsiębiorczości prowadzący doradztwo zawodowe w technikum i ZSZ] 

Podobną uwagę poczynił inny respondent, którego wypowiedź świadczy, iż posiada przemyślaną 

opinię na temat zmian, jednak dostrzega brak zrozumienia istoty reformy przez inne osoby 

zajmujące się kształceniem zawodowym i doradztwem zawodowym. 

I teraz w myśl nowych założeń, czyli tych, których my właściwie jesteśmy, bo pierwsza klasa (…) 

idzie według nowej reformy, to to jest doskonale, bo zobaczy pani: „ zły jestem, jako ten mechanik, 

nie leży mi to, to biorę ten wykaz” .. tylko chcę żeby nauczyciele, inni wychowawcy (…) wiedzieli, 

że ten wykaz jest, jak to czytać, jak temu dziecku powiedzieć i mówisz tak: „no dobra, zrób już to, 

będziesz robotnikiem wykwalifikowanym tam w x-sie, ale zobacz, dorobisz kwalifikację tą drugą i 

będziesz super w czymś innym, w tym, co cię bardziej interesuje” [nauczyciel prowadzący 

doradztwo zawodowe w technikum i ZSZ] 

Respondent ten widział wyraźnie wzrost znaczenia doradztwa w związku z nowymi przepisami 

dotyczącymi konieczności specjalizacji uczniów już od drugiej klasy, a więc dokonania wyboru 

już w tym czasie odnośnie dalszych losów zawodowych 

                                                
3
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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a teraz w nowej podstawie programowej, kiedy w drugiej klasie już są bloki i oni będą odpowiednio 

ukierunkowani i no wiadomo, że już potem trudno jest, jak się nie ma rozszerzonej matematyki, iść 

na politechnikę. […]  

wtedy doradztwo byłoby od pierwszej klasy właściwie potrzebne, żeby tą specjalizację 

móc wybrać, tak? 

Dokładnie, bo w drugiej klasie oni już się będą uczyć w blokach. [nauczyciel prowadzący doradztwo 

zawodowe w technikum i ZSZ] 

Nauczyciel ten wskazuje także na zagrożenie związane z podziałem zawodów na kwalifikacje 

wynikające z tego, że może zostać znacząco utrudniona droga zdobycia kolejnych kwalifikacji ze 

względów finansowych. 

W zasadniczej szkole zawodowej najczęściej jest zdobywana jedna kwalifikacja i kończy się to 

egzaminem. Dziecko kończy to egzaminem i później chce, powiedzmy, zrobić technikum, ale ma 

osiemnaście lat, nie ma konstytucyjnego obowiązku nauki, najprawdopodobniej musi za to płacić, 

jeżeli chce zrobić drugą kwalifikację, robi w szkołach dla dorosłych kurs kwalifikacyjny. Nie wiem ile 

wynoszą te opłaty, może one będą symboliczne. (…) Zamyka się droga bezpłatna do nauki. Być 

może zostaną wprowadzone jakieś tam stypendium, być może to wszystko będzie. [nauczyciel 

prowadzący doradztwo zawodowe w technikum i ZSZ] 

Można zatem stwierdzić, że wpływ zmian wprowadzanych w szkolnictwie zawodowym za 

pomocą nowelizacji ustawy na doradztwo zawodowe, dostrzega i rozumie bardzo niewielu 

nauczycieli. Ci nieliczni uważają, że zmiany te są pozytywne , dają możliwość szybkiej zmiany 

kwalifikacji, jednocześnie czynią doradztwo zawodowe w szkołach jeszcze bardziej potrzebnym i 

to od najwcześniejszego momentu. 

 

4.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

 

4.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Z badań ilościowych wynika, że prawie połowa badanych respondentów to pedagodzy szkolni 

prowadzący doradztwo zawodowe. Nie ma żadnych doradców zawodowych zajmujących się 

tylko tym jednym zadaniem zatrudnionych w szkole w tym subregionie (oprócz jednego 

przypadku zidentyfikowane w badaniu jakościowym). 

Wykres 2. Zawód respondenta 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25. 
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72% spośród szkół nie ma żadnych innych pracowników ds. doradztwa zawodowego poza 

badaną osobą – tylko 7 z 25 szkół zatrudnia więcej niż jedną osobę zajmującą się doradztwem. 

Podsumowując, szkoły mają od 1 do 11 osób zajmujących się doradztwem zawodowym, a 

średnia dla jednej szkoły wynosi 2. Maksymalnie jest 11 nauczycieli prowadzących dodatkowo 

doradztwo zawodowe dla szkoły, ale tylko maksymalnie 2 psychologów i pedagogów. 

W gimnazjach objętych badaniem jakościowym mieliśmy do czynienie z trzema różnymi 

sytuacjami. W jednym gimnazjum nie było żadnej osoby ds. doradztwa zawodowego, w drugim 

była to jedna osoba prowadząca zajęcia dla ostatnich klas, a w trzecim – wszyscy nauczyciele 

mający wychowawstwo klasy prowadzili zajęcia z orientacji zawodowej na lekcjach 

wychowawczych. W szkołach ponadgimnazjalnych nie było przypadku całkowitego braku osoby 

mającej do czynienia z doradztwem zawodowym. W jednym zespole szkół była jedna osoba – 

nauczyciel przedsiębiorczości mający ukończone studia podyplomowe z doradztwa i z racji tego 

wspierający swoich kolegów, innych nauczycieli, na lekcjach wychowawczych. W innym zespole 

szkół określonymi elementami doradztwa zajmowali się nauczyciele różnych przedmiotów. W 

dwóch pozostałych zespołach szkół było kilka osób wykształconych w zakresie doradztwa 

zawodowego, ale tylko w jednym zespole, jedna z tych osób pracowała formalnie na etacie 

doradcy zawodowego (w wymiarze pół etatu). 

40% respondentów (10 z 25) badania CAPI posiada formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji 

z zakresu doradztwa zawodowego. Doradcy ze wszystkich trzech zbadanych techników oraz 

doradca z jedynego przebadanego ZSZ mają takie potwierdzenie, podczas gdy tylko ok. 1/3 

doradców z gimnazjów posiada takie kwalifikacje. 

Wykres 3. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swojej kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25. 

Tę tendencję potwierdza badanie jakościowe. W żadnym z badanych jakościowo gimnazjów 

osoba zajmująca się doradztwem zawodowym nie miała formalnego wykształcenia w tym 

zakresie. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, tylko w jednym zespole szkół nie było osoby 

z wykształceniem w kierunku doradztwa zawodowego. Oznacza to, że w subregionie siedleckim 

istnieje potrzeba podniesienia kwalifikacji i kompetencji pracowników gimnazjów w obszarze 

doradztwa zawodowego. Jest to szczególnie istotna potrzeba zważywszy na coraz większe 

znaczenie odpowiedniej orientacji zawodowej i edukacyjnej uczniów gimnazjum. 

84% respondentów badania CAPI podnosi swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. 

Ogólnie rzecz biorąc, 70% osób z oficjalnymi kwalifikacjami systematycznie poprawia swoje 
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kwalifikacje. 93% osób, które nie mają formalnych kwalifikacji, chce poprawić swoje 

kwalifikacje i tylko jedna osoba nie posiada oficjalnych kwalifikacji w tej dziedzinie i nie jest 

skłonna do ich zdobycia. 

9 z 10 respondentów, którzy mają oficjalne kwalifikacje, posiada dyplom studiów 

podyplomowych z zakresu doradztwo zawodowego, a jedna osoba ma dyplom studiów 

licencjackich. 

Średnia długość czasu zajmowania się doradztwem zawodowym w całej karierze zawodowej to 

6 lat i 4 miesiące (z zakresem odpowiedzi od 0,5 do 25 lat). W placówce oświatowej, w której 

obecnie pracują respondenci, zakres doświadczenia rozciąga się od zera do 20 lat, a średnio 

respondenci pracują w obecnej placówce 4 lata i 10 miesięcy. Zatem średnio osoby zajmujące 

się doradztwem zawodowym mają już kilkuletnie, chociaż nie bardzo długie doświadczenie 

zawodowe w tym obszarze. 

Wykres 4. Jak długo respondent zajmuje się doradztwem zawodowym 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25. 

Ponadto wykres powyżej pokazuje różnice w doświadczeniu w szkołach publicznych i 

prywatnych. Te ostatnie charakteryzuje duża różnica pomiędzy całkowitym doświadczeniem i 

doświadczeniem pracy w obecnej szkole. Jest to związane ze stosunkowo krótką historią 

szkolnictwa prywatnego w Polsce. 

Jak opisano wcześniej, 84% respondentów (21 z 25) badania CAPI podnosi swoje kwalifikacje z 

zakresu doradztwa zawodowego. Najczęstszym sposobem pogłębiania wiedzy i rozszerzania 

umiejętności z tego zakresu jest udział w kursach/szkoleniach organizowanych przez inne 

instytucje (71%), a zdecydowana większość respondentów podejmuje również jakieś formy 

samokształcenia. W próbie nie znalazły się osoby aktualnie studiujące doradztwo zawodowe, a 

zważywszy, że próba odnosząca się do szkół zawodowych była próbą pełną, można stwierdzić, 

że w subregionie siedleckim w szkołach zawodowych żadna osoba odpowiadająca za doradztwo 

zawodowe nie podjęła, w momencie badania, studiów podyplomowych na tym kierunku. Jest to 

zresztą zrozumiałe, gdyż 100% respondentów badania CAPI w tych szkołach takie dyplomy 

uzyskało, a w badaniu jakościowym, tylko w jednym zespole szkół nie było osoby z dyplomem 

kierunkowym (studiów magisterskich lub podyplomowych). 
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Wykres 5. 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=21 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

Formy doskonalenia zawodowego często nie są związane z żadnymi kosztami. Jeśli trzeba za nie 

płacić, to 19% respondentów uzyskuje dofinansowanie ze szkół, a 38% pokrywa koszty 

samodzielnie. 

Najczęściej stosowane materiały poprawiające wiedzę i umiejętności przedstawione są na 

wykresie poniżej - są to głównie materiały z KOWEZiU (43%). Inne materiały to na przykład 

Wydawnictwo Operon, WUP i materiały z projektów współfinansowanych ze środków UE. 

Wykres 6. 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=21 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

W wywiadach indywidualnych nauczyciele ocenili doradztwo zawodowe jako bardzo 

dynamicznie zmieniającą się dziedzinę wiedzy, ze względu na ciągle zmieniający się rynek pracy. 

Jest to głównym powodem nieustannej potrzeby szukania nowych materiałów, systematycznej 
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rewizji swojej wiedzy. Jeśli nauczyciele przechodzą jakieś szkolenia w tej dziedzinie, dzielą się 

materiałami z innymi osobami. Z tym wiąże się popularna wśród części respondentów opinia, że 

właściwie każdy, kto ma doświadczenie pedagogiczne i widzi potrzebę zajęć z doradztwa 

zawodowego wśród uczniów, może prowadzić zajęcia z tej dziedziny, ponieważ dostępność 

materiałów jest duża. 

W ocenie aktywności dotyczącej samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego, należy 

pamiętać, że w sytuacji niżu demograficznego, który powoduje ciągłe zagrożenie utratą 

zatrudnienia przez nauczycieli, część z nich specjalizuje się w kilku przedmiotach, robi 

dodatkowe kursy, np. z doradztwa zawodowego, żeby utrzymać pracę etc. Skrajnym 

przykładem obciążeń może być poniższa wypowiedź jednego z nauczycieli (pokazuje jednak 

obraz problemu systemowego, z którym zmagają się nauczyciele): 

W tej chwili bym nie poszła na żadne dodatkowe szkolenie, bo nie jestem w stanie. Po prostu 

kończyłam nawet dwa kierunki na raz, bo była taka potrzeba. I w tej chwili stoi przede mną 

obrona. Na pewno w tym roku […] piszę pracę olbrzymią, mimo, że to podyplomowe. 

