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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). Dane opracowanie jest raportem 

cząstkowym i dotyczy jednego z sześciu subregionów województwa mazowieckiego – 

subregionu warszawskiego. Badanie objęło swoim zasięgiem całe województwo 

mazowieckie, czyli subregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki, warszawski. 

W oparciu o raporty cząstkowe powstał raport zbiorczy przedstawiający obraz doradztwa 

zawodowego w szkołach w całym województwie. 

Celem badania było: dokonanie diagnozy powszechności, stałości i jakości doradztwa 

zawodowego na różnych poziomach wyborów edukacyjnych. Badaniem zostały objęte gimnazja 

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

na terenie powiatów należących do poszczególnych subregionów.  

W niniejszym raporcie przedstawiono charakterystykę doradztwa zawodowego realizowanego 

w szkołach. Zidentyfikowano różnice pomiędzy wewnątrzszkolnym systemem doradztwa 

zawodowego a działaniami prowadzonymi w tym zakresie przez podmioty zewnętrzne. 

Zweryfikowano również stopień zaangażowania szkół we wprowadzenie zmian wynikających 

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

prezentuje także przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach: formy 

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

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

Przedstawiono także ocenę doradztwa zawodowego z perspektywy uczniów. Wskazano potrzeby 

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

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

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

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

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

i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych na temat systemu doradztwa 

zawodowego w szkołach, roli rodziców, współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz 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 również określonych grup społecznych. W subregionie 

warszawskim wywiady przeprowadzono z: 

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

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 wywiadów,  

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

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 wywiadów,  

 pracownikami szkół gimnazjalnych biorącymi udział w doradztwie edukacyjno-

zawodowym oraz z osobami odpowiedzialnymi za doradztwo w technikach oraz 

zasadniczych szkołach zawodowych – łącznie 8 wywiadów (w jednym z zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych nie jest prowadzone doradztwo zawodowe, natomiast w innym, 

dodatkowo podczas realizacji wywiadu funkcjonował Szkolny Ośrodek Kariery, co 

uwzględniono podczas realizacji wywiadu) oraz 6 wywiadów z przedstawicielami 

Szkolnych Ośrodków Kariery funkcjonujących na terenie innych szkół w danym 

subregionie, 

 przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych – 7 wywiadów,  

 przedstawicielami jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, w tym: 1 wywiad w Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej oraz 2 wywiady w Młodzieżowym Centrum Kariery. 

Wywiady indywidualne przeprowadzono na podstawie dyspozycji, które nie stanowiły sztywnego 

scenariusza, a jedynie wyznaczały ramy zadawanych pytań. W ten sposób wywiady przybrały 

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

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

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

Uzyskany materiał badawczy został następnie poddany kategoryzacji i wstępnej analizie w 

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

Część ilościowa badania została natomiast 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, jak i ilościowej.  

W subregionie warszawskim badanie w części jakościowej trwało od 31 października 2012 r. 

(rozpoczęcie badaniem pilotażowym) do 25 stycznia 2013 r.  

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

grudnia 2012 r. do 4 marca 2013 r. 

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

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty po uprzednim wygenerowaniu z Systemu Informacji 

Oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2012 r. Na dzień rozpoczynania badania 

aktualniejsze dane nie były dostępne. 

Pierwszym etapem nawiązywania kontaktu z respondentami - w przypadku obu części badania -  

była rozmowa telefoniczna. W następnym kroku – w zależności od danej metody badawczej – 

badacz spotykał się bezpośrednio z respondentem w umówionym uprzednio miejscu spotkania. 

Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem. Respondenci reprezentujący instytucje (szkoły 

czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne) stosunkowo chętnie brali udział w badaniu. 

Jedynymi problemami, na jakie natrafiono były trudności w nawiązaniu kontaktu z właściwymi 

osobami zajmującymi się doradztwem zawodowym. Zdarzały się przypadki, w których  

pracownik administracji szkolnej nie potrafił wskazać osoby zajmującej się doradztwem 

zawodowym w danej szkole. Taka sytuacja może świadczyć o występowaniu szumu 

komunikacyjnego pomiędzy pracownikami administracji a pracownikiem prowadzącym 

doradztwo zawodowe. Ze względu na to, że umówienie się na przeprowadzenie wywiadu z 

pracownikami szkoły możliwe było tylko podczas przerw w zajęciach lekcyjnych, proces 

kontaktowania się wielokrotnie było bardzo uciążliwy i długotrwały. Należy jednak dodać, że we 

wszystkich przypadkach, po tym jak już udało się skontaktować z respondentem, pracownicy 

szkół wykazywali się wyrozumiałością i umożliwiali przeprowadzenie wywiadu, często kosztem 

własnego czasu wolnego. O ile umówienie wywiadu z przedstawicielami poradni psychologiczno-

pedagogicznych raczej nie sprawiało trudności, o tyle w przypadku jednostek OHP wymagana 

była oficjalna prośba, co powodowało, że proces wyznaczenia odpowiedniej osoby oraz terminu 

wywiadu się wydłużył. W przypadku odmów, bardzo rzadkich, udzielenia wywiadu, które 

wynikały z faktu braku osoby prowadzącej zajęcia z doradztwa zawodowego, wybierano do 

badania inną instytucję danego typu. 

Badanie wśród uczniów i ich rodziców było prowadzone dzięki kontaktom pozyskiwanym za 

pośrednictwem szkół lub poradni psychologiczno-pedagogicznych biorących udział w badaniu. 

Rekrutacja uczniów polegała również na bezpośrednim zapraszaniu uczniów przebywających w 

szkole do udzielenia wywiadu. Natomiast rodzice uczniów zachęcani byli do wzięcia udziału w 

badaniu także podczas zebrań rodziców. 

W subregionie warszawskim przeprowadzono łącznie 44 indywidualne wywiady pogłębione oraz 

291 wywiadów CAPI z uwzględnieniem podziału na typy szkół, w tym: gimnazja publiczne i 

niepubliczne, technika czteroletnie, zasadnicze szkoły zawodowe oraz zespoły szkół 

ponadgimnazjalnych. Szczegółowy rozkład próby w badaniu CAPI jest następujący:  
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Tabela 1. Struktura próby 

Typ szkoły Liczba Procent 

Gimnazjum (publiczne) 183 
62% 

Gimnazjum (niepubliczne) 23 

Technikum czteroletnie 43 19% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 25 11% 

Zespół szkół ponadgimnazjalnych 17 8% 

Ogółem 291 100% 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

W ramach tego subregionu, najwięcej szkół, bo 104, znajduje się na terenie Warszawy (powiat 

m.st. Warszawa), co stanowi 36% szkół. Z innych powiatów pochodzi pomiędzy 4 a 23 szkół 

objętych próbą. Zdecydowaną większość ankietowanych respondentów zajmujących się 

doradztwem zawodowym stanowiły kobiety (89%). To prawdopodobnie oznacza ogólną 

dysproporcję płci nauczycieli w polskich szkołach. 

 

4. Przedstawienie wyników badania 

 

4.1 Doradztwo zawodowe w szkołach – diagnoza powszechności, stałości i 

zakresu tematycznego działań doradztwa zawodowego w szkołach 

 

4.1.1 Charakterystyka doradztwa prowadzonego w szkole 

 

Cele i formy prowadzonego doradztwa w szkole 

W ramach przeprowadzonego badania jakościowego, zapytano pracowników szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w subregionie warszawskim o to, jakie cele im 

przyświecają w ich pracy związanej z doradztwem zawodowym. Wśród wymienianych celów 

najczęściej pojawiały się: przygotowanie uczniów do trafnego wyboru ścieżki kształcenia i 

zawodu oraz przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku pracy. Zebrane podczas 

wywiadów indywidualnych informacje świadczą o wyznaczaniu bardzo ogólnych celów przez 

pracowników szkół zajmujących się doradztwem zawodowym. Przykładowe odpowiedzi 

pracowników szkół na pytanie o to, jaki jest cel prowadzonego doradztwa zawodowego, 

brzmiały: 

Celem jest pomoc młodzieży w poszukiwaniu swojego miejsca w następnym etapie swojego życia. 

Doradzam uczniom co i jak wybierać, ustalamy z uczniem plan działania, wyznaczamy ścieżkę 

edukacyjną. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Przede wszystkim przygotowanie uczniów do odpowiedniego wyboru dalszej szkoły. [doradca 

zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Prowadzę rozmowy indywidualne z uczniami, mające na celu trafne podejmowanie decyzji, 

wyszukiwanie potrzebnych informacji, poruszanie się po rynku pracy [pracownik zespołu szkół 

zawodowych prowadzący doradztwo zawodowe] 
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Poza tym jedna z respondentek, prowadząca Szkolny Ośrodek Kariery w jednym z warszawskich 

zespołów szkół zawodowych wskazała, że cele jakimi kieruje się w swojej pracy, wynikają z 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r., w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach, które wymieniła: 

 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

 gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

 prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i 

podjęcia roli zawodowej; 

 koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i 

placówkę; 

 współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jeśli chodzi o rodzaje doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach w subregionie 

warszawskim, to badanie ilościowe wykazało, że: 

a) w 97% szkół regularnie udziela się uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i 

zawodowych,  

b) w 93% szkół regularnie pomaga się uczniom w świadomym planowaniu dalszego 

kształcenia i kariery zawodowej poprzez prowadzenie zajęć grupowych oraz 

indywidualnych spotkań z uczniami i ich rodzicami,  

c) w 90% szkół regularnie diagnozuję się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

uczniów, 

d) w 83% szkół regularnie diagnozuję się możliwości psychofizyczne uczniów.  

Należy dodać, że badanie jakościowe potwierdziło, iż doradztwo zawodowe w szkołach jest 

powszechnie prowadzone, jednak nie jest ono realizowane w sposób regularny. Analiza 

zebranego materiału nie pozwala niestety stwierdzić, czy pomoc doradcza udzielana uczniom 

świadczona jest systematycznie w tak dużym odsetku badanych szkół. Większa regularność 

występuje w szkołach, w których istnieje Szkolny Ośrodek Kariery.  

Ponadto 74% respondentów badania CAPI wskazało, że w szkole wykorzystywane są wszystkie 

cztery metody, a 18% szkół korzysta z trzech z wyżej wymienionych. Prowadzi to również do 

wysokiej średniej dla każdej szkoły – 3.6 z 4 z wymienionych metod. Gimnazja (3,7) korzystają 

z nieco większej liczby metod niż zasadnicze szkoły zawodowe (3.48), technika (3,44) i zespoły 

szkół ponadgimnazjalnych (3,41). Te tendencje widać na poniższym wykresie, pokazującym 

proporcję każdego typu szkoły w stosowaniu konkretnej metody. 
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Wykres 1. Regularność prowadzonego doradztwa zawodowego w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 . 

Ponad 60% szkół, które nie korzystają z jednej lub więcej z wymienionych metod, wyjaśnia to 

brakiem środków finansowych lub brakiem czasu na prowadzenie tych działań. Brak wiedzy lub 

kwalifikacji jako przyczynę niepodejmowania działań sugeruje 24% spośród tych respondentów, 

u  których w szkołach nie są diagnozowane możliwości psychofizyczne uczniów. 

Badanie jakościowe wykazało, że rodzaje zajęć z doradztwa zawodowego są bardzo różne. 

Dyrekcje szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają pełną dowolność wyboru 

preferowanych rodzajów doradztwa zawodowego. Część szkół zdecydowała się nawet na 

sformalizowanie systemu doradztwa zawodowego, np. poprzez stworzenie Szkolnego Ośrodka 

Kariery. Część szkół natomiast podjęła decyzję o przekazaniu psychologom i/lub pedagogom 

szkolnym dodatkowych obowiązków związanych z udzielaniem uczniom porad na temat ich 

wyborów edukacyjno-zawodowych.  
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Rysunek 1. Rodzaje prowadzonego doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

Badanie wykazało, że w 7 szkołach działają szkolne ośrodki kariery (SzOK). Na wstępnie 

należy podkreślić, że w szkolne ośrodki kariery tworzą w badanych szkołach wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego. Więcej informacji na temat funkcjonowania SzOK znajduje się 

w rozdziale 4.8 Opis „Dobrych praktyk”. Ze wszystkich szkół w subregionie warszawskim, które 

uczestniczyły w badaniu CAPI, 7% ma Szkolny Ośrodek Kariery, a dodatkowe 6% prowadziło 

SzOK w przeszłości. Natomiast aż 87% szkół nigdy nie miało go w swoich strukturach. Żaden z 

badanych zespołów szkół ponadgimnazjalnych w subregionie warszawskim nie prowadzi SzOK. 