Osiemdziesięciostronicową. Jak po pięcioletnich studiach. I po prostu ja fizycznie nie jestem w 

stanie. Nawet jak są jakieś [szkolenia – dopisek badacza], to ja już nie jestem w stanie ogarnąć 

tych szkoleń wszystkich, bo ja nie mam życia rodzinnego, żadnego. A nie wiem nawet czy będę 

miała pracę. Tak że w tej chwili ja, jak by mnie ktoś wysłał, to bym, nie wiem, nie wytrzymała 

fizycznie, psychicznie, bo już po prostu ja nie mam kiedy spać. [nauczyciel zajmujący się 

doradztwem zawodowym w gimnazjum] 

Jak wynika z badań ilościowych, trochę mniej niż połowa doradców w regionie posiada już 

formalne kwalifikacje w tym zakresie (i są prawie zawsze kilkuletnie studia, a nie tylko dorywcze 

kursy czy szkolenia), ale prawie wszyscy chcą je podnosić. Motywacja nauczycieli często jest 

jednak związana z koniecznością walki o utrzymanie zatrudnienia w szkole (wynikające 

częściowo przynajmniej z niżu demograficznego). Nauczyciele mając coraz mniej godzin 

swojego przedmiotu, doszkalają się z doradztwa. Jest to jednak zawsze związane z analizą 

personalnych kosztów i korzyści, ponieważ sama szkoła nie ma dużego budżetu na doradztwo 

zawodowe. Muszą się, więc zawsze zmagać z wewnętrznym konfliktem takim jak ten:  

Proszę Pani, to jest wysiłek. W jakim celu? Jeżeli byłby etat doradcy, bardzo chętnie. A jeżeli tak 

sobie a muzom, szkoda mojego czasu. Tak ja uważam. Konferencje moje z przedmiotu, który 

uczę, jak najbardziej. Bo one też dają obraz i pewne, prawda, światło. Również na ten rynek 

pracy. [nauczyciel prowadzący doradztwo w ZSZ] 

Tutaj warto także zwrócić uwagę, że kwestia doszkalania doradców z instytucji 

zewnętrznych jest pozostawiona również im samym. Pracownicy instytucji zewnętrznych 

starają się na przykład korzystać z projektów unijnych, ale są, zdaniem niektórych 

respondentów, ostatni w kolejce do ich wykorzystania. Szkolą się chętnie, sami wyszukują 

informacji, sami organizują i często sami pokrywają ewentualne koszty (korzystając ze szkoleń 

instytucji takich jak Wydział Poradnictwa Zawodowego KOWEZiU, Ecorys (warsztat 

„Nowoczesne Narzędzia w Doradztwie Kariery”), Narodowe Forum Doradztwa Kariery w 

Krakowie). Jest to jednak praca we własnym zakresie: 

To znaczy my sami tam dochodzimy do tego, bo nam nikt nie mówi, gdzie mamy się szkolić, albo, 

jakie narzędzia. W tej chwili my, jako doradcy jesteśmy tacy biedni, że po prostu nie ma żadnej 

koordynacji, doskonalenia. [pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Codzienna praca doradcy wymaga również ciągłego uaktualniania wiedzy dzięki źródłom 

internetowym: 
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Jest to praca samokształceniowa, że szukam nowych metod, bo głównie nastawiam się na diagnozę 

młodzieży, czyli jak najwięcej swoich zainteresowań i umiejętności, żeby jak najwięcej się poznali, 

określili pod kątem predyspozycji zawodowych, więc korzystam z jakichś metod i widzę, że one czegoś 

nie dają, więc szukam następnych metod. Takich ogólnodostępnych, które mogę ściągnąć z sieci, 

wymieniam się, często przekazuję ludziom inne, no, bo w poradni mogę wykorzystywać wiedzę jako 

zawodoznawca i psycholog, ale młodzieży też daję testy, które ściągam z sieci, które określają nie 

tylko zainteresowania, ale umiejętności, umiejętność wchodzenia w relacje, więc jakby dużo sfer. 

[pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

 

4.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Poprzedni podrozdział pokazał potrzeby doradców związane z ciągłym poszerzaniem swojej 

wiedzy i doskonaleniem swojego warsztatu i sposoby ich zaspokajania. Wyraźnie można 

skonkludować, że również w tym zakresie, podobnie jak w obszarze zakresu i form doradztwa, 

osoby te są pozostawiane praktycznie same sobie, tj. brak odgórnej oferty szkoleniowej dla 

nich. 

W wywiadach indywidualnych osoby zajmujące się doradztwem zawodowym wielokrotnie 

zwróciły uwagę na potrzebę opracowania przez ministerstwo właściwe ds. edukacji programu 

przedmiotu „doradztwo zawodowe” wpisanego w siatkę godzin. Program narzucony przez 

ministerstwo obligowałby szkołę (i organy prowadzące) do przeznaczenia na ten cel 

konkretnych godzin, a także finansowania etatów, co wspomogłoby sytuację zatrudnieniową 

nauczycieli doradców zawodowych, ale także dało jasne wskazówki, co i kiedy realizować z 

uczniami. Wyraźnie potwierdza to poniższa wypowiedź: 

Najlepiej by było, gdyby był to jeden z przedmiotów, gdyby był odpowiedni program do tego 

napisany, nawet ministerialny, gdyby to ktoś się tym zajął, żeby taki program, taki system 

stworzyć, który by wspomagał. Bo nie ukrywam, taki system powinien wspomagać i doradcę. 

[nauczyciel prowadzący doradztwo w ZSP] 

Materiałów, jak to zostało zaznaczone już w innych częściach raportu, nie brakuje i doradcy 

mają do nich stosunkowo dobry dostęp, oprócz dostępu do testów predyspozycji zawodowych, 

zwłaszcza tych najbardziej aktualnych. Duże zaangażowanie osób zajmujących się doradztwem 

zawodowym powoduje też często, że dobrze rozumieją potrzeby, oczekiwania i obawy młodych 

ludzi, a także mają aktualną wiedzę o środowisku lokalnym. Wydaje się jednak, że 

zaangażowanie ministerstwa we włączenie doradztwa do podstawy programowej 

odpowiedziałoby na wszystkie podstawowe potrzeby doradców – systematycznej pracy z 

uczniami czy jasnych wytycznych co do programu oraz bariery finansowej niestabilności i 

niepewności zatrudnienia. 

 

4.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Osoby zajmujące się doradztwem aktywnie szukają możliwości samorozwoju, korzystają z 

dostatecznie rozwiniętych materiałów dotyczących tego tematu wydawanych przez organizacje 

ogólnopolskie, takie jak KOWEZiU i inne już wyżej wspomniane. Głównym problemem jest 

jednak brak współpracy. Instytucje i ludzie nawet, jeśli się znają, to nie wiedzą dokładnie, co 

każdy z nich robi. Doradcy są ‘wpuszczani’ na lekcje ‘mniej ważne’ jak wychowanie fizyczne czy 

religia, czy zastępstwa za główne przedmioty - nauczyciele prowadzący nie biorą w nich udziału. 
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Niektóre treści się pokrywają („bo zawsze lepiej jest utrwalić pewne informacje”), a niektóre 

zupełnie ze sobą rozmijają. Zdecydowanie brakuje również koordynacji działań. Przykładem 

może być poniższa wypowiedź: 

Ja nie mam pojęcia czy […] jest oficjalnie w jakiejś szkole [w tym mieście – dopisek badacza] 

doradca zawodowy zatrudniony, chociaż na pół czy ćwierć etatu, wydaje mi się, że nie ma, bo ja 

o niczym takim nie słyszałam. [koordynator projektu] 

Inny przykład to próby jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznej organizacji konferencji 

na temat doradztwa zawodowego. Poradnia wysłała zaproszenie do udziału w organizacji 

niektórym instytucjom, ale skończyło się to jedynie na ich wystąpieniach na konferencji.  

Szkoły dysponują materiałami dydaktycznymi. Otrzymują, np. w ramach różnych projektów, 

filmy, broszury etc., które nauczyciele mogą nawet wypożyczać z bibliotek na zastępstwa. Praca 

doradców wewnątrzszkolnych jest jednak dorywcza, a pracowników instytucji zewnętrznych 

zależna od tego czy dana szkoła odpowie na ofertę takich zajęć. Część nauczycieli i 

pracowników instytucji korzysta z Forum Doradców Zawodowych RP, ale to buduje szeroko, 

ogólnopolskie więzi, a nie lokalne.  

Na podstawie badania jakościowego można stwierdzić, że doradcy z instytucji zewnętrznych 

(poradnie i OHP) znają osoby zajmujące się doradztwem w szkołach, bo najczęściej to te osoby 

są ich rozmówcami w trakcie organizowania wizyt w szkołach, jednak nie znają osób z innych 

szkół ani rozwiązań w tych szkołach stosowanych. Ponadto jak stwierdzono wcześniej, podczas 

omawiania współpracy wewnętrznej, osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w jednej 

szkole, mogą nawzajem wiedzieć o swoim istnieniu (są kolegami z pracy), jednak mogą nie 

wymieniać się nawzajem informacjami o tym co i jak robią, natomiast w innej szkole może 

istnieć ścisła współpraca między nauczycielami. Wiele zależy zatem od indywidualnego 

podejścia osób. Warto dodać, że tworzeniu lokalnego środowiska doradców sprzyjają projekty 

europejskie. Ich zakres powoduje, że w danej szkole istnieje konieczność zatrudnienia do 

projektów dodatkowych osób do prowadzenia doradztwa, co powoduje, że doradcy z różnych 

szkół się poznają i współpracują realizując ten sam program dydaktyczny. 

W badaniu jakościowym w szkołach (w jednym gimnazjum i jednym zespole szkół 

ponadgimnazjalnych) respondenci wyrażali przekonanie, że doradztwo zawodowe jest 

naturalnym elementem procesu kształcenia i że każdy nauczyciel jest i może być doradcą 

zawodowym: 

Myślę, że każdy by był w stanie. Jest to przygotowanie pedagogiczne bardzo wszechstronne. […] 

Większość osób, właściwie każdy, to jest po jakimś tam wieloletnim doświadczeniu w pracy 

wychowawczej z klasą, gdzie wiele z tych elementów realizuje. [nauczyciel zajmujący się 

doradztwem zawodowym w gimnazjum] 

W badaniu pojawiły się jednak opinie na temat specyfiki doradcy zawodowego i wysokich 

wymagań etycznych i interpersonalnych. 

Ale rzeczywiście tymi doradcami to muszą być ludzie o wysokiej etyce. […] Na pewno [osoba 

prowadząca doradztwo zawodowe – dopisek badacza] powinna być w ogóle przyjazna, mieć taki, 

wie pani, taki stosunek optymistyczny do życia, [nauczyciel zajmujący się doradztwem zawodowym 

w technikum i ZSZ] 

Jednak żaden z rozmówców nie sformułował, gdy poruszany był ten temat, wyraźnych 

wymogów związanych z konkretnymi kwalifikacjami i kompetencjami względem doradców 

zawodowych. Wymogi te można wskazać drogą pośrednią poprzez wskazanie konieczności 
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nieustannego aktualizowania wiedzy i dużej samodzielności niezbędnej do budowania swojego 

warsztatu pracy.  

 

4.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

4.3.1 Potrzeby uczniów 

Zdaniem uczniów zajęcia z doradztwa są ważne i przydatne. Nawet, jeśli nie zawsze 

zmieniają oni swoje zdanie pod ich wpływem (w pojedynczych przypadkach uczniowie kierują 

się ścieżką zawodową utartą przez rodziców – np. rodzina ma swój warsztat samochodowy, a 

tata potrzebuje pomocy ze względu na swój wiek), to rozszerzają horyzonty, poszerzają wiedzę, 

utwierdzają w decyzji na podstawie racjonalnych argumentów i głębszego poznania samego 

siebie: 

A jak dokonałaś wyboru tego kierunku?. 

U mnie w gimnazjum w trzeciej klasie była Pani doradca. I pomogła pod nasze zainteresowania i 

charaktery dobrać kierunki.  

Wtedy dopiero dowiedziałaś się, że najbardziej pasujesz na przewodnika? 

Znaczy nie, ja już wcześniej wiedziałam, że mnie to interesuje, tylko ona powiedziała mi jakie są 

kierunki, gdzie i gdzie bym mogła iść do szkoły z moimi zainteresowaniami. [uczennica pierwszej 

klasy technikum] 

Zdecydowana większość uczniów twierdzi, że zajęcia z doradztwa są szczególnie 

przydatne w ostatniej klasie – zarówno w gimnazjum, jak i szkołach ponadgimnazjalnych.  

Co charakterystyczne, część uczniów szkół ponadgimnazjalnych – zasadniczych szkół 

zawodowych i techników – nawet jeśli doświadczyła niewielkiego zakresu wsparcia doradczego 

lub uczestniczyła w niewielkiej liczbie zajęć, zazwyczaj nie odczuwa silnego braku informacji 

edukacyjno-zawodowych. Tłumaczą to faktem, iż wybierając szkołę danego typu, zdecydowali 

się na zdobycie kwalifikacji w konkretnym zawodzie i, jeśli zamierzają podążać daną ścieżką 

zawodową, to dodatkowe informacje czy porady nie są im niezbędne.  

Mimo wszystko, choć doradztwo nie jest uznawane przez uczniów z zaplanowaną przyszłością 

zawodową za absolutnie konieczne na danym etapie edukacji, ogólnie – jak już zostało 

wspomniane – uczniowie chcą pomocy doradczej, ponieważ wiedzą, że może być ona 

przydatna. Rola doradztwa podkreślana jest w przypadku uczniów, którzy nie mieli 

sprecyzowanych planów na przyszłość i wtedy porada osoby zajmującej się doradztwem była 

kluczowa dla ich decyzji: 

A jeszcze wracając do tego spotkania w gimnazjum, w jakim stopniu te lekcje 

pomogły Ci w wyborze szkoły zawodowej i zawodu którego się uczysz? 

W dużym stopniu bo ja wahałam się między czterema szkołami: technikum, liceum no i chciałam 

wybrać między: „rolnikiem”, „elektrykiem” a „samochodówką właśnie”. 

Ale wszystkie związane z tą turystyką i hotelarstwem?. 

No nie tylko, bo chciałam iść do „rolnika”, do liceum policyjno - strażackiego na służby 

mundurowe i byłam właśnie rozdarta między tym liceum, a tymi przyrodniczymi. Ale po tym 

spotkaniu już tak byłam pewna na 100 %, że chcę iść na tę turystykę. [uczennica pierwszej klasy 

technikum] 
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Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zazwyczaj nie potrafili dokładnie określić swoich 

potrzeb z zakresu doradztwa, choć z wypowiedzi wynika, że przydałyby się im zajęcia 

przygotowujące do poszukiwania pracy. Uczniowie techników zwracali uwagę na potrzebę 

spotkań z uczniami szkół z wyższego poziomu edukacji lub zapoznawania się z opiniami 

absolwentów szkół. Zwracano także uwagę, że pod koniec edukacji w danej szkole przydatne w 

dalszych wyborach są prezentacje uczelni. Zajęcia z doradztwa powinny się również 

odbywać bez udziału nauczycieli, ponieważ uczniowie czują się przy nich bardziej spięci i 

pod presją (jest to opinia zarówno uczniów, nauczycieli, jak i doradców): 

A czy coś mogłoby Ci bardziej pomóc, tak jak patrzysz wstecz, coś bardziej Ci mogło 

pomóc przy wyborze szkoły? Czegoś Ci brakowało? 