Poza tym więcej techników (14%) posiada szkolne ośrodki kariery w stosunku do innych typów 

szkół. Większy też odsetek techników i zasadniczych szkół zawodowych korzystało z SzOK w 

przeszłości (12% i 16%). Ogółem jedna czwarta tego typu szkół w przeszłości lub obecnie 

prowadzi SzOK. Co ciekawe, żadna z badanych szkół niepublicznych nie prowadzi szkolnego 

ośrodka kariery w tej chwili i tylko 2 spośród 29 szkół niepublicznych w subregionie 

warszawskim miały SzOK w swoich strukturach w przeszłości. 

Wykres 2. Obecność Szkolnego Ośrodka Karier w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Bardzo często wykorzystywaną formą prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach są 
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podczas których pracownik szkoły zajmujący się doradztwem zawodowym wykorzystuje wolne 

godziny lekcyjne, kiedy zastępuje nieobecnego w szkole nauczyciela. Niestety taki rodzaj 

doradztwa zawodowego prowadzony jest ad hoc, co z reguły uniemożliwia przeprowadzenie 

działań doradczych w pełnym zakresie. Często uczniowie są zaskakiwani obecnością doradcy 

zawodowego, co może negatywnie wpływać na jakość zajęć. Poza tym zatrudnieni w szkołach 

psychologowie, pedagodzy i doradcy zawodowi oferują uczniom spotkania indywidualne.  

Kolejną formą doradztwa zawodowego jest realizacja projektów unijnych. Odkąd Polska 

jest członkiem Unii Europejskiej możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację projektów  

związanych z podnoszeniem atrakcyjności i jakości szkolnictwa. Szkoły biorące udział w badaniu 

skorzystały z tej możliwości. Więcej informacji na temat realizowanych projektów 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego znajduje się w rozdziale 4.8 Opis 

„Dobrych praktyk”. Z badania ilościowego wynika, że 22% wszystkich szkół realizuje lub 

realizowała projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych dotyczący doradztwa zawodowego. Jak 

pokazano na wykresie poniżej, w gimnazjach takie projekty realizowane są rzadziej niż w innych 

typach szkół (gdzie takie doświadczenie sięga nawet ponad 40%). 

Wykres 3. Realizowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

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

źródeł zewnętrznych - częstotliwość najbardziej popularnych rodzajów działań jest 

przedstawiona na wykresie poniżej. Średnio każdy respondent wskazał około pięciu działań 

z poniżej wymienionych. Jednak ze względu na małą liczbę odpowiedzi na to pytanie trudno jest 

ocenić konkretne różnice między różnymi typami szkół. 
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Wykres 4. Na czym polega projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych 

 
Źródło: Szkoły realizujące projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, N=64 (pytanie wielokrotnych odpowiedzi, 

suma odpowiedzi >100%). 

Pracownicy szkół zajmujący się doradztwem zawodowym wskazują na targi pracy, jako 

kolejny rodzaj doradztwa zawodowego. Na targach pracy to pracodawcy mają możliwość 

zaprezentowania własnej firmy i zachęcenia potencjalnych kandydatów do aplikowania na wolne 

stanowiska pracy w ich zakładzie pracy.  

Następną formą prowadzenia doradztwa zawodowego, która występuje w jednej z badanych 

szkół, jest udział w kampanii społecznej. Jeden z doradców zawodowych w zespole szkół 

zawodowych poinformował, że szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii społecznej, 

skierowanej jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach tej akcji uczniowie biorą 
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zawodowych, który ze względu na ogólny dostęp na stronie internetowej, uczniowie mogą 

wypełnić na lekcji lub w domu. Uczeń otrzymuje indywidualny login i hasło, co umożliwia 

zapoznanie się z wynikami kwestionariusza po jego wypełnieniu.  
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Poza tym pracownicy szkół zajmujący się doradztwem zawodowym deklarują, że przedstawiciele 

takich instytucji jak urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, poradnie psychologiczno-

pedagogiczne prowadzą w szkołach prelekcje na tematy związane z rynkiem pracy, ze 

sposobami poszukiwania pracy, z wyborem ścieżki kształcenia. 

W kilku badanych szkołach respondenci zwrócili uwagę, że liczni uczniowie z ich szkoły chętnie 

biorą udział w targach edukacyjnych. Organizacją przedsięwzięcia związanego z 

planowaniem kariery pochwaliła się respondentka, prowadząca SzOK w jednym z zespołów 

szkół zawodowych. Jak przyznaje doradca zawodowy impreza powstaje przy udziale urzędu 

pracy. Przedstawiciele około dwudziestu szkół wyższych przyjeżdżają, aby zaprezentować 

uczniom z różnych szkół powiatu swoją ofertę edukacyjną.  

W trakcie Powiatowych Dni Planowania Kariery organizujemy dla uczniów warsztaty w zakresie 

doradztwa zawodowego. Podczas takich warsztatów, my z koleżanką, z którą wspólnie 

prowadzimy Szkolny Ośrodek Kariery oraz doradcy zawodowi z urzędu pracy pomagamy uczniom 

w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru zawodu i szkoły. [doradca zawodowy, SzOK, zespół 

szkół zawodowych] 

Warto dodać, że Powiatowe Dni Planowania Kariery organizowane są od ośmiu lat i odbywają 

cyklicznie - raz w roku, na przełomie lutego i marca. Natomiast w gimnazjum w innym powiecie, 

doradca zawodowy prowadzący SzOK rokrocznie, od 9 lat, organizuje na przełomie marca i 

kwietnia prezentację szkół ponadgimnazjalnych. Wydarzenie, które wpisane zostało w tradycję 

szkoły, przyciąga szkoły ponadgimnazjalne z całego regionu. Podczas prezentacji uczniowie, 

nauczyciele i dyrektorzy tych szkół mają możliwość zachęcenia do nauki w ich szkole.  

Bardzo ciekawą formę prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego stosują doradcy zawodowi 

w gimnazjach - są to spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Takiej formy 

zajęć nie prowadzi żadna z badanych szkół ponadgimnazjalnych. Doradcy zawodowi przyznają, 

że współpraca z instytucjami, zakładami pracy, przedstawicielami konkretnych zawodów 

nawiązywana jest przede wszystkim dzięki wykorzystywaniu prywatnych znajomości zarówno 

doradców, jak i uczniów i ich rodziców. Doradca zawodowy pracujący w gimnazjum publicznym 

opowiedział o swojej współpracy z wieloma instytucjami i zakładami pracy. Przykładem jest sąd, 

do którego w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie przychodzą i mają okazję 

uczestniczyć w rozprawie, dowiedzieć się wielu informacji, choćby na temat struktury 

sądownictwa, zawodach jakie wykonują pracownicy sądu. Poza tym doradca zawodowy 

wymienia przykłady:  

Zaprosiłam do szkoły geodetę, policjanta, ponadto pojechaliśmy do zakładu rehabilitacji ruchowej, 

do piekarni, do gazety, do naszego lokalnego radia, do dużego zakładu przetwórstwa 

spożywczego. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Również inny doradca zawodowy, prowadzący SzOK w gimnazjum publicznym deklaruje, że: 

Staram się w trzecich klasach zorganizować zawsze 3 spotkania z osobami, które przyjdą i 

przybliżą swój zawód. Miałam przyjemność zaprosić panią weterynarz, panią architekt krajobrazu, 

pana, który pracuje w banku, pana dziennikarza, w tym roku były dwie panie, które są 

pracownikami socjalnymi, byli policjanci, byli wojskowi. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum 

publiczne] 

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów organizowane są w kolejnym z gimnazjów 

publicznych. W tym przypadku doradca zawodowy pracujący w SzOK wylicza: 
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Na temat wykonywanego przez siebie zawodu wypowiadali się m.in. weterynarz, kosmetyczka, 

pielęgniarka, lekarz ginekolog (przy okazji spotkań profilaktycznych), fryzjer, dietetyk. [doradca 

zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Doradca zawodowy reprezentujący zespół szkół ponadgimnazjalnych wskazał na bardzo 

ciekawą formę prowadzenia doradztwa w szkole, mianowicie w ciągu jednego dnia uczniowie 

mogą odbyć kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy. Jest to program skierowany do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowany za pomocą internetu, za organizację którego 

odpowiada Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Szerzej na temat projektu opisano w 

rozdziale 4.8 Opis „Dobrych praktyk”.  

Poza tym należy dodać, że w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych biorącej udział w badaniu, 

uczniowie w ramach zajęć z doradztwa zawodowego przygotowują się do różnych konkursów i 

olimpiad na temat planowania i zarządzania własną karierą, organizowanych, np. przez 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej.   

W jednej z badanych szkół ponadgimnazjalnych natrafiono na brak doradcy zawodowego, i 

z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że jedynie w niewielkim zakresie pomoc w 

wyborze szkoły i zawodu świadczy psycholog i pedagog szkolny. Jednak z rozmowy 

przeprowadzonej z pedagogiem i psychologiem szkolnym można wnioskować, że tak naprawdę 

doradztwo zawodowe w szkole w ogóle nie jest prowadzone. W związku z tym zwrócono się do 

dyrekcji z pytaniem o powody takiego rozwiązania, odpowiedź była następująca:  

Jesteśmy szkołą zawodową, kształcimy uczniów w określonych zawodach i do nas uczeń, który 

przychodzi, już ma sprecyzowane zainteresowania. Rzadko się zdarza, żeby nasi absolwenci 

planowali naukę w szkołach wyższych, ale nawet w takich sytuacjach, wybierają ten sam 

kierunek, w którym obecnie się kształcą. Poza tym względy finansowe przemawiają za tym, że nie 

zatrudniamy doradcy zawodowego. [dyrektor zespołu szkół zawodowych] 

Respondentom badania ilościowego również zadano pytanie o formy doradztwa zawodowego, 

które są stosowane w ich szkołach. Okazało się, że z dziesięciu możliwych odpowiedzi (9 

odpowiedzi wyszczególnionych oraz opcja "inne"), respondenci wybierali średnio 6,7 form, co 

oznacza, że szkoły objęte badaniem dysponują szerokim spektrum form doradztwa 

zawodowego. Technika i gimnazja korzystają z nieco większej niż przeciętnie liczby form (6,8), 

natomiast zasadnicze szkoły zawodowe i zespoły szkół ponadgimnazjalnych używają ich mniej - 

średnio 6,1 i 6,05. Formy doradztwa zawodowego, które były wskazywane najczęściej 

przedstawia poniższy wykres: 
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Wykres 5. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 (pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi 

>100%). 

Drugi słupek na tym wykresie pokazuje perspektywę porównawczą, gdzie respondenci musieli 

wybrać trzy najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego. To wskazuje, że hierarchia 

form jest podobna do ogólnej częstotliwości (z kilkoma wyjątkami). 

Różnice pomiędzy różnymi typami szkół dotyczące form stosowanego doradztwa zawodowego 

są pokazane na wykresie poniżej. Formy są posortowane w kolejności malejącej, według 

średniej popularności, tak jak na poprzednim wykresie. Jak można zauważyć, proste 

indywidualne formy doradztwa (i ogólne konsultacje z rodzicami), które są najbardziej 

popularne w gimnazjach, są mniej popularne w innych typach szkół, ale za to kilka innych form 

ściślej związanych z rynkiem pracy, jest częściej stosowanych w zasadniczych szkołach 

zawodowych i technikach. 
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Wykres 6. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Te same tendencje, jak na wykresie powyżej, można zaobserwować w porównaniach różnych 

typów szkół, na podstawie trzech najczęściej stosowanych form doradztwa zawodowego. 
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Wykres 7. Trzy najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Według wszystkich psychologów, udzielających odpowiedzi na pytania zadawane podczas 

wywiadów indywidualnych, najbardziej skuteczną formą prowadzenia doradztwa zawodowego 
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konieczności świadomego podejmowania decyzji odnośnie przyszłości młodzieży.  
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Doradcy zawodowi prowadzący szkolne ośrodki kariery dodają również, że prowadzą gabloty na 

korytarzu, tzw. gazetki szkolne, a także strony internetowe, na których regularnie umieszczają 

ogólnodostępne informacje dla uczniów.   

 

Metody 

Badanie jakościowe wykazało, że do głównych metod wykorzystywanych w pracy doradcy 

zawodowego należą: 

Rysunek 2. Metody wykorzystywane przez doradców zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

Z informacji uzyskanych od doradców zawodowych i pracowników szkół zajmujących się 

doradztwem zawodowym wynika, że różnego rodzaju kwestionariusze ankiet i testy, które 

przeprowadzają w wersji elektronicznej lub papierowej dotyczą przede wszystkim zainteresowań 

zawodowych, stylu uczenia się, postaw, preferencji zawodowych i oceny potrzeb. Wszelkiego 

rodzaju programy komputerowe umożliwiające dokonanie wstępnej oceny orientacji zawodowej 

ucznia są bardzo popularne w badanych szkołach.  