No to gdyby uczniowie ze szkoły przyjeżdżali nam prezentować szkoły – technikum na przykład, 

„samochodówkę”, żeby więcej opowiadali o szkole, żeby to było luźne i bez nauczycieli. Bo przy 

nauczycielach to uczniowie mówią o swoich szkołach bardzo dobrze, a chodzi o to, żeby 

porozmawiać bardzo swobodnie.  [uczennica pierwszej klasy technikum] 

Zajęcia z doradztwa nie mogą się jednak odbywać poza lekcjami, bo zajęć w szkole 

jest i tak bardzo dużo, a uczniowie nie chcą lub nie mogą zostawać na dłużej po 7,8 

godzinach w szkole (mają też często już ustalone autobusy powrotne do domu). Jest to 

głównym powodem, dlaczego doradztwo koliduje z innymi przedmiotami w siatce godzin. 

Najlepiej, aby zajęcia z doradztwa wplecione zostały między zajęcia przedmiotowe, 

ponieważ: 

Młodzież decyduje się na zajęcia dodatkowe pod warunkiem, że nie musi czekać na nie. 

[koordynator projektu z zakresu doradztwa zawodowego] 

Metody muszą być adekwatne w zależności od typu szkoły i klasy. Więcej zajęć 

aktywizujących przydaje się w szkołach gimnazjalnych, tj. przede wszystkim testów 

psychologicznych czy pracy grupowej. Z kolei starsi potrzebują więcej informacji o szkołach i 

ścieżkach kariery w ostatnich klasach, o czym wspominali uczniowie techników.  

Potrzebne jest nastawienie na rynek lokalny, aby młodzi nie wyjeżdżali do Warszawy, a 

subregion mógł się rozwijać i jest to promowane przez doradców w regionie. Uczniowie jednak 

myślą szerzej, często międzynarodowo (niekoniecznie kierując się w tym wiedzą, a często 

stereotypowymi przekonaniami). Widać, że uczniowie potrzebują więcej informacji na 

temat współczesnego rynku pracy, bo ich wiedza jest często fragmentaryczna i 

utarta na podstawie płytkich opinii. Z drugiej strony, swoją edukację uczniowie często widzą 

bardzo wąsko – „matura a potem ewentualnie studia, a co z zawodem to się zobaczy”. 

Potrzebne jest wskazywanie im, że muszą nauczyć się podejmować ważne i trudne decyzje 

oraz, że mają one wpływ długoterminowy na ich życie. Uczniów interesuje również przy 

zawodzie przede wszystkim sfera finansowa - ile tak naprawdę można zarobić w danej 

dziedzinie i jakie były oferty pracy, a dokładnie, jakie były oferty finansowe. Trzeba 

uświadamiać im, że ważne są warunki pracy, rodzaj podpisywanej umowy (zniechęcać do pracy 

na czarno, która nie daje im zabezpieczenia socjalnego, szans oszczędzania na emeryturę). 

Na koniec warto podkreślić rolę doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Niestety doradztwo jest często pomijane lub bagatelizowane 

w tych szkołach, zgodnie z opinią, że przecież uczniowie już wybrali. Tymczasem, 

niejednokrotnie uczniowie wychodząc z gimnazjum kierowali się opiniami koleżanek czy 

towarzystwem kolegów, nierealnym pojęciem na temat zawodu i jego przyszłości etc. Część 

uczniów miała jednak do czynienia z doradztwem właśnie w gimnazjum, natomiast na 
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późniejszym poziomie edukacji doradztwo zostało zmarginalizowane, prowadzone ad hoc lub nie 

było go w ogóle. Nawet, jeśli zajęcia z doradztwa się odbywały, ich skuteczność może być 

dyskusyjna z uwagi na brak systematyczności i planu działania, choć często ocena tych zajęć 

przez uczniów była pozytywna. Z analizy wypowiedzi uczniów na wszystkich poziomach edukacji 

wynika, że zajęcia z doradztwa – jeśli już były realizowane – nie stanowiły jednak spójnego 

systemu, a często prowadzone były właśnie w sposób doraźny.  

 

4.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów  

W wywiadach indywidualnych uczniowie ostatniej klasy gimnazjum zwracali uwagę raczej na 

wpływ rodziców czy ich wsparcia przy podejmowaniu często pierwszych samodzielnych decyzji: 

Tak, z jednej strony też mam oparcie w mamie, bo mama mówi, jak coś, to pomożemy, czy jesteś 

pewna tego, że chcesz, tak że to strasznie pomaga. [uczeń ostatniej klasy gimnazjum] 

Z drugiej strony podkreślali wpływ rówieśników: 

No weź, chodź ze mną do liceum, to jest taka rozmowa. [uczeń ostatniej klasy gimnazjum] 

Z kolei uczniowie, którzy kończą szkoły ponadgimnazjalne sugerowali się raczej szansami 

zatrudnienia, perspektywami kariery i warunkami finansowymi w decyzjach dotyczących zawodu 

czy podjęcia studiów:  

A co wydaje Ci się najtrudniejsze w realizacji dalszych planów?  

Pieniądze. Przede wszystkim, że nie wiem, czy się będę w stanie utrzymać na studiach. Bo 

wiadomo, jak to jest. [uczeń ostatniej klasy technikum]  

Dodatkowo, kolejnym czynnikiem wpływającym na wybór określonej szkoły, czy ścieżki 

edukacyjnej podkreślanym przez uczniów ze wszystkich typów szkół, jest utrzymująca się w 

świadomości uczniów gradacja szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie przeświadczeni są o tym, 

że zasadnicza szkoła zawodowa przeznaczona jest dla tych, którzy nie poradzą sobie z 

poziomem nauki w innym typie szkoły. Technikum uznawane jest za dobrą szkołę, po której „od 

razu ma się zawód” – i pod tym względem jest to szkoła „lepsza” od liceum, jednak zdarzyły się 

opinie, że jest ono „gorsze” pod względem poziomu nauczania, ponieważ do liceum idą 

uczniowie zdolniejsi: 

A zadowolony jesteś z wyboru? Już przecież pół roku chodzisz tutaj.  

Tak, jestem zadowolony chociaż warunki jeśli chodzi o uczniów, to mogłyby być lepsze, bo jest 

takie pojęcie wśród uczniów, że do technikum uczęszczają tacy gorsi uczniowie Pomimo tego, że 

mógłbym pójść do lepszej szkoły poszedłem do technikum. [uczeń pierwszej klasy technikum] 

Z wywiadów z uczniami zasadniczych szkół zawodowych wynika, że niektórzy uczniowie wybrali 

ten typ szkoły, ponieważ albo nie dostali się do technikum, albo musieli się z niego przenieść, 

gdyż nie dawali sobie rady z poziomem nauczania. W przekonaniach uczniów pogłębia się więc i 

pokutuje stereotyp o wyborze szkoły zawodowej jako szkoły dla uczniów nieuzdolnionych i z 

niskimi ambicjami edukacyjnymi. Takie przekonanie podtrzymywane bywa również przez 

niektórych rodziców: 

No, ja mamie tłumaczyłam tylko, bo też się mamy pytałam, czy nie będzie miała nic przeciwko 

albo coś, no to mama mówiła, że wolałaby jakbym była po wyższej szkole, prawda, a nie tylko 

taka, o, zawodówka. [uczennica ostatniej klasy ZSZ] 

Wpływ postrzegania szkół zawodowych (zasadniczych szkół zawodowych, ale także techników) 
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jako szkół dla osób mniej zdolnych przez uczniów dokonujących wyborów edukacyjnych 

przejawiał się także w relacjach przedstawicieli instytucji zewnętrznych: 

Okazało się, że do szkół, przynajmniej u nas w […], żeby wybrać szkołę no to tak: jak jestem 

słaby to idę do technikum lub do zawodówki, bo to zawsze była szkoła negatywnego wyboru, 

wynikająca z bardzo złej propagandy, jaka była prowadzona […]. [koordynator projektu z zakresu 

doradztwa zawodowego] 

Listę czynników wymienianych przez uczniów można podsumować w następujący sposób: 

Rysunek 1. Czynniki wpływające na decyzje podejmowane przez uczniów 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Jeśli chodzi o samo doradztwo zawodowe, jego wpływ na niedoinformowane decyzje uczniów, 

pracownicy jednej z instytucji zewnętrznej opisali na przykładzie jednej z uczennic: 

Często o tych zawodach to oni w ogóle nie mają pojęcia, oni usłyszeli gdzieś zawód, a najczęściej 

to tak kierują się, że dobrze płatny, to ja tam pójdę. A później się okazuje, jak mieliśmy 

przypadek z dziewczyną, przyszła na indywidualną konsultację, umówiła się i ona geodetą 

koniecznie chce być, bo to dobre pieniądze się zarabia, prestiż, zrobiłyśmy jej testy, wszystkie 

wyniki, obejrzała sobie filmy. Bo mamy takie filmy zawodoznawcze, tam jest pokrótce 

opowiedziane, czym zajmuje się dana osoba, co ona robi, jakich narzędzi używa, jaką szkołę musi 

ukończyć, gdzie pracuje. I ona ojoj to chyba nie dla mnie, bo ja mam trzy z matematyki.  Ona nie 

wiedziała do końca, jaki to jest zawód. Jej się wydawało, że siądzie się przed komputerem i to 

wszystko samo wyliczy, a to, że rysunek techniczny, to ona plastycznie niekoniecznie, 

niedokładna, wyobraźnia przestrzenna też niekoniecznie i ta matematyka taka naciągana trójka. 

Więc sugerowałyśmy jej, że to nie ta droga, że sobie po prostu nie poradzi. No i stwierdziła sama, 

doszła do tych wniosków, że to jednak nie jest zawód dla niej, nikt jej nie zmuszał. [doradcy 

zawodowi z instytucji zewnętrznej] 

 

czynniki społeczne

•wpływ rodzinnych tradycji 
lub rodzinnego zaplecza

•wpływ starszego 
rodzeostwa

•towarzystwo najbliższych 
przyjaciół ze szkoły

•wpływ znajomych ludzi z 
zawodu jaki chce się wybrad 
(przyjaciele, sąsiedzi, starsi 
koledzy i koleżanki) 

czynniki 
edukacyjne

•znajomośd szkoły - jej 
wymogów 
(punktacja, poziom 
nauczania) i oferty (dla 
uczniów liczy się 
zaplecze, poziom 
edukacji, ale również na ile 
jest 
bezpieczna), sprawdzenie 
szkoły na dniach otwartych

•wyniki na egzaminie 
koocowym, ew. szanse na 
dostanie się na studia -
uczniowie nie chcą iśd do 
zawodówki, ale skooczyd 
edukację przynajmniej 
egzaminem maturalnym

czynniki 
zawodowe

•wymagania zawodu 
(zwłaszcza w szkołach 
zawodowych i technikach) i 
szanse na lokalnym rynku 
(nie idą np. na fryzjera, bo 
tego jest bardzo 
dużo, szukają dobrych 
pracodawców)

•wyniki testów predyspozycji 
zawodowych (dzięki 
doradztwu)
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4.4 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

4.4.1 Postawy i zaangażowanie rodziców w stosunku do wyborów edukacyjnych 

ich dzieci 

Jeśli chodzi o decyzje zawodowe, rodzice zostawiają je swoim dzieciom i pomocy 

specjalistów. 

Od wychowawców raczej dowiadują się, oprócz oceny wyników postępów w nauce, czy dzieci 

miały styczność z doradztwem, jakie są opinie szkoły (wychowawcy) na temat decyzji uczniów. 

Jest to jednak informacja pobieżna, chyba, że problematyczna sytuacja ucznia wymaga 

pogłębionej diagnozy.  

Brak istotnego zaangażowania rodziców w wybory dzieci widać w poniższych 

wypowiedziach: 

No nie wiem, no tak sobie zaplanował. No mówi elektryk no to w sumie elektryczne rzeczy, rolnik 

rolnicze. A mówi samochodówka to naprawia samochody i idę do samochodówki. [rodzic ucznia 

pierwszej klasy technikum] 

No, co ja mogę sądzić no… Mogę tylko powiedzieć, no niech idzie, się uczy, […] złych osiągów w 

tej nauce nie ma, no i no to niech się uczy, no i niech idzie do pracy gdzieś, gdzie tam jak chce 

jeszcze iść, tam się kształcić chce, pracę podjąć, no to niech idzie, niech się kształci, niech się 

uczy i niech pracuje. (…) Jej decyzja i wyłącznie jej decyzja. Ja nie miałem wpływu żadnego na 

to. (…) Znaczy rozmawialiśmy… Ja nie, ja po prostu pozostawiłem wolną rękę córce, jaką sobie 

wybierze szkołę, to będzie tam się uczyć. [rodzic ucznia ostatniej klasy technikum] 

To jest jej decyzja w zupełności. Mówię, ja uważam, że z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli 

będę ją zmuszać, to jeszcze na przekór będzie mi robiła (…) Zawsze to jest papier w ręku, a nuż 

widelec zmienią się czasy, że wtedy ta praca jednak się pojawi, już jest inaczej. [rodzic ucznia 

ostatniej klasy ZSZ] 

Decyzja o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej w zdecydowanej większości 

analizowanych przypadków należy wyłącznie do uczniów i głównie wynika ona z ich prywatnych 

zainteresowań i predyspozycji. Jeśli więc chodzi o postawy rodziców względem edukacyjnych, 

czy zawodowych preferencji dzieci to starają się je wspierać w podjętych już przez nie 

postanowieniach: 

Myśmy nie chcieli jej narzucać swojego zdania, bo to w zasadzie, no o jej przyszłość chodzi. Żeby 

ona, ja jej podkreślam, mówię, dla mnie to możesz i zasadniczą szkołę skończyć. Żebyś ty tylko 

robiła to, co ty będziesz lubiła. [rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum] 

Rodzicom przede wszystkim zależy, aby ich dzieci robiły to co lubią, jednocześnie nie rezygnując 

z dalszego rozwoju – poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach doszkalających, czy w 

przypadku technikum, z podjęcia nauki na studiach wyższych.  

Znaczna część rodziców uczniów szkoły zawodowej oraz technikum podkreślała, iż w obecnych 

czasach wybór szkoły ponadgimnazjalnej pozwalającej na otrzymanie uprawnień zawodowych 

jest dobrym przedsięwzięciem. Umożliwia im to zdobycie konkretnego zawodu i tym samym da 

szansę podjęcia pracy zaraz po ukończeniu szkoły, jednocześnie nie torując drogi ku dalszej 

edukacji:  

… no teraz rynek samochodowy jest bardzo duży, jak się nauczy się no i po prostu będzie tym 

zainteresowany to myślę, że to jest zawód przyszłości. No tylko wybrał sobie jak skończy 

zawodówkę, czegoś się nauczy, no chciałabym też żeby i dalej poszedł się uczyć, no ale co 
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będzie, zobaczymy. [rodzic ucznia pierwszej klasy technikum] 

I mówi tak [uczeń], jak zrobię maturę, to pójdę na studia, jak nie zrobię, będę miał zawód, bo 

będzie miał zawód, pójdę do pracy. [rodzic ucznia ostatniej klasy technikum] 

Po technikum, też może iść na studia, jak zechce. To już będzie zależało od niej. No, ale mówię, 

w razie, by się noga ‘obemknęła’, bo wiadomo, jak w tych czasach jest, no to mówię, a być może 

mnie nie będzie stać, (…) ale jeżeli powie, że ona pójdzie, chce iść, nie stanę jej na drodze do 

szczęścia. Idź. [rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum] 

 

4.4.2 Wiedza rodziców na temat doradztwa zawodowego 

Rodzice rozumieją, czym jest doradztwo zawodowe i czemu służy. W opinii rodziców doradztwo 

zawodowe sprowadza się do pomocy w wyborze zawodu jak najlepiej odpowiadającego 

osobistym predyspozycjom dzieci. Ich odpowiedzi dobrze, chociaż w sposób intuicyjny, 

definiowały doradztwo zawodowe: 

Zna pani pojęcie doradztwa zawodowego, spotkała się pani z czymś takim?  

Zetknęłam się, ale czy mam specjalnie jakieś pojęcie o tym? Kojarzy mi się tym, że ktoś komuś 

doradza, jaki wybrać zawód, który, dla kogo będzie korzystniejszy w przyszłości, nie wiem jak to 

wyrazić. Chodzi mi o to, ze ten ktoś pomoże temu drugiemu człowiekowi, żeby było mu lżej żeby 

lepsze zarobki były. [rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ] 

Myślę, że polega na jakimś tam ukierunkowywaniu danego zawodu. Jakieś szkolenia, kursy, coś w 

tym rodzaju, żeby samo doradztwo, żeby doradzać w zawodzie, gdzie, co, jak się kierować jakimś 

kierunkiem, czy coś takiego. [rodzic ucznia pierwszej klasy technikum] 

Rodzice nie są jednak zorientowani w kwestii konkretnych form i treści, jakie docierają do 

dzieci, nie rozumieją systemu, w jakim różne osoby prowadzą zajęcia z tego samego zakresu. 

Może to wynikać z faktu, iż dzieci nie informują rodziców o organizowanych w szkole 

spotkaniach z zakresu dworactwa zawodowego, które najczęściej odbywają się w czasie godzin 

lekcyjnych. Bez problemu natomiast kojarzą pedagoga czy psychologa szkolnego, kiedy 

potrzebna jest jego interwencja, oraz poradnię psychologiczno-pedagogiczną, chociaż tę 

ostatnią głównie w zakresie wydawania orzeczeń dla dzieci. Poza tym, podział rysuje się przede 

wszystkim na pomoc wewnątrzszkolną, instytucje zewnętrzne wizytujące na lekcjach oraz 

uczestnictwo w dniach otwartych (w szkołach, czy zakładach pracy): 

Z czym [kojarzy doradców zawodowych – dopisek badacza]? Doradzają pomóc wybrać zawód, bo 

obserwują uczniów i wiedzą, czym się, kto interesuje, jakie ma predyspozycje, do czego. I w tym 

kierunku go ukierunkowują. (…) Bo przecież jak mój ma już i skończone kurs zawodowy i prawo 

jazdy na ciężarówki, był jako operator wózków widłowych. Coś tam jeszcze ma. Tak, że już ma 

sporo, sporo [uprawnień] i to właśnie z tego, tu ze szkoły to wszystko jest. [rodzic ucznia ostatniej 

klasy technikum] 

Jak wynika z analizowanych wywiadów, nikła wiedza rodziców na temat doradztwa 

zawodowego może wynikać z faktu, iż kwestia ta rzadko jest poruszana w czasie wywiadówek 

szkolnych, czy innych spotkań z rodzicami organizowanych przez szkołę.  
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4.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w 

tym współpraca z pracodawcami 

 

4.5.1 Zakres i forma współpracy 

Z badan ilościowych wynika, że 2 z 7 szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden doradca, 

współpracuje ze szkołami z tego samego powiatu w zakresie organizacji i wsparcia działań w 

obszarze doradztwa. Natomiast badanie jakościowe nie przyniosło żadnej informacji o 

współpracy między różnymi szkołami. 

Ponad trzy czwarte (76%) wszystkich szkół w subregionie siedleckim współpracuje z innymi 

instytucjami zajmującymi sie doradztwem zawodowym. W większości szkoły współpracują z 

Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP (40%) i poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi (36%). Z pozostałymi instytucjami współpracują tylko pojedyncze osoby 

spośród badanych (co stanowi 4% na poniższym wykresie). 

Wykres 7. Z kim współpracuje szkoła w celu realizacji działań doradczych na rzecz uczniów 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25. 

Jeśli chodzi o formy współpracy z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP, wszyscy 

respondenci wybrali odpowiedź, że organizują spotkania, szkolenia i warsztaty, a 8 z 10 

wymienia się informacjami z MCIZ OHP. 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie oceniana jako dobra i bardzo dobra, co 

przedstawione zostało na poniższym wykresie. 

24%

4%

4%

4%

4%

36%

40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Szkoła nie współpracuje z żadną instytucją

Innymi organizacjami

Młodzieżowymi Centrami Kariery OHP

Organizacjami pozarządowymi zajmującymi się …

Szkolnymi Ośrodkami Kariery

Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi

Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej OHP



Rola doradztwa zawodowego 

 

32 

Wykres 8. Ocena współpracy 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, N=25. 

32% wszystkich szkół (8 z 25) współpracuje z pracodawcami w realizacji programu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Gimnazja współpracują z pracodawcami znacznie rzadziej (4 z 21 - 

19%) niż inne typy szkół (wszyscy spośród respondentów z 3 technikum i jednego ZSZ 

odpowiedzieli na to pytanie twierdząco). 

Spośród tych respondentów, którzy współpracują z pracodawcami, 7 z 8 wymienia jako formę 

współpracy wizytę u pracodawcy i spotkania z pracodawcami w szkole. 

Jakość tej współpracy jest również bardzo dobrze oceniana – 6 z 8 respondentów deklaruje, że 

jest bardzo dobra. Jedynie dwóch respondentów z gimnazjum oceniło ją jako dobrą lub 

przeciętną. Daje to wartość średnią 4.6 (na skali do 5).  

Średnio, każda szkoła nawiązała współpracę w zakresie działań doradczych z 19 pracodawcami. 

Gimnazja współpracują średnio z 7 pracodawcami, podczas gdy trzy zbadane technika – średnio 

z 35, a jedyne w próbie ZSZ współpracuje z 20 pracodawcami. Żaden z respondentów nie 

zauważa utrudnień we współpracy szkół z pracodawcami. 

Z badań jakościowych również wynika, że szkoły najczęściej współpracują z Ochotniczymi 

Hufcami Pracy oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (z poradniami głównie 

gimnazja). Jednak również w tym przypadku nie istnieją głębsze formy współpracy poza 

podstawową interwencja poradni czy podstawową ofertą wizyt OHP. Pracownik poradni 

wspomniał w swojej wypowiedzi o jednym pozytywnym przykładzie większego zainteresowania 

ze strony szkoły, jest to jednak raczej wyjątek, a nie reguła współpracy: 

Przepisy o poradni mówią też, że poradnia udziela wsparcia nauczycielom, (…) czy 

nauczyciele zwracają się o wsparcie?  

Pedagodzy szkolni zwracają się o przeprowadzenie zajęć zawodoznawczych, (…) jeśli mają trudne 

przypadki, to proszą mnie o indywidualne diagnozy i teraz jak ja przyjeżdżam na te zajęcia, to 

wtedy (…) mogę im udzielić wsparcia, jeśli oni oczekują. I jedyne oczekiwanie, [jakie – dopisek 

badacza] ostatnio miałam (…), to było, że pani chciała ze mną przeanalizować szkolny program 

doradztwa, jak to wygląda. Każdy uczeń ma założoną kartę indywidualnych potrzeb ucznia, do tej 

karty pisze się indywidualny program terapeutyczny i według zmian jako doradcy zawodowi 
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powinniśmy też tam wpisywać, jakby określać ścieżkę. A teraz, kto ma to robić? Pedagog? Na jakiej 

podstawie ma określić, jak ma wyglądać ścieżka, jak nie może zrobić diagnozy zawodoznawczej, 

czyli każdego ucznia teoretycznie trzeba byłoby kierować do poradni, robić mu diagnozę i według 

tego wpisywać mu w te karty jego zainteresowania, predyspozycje, preferencje pod tym kątem, 

jakby rozwijać jego umiejętności czy kłaść nacisk na takie przedmioty w szkole czy na takie koła 

zainteresowań. Więc jakby super jest ten postulat i właśnie z tą panią żeśmy rozmawiały, że ona 

będzie to wcielała, ale no nie mając doradców (…) jak tą diagnozę przeprowadzą i jak tak 

naprawdę określą te zainteresowania? Uczniowie, którzy mają wybitne zdolności czy sportowe czy 

muzyczne czy z jakiegoś przedmiotu, to można tę ścieżkę na podstawie tych zdolności określić, ale 

pozostali uczniowie tak zwani przeciętni, to potrzebują takiej diagnozy doradcy. [doradca z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami odbywa się za pośrednictwem 

osób zaangażowanych w działania doradcze w szkole. Zapewniają oni doradcy z poradni 

odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć poprzez organizację miejsca i czasu. Jeśli 

organizacją zajmują się osoby odpowiedzialne za doradztwo w szkole, wówczas konsultują z 

nauczycielami „odstąpienie” określonej liczby godzin z zajęć przedmiotowych i przeznaczenie ich 

na zajęcia doradcze. Jak wynika z wypowiedzi doradców z poradni psychologiczno-

pedagogicznych, współpraca szkół z poradniami w zakresie doradztwa skupia się zatem głównie 

(choć, jak wynika z powyższego przykładu, nie jedynie) na umożliwieniu sprawniejszego 

„wejścia do szkoły” osobie z zewnątrz, którą w tym przypadku jest doradca z poradni, i 

umożliwieniu świadczenia poradnictwa zawodowego. 

Także tutaj na terenie szkoły, to konsultacje z pedagogami szkolnymi, bo pracę tutaj taką 

organizacyjną, (…) [zapewnia – dopisek badacza] pedagog szkolny. No najczęściej tutaj, jak 

przychodzimy, to organizuje nam pracę pedagog szkolny i w każdej szkole bardzo ściśle głównie 

współpracujemy z pedagogami szkolnymi. [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-

pedagogicznej] 

Jak Pani wchodzi na te zajęcia grupowe do szkół na 2 godziny przynajmniej w roku, to 

są te godziny przeznaczone na doradztwo, czy to też jest w ramach jakichś godzin 

dodatkowych, albo oddają nauczyciele swoje godziny? 

Oddają nauczyciele swoje godziny lekcyjne. Ja w poradni pracuję w poniedziałki i piątki i dzwonię 

do szkoły i się umawiam, w jakich godzinach jestem dostępna, w jakich godzinach Państwu pasuje. 

I oni mi wtedy ustalają, dają wtedy te 2 godziny lekcyjne. [doradca zawodowy z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

Natomiast w Zespole Szkół […] były targi pracy i co roku są targi pracy, jak i targi edukacyjne i 

teraz były w tamten piątek i zawsze jestem na tych targach. Wcześniej oni nie mieli swego doradcy, 

więc tam miałam swój pokoik i kiedy młodzież chciała, to prowadziłam takie konsultacje doradcze, 

więc z nimi współpracowałam. Natomiast w tym roku oni mają już swego doradcę, więc sami to w 

tym ogarnęli. [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Oprócz podejmowania współpracy z przedstawicielami OHP i poradni psychologiczno-

pedagogicznych, szkoły (głównie ponadgimnazjalne) również organizują wycieczki do 

powiatowego urzędu pracy oraz otrzymują z nich informacje.  

Badanie jakościowe potwierdza, że współpraca z pracodawcami dotyczy głównie organizowania 

wyjść uczniów do zakładów pracy czy też wizyt pracodawców w szkołach. 