W innym gimnazjum, doradca zawodowy prowadzący Szkolny Ośrodek Kariery zadeklarował, że 

bardzo sobie ceni pracę przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego 

wspomagającego pracę SzOK. Poza tym respondentka często korzysta z filmów, m.in. na temat 

kształtowania postaw, asertywności, sposobów zapamiętywania, uczenia się, szybkiego 

czytania.  

Z kolei kilku respondentów, zajmujących się doradztwem zawodowym w gimnazjach, 

poinformowało, że prowadząc zajęcia z uczniami bazują na Młodzieżowym Kwestionariuszu 

Zainteresowań Zawodowych (MŁOKOZZ).  

Poza tym jeden z doradców zawodowych, prowadzący SzOK w gimnazjum, zwraca uwagę, że 

obecnie młodzież nie jest już zainteresowana zdobywaniem informacji o sobie, o swoich 

preferencjach i predyspozycjach zawodowych tradycyjnymi metodami pracy. Zdaniem 
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respondentki młodzież ucząca się w gimnazjum oczekuje czegoś więcej niż zajęć przy 

wykorzystaniu kredy, kartek i arkuszy papieru.  

Szukając nowych metod pracy z uczniami, dowiedziałam się, że jest bardzo fajna gra 

komputerowa na portalu społecznościowym, więc zamierzam ją tu wykorzystać do moich zajęć. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Również w niektórych szkołach ponadgimnazjalnych doradcy zawodowi posługują się 

programami komputerowymi wykorzystującymi najnowsze trendy i techniki społecznościowe, 

jak również najnowsze techniki audiowizualne:  

Podczas szkolenia, w którym w ostatnim czasie uczestniczyłam, miałam okazję poznać bardzo 

fajną grę internetową. Zaproponowałam ją uczniom i muszę powiedzieć, że bardzo im się 

spodobała. [doradca zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

Natomiast w jednym z zespołów szkół zawodowych, bibliotekarz prowadzący doradztwo 

zawodowe w głównej mierze posługuje się literaturą. Jak podaje respondentka posiada całą 

półkę książek z doradztwa zawodowego, którą wykorzystuje i poleca uczniom.  

Respondenci, którzy uczestniczyli w badaniu jakościowym podzieli się także swoimi odczuciami 

na temat zasadności i skuteczności wprowadzania konkretnych narzędzi wspierających rozwój 

kariery uczniów. Psycholog prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjum 

podkreśla przewagę warsztatów nad wykładami:  

W zasadzie zajęcia przeze mnie prowadzone cały czas oparte są na współpracy i dialogu. Bardzo 

mało elementów wykładowych poruszam, bo wydaje mi się, że to są takie zagadnienia, 

w których, im więcej zrobią uczniowie, tym więcej im zostanie. Według mnie prowadzenie zajęć 

w formie wykładu, w tym wieku, się nie sprawdza. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Również pracownik zespołu szkół zawodowych zaznacza, że zajęcia prowadzone w formie 

wykładu są dla uczniów nudne, dlatego na każde zajęcia stara się przygotować film tematyczny, 

zachęcić do dyskusji lub wypełnienia ankiety. 

 

Zakres tematyczny zajęć z doradztwa zawodowego 

Tematy poruszane na zajęciach z doradztwa zawodowego związane są przede wszystkim z 

potencjałem rozwojowym ucznia, systemem oświaty, typami szkół, z kryteriami przyjęć do 

różnych szkół, z wyborem zawodu oraz sposobami poszukiwania pracy. Psycholog, realizująca 

doradztwo zawodowe w jednym w gimnazjów, stworzyła autorski program pracy z uczniami na 

trzech poziomach. Praca z uczniami klas pierwszych rozpoczyna się od zagadnień związanych z 

samopoznaniem i samooceną, potem uwaga koncentruje się na poznaniu uzdolnień, 

zainteresowań i umiejętności uczniów, a kończy na dopasowywaniu konkretnych zawodów do 

własnego temperamentu oraz do temperamentów innych osób. Wśród tematów poruszanych z 

uczniami klas drugich są: komunikacja pozawerbalna, uczucia i emocje, radzenie sobie ze 

stresem, kreatywność oraz hierarchia wartości i jej roli w życiu. Spotkania z uczniami klas 

trzecich poświęcone są kryteriom wyboru szkoły średniej, poznawaniu zawodów przyszłości, 

poznawaniu zawodów ginących, zapotrzebowania na konkretne zawody na rynku pracy oraz 

systemu edukacji w Polsce. Jak przekonuje psycholog, zależy jej na tym, aby uczniowie jak 

najwięcej skorzystali z zajęć przez nią prowadzonych zarówno w kontekście doradztwa 

zawodowego, jak i w kontekście poznania samego siebie:   
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Wybrane przeze mnie zagadnienia, omawiane w zaproponowanym porządku pozwalają uczniowi 

podjąć konkretne decyzje na temat swojej przyszłości. Najpierw uczeń powinien poznać samego 

siebie, potem zapoznać się z konkretnymi zawodami, obowiązującym w Polsce systemem 

edukacji, różnymi kryteriami wyboru szkół, a wszystko po to, aby ułatwić dokonanie trafnego 

wyboru. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Podobny zakres tematów w podziale na poszczególne klasy wybrała kolejna psycholog, 

realizująca doradztwo zawodowe w innym gimnazjum. Doradztwo zawodowe w pierwszych i 

drugich klasach skoncentrowane jest na samoocenie, samopoznaniu uczniów, na poznaniu 

swoich umiejętności, zainteresowań, uzdolnień. Natomiast zajęcia w trzecich klasach dotyczą 

wyboru konkretnych szkół i zawodów, poznaniu rynku pracy. Również doradca zawodowy 

odpowiedzialny za działanie Szkolnego Ośrodka Kariery w innym gimnazjum dokonał zbliżonego 

podziału tematów omawianych na zajęciach z doradztwa zawodowego, z tym że dodał 

zagadnienia dotyczące sporządzania dokumentów aplikacyjnych, porad na temat przygotowania 

się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sposobów poszukiwania pracy. Zbieżny z poprzednimi 

podział tematów poruszany podczas zajęć z doradą zawodowym, zaproponowała również osoba 

prowadząca Szkolny Ośrodek Kariery w kolejnym z gimnazjów. Doradca zawodowy zastosowany 

podział argumentuje w następujący sposób: 