Dodatkowo pojawiającym się w badaniu jakościowym wątkiem była współpraca różnych 

instytucji zewnętrznych między sobą. Jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, na potrzeby pracy z uczniami nawiązywana jest współpraca z 
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powiatowymi urzędami pracy lub ośrodkami opieki społecznej w celu zebrania aktualnych 

informacji o lokalnym rynku pracy i sytuacji społecznej mieszkańców regionu. Współpraca w 

ramach działań doradczych, jeśli była nawiązywana, dotyczyła jednak głównie wymiany 

informacji, a nie organizacji wspólnych przedsięwzięć: 

Ja tutaj chyba dwa lata temu byłam (…) koordynatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. I 

zapraszałam wszystkie instytucje do współpracy, żeby coś zrobić wspólnie. Właśnie i do urzędu 

pracy i do OHP. Ale nie dostałam, bo ja wysłałam maile, i nie dostałam odpowiedzi, (…) że 

wspólnie coś tam [zrobimy – dopisek badacza].  (…) nie namówiłam do współpracy. I wtedy 

właśnie z Doskonaleniem Nauczycieli, naszym miejskim, zorganizowaliśmy konferencję i 

zaprosiliśmy z urzędu pracy i z OHP (…) na tej zasadzie. To był taki moment, (…) Ogólnopolski 

Tydzień Kariery, żeby jakąś współpracę nawiązać. Nie udało mi się zachęcić do takiej współpracy, 

żeby, chociaż przy takiej okazji. Może to byłby dobry początek na to, żeby wspólnie współpracować. 

[doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Instytucje zewnętrzne takie jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne nawiązują również 

współpracę w celu zdobycia informacji ze szkołami wyższymi, nawet jeśli informacja ta jest i tak 

dostępna w internecie: 

No i teraz nawiązuję też taką współpracę, bo myślę, że niepotrzebna jest w poradni zbieranie 

informatorów, bo wszystkie są na stronach internetowych. Natomiast mam takie polecenie, żeby te 

informatory zbierać, więc nawiązuje współpracę z uczelniami z okolic, czyli Lublin, Siedlce, 

Białystok, Warszawa, żeby otrzymywać biuletyny, informacje czy ulotki na temat szkół i tę 

informację gromadzić. [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

 

4.5.2 Bariery we współpracy 

Dwie główne bariery współpracy z innymi instytucjami wymienione w badaniach ilościowych to 

brak występowania tego typu instytucji na danym terenie (40%) i brak środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel (32%). Dwóch respondentów nie zauważa 

żadnych barier w takiej współpracy, a pozostałe możliwe odpowiedzi dotyczące barier wskazali 

nieliczni respondenci: 

- Ograniczenia czasowe (2 respondentów) 

- Brak wolnych terminów i trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem (2 osoby) 

- Brak etatów w szkołach na doradców zawodowych (1 osoba) 

- Nieodpowiednie/niedostosowane przepisy utrudniające współprace (1 osoba) 

- Brak chęci współpracy ze strony instytucji doradczych (1 osoba) 

- Brak wykwalifikowanych kadr – ciągłą rotacja w zatrudnieniu doradców (1 osoba) 

- Brak zachęt do współpracy; nie ma organizowanych spotkań/konferencji w powiecie (1 

osoba) 

W przeciwieństwie do głosów wyrażonych w badaniu ilościowym, respondenci badania 

jakościowego nie wskazywali na brak instytucji do współpracy, za wyjątkiem braku 

pracodawców w niektórych lokalizacjach. Ponadto wyniki badania jakościowego pokazują, że 

współpraca z instytucjami zewnętrznymi jest podejmowana, gdyż wsparcie ze strony poradni 

czy OHP jest bezkosztowe, co potwierdza pośrednio barierę finansową. Jednocześnie 

współpraca z instytucjami zewnętrznymi kuleje, ponieważ program nauczania przewiduje wiele 
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zajęć dla uczniów, a doradztwo zawodowe nie jest wpisane w siatkę godzin. Powoduje to, że 

zajęcia tego typu nie są priorytetem i nie starcza na nie czasu. 

Barierę braku czasu, w tym wypadku na kontakty z rodzicami na temat doradztwa zawodowego 

dla uczniów, potwierdza następująca wypowiedź: 

No właśnie a propos rodziców, czy Pani w (…) zakresie doradztwa w jakiś sposób 

kontaktuje się, współpracuje z rodzicami? 

(…) Ja w zasadzie tylko ze swoimi rodzicami, tej klasy, którą uczę. Teraz trzecią mam. To 

rozmawiamy [na temat – dopisek badacza] wyboru szkoły. Natomiast z innymi rodzicami po 

prostu, ja nie wiem, nie ma czasu. (…) Było też kiedyś takie spotkanie, ale no, nie wiem, myślę, 

że cały czas jest to dziedzina, która potrzebuje, jak gdyby wypełnienia, [w zakresie – dopisek 

badacza] kontaktu jeszcze z rodzicami. Tutaj jakieś prelekcje by się przydały. Ale no ja robię to, 

co mogę. Powiem tak. Na ile jest czas, na ile mogę robić. Bo w zasadzie tak to, nie mam jakichś 

takich specjalnych tam godzin (…) przeznaczonych na to. Poza tym jeszcze teraz mam te (…) 

karciane godziny, to człowiek już zostaje (…). Zostaje się na ósmej godzinie, a dzieci też nie chcą 

siedzieć tak długo w szkole.  [nauczyciel odpowiedzialny za doradztwo zawodowe w gimnazjum] 

Inną barierą jest brak dostatecznej liczby etatów w samych instytucjach 

zewnętrznych, aby prowadzić cykliczne zajęcia dla wszystkich szkół w subregionie. Z brakiem 

etatów wiąże się brak czasu na realizację zajęć z doradztwa zawodowego. Respondenci 

wskazują, że dostępne są czasami materiały, których nie ma komu i nie ma kiedy wykorzystać: 

Segregator taki szkoła ma „doradztwo zawodowe”. Tu przeglądałam właśnie, bo my w poradni tego 

nie mamy. Ile tam ciekawych zajęć! Ale to trzeba by było z 80 godzin w ciągu pobytu ucznia w 

gimnazjum, żeby zrealizować taki program. Prawda? Tak że, tak że to jest metoda bardzo fajna i 

bardzo przydatna, ale czasochłonna i w szkołach nie ma godzin. To, że nie ma godzin w siatce 

godzin (…), to po prostu, te materiały metodyczne, wypracowywane, to one leżą w szkołach. 

Chociażby tutaj segregator stoi. One leżą, bo nie ma na to godzin. [doradca zawodowy z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

Pracownicy jednej z tych instytucji tłumaczą ten problem również systemowym zorientowaniem 

swoich statutowych działań w sposób ilościowy na grupy potrzebujące doradztwa – młodzież w 

szkołach i ludzi bezrobotnych (a nie według potrzeb tych grup): 

P2: Musi być u nas zachowany stosunek między poszukującymi pracę a uczącymi się, nie może 

być więcej niż 60 do 50, najlepiej jest 55. 

P1: Więc lepiej by było u nas rozszerzyć na gimnazja, a zmniejszyć na poszukujących pracę, 

żebyśmy miały te stałe punkty, które mamy i pomagamy tym poszukującym pracę, którzy 

faktycznie chcą, niż tych, których my same werbujemy i próbujemy im wytłumaczyć, że im się to 

przyda, że im pomożemy, bo nie każdy chce, u nas dobra wola, jest inaczej niż w urzędzie. 

Chętnie studenci, bo oni poszukują pracę i chętnie się zgłaszają. A osoby, które pracowały, to już 

jest problem z nimi. A młodzież bardzo chętnie. [pracownicy instytucji zewnętrznej] 

Kolejną barierą we współpracy szkół z instytucjami zewnętrznymi świadczącymi usługi doradcze 

jest, sygnalizowany przez przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, brak 

inicjatywy współpracy ze strony szkoły lub niechęć w rozszerzeniu jej zakresu: 

Jak miałam zebranie, to miałam trochę zgłoszeń indywidualnych, więc to ma sens, ale nie każda 

szkoła też chce mnie zaprosić, ja zawsze jak jestem, to mówię, że mogę być na zebraniu 

rodzicielskim dla uczniów klas trzecich, czy mogę zasygnalizować konsultację indywidualną i wtedy 

szkoła decyduje, nie ja, czy chce czy nie chce, ja propozycję oferty składam. Także uczniom po 

swoich zajęciom mówię, jestem w poradni, indywidualnie przychodźcie, zgłaszajcie się, to jest 

usprawiedliwiona nieobecność, będziecie mieli, i ja więcej poza taką propozycją zrobić nie mogę. 
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[doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Ważną barierą w realizacji doradztwa są uwarunkowania lokalnego rynku pracy. Jest to 

szczególnie istotne w wypracowywaniu współpracy szkół z pracodawcami. Zasygnalizowana 

przez osoby zaangażowane w działania doradcze w szkole gimnazjalnej bariera może okazać się 

szczególnie trudna do przezwyciężenia dla placówek oświatowych, które mają ograniczone 

środki finansowe przeznaczone na działania doradcze, a jednocześnie brak w ich najbliższym 

otoczeniu firm lub instytucji z sektora gospodarczego. W takim przypadku trudniej o organizację 

spotkań z pracodawcami czy przedstawicielami zawodów: 

A czy są już spotkania z pracodawcami, czy jeszcze nie, czy za wcześnie? 

- Nie, nie. U nas no nie ma, nie ma. Może to i dobrze by było, ale w zasadzie też nie ma takich 

zakładów. Naprawdę. Te zakłady, które były to (…) zostały zlikwidowane. (…) No są prywatni, 

którzy tam załóżmy mają sklep. (…) Jest zakład, w którym kostkę tą taką brukową się wytwarza. 

Ale dzieci nie są zainteresowane takimi zawodami. No, co jest? Pracownicy gminy, pracownicy 

banku i tyle. I szkoły. - Natomiast nie próbowaliśmy tak zapraszać nikogo, jeżeli chodzi o 

pracodawców. [nauczyciel odpowiedzialny za doradztwo zawodowe w gimnazjum] 

Podsumowując kwestię współpracy różnych instytucji i podmiotów w obszarze doradztwa 

zawodowego należy stwierdzić, że szkoły najczęściej współpracują z OHP oraz poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, głównie dlatego, że instytucje te same kierują taką ofertę dla 

szkół i jest ona nieodpłatna. Współpracę z pracodawcami podejmują częściej szkoły 

ponadgimnazjalne. Szkoły ponadgimnazjalne podejmują jeszcze współpracę z PUP. W żadnym 

przypadku nie jest to jednak współpraca głęboka i programowa. Najczęściej ogranicza się do 

wizyt w szkole raz lub dwa razy w roku szkolnym. Współpraca oceniana jest dobrze. 

Podstawową barierą we współpracy jest brak środków finansowych, brak lokalnie instytucji do 

współpracy, brak czasu (godzin w planie lekcyjnym), braki kadrowe w instytucjach 

współpracujących (zbyt mała liczba doradców zawodowych uniemożliwia częstsze wizyty w 

szkołach, ale także brak inicjatywy ze strony szkoły. 

 

4.6 Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii 

badanych 

 

4.6.1 Opinie na temat systemu doradztwa w szkole 

W ankiecie CAPI większość respondentów oceniła skuteczność doradztwa zawodowego jako 

bardzo dobrą (32%) albo dobrą (48%), a żadna osoba nie oceniła jej jako złą. Średnia ocena 

skuteczności to 4.1 na skali do 5. Wszyscy czterej respondenci z ZSZ i technikum oceniają 

skuteczność jako dobrą albo bardzo dobrą. Co czwarty doradca w gimnazjum uważa, że jest 

ona przeciętna, ale żaden nie uważa, że jest zła. 

Ogólna ocena jakości działań doradczych oceniana jest jako bardzo dobra przez ponad połowę 

respondentów (56%), a dodatkowo 28% respondentów uważa, że jest dobra. Podobnie jak w 

przypadku oceny skuteczności, nikt nie ocenia jakości działań jako złej. Średniej ocena jakości 

wynosi 4.4. 

Mimo tak wysokich ocen skuteczności i jakości doradztwa w badaniu ilościowym, wywiady 

indywidualne ujawniły nieco inne oblicze zjawiska. Z jednej strony niektórzy respondenci 
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uważają, że zajęcia są dobrze przygotowane, materiały są często uaktualniane, pełne 

informacje o szkołach, uczelniach, możliwościach rynku pracy są przekazywane na czas. Jednak 

z perspektywy innych respondentów, w szczególności szkolnych doradców zawodowych 

‘wchodzących na okienka” swoich kolegów - innych nauczycieli, czy doradców z instytucji 

zewnętrznych, te zajęcia są często zaskoczeniem dla uczniów, są „wciskane” gdzieś na siłę, co 

powoduje nastawienie, że to dobrze, że przepada j. polski, matematyka czy WF, że „to takie 

luźne zajęcia”. Pokazuje to podejście do zajęć z doradztwa zawodowego, jako do zajęć 

‘niepoważnych’, a tym samym po prostu mniej ważnych, nieistotnych, na które brak czasu: 

Z tego, co ja zaobserwowałam w szkołach to często jest tak, że albo pedagog albo wychowawca 

nalega na te zajęcia, żeby było ich więcej, a dyrektor mówi, ale musimy zrobić jeszcze wycieczkę, 

jeszcze musimy zrobić coś tam i nie ma czasu na naukę. Jest źle program ułożony, że oni mają 

dużo, muszę też wyjść i do kina wychodzą i do teatru jadą i na jakieś wycieczki i jakieś święto 

jest, jakaś akademia i dużo godzin tu im ucieka i znowu doradztwo jeszcze wejdzie, jeszcze pani 

psycholog przyjdzie i jeszcze policjant wejdzie. I wychodzi, że te dzieciaki mają po 20 godzin 

polskiego czy matematyki mniej. [pracownik instytucji zewnętrznej] 

W dodatku zajęcia prowadzone przez instytucje zewnętrzne odbywają się bardzo rzadko w ciągu 

roku. Ciężko w takiej sytuacji o dobre rezultaty. Raczej chodzi o wysiłek, aby takie zajęcia się w 

ogóle odbyły. W takiej sytuacji pomaga to raczej sporadycznie niektórym zainteresowanym 

uczniom. 

Ja uważam, że doradca miałby co robić w szkole pracując cały rok z tymi osobami od początku, 

żeby im wszyściutko wyjaśnić, bo wtedy ma czas. Te osoby wiedzą, że jak mają problem, mogą 

iść, zapytać się, a tak jak tylko z doskoku już ta możliwość jest im zabrana. Jak ktoś ma po 

zajęciach jakieś przemyślenia i jeszcze chciałby się czegoś dowiedzieć, zanim my drugi raz 

przyjdziemy, to on zapomni o swoich przemyśleniach. [pracownik instytucji zewnętrznej] 

Dodatkową negatywną cechą doradztwa jest skoncentrowanie większości działań na ostatnich 

klasach. Jednak – jak wynika z opinii przedstawicieli instytucji zewnętrznych – objęcie 

doradztwem uczniów ostatnich klas jest złą i zbyt późną praktyką: 

Doradztwo zawodowe z tych moich badań, które ja sobie sama prowadziłam, przy okazji tego 

projektu, wynika, że doradcy obowiązkowo muszą być w szkołach podstawowych już i w szkołach 

typu gimnazjum. Dla mnie robienie doradztwa później jest takim deserkiem, ono uzupełnia wiedzę 

dzieciom, ale już oni mają zupełnie inne potrzeby, bo oni zostali w pewne tryby wrzuceni, im jest 

się trudno z tego wycofać. Nowa reforma, która weszła, ten czwarty etap teraz, jeśli chodzi o 

szkolnictwo zawodowe, wręcz powoduje, że te dzieci, jeżeli już weszły w te tryby, to z tego trybu 

tak łatwo nie wyjdą. […] To jest za późno i o tym się mówiło już na tych konferencjach, nawet już z 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy były robione te badania rynku, pamiętam, że było mówione wtedy, że 

głównie gimnazjum. Ja uważam, że powinno być w szkole podstawowej i uważam, że powinny być 

zajęcia w przedszkolu robione, dlatego, że zajęcia dobrze przemyślane pod względem 

merytorycznym, metodycznym i dydaktycznym, one muszą być przemyślane, im niższy poziom 

kształcenia tym lepiej, żeby nie zrobić dzieciom krzywdy. [koordynator projektu z zakresu 

doradztwa zawodowego] 

Pomimo pozytywnej oceny skuteczności i jakości doradztwa zawodowego w badaniu 

ilościowym, badanie jakościowe przynosi również negatywne opinie respondentów, zarzucające 

funkcjonującym rozwiązaniom brak regularności, systematyczności, poważnego potraktowania, 

wystarczającego zakresu oraz kierowaniu doradztwa zbyt późno do uczniów. 
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4.6.2 Opinie na temat roli rodziców w systemie doradztwa zawodowego 

Badanie jakościowe przynosi różne informacje na temat zainteresowania rodziców tematyką 

doradztwa zawodowego i ich roli dla niego. Pojawiły się głosy o całkowitym braku 

zainteresowania tą tematyką ze strony rodziców: 

Nigdy się nie spotkałam. Nie. Nawet z wychowawczych swoich doświadczeń, to nie kojarzę sytuacji. 

Prędzej ja poruszałabym takie tematy niż rodzice i w tej chwili też rodzicom mówiłam, że nad czym 

pracowaliśmy, że takie lekcje były. Więc ja rodziców informowałam. [nauczyciel zajmujący się 

doradztwem zawodowym w gimnazjum] 

Zresztą brak zainteresowania ze strony rodziców może dotyczyć nie tylko doradztwa 

zawodowego, ale ogólnie postępów dziecka w szkole: 

Jak jestem u gimnazjalistów to oni mają przed sobą szkołę średnią i studia, więc przez te kilka lat 

wszystko się może zmienić. A rodzice mają taką presję, taki zawód, żeby była forsa, takie moim 

zdaniem złe nastawienie. Taka nieświadomość rodziców, którzy niechętnie chcą współpracować, na 

zebrania przychodzi garstka, zebrania najlepiej wypadają, kiedy są śródokresowe, czyli kiedy przy 

okazji zebrań klasowych przychodzi specjalista i mówi coś tam ze swojej dziedziny. [doradca z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Respondent z zespołu szkół ponadgimnazjalnych stwierdza, że skoro w szkole nie ma 

oficjalnego etatu doradcy, to zapewne rodzice nie kojarzą szkoły z doradztwem zawodowym i 

ewentualnej pomocy szukają gdzie indziej.  

Zainteresowanie rodziców wzrasta w ostatnich klasach (gimnazjum i technikum), gdy ich dzieci 

dokonują wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Wówczas temat ten pojawia się podczas 

wywiadówek. Rodzice są informowani nie tylko o wynikach w nauce, ale także o wynikach 

różnorodnych testów predyspozycji i zainteresowań. 

W badaniu pojawiły się jednak informacje o tym, że dla niektórych rodziców kwestia ta jest 

istotna i zgłaszają oni wobec dyrekcji szkoły określone wymagania, propozycje czy prośby: 

Ale w tym roku, o ta szkoła tutaj, gdzie teraz jesteśmy Gimnazjum nr 1 w […] to Pani Dyrektor 

zgłosiła potrzebę, zgłoszoną przez rodziców, że wcześniej powinno być doradztwo i w tym roku ja 

już do drugiej klasy ja tutaj wchodzę. Także druga klasa i trzecia. Ja przychodzę…[doradca z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Niektórzy doradcy uznają, że należy z własnej inicjatywy wprowadzać rodziców w tematykę 

doradztwa i informować ich o znaczeniu właściwego wyboru szkoły czy zawodu: 

Poza tym ja realizuję też zebrania dla rodziców, zwłaszcza w mieście, gdzie rodzice nie wiedzą, jaka 

jest konsekwencja wybrania liceum, technikum, zawodówki, co potem można dalej zrobić, że jest to 

drożny system oświaty, więc jakby rola rodzica, pomoc rodzica przy wyborze dalszego kierunku 

kształcenia, więc robię też zebrania dla rodziców. [doradca z poradni psychologiczno-

pedagogicznej] 

 

4.6.3 Opinie na temat potrzeb uczniów 

Zdaniem nauczycieli doradztwo zawodowe powinno być prowadzone od pierwszej klasy, bo 

młodzi ludzie uczą się w gimnazjach już w drugiej klasie w blokach profilowanych, są zatem 

zmuszeni dosyć wcześnie dokonać wyboru kierunku dalszego kształcenia czy zawodu.  
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Uczniowie potrzebują także doradztwa, ponieważ mimo wielu wzorów CV i listów 

motywacyjnych oraz różnych innych wskazówek, które można znaleźć w Internecie, konieczne 

jest przełożenie tych zaleceń na praktyczne realia ich środowiska. 

Doradztwo jest tak ważne, bo wskazuje uczniom ich potencjał, czego nie 

doświadczają w takim stopniu na żadnych innych zajęciach. Pomaga uświadomić sobie 

wagę decyzji o wyborze szkoły, zawodu – niestety w zbyt wielu przypadkach rządzi tym 

przypadek – nieodpowiednia punktacja za pierwszym razem do konkretnej szkoły, wpływ 

bardziej zdecydowanych rówieśników itp.: 

Dzieci nie mają pojęcia, patrzą ze zbyt małej perspektywy i w ogóle, no tak naprawdę nas w 

wieku tych trzynastu lat czy interesowało gdzie my będziemy pracować? Są oczywiście wyjątki, 

ale te wyjątki widać na olimpiadach, te wyjątki od razu widać, bo one się zupełnie inaczej 

zachowują, natomiast większość dzieci w ogóle to nie interesuje. oOe mają bardzo krótką 

perspektywę, aby tam do ferii, aby do wakacji, tak naprawdę w ogóle się tym nie interesują i 

tutaj jest olbrzymie pole do popisu właśnie doradców, bo poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

nie nadążają (…). [nauczyciel prowadzący doradztwo zawodowe w ZSP] 

Zbyt często panuje także opinia, że młodzi ludzie w zawodówkach są generalnie 

niezainteresowani niczym. Rzeczywiście nauczyciele skarżą się na niższy poziom koncentracji i 

zainteresowania wśród uczniów ZSZ. Jednocześnie wielu doradców podkreśla, że jest to jeszcze 

moment na zweryfikowanie swoich mocno ukierunkowanych, a nie zawsze trafnych decyzji.  

Młodzi ludzie powinni również widzieć szanse na znalezienie pracy na rynku 

lokalnym, co wiąże się z profilowaniem szkół do zawodów, które są potrzebne w 

regionie: 

Kiedyś byłem na spotkaniu takim wśród biznesu, ludzi biznesu, no i powiedziałem, że na terenie 

naszego powiatu należałoby stworzyć takie szkoły, gdzie zakłady pracy powinny sponsorować dane 

kierunki, żeby te dzieci przygotowywać do danej profesji. Bo, co z tego, że będziemy kształcić w 

kierunku na przykład jubilera, jak nie mamy zakładów pracy. Tu jest tylko zakład mięsny taki dość 

znany i są zakłady Stalfa jeszcze i jest dużo spożywki i w zakresie handlu, to by można było robić 

takie szkoły. Z takiej dyskusji wynikło, że faktycznie, żeby ukierunkować. [nauczyciel prowadzący 

doradztwo zawodowe w gimnazjum] 

 

4.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Jak wynika z badań ilościowych, 64% respondentów uważa, że występują jakieś czynniki, które 

utrudniają prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole, w tym 13 z 21 

doradców w gimnazjach (62%), jedyny respondent z ZSZ oraz dwóch spośród trzech doradców 

z technikum. 

Podobnie jak w innych częściach tego raportu, należy zauważyć, że głównym problemem 

prowadzenie doradztwa zawodowego jest brak funduszy (63%). Kolejnym istotnym problemem 

jest brak czasu dla zadań doradztwa zawodowego. Inne ograniczenia, jakie wymienili trzej 

respondenci to: 

- Bariery organizacyjne, np. brak sali do prowadzeni zajęć, brak tablicy magnetycznej, 

rzutnika do pokazywania materiałów (1) 

- Brak współpracy ze strony nauczycieli w szkole (1) 
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- Brak współpracy z WUP w Siedlcach (1)4. 

Wykres 9. Ograniczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie siedleckim, respondenci, którzy uważają, że prowadzenie doradztwa zawodowego 

jest utrudnione, N=16. 

Badania jakościowe również wskazują na to, że „wszystko rozbija się o pieniądze” . 

Brak środków oznacza niewystarczającą liczbę godziny pracy pedagoga czy 

niewielką liczbę godzin dla nauczyciela zatrudnionego jako doradca, a ogólnie 

prowadzi do sporadycznych, dorywczych działań w tym obszarze. Część nauczycieli 

stara się więc poświęcać trochę godzin z własnego przedmiotu na rzecz doradztwa (głównie 

godziny wychowawczej i lekcji przedsiębiorczości), ale mimo wagi doradztwa, nie może on 

jednak przeważyć nad tymi przedmiotami, na których obowiązuje określony program do 

realizacji. Doradztwo powinno raczej funkcjonować jako osobny przedmiot w szkole. 

Problemy budżetowe doradztwa prowadzą również do ograniczeń w dostępie do 

materiałów, zwłaszcza niektórych testów predyspozycji, tak jak w przypadku świetnych, 

zdaniem respondentów, testów Achnika (Martin Achnik Obrazkowy test zawodów), z których 

trzeba było zrezygnować z uwagi na zbyt duże koszty, choć widać było, że bardzo pomagają 

uczniom w zrozumieniu własnych predyspozycji i prowadzą do trwalszych efektów. 

Jednocześnie testy otrzymywane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej5 podlegają ścisłym 

obostrzeniom: 

P1: Szkoły nie mają, bo to może wykonywać tylko osoba przeszkolona, bo to są druki ścisłego 

zarachowania. Jeżeli robimy na papierze to musimy się zgłaszać do Ministerstwa Opieki 

Społecznej i tutaj oni nam wysyłają 50 druków i my musimy się z tych 50 druków rozliczyć. […] 

P1: A w wersji komputerowej to idzie do systemu i to jest zapisane w bazie, kto robił, kiedy robił i 

komu robił. Tylko, że te KZZ mogły robić tylko osoby w urzędach pracy i w OHP pracujące. A 

jeżeli będziemy pracować w poradni czy gdzieś indziej, to chyba już nie możemy korzystać z tego 

narzędzia. [doradca z instytucji zewnętrznej] 

Wiele z tych problemów wynika z niżu demograficznego, co prowadzi do cięć w zatrudnieniu w 

                                                
4 Jest wynik badania ilościowego. Nie wiadomo czy respondentowi chodziło ogólnie o urząd pracy, czy o 
powiatowy urząd pracy w Siedlcach czy o oddział WUP w Siedlcach. 
5W cytacie respondent podaje błędną nazwę Ministerstwa. 
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szkołach i poradniach.  