Uczeń dokonujący wyboru szkoły czy zawodu, musi znać siebie, mieć świadomość swoich 

mocnych i słabych stron, wiedzieć w czym czuje się lepiej, w czym gorzej, jakie są jego zdolności i 

zainteresowania. Ofertę szkolnictwa zostawiam na koniec, żeby przekazywać uczniom jak 

najbardziej aktualne informacje. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Z kolei inny doradca zawodowy prowadzący SzOK w gimnazjum publicznym, co prawda ma 

opracowane różne obszary tematyczne, jednak ich dobór poprzedza rozmową z wychowawcą 

klasy:  

Oczekuję od wychowawców, żeby przed moimi zajęciami, zrobili rozpoznanie na temat 

zainteresowań i potrzeb uczniów. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Doradca zawodowy w wyżej wymienionej szkole zawsze omawia z młodzieżą harmonogram 

gimnazjalisty. Natomiast przy współpracy z psychologiem opracowane są zagadnienia 

dotyczące, m.in. stresu przedegzaminacyjnego i marzeń. Poza tym w klasie integracyjnej 

omawiane są również przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pewnych zawodów.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie również mają okazję zdobyć praktyczne 

umiejętności poruszania się po rynku pracy, w tym jak poprawnie sformułować CV i list 

motywacyjny, jak zachować się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, jakie są sposoby 

poszukiwania pracy. Jeden z zespołów szkół zawodowych jest przykładem szkoły, w której 

zakres tematyczny doradztwa zawodowego częściowo pokrywa się z programem nauczania 

przedmiotu - podstawy przedsiębiorczości. W trakcie nauki tego przedmiotu uczniowie nabywają 

wiedzę potrzebną nie tylko do poszukiwania pracy, ale również do zakładania własnej 

działalności gospodarczej. Natomiast podczas zajęć grupowych w innym zespole szkół 

zawodowych, doradca zawodowy przekazuje uczniom wiedzę na tematy związane z 

samopoznaniem, kreowaniem ścieżki kariery zawodowej, poznaniem predyspozycji, poprzez 

ofertę szkół wyższych, aż po tworzenie dokumentów aplikacyjnych i sposobów poszukiwania 

pracy. Również doradca zawodowy, prowadzący SzOK w jednym z zespołów szkół zawodowych 

wymienia zbliżone przykłady tematów, jakie wykorzystuje w trakcie zajęć grupowych: 
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Przykładowe tematy zajęć grupowych to: przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, 

przygotowanie uczniów do roli pracownika, warszawski rynek pracy, formy kształcenia 

pozaszkolnego, takie jak kursy i szkolenia, predyspozycje  i preferencje zawodowe, kryteria i 

warunki rekrutacji do szkół wyższych. [doradca zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

W jednym z zespołów szkół zawodowych, w których nie są prowadzone zajęcia grupowe, 

doradca zawodowy zwraca uwagę, że najczęściej pomaga niezorientowanym 

i niezdecydowanym uczniom poznać ich możliwości i preferencje zawodowe. Poza tym 

uczniowie przychodzą z konkretnymi pytaniami odnośnie rynku pracy, zapotrzebowania na dane 

zawody, sposobów poszukiwania pracy. 

 

Identyfikacja różnic dotyczących metodyki pracy z uczniami różnych klas i 

typów szkół 

O ile zakres tematów obecnych podczas zajęć grupowych można i należy z góry określić, o tyle 

zakres tematów poruszanych w trakcie spotkań indywidualnych całkowicie uzależniony jest od 

potrzeb konkretnego ucznia. Dlatego trudno wskazać odrębności w tym zakresie. 

Najważniejsza różnica między zagadnieniami omawianymi przez doradców zawodowych z 

uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych polega na tym, że gimnazjaliści otrzymują 

przede wszystkim informacje na temat wyboru szkół średnich, uczniowie techników na temat 

szkół wyższych, a uczniowie zasadniczych szkół zawodowych na temat szkół policealnych, 

techników uzupełniających.  

Gimnazjaliści, którzy pod koniec trzeciej klasy muszą zdecydować o wyborze szkoły średniej, tak 

naprawdę w dużej mierze powinni zdecydować też o wykonywanym w przyszłości zawodzie. 

Dlatego poznawanie różnych zawodów, opisanych w informatorach, pokazywanych w filmach 

dydaktycznych, omawianych przez przedstawicieli tych zawodów jest dla nich bardzo cenne. 

Pracownicy szkół prowadzący doradztwo zawodowe doskonale zdają sobie z tego sprawę, w 

związku z czym przedstawiają młodym ludziom wiele możliwości wyborów, tak, żeby sami mogli 

dokonać trafnej decyzji. W szkołach ponadgimnazjalnych, doradcy nie prezentują uczniom 

wszystkich zawodów, lecz skupiają się tylko na tych, które są zgodne z ich kierunkiem 

kształcenia.  

Doradcy zawodowi w gimnazjach kładą znacznie większy nacisk na analizę tematów związanych 

z poznawaniem samego siebie, własnych zainteresowań, umiejętności, preferencji zawodowych 

niż doradcy zawodowi w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Uczniowie tych 

ostatnich szkół mają większą wiedzę na temat swoich możliwości, są dużo bardziej świadomi 

ograniczeń.  

Kolejna różnica polega na tym, że w szkołach ponadgimnazjalnych młodzież uzyskuje szerszą 

wiedzę w zakresie ogólnie pojętego rynku pracy w porównaniu z uczniami gimnazjów. Według 

pracowników szkół prowadzących doradztwo zawodowe, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

często kończą edukację na poziomie tej szkoły, dlatego są bardzo zainteresowani tematyką w 

zakresie sposobów poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dla gimnazjalistów są to dość odległe plany 

na przyszłość, więc z reguły wystarczą im ogólnikowe informacje na ten temat.  

Z obserwacji pracowników szkół prowadzących doradztwo zawodowe wynika także, że 

uczniowie kończący szkoły zawodowe zainteresowani są również otrzymywaniem informacji na 
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temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dlatego pracownicy szkół, do 

których uczęszczają Ci uczniowie starają się wprowadzać takie elementy w zakres 

prowadzonego doradztwa. Gimnazjaliści jeszcze nie wykazują zaciekawienia tym tematem.  