Barierą w realizacji doradztwa zawodowego w szkole mogą być również niesprecyzowane 

przepisy dotyczące doradztwa zawodowego w placówkach oświatowych. Niejasności regulacyjne 

powodują, że niektóre szkoły – chcąc spełnić wymóg realizacji doradztwa – realizują niezbędne 

minimum uznając je jednocześnie za wystarczający wkład szkoły w proces doradczy. Brak jasno 

określonych wytycznych w realizacji doradztwa stwarza problemy w egzekwowaniu jakości oraz 

skuteczności działań doradczych, ponieważ każdy przejaw aktywności doradczej na terenie 

szkoły może zostać uznany za spełnianie obowiązku realizacji doradztwa niezależnie od ich 

liczby i jakości: 

Bo mówię, gdyby było tak: są różne programy na przedmioty, czy na inne zajęcia, no to wtedy (…) 

szkoła, potem, jest rozliczana z tego, a ci, którzy (…) nadzorują oświatę też mogą sprawdzić, czy 

było. W tej formie, jak mamy zapis, że szkoła, czy poradnia udziela pomocy w planowaniu, że 

jakieś tam zajęcia są prowadzone to Pani powiem z praktyki, że jeżeli szkoła 15 minut w ciągu 

pobytu ucznia w szkole, zorganizuje cokolwiek to może sobie wpisać, że się zajęcia 

odbyły. Czy jedną godzinę lekcyjną? To nie ma ani wskazanych godzin, ani treści, bo nikt nie 

wskazuje, nie ma nigdzie w przepisach prawnych… [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-

pedagogicznej] 

Kolejnym aspektem jest charakter zapisu o wymogu prowadzenia doradztwa zawodowego w 

szkole uzależniający doradztwo od możliwości danej placówki. W opinii przedstawicieli instytucji 

zewnętrznych taki zapis zwalnia de facto szkoły z obowiązku prowadzenia zajęć doradczych: 

Ja powiem tak, uważam, że bardzo duży problem rozbija się o jedno słowo, w rozporządzeniu o 

doradztwie zawodowym jest napisane, że dyrektor szkoły może, jeżeli może. Teraz jest kryzys, 

teraz są cięcia, nie musi, więc doradztwo zawodowe jest cały czas w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych. [koordynator projektu z zakresu doradztwa zawodowego] 

Większość respondentów dostrzega bariery i problemy w realizacji doradztwa zawodowego w 

szkołach. Najważniejsze bariery, zdaniem respondentów, są związane z brakiem 

wystarczających środków finansowych na ten cel (tłumaczone kryzysem ale również niżem 

demograficznym) oraz, co się z tym wiąże, z brakiem kadry o odpowiednich kompetencjach do 

realizacji zajęć z tego obszaru (zarówno w szkołach, jak i instytucjach zewnętrznych). Innym 

podstawowym problemem doradztwa zawodowego jest brak jasno określonych zasad jego 

wdrażania. Pozwala to z jednej strony na elastyczność, ale w praktyce okazuje się, że w związku  

brakiem środków finansowych i ludzi, sprowadza się do realizacji programu minimum, a czasami 

nawet tylko do podejmowania działań pozorujących doradztwo zawodowe, jednak nie mających 

z nim nic wspólnego. 

 

4.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

W badaniu ilościowym zwrócono uwagę na kilka sprawdzonych pomysłów takich jak: 

 wielopoziomowe i wielokrotne konsultacje doradcze z uczniami w toku całego nauczania – 

praca grupowa na zajęciach, rozwiązywanie ankiet predyspozycji, konsultacje indywidualne i 

głębsze diagnozy w razie potrzeby, 

 zaangażowanie rodziców w trójstronną współpracę doradca – uczeń – rodzic, 

 korzystanie z materiałów online, testów multimedialnych (takie jak Labirynt zawodów),  
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 dostępność broszur informacyjnych o szkołach i uczelniach, aktualnej informacji o rynku 

pracy (również z perspektywą czasową 5-10 lat), 

 poznanie lokalnego rynku i ludzi, którzy mają swój udany biznes, 

 spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, odwiedziny szkół wyższych z 

prezentacją kierunków i perspektyw absolwentów na rynku pracy, 

 projekty dodatkowo dofinansowywane zewnętrznie, takie jak tydzień przedsiębiorczości,  

 spotkania z młodymi przedsiębiorcami (młodsi mają większy autorytet wśród uczniów), 

specjalistami z różnych zawodów,  

 współpraca z absolwentami szkoły, którzy opowiadają na lekcjach o swoich 

doświadczeniach pracy za granicą – w USA, UK, Irlandii etc.  

Z badań jakościowych należy podkreślić kilka dobrych praktyk realizowanych w regionie, 

zarówno przez same szkoły, jak i doradców z instytucji zewnętrznych (poradnie i OHP). 

Te dobre praktyki są przede wszystkim związane z projektami dofinansowywanymi z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej opis zakresu takiego wsparcia dla uczniów. 

[Zajęcia – dopisek badacza] dodatkowe. Oni zostają po lekcjach i zostają faktycznie i spotykam się z 

nimi regularnie przez 2 miesiące, 1 czy 2 razy w tygodniu w ustalonych przez nas godzinach. Robię 

diagnostykę, osobowość, samopoznanie, mnóstwo rzeczy. Też trochę łączę psychologię z racji tego, 

że jestem psychologiem z doradztwem zawodowym. Więc oni mają pełną diagnostykę, mają zebraną 

całą teczkę, wtedy, to tak powinno moim zdaniem wyglądać standardowo. Ale to wtedy na każdą 

szkołę musi przypadać doradca, bo ja jestem w jednej szkole, pracuję z grupą osób też chętnych, no, 

bo oni się zapisują, zostają i wtedy faktycznie na ostatnich zajęciach analizujemy materiały, które oni 

po każdych zajęciach opracowują, każdy kwestionariusz, każdy test, mają wszystko zebrane i to im 

ułatwia podjęcie takiej decyzji, ale też mówi im, jakie mają umiejętności, zdolności, jak siebie cenią, 

jak funkcjonują w relacjach. Czyli nie tylko, jaki konkretny zawód, bardzo dużo informacji z tego 

uzyskują, a wtedy jest to konkretna moja praca, to jest kilkadziesiąt godzin na jedną grupę młodzieży. 

Zdarzyło mi się tak, że uciekli z lekcji, a przyszli do mnie i mówili, że czekali, bo chcieli, bo to jest tak, 

że ta grupa, która chce korzystać. [doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Wyniki badania w subregionie siedleckim pokazuję, że tylko w ramach projektów możliwe jest 

całościowe podejście do programu doradztwa zawodowego dla uczniów. Realizacja takich 

programów wymaga środków finansowych, których po zakończeniu projektów nie ma.  

Przydatne są również profesjonalne testy predyspozycji, które uczniowie rozwiązują online, 

a następnie otrzymują kolorowy wydruk z wizualizacjami wyników, który mogą zabrać do domu, 

przedyskutować z rodzicami (niestety, na co dzień brakuje na to środków):  

Bo w tamtym roku w listopadzie byłyśmy na takim szkoleniu z Achnika6, to też jest taki test 

predyspozycji zainteresowań i to fajnie wychodzi, bo to się na komputerze robi, ogląda się obrazki, ich 

to interesuje wszystkich i są bardzo fajne wyniki. Ale my miałyśmy dostęp, bo to było prywatnie, 

robiłyśmy sobie, dostęp dostałyśmy tylko na pół roku, a teraz musiałaby nam firma wykupić ze 400 

złotych na osobę. Nie ma pieniędzy, ale robiłyśmy w 4 czy 5 klasach, więcej nawet 6 klas całych, 

wszystkie osoby umawiałyśmy, także one po prostu z lekcji wychodziły co pół godziny, każdy miał pół 

godziny, 40 minut w zależności, ile było potrzeba i wołał koleżankę z klasy następną z listy, żeby te 

wszystkie osoby były i były uczulone, żeby przyszły, że będzie fajne. No i z tego były bardzo 

zadowolona młodzież, bardzo i rodzice, bo oni dostali do domu opisówkę, wykresy, kolorowe, z 

imieniem i nazwiskiem, kto przeprowadził, kiedy, wszystko. No, ale szkoła musiała się też w papier 

                                                
6 Martin Achnik Obrazkowy test zawodów. 
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zaopatrzyć, bo to 8 stron na osobę, jak jest tych osób dużo i kolorowa drukarka, żeby te wykresy były 

na kolorowo. No i rodzice mieli taką informację, co się z tymi dziećmi dzieje, komu one są pod opiekę 

oddawane, mają czarno na białym, z jakiej instytucji, kto robił, kiedy robił, po co robił, i każdy miał 

ten opis i ten opis każdej osobie się tłumaczyło, opowiadało, to była taka indywidualna konsultacja. 

[doradca z instytucji zewnętrznej] 

Inną dobrą praktyką jest opracowany samodzielnie przez nauczyciela prowadzącego doradztwo 

zawodowe w gimnazjum systematyczny program orientacji zawodowej w wymiarze 

jednej godziny tygodniowo począwszy od pierwszej klasy do ostatniej. Wprawdzie obecnie od 2 

lat zakres czasowy programu został zmniejszony, jednak okazuje się, że nawet bez 

finansowania zewnętrznego, istnieje możliwość, przy właściwym zaangażowaniu kadry 

pedagogicznej, wdrożenia w szkole systematycznych działań z zakresu doradztwa zawodowego.  

Dobrą, niewiele kosztującą (lub bezkosztową) dobrą praktyką jest zapraszanie na spotkania z 

uczniami absolwentów danej szkoły, którzy bezpośrednio opowiadają uczniom gimnazjum 

o tym, jak się uczy w liceum albo w technikum.  

Jednym z najciekawszych i najbardziej przydatnych dla całego subregionu 

wydarzeniem są Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni: 

 w 2013 r. odbyły się już szóste targi  

 w zeszłym roku zaprezentowały się trzydzieści trzy uczelnie 

 na targi przychodzi ponad tysiąc do dwóch i pół tysiąca uczniów z różnych szkół 

subregionu 

 ten pomysł się tak podobał, że te wszystkie miasta teraz mają już swoje targi 

  na targach są specjalne stoiska dla osób niepełnosprawnych na zasadzie 

doradztwa. 

Więc tak, przyjeżdżają te wyższe uczelnie, które chcą, one przyjeżdżają nie dla ludzi, którzy się 

mają kształcić na lekarzy, bo ci mają pieniądze i na prawników, żeby pojechać na Perspektywy, 

pojechać do Łodzi na targi, pojechać gdzie tam chcą. Ale te dzieci, które mają problemy z 

wykupieniem biletu […] do szkoły […] Są stoiska, ludzie mają pokazy, ale to nie na tym koniec. 

[…] bo to jest tak, targi są tutaj na dole, na tych korytarzach, bo my mamy duże korytarze (…). 

We wszystkich salach w szkole w tym czasie są zajęcia i to aktywizujące. Robi Wojewódzki Urząd 

Pracy, robi Powiatowy Urząd Pracy, robią uczelnie wyższe. My wysyłamy zaproszenia, oni dają 

nam propozycje. Każdego roku jest inne hasło i po prostu pod to hasło są podpierane propozycje 

ich zajęć i to są zajęcia warsztatowe najczęściej, my tylko dajemy tam papier, takie różne tam 

rzeczy dodatkowe. [osoba zajmująca się doradztwem zawodowym w ZSP] 

 

5. Wnioski i rekomendacje 

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  

Doradztwo prowadzone w szkołach 

subregionu siedleckiego obejmuje szeroki 

zakres i wachlarz form. Z jednej strony 

Zapewnienie możliwości stałego ubiegania się 

przez organy prowadzące o dodatkowe środki 

z funduszy europejskich na realizację 
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oferuje ono uczniom możliwość lepszego 

poznania siebie, swoich zainteresowań i 

predyspozycji, z drugiej strony przynosi im 

informacje o zawodach, wymaganiach, 

szkołach, kierunkach kształcenia, lokalnym, 

regionalnym, ale również krajowym i 

zagranicznym rynku pracy. Podstawowym 

mankamentem jest zbyt mały zakres 

godzinowy takich zajęć oferowanych 

przez szkoły. Braku tego nie są w stanie 

zapełnić instytucje zewnętrzne, takie jak OHP 

czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Tylko projekty współfinansowane z EFS 

przynoszą całościową odpowiedź na potrzeby, 

jednak ich wadą jest ograniczenie w czasie 

(projekty się kończą).  

Badanie w subregionie siedleckim pokazuje, 

że realizacja całościowych programów 

doradztwa zawodowego dla młodzieży cieszy 

się z ich strony ogromnym zainteresowaniem i 

jest oceniana jako bardzo przydatna również 

przez uczniów szkół zawodowych, których 

ścieżka zawodowa została już w pewnym 

sensie wybrana. Uczniowie chętnie 

uczestniczą w tych zajęciach, nawet jeśli są to 

zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne. 

 

projektów obejmujących zajęcia z doradztwa 

zawodowego dla uczniów gimnazjów i szkół 

zawodowych. 

Takie określenie kryteriów wyboru tego typu 

projektów, aby uczniom zapewniano 

doradztwo na jak najwcześniejszym etapie (od 

pierwszej klasy), na jak najwyższym poziomie 

i w jak największym zakresie.  

W kontekście rynku pracy najbardziej 

przydatne wydają się być nie działania 

doraźne, tj. prowadzenie doradztwa w danej 

klasie sporadycznie, w zależności od 

pojawiających się okazji (tzw. „okienek”), czy 

tuż przed dokonaniem wyboru szkoły w 

ostatnich klasach gimnazjum (na wiosnę), ale 

według z góry określonego planu ujętego w 

siatce godzin lekcyjnych. Respondenci 

badania wskazywali na potrzebę odgórnego 

programu, jednak wydaje się, że niektórzy 

respondenci taki warsztat sobie stworzyli lub 

są w stanie stworzyć, natomiast to brak 

godzin przeznaczonych na doradztwo 

powoduje, że jego systematyczne 

prowadzenie nie jest możliwe. 

W siatce godzin lekcyjnych należy 

jednoznacznie wskazać zajęcia z doradztwa 

zawodowego w możliwie szerokim zakresie. 

Szkolni doradcy zawodowi powinni otrzymać 

jasne wytyczne określające wymogi odnośnie 

zajęć dotyczących doradztwa zawodowego w 

szkole. Wytyczne takie powinno opracować 

MEN, albo przynajmniej organ prowadzący w 

porozumieniu z Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. 