 

Czas realizacji zajęć z doradztwa zawodowego 

Badanie objęło również sprawdzenie jak często prowadzone są zajęcia, ile godzin trwają, w 

jakim odstępie czasu. We wszystkich gimnazjach, które wzięły udział w badaniu, za wyjątkiem 

jednego, osoba zajmująca się doradztwem zawodowym (będąca sensu stricte doradcą 

zawodowym prowadzącym Szkolny Ośrodek Kariery lub psychologiem szkolnym) zatrudniona 

jest na pół etatu, co stanowi około 12 godzin w tygodniu. Wyjątek, o którym była mowa 

dotyczy jednego z gimnazjów publicznych, w którym doradca zawodowy zatrudniony jest w 

wymiarze 6 godzin tygodniowo (warto dodać, że liczba godzin została zmniejszona we wrześniu 

2012 r. ze względu na ograniczenia finansowe, pierwotnie wynosiła ona 15). Należy jednak 

zauważyć, że jest zasadnicza różnica między pracą doradcy zawodowego a psychologa 

szkolnego, do którego obowiązków należą m.in. doradztwo zawodowe. W większości 

przypadków psycholog szkolny ma bardzo dużo zajęć związanych z pomocą w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych, w prowadzeniu rozmów terapeutycznych, 

profilaktycznych, interwencyjnych, w prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących 

poszczególnych uczniów itp. W związku z tym jest w stanie tylko część swojego etatu, a 

właściwie pół etatu na jaki jest zatrudniony, przeznaczyć na doradztwo zawodowe. W praktyce 

okazuje się, że tego czasu jest naprawdę niewiele. Jeden z psychologów wyjaśnił, że jest 

zatrudniony na pół etatu, co stanowi 12,5 godzin tygodniowo, z czego na doradztwo przeznacza 

około 4 godzin. Z kolei psycholog, zatrudniony w innym gimnazjum w następujący sposób 

omawia swoją sytuację: 

Ja mam pół etatu, czyli od września tego roku szkolnego [2012 r.] to jest 12 godzin w 

tygodniu i przyznaje, że to jest moja decyzja, ile ja godzin poświęcam na doradztwo 

zawodowe. Pracuję dwa dni w tygodniu i nieraz jest tak, że we wtorek mam tylko i 

wyłącznie pracę jako psycholog, a w czwartki jako doradca zawodowy. Ale rzadko tak 

bywa, ponieważ pojawiają się różne sytuacje, których nie można przewidzieć. 

[psycholog, gimnazjum publiczne] 

W gimnazjach, w których doradztwem zawodowym zajmuje się psycholog szkolny, uczniowie 

mają możliwość skorzystania z jego pomocy poprzez spotkania indywidualne w konkretnych 

dniach i godzinach, w których ma dyżur. Godziny otwarcia Szkolnych Ośrodków Kariery też są 

ogólnodostępne i przekazane uczniom do wiadomości. I jak mówi jeden z psychologów 

świadczący pomoc doradczą: 

Konsultacje indywidualne odbywają się w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 

uczniów i wtedy, już ja się dostosowuję do nich, a oni również do mojego grafiku, 

ponieważ doradztwo zawodowe muszę godzić z innymi obowiązkami. [psycholog, 

gimnazjum publiczne] 

Pracowników gimnazjów realizujących doradztwo zawodowe zapytano również o częstość 

prowadzenia zajęć grupowych. W jednym z gimnazjów, psycholog prowadzący doradztwo 

zawodowe przeznaczył jedną godzinę lekcyjną w tygodniu na zajęcia grupowe. Zajęcia takie 

odbywają się o stałej porze, w tym samym dniu tygodnia. Natomiast doradca zawodowy, 
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prowadzący Szkolny Ośrodek Kariery w gimnazjum opracował następujący plan, który udaje mu 

się realizować: 

Zaplanowałam, że w pierwszej klasie powinnam się z uczniami spotkać pięć razy, w 

drugiej klasie powinnam się z nimi zobaczyć cztery razy, a w trzeciej klasie powinnam 

mieć sześć takich spotkań grupowych. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum 

publiczne] 

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, częstość realizowania zadań związanych z doradztwem 

zawodowym bywa bardzo różna. W dwóch zespołach szkół zawodowych, w których oficjalnie 

działa Szkolny Ośrodek Kariery liczba godzin przeznaczona na doradztwo zawodowe, czyli liczba 

godzin, w których jest otwarty SzOK została określona na takim samym poziomie – 10 godzin 

tygodniowo. W kolejnych dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, w których obowiązek realizacji 

doradztwa zawodowego został przypisany bibliotekarzom, wymiar czasu poświęcanego na 

pomoc doradczą jest najmniejszy i wynosi tylko od 1 do 2 godzin w tygodniu. Należy jednak 

dodać, że obie respondentki przyznały, że jeżeli któryś z uczniów wyrazi chęć i potrzebę na 

spotkanie w sprawie wyboru zawodu czy kierunku kształcenia w innych godzinach niż odgórnie 

ustalone, to nie odmawiają takiemu uczniowi. Jedna z tych respondentek opisuje: 

Generalnie jestem dostępna tutaj w bibliotece od godziny 8.00 do 14.00, więc 

przychodzą do mnie uczniowie i oni nie czekają do środy, do godziny 13.00 kiedy 

faktycznie mam zarezerwowany czas jako doradca zawodowy. W sytuacji, kiedy 

uczniowie mają problem, to przychodzą i wiedzą, że mogą mi zadać pytani w czasie, 

kiedy biblioteka  funkcjonuje. [bibliotekarz, zespół szkół zawodowych] 

 

Adresaci doradztwa zawodowego 

W większości badanych gimnazjów doradztwo zawodowe skierowane jest do wszystkich 

uczniów. Zarówno pierwsze, drugie, jak i trzecie klasy mają możliwość uczestniczenia w 

zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez pracowników szkół realizujących 

doradztwo zawodowe.  

W trzech na dziewięć gimnazjów, które wzięły udział w badaniu jakościowym, respondenci 

przekazali, że adresatami doradztwa zawodowego w ich szkole jest tylko część uczniów. W 

pierwszym z nich, w gimnazjum publicznym, w którym działa SzOK decyzja o skierowaniu 

doradztwa zawodowego głównie do uczniów klas trzecich podyktowana była ograniczeniami 

etatowymi dla doradcy zawodowego:  

W związku ze znacznym zmniejszeniem wymiaru mojego etatu musiałam zmienić dotychczasowy 

sposób swojej pracy i zdecydowałam o ograniczeniu spotkań grupowych. Zaproponowałam 

wychowawcom wszystkich klas pomoc w realizacji tematów związanych z doradztwem 

zawodowym, a uczniów klas trzecich zaprosiłam na spotkania indywidualne. [doradca zawodowy, 

SzOK, gimnazjum publiczne] 

Dyrekcja drugiego gimnazjum, które jest szkołą niepubliczną, podjęła decyzję o skierowaniu 

doradztwa zawodowego tylko do uczniów klas trzecich. Prowadzenie zajęć z wyboru zawodu i 

kierunku kształcenia zostało zlecone zewnętrznemu doradcy zawodowemu. W przypadku 

trzeciego gimnazjum, doradztwem zawodowym zostały objęte tylko drugie i trzecie klasy. 