Po uzyskaniu takich wytycznych szkolni 

doradcy zawodowi powinni dla swojej szkoły 

stworzyć w miarę możliwości kompleksowy 

plan lub program doradztwa zawodowego dla 

wszystkich uczniów uwzględniający wsparcie 

ze strony instytucji zewnętrznych (OHP, 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, itp.). 
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W subregionie siedleckim w niewielu 

gimnazjach pracują osoby posiadające 

formalne kwalifikacje w zakresie doradztwa 

zawodowego. Natomiast wiele takich osób 

jest w szkołach ponadgimnzajalnych. 

Istnieje konieczność wsparcia kadry 

pedagogicznej gimnazjów w zakresie 

doradztwa zawodowego, tak aby większa 

liczba nauczycieli ukończyła studia 

podyplomowe w tym obszarze. 

W subregionie siedleckim nigdy w żadnej ze 

szkół nie działał Szkolny Ośrodek Kariery. 

Tymczasem SzOK zostały uznane za dobrą 

praktykę stosowaną w innych subregionach. 

Ta dobra praktyka została opisana w raporcie 

zbiorczym z badania. 

Organy prowadzące i szkoły powinny 

zainteresować się SzOK i podjąć kroki w 

kierunki stworzenia SzOK w szkołach. 

Pomocne w tym zakresie byłyby środki 

zewnętrzne na uruchomienie Ośrodków, na 

przykład z funduszy europejskich. 

 

5.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Tabela 3. Wnioski i rekomendacje dot. form współpracy szkół z instytucjami  

Wnioski Rekomendacje 

Badanie pokazało systemową współpracę z 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

na poziomie gimnazjów, z OHP na poziomie 

wszystkich szkół i z PUP częściej w przypadku 

szkół zawodowych. 

W badaniu nigdzie nie pojawiła się natomiast 

informacja o koordynacji działań tych różnych 

instytucji. Nie ma takiej koordynacji na 

poziomie szkoły, ale nie ma jej również na 

poziomie organu prowadzącego. Każda 

instytucja prowadząca doradztwo ma swój 

potencjał, swoje mocne i słabe strony. 

Koordynacja ich działań mogłaby przynieść 

większe efekty, niż obecne działania 

podejmowane ad hoc (synergia). Koordynacja 

tych działań mogłaby przynieść namiastki 

rozwiązań systemowych (to czego nie może 

dać uczniom szkoła, daje im doradca z 

poradni, to czego nie daje ani szkoła ani 

doradca z poradni, daje doradca z OHP). 

Koordynacja działań szkoły i instytucji 

zewnętrznych w zakresie doradztwa 

zawodowego w szkołach. Pomysł tej 

rekomendacji podsunęła wypowiedź jednego z 

respondentów, który pełnił rolę lokalnego 

koordynatora działań doradczych w ramach 

projektu: 

Ja to sobie nawet kiedyś myślałam jak to 

zrobić żeby w […] istniało doradztwo i dobrze 

działało to ja sobie tak zawsze myślałam tak, 

powinien być jeden taki koordynator, bo to 

dobrze się sprawdzało. Jak ja byłam tym 

koordynatorem, taki jeden szef w mieście i 

kilku takich, czy kilkunastu [doradców – 

dopisek badacza], (…) i w każdej szkole, w 

każdej klasie gimnazjum obowiązkowo dwie 

godziny w tygodniu zajęć przez całe trzy lata. 

Niech by to się zaczynało od tych kompetencji, 

od tych cech, od tych predyspozycji, no takie 

normalne rzeczy niech sobie dzieci tam 

uświadomią, niech się narysują gdzie one się 

widzą w grupie […] Później bym zaczęła im 

pokazywać zawody, ale na zasadzie spotkań 

do szkoły i na zasadzie, no to zobaczy pani ile 

ludzi trzeba zatrudnić, ale potrzebny jest jeden 

taki koordynator dla mnie, który by, no, bo wie 

pani, po co pani X i pani Y, czy pan mają tą 

samą drogę przechodzić. [nauczyciel 

prowadzący doradztwo zawodowe w ZSP] 
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Sporą wadą doradztwa zawodowego w 

obecnym kształcie w subregionie siedleckim 

jest również fakt, że w stosunkowo znikomej 

mierze obejmuje ono współpracę z 

pracodawcami. Nie ma w subregionie dobrych 

praktyk w tym zakresie. Istotne jest zatem 

większe zaangażowanie pracodawców w 

kwestie przygotowania odpowiednich dla nich 

kadr. Ze względu na niechęć pracodawców do 

tego typu inicjatyw konieczne jest 

podejmowanie przez władze lokalne (organy 

prowadzące) działań mających na celu 

nawiązywanie współpracy między szkołami a 

pracodawcami. 

 

Organy prowadzące powinny zainteresować tą 

tematyką lokalne przedsiębiorstwa. Możliwe 

jest także zaangażowanie szkół subregionu 

siedleckiego w działania Fundacji 

Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która na 

poziomie całego kraju realizuje program 

jednodniowych praktyk w miejscu pracy dla 

uczniów (co zostało opisane w raporcie 

zbiorczym z badania). 

 

5.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Tabela 4. Wnioski i rekomendacje dot. możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Wnioski  Rekomendacje  

Dobrą a nie generującą kosztów praktyką jest 

zapraszanie absolwentów szkoły na spotkania 

z uczniami gimnazjum, na temat nauki w 

szkole kolejnego poziomu. 

Wzbogacanie programu doradztwa 

zawodowego w szkole o spotkania z osobami 

z zewnątrz, w tym absolwentami szkoły 

uczącymi się w szkole kolejnego poziomu, 

rodzicami wykonującymi różne zawody, 

absolwentami mającymi doświadczenia 

zawodowe np. w pracy za granicą, z 

pracodawcami (w miarę możliwości lokalnego 

rynku pracy). 

Jeden z nauczycieli gimnazjum opracował 

swój autorski systematyczny program 

orientacji zawodowej dla uczniów wszystkich 

klas, co pokazuje, że bez dodatkowych 

kosztów a bazując na zaangażowaniu kadry 

pedagogicznej możliwe jest kompleksowe 

podejście do problematyki przygotowania 

uczniów gimnazjum do wyboru zawodu i 

ścieżki edukacyjnej. 

Opracowanie takiego programu dla każdej 

szkoły, na podstawie odgórnych wytycznych 

np. organu prowadzącego, uwzględniającego 

możliwości kadrowe i finansowe szkoły.  

Targi Edukacyjne przynoszą bardzo dużo 

pożytku młodzieży subregionu siedleckiego 

nie tylko poprzez możliwość bezpośredniego 

zapoznania się z ofertą szkół wyższych, ale 

również poprzez udział w różnego rodzaju 

Podtrzymanie realizacji Targów Edukacyjnych. 
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warsztatach. 

Projekty uzyskujące dofinansowanie ze 

środków UE umożliwiają zapewnienie 

kompleksowego, bogatego programu 

doradztwa zawodowego uczniom. 

Zapewnienie dalszej możliwości uzyskania 

środków zewnętrznych w tym zakresie dla 

szkół, w tym w szczególności dla gimnazjów. 

 

Streszczenie 

Z badań przeprowadzonych w subregionie siedleckim wynika, iż doradztwo zawodowe nie jest 

prowadzone w sposób systematyczny. Pewne jego przejawy są w większości szkół, jednak 

stosowane są różne rozwiązania organizacyjne i różne narzędzia metodyczne, powodujące, iż 

ani na poziomie organu prowadzącego, ani na poziomie szkoły, ani nawet w odbiorze uczniów z 

danej klasy, nie ma ono znamion przemyślanego systemu. Jest to raczej zbiór działań 

prowadzonych ad hoc, uzasadniany głównie brakiem środków finansowych (co pociąga za sobą 

braki kadrowe) oraz brakiem formalnego wymogu prowadzenia doradztwa na podstawie 

przepisów (co pociąga za sobą brak jasno określonych zasad i zakresu doradztwa zawodowego 

w szkołach). 

Nauczyciele ocenili doradztwo zawodowe jako bardzo dynamicznie zmieniającą się dziedzinę 

wiedzy (rynek pracy ciągle się zmienia). Jest to głównym powodem ciągłej potrzeby szukania 

nowych materiałów. W ocenie aktywności dotyczącej samokształcenia w zakresie doradztwa 

zawodowego, należy jednak pamiętać o obciążeniach nauczycieli w sytuacji niżu 

demograficznego, który powoduje ciągłe zagrożenie utratą pracy. Część z nich specjalizuje się w 

kilku przedmiotach, robi dodatkowe kursy z doradztwa, żeby utrzymać pracę etc. Tym samym 

motywacja nauczycieli do podejmowania studiów z zakresu doradztwa zawodowego często jest 

związana z koniecznością walki o utrzymanie zatrudnienia w szkole, a nie z wewnętrznym 

przekonaniem o znaczeniu tego problemu. Kwestia doszkalania doradców ze szkół oraz z 

instytucji zewnętrznych jest pozostawiona im samym. W szkołach ponadgimnazjalnych liczba 

osób posiadająca formalne wykształcenie w kierunku doradztwa jest zdecydowanie większa niż 

w przypadku gimnazjów, gdzie takich osób prawie nie ma. Zatem to gimnazja potrzebują w tym 

aspekcie największego wsparcia w subregionie. 

Mimo wysokich ocen skuteczności doradztwa deklarowanych w ankietach, wywiady ujawniły 

nieco inne oblicze zjawiska. Z perspektywy niektórych respondentów doradztwo wygląda 

systematycznie – zajęcia są dobrze przygotowane, materiały są często uaktualniane, pełne 

informacje o szkołach, uczelniach, możliwościach rynku pracy są przekazywane na czas. Jednak 

z perspektywy szkolnych doradców zawodowych, którzy wskakują w ‘okienka’, na zastępstwa, z 

perspektywy doradców z instytucji zewnętrznych oraz z punktu widzenia uczniów zajęcia te są 

proponowane ad hoc, w miarę możliwości, w sposób doraźny, bez planu i koordynacji. Głównym 

problemem jest brak współpracy - instytucje i ludzie nawet jeśli się znają, to nie wiedzą 

dokładnie co robią. Praca doradców wewnątrzszkolnych jest dorywcza, a pracowników instytucji 

zewnętrznych, za wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych, zależna od tego czy dana 

szkoła odpowie na ofertę takich zajęć. Nie istnieją głębsze formy współpracy poza podstawową 

interwencją poradni czy podstawową ofertą wizyt OHP. Inną barierą jest brak dostatecznej 

liczby etatów w samych instytucjach zewnętrznych jak poradnie czy OHP, aby prowadzić 

cykliczne zajęcia dla wszystkich szkół. To powoduje również, w przypadku poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, znikomą współpracę z technikami i zawodówkami. Brak 
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spójnego systemu treści przekazywanych przesz szkoły i instytucje zewnętrzne prowadzi do 

rozwiązań nieefektywnych i marnowania potencjału. W tym względzie wszystkie te instytucje 

razem mają ogromny potencjał, istnieje zatem absolutna konieczność koordynacji ich działań z 

poziomu władz samorządowych odpowiadających za edukację. Taka koordynacja umożliwiłaby 

podejście systemowe do kwestii doradztwa w każdej szkole, to jest do wypracowania, na 

podstawie na przykład wytycznych organu prowadzącego, z braku takiej inicjatywy ze strony 

MEN, kompleksowych programów lub planów prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach. 

Zdaniem uczniów zajęcia z doradztwa są ważne i przydatne. Zdecydowana większość twierdzi, 

że są szczególnie istotne w ostatniej klasie. Zajęcia z doradztwa nie mogą się jednak odbywać 

poza lekcjami, bo zajęć w szkole jest i tak bardzo dużo i powinny się również odbywać bez 

udziału nauczycieli. Metody muszą być adekwatne w zależności od typu szkoły i klasy. 

Doradztwo jest tak ważne, bo wskazuje uczniom ich potencjał, czego nie doświadczają w takim 

stopniu na żadnych innych zajęciach. Młodzi ludzie powinni również widzieć szanse na 

znalezienie pracy na rynku lokalnym, co wiąże się z profilowaniem szkół do zawodów, które są 

potrzebne w regionie. W tym względzie również w obszarze doradztwa zawodowego bardzo 

ważne jest nawiązywanie ściślejsze współpracy z pracodawcami. 

Jeśli chodzi o decyzje zawodowe, rodzice zostawiają je swoim dzieciom i pomocy specjalistów i 

w bardzo niewielkim zakresie interesują się tematyką doradztwa zawodowego.  

W subregionie siedleckim, jedyne przejawy kompleksowego, systematycznego podejścia do 

działań doradczych w szkołach dostarczają projekty współfinansowane ze środków 

europejskich. Istotne jest zatem dalsze przeznaczanie środków na te cele, w tym na projekty 

dla szkół gimnazjalnych. 

Dobrą praktyką w subregionie siedleckim są organizowane corocznie Targi Edukacyjne.  

W subregionie siedleckim nie ma przykładów dobrych praktyk dotyczących współpracy z 

pracodawcami. W tym obszarze szkoły powinny zyskać wsparcie organów prowadzących, które 

mogą nakłonić pracodawców do większego zaangażowania się w tego typu działania. Warto 

także korzystać z doświadczeń Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która realizuje w 

całym kraju jednodniowe praktyki dla uczniów w miejscu pracy (opisane w raporcie zbiorczym z 

badania). 

W subregionie siedleckim nie działają Szkolne Ośrodki Kariery, które zostały uznane w badaniu 

(w raporcie zbiorczym) za dobrą praktykę w innych subregionach. Należy podjąć kroki w celu 

upowszechnienia tej idei w szkołach tego subregionu i znalezienia środków na uruchomienie 

SzOK. 

 

 