Psycholog, która prowadzi doradztwo zawodowe w szkole, decyzję argumentuje brakiem 

zainteresowania tematyką ze strony uczniów klas pierwszych.  
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Sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych wygląda podobnie, w zdecydowanej większości szkół, 

które uczestniczyły w badaniu, adresatami doradztwa zawodowego są uczniowie wszystkich 

poziomów klas. Wyjątkiem jest jeden z zespołów szkół zawodowych, w którym z usług doradcy 

zawodowego korzystają tylko niektóre klasy drugie, trzecie i czwarte. Żadna z pierwszych klas 

nie jest objęta pomocą doradczą. Jak wyjaśnił pracownik szkoły prowadzący doradztwo 

zawodowe wybór poszczególnych klas, które mają możliwość uczestniczenia w tego typu 

spotkaniach, wynika ze obowiązującego w danym semestrze planu zajęć. W godzinach, kiedy 

pracownik biblioteki, prowadzący doradztwo zawodowe ma zarezerwowany czas na realizację 

zadań związanych z pomocą w zakresie wyboru zawodu i kierunku kształcenia, część klas ma 

lekcje, na których nie można prowadzić warsztatów grupowych, a inne klasy kończą już zajęcia 

w szkole.  

 

Diagnoza wewnętrznej współpracy psychologów, pedagogów, doradców 

zawodowych i innych specjalistów włączonych w działania doradcze w szkole 

Badanie CAPI wykazało, że w 38% spośród wszystkich badanych szkół pracuje więcej niż jeden 

pracownik zajmujący się działaniami w zakresie doradztwa zawodowego. Około 95% z nich 

współpracuje ze sobą w codziennej pracy. W 98% przypadkach ich współpraca dotyczy 

wymiany informacji oraz w 84% przypadkach - organizacji zajęć i spotkań. 

Wewnątrzszkolna współpraca jest wysoko oceniana, o czym świadczy fakt, że 74% 

respondentów ocenia współpracę jako bardzo dobrą, a 23% jako dobrą. To prowadzi do 

wysokiej średniej oceny tej współpracy(4,7 z 5). Różnice pomiędzy różnymi typami szkół w tym 

zakresie są niewielkie, a wszystkie szkoły deklarują wysokie oceny. 

Również respondenci badania jakościowego zgodnie przyznają, że w szkołach, w których 

pracują występuje współpraca osób ściśle zajmujących się doradztwem zawodowym z 

psychologami, pedagogami, kierownikami praktyk, wychowawcami klas oraz dyrekcją szkoły.  

W jednym z gimnazjów, w którym działa Szkolny Ośrodek Kariery, doradca zawodowy go 

prowadzący zadeklarował, że w działania doradcze oprócz niego włączeni są inni pracownicy 

szkoły, tj. psycholog, pedagog, wychowawcy, nauczyciele różnych przedmiotów, m.in. języka 

polskiego, biologii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania fizycznego.  

Wszyscy realizujemy zadania związane z doradztwem zawodowym, nie da się tego rozgraniczyć. 

Na radach pedagogicznych informuje nauczycieli o wszystkich nowościach, o zmianach, o wizji 

działania Szkolnego Ośrodka Kariery, jak również o planie doradztwa zawodowego, w który są 

wpisani nauczyciele i wychowawcy. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Z kolei psycholog, odpowiedzialny za doradztwo zawodowe w jednym z badanych gimnazjów 

publicznych wyjaśnił, że współpracuje przede wszystkim z wychowawcami trzecich klas, którzy 

pewne zagadnienia realizują w ramach godzin wychowawczych. Podobne rozwiązanie 

zastosowano w innym gimnazjum publicznym, w którym istnieje SzOK. Ze względu na 

zmniejszenie liczby godzin doradcy zawodowego, tematy poruszane na zajęciach grupowych 

zostały przekazane wychowawcom klas.  

Natomiast w innym zespole szkół zawodowych doradztwem zawodowym zajmują się aż 4 

osoby, w tym respondentka, która jest bibliotekarką, poza tym dwóch pedagogów szkolnych 

oraz kierownik praktyk. Jak twierdzi respondentka, wszystkie wymienione osoby współpracują 

ze sobą, zwłaszcza przy realizacji różnych projektów skierowanych do uczniów. Z kolei w innym 
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zespole szkół zawodowych, w którym zadania związane z doradztwem zawodowym zostały 

powierzone psychologowi i pedagogowi szkolnemu, jedna z respondentek stwierdza, że 

tworzenie stanowiska pod tytułem doradca zawodowy jest według niej błędem. Respondentka 

wyjaśnia, że działania doradcze w szkołach powinny tworzyć system wzajemnej współpracy 

między różnymi specjalistami pracującymi w szkole, a ewentualnie zatrudniony doradca 

zawodowy powinien pełnić funkcję koordynatora wszelkich zadań.  

W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych respondenci potwierdzają, że w trakcie realizacji 

zadań związanych z doradztwem zawodowym korzystają z wiedzy, doświadczenia i pomocy 

innych specjalistów, głównie pedagoga i psychologa szkolnego. Kompleksowa pomoc doradcza 

skierowana do uczniów jest z całą pewnością najbardziej skutecznym rozwiązaniem.  

 

4.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system doradztwa 

zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego prowadzonymi przez 

zewnętrznych doradców  

W dwóch szkołach, w których zostały przeprowadzone indywidualne wywiady pogłębione, 

badanie wykazało, że poza wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego, realizowane 

są również działania doradztwa zawodowego prowadzone przez zewnętrznych doradców.  

Pierwsza z tych szkół to gimnazjum. Dyrekcja szkoły podjęła decyzję, aby wesprzeć psychologa 

szkolnego poprzez zlecenie prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego specjaliście spoza 

szkoły. Zewnętrzny doradca zawodowy posiada lepsze przygotowanie merytoryczne do 

prowadzenia zajęć grupowych. Psycholog szkolny realizuje zadania w zakresie doradztwa 

zawodowego w trakcie godzin wychowawczych oraz na zastępstwach, podczas nieobecności 

któregoś z nauczycieli. Zajęcia takie polegają głównie na rozmowach, dyskusjach na temat 

wyboru szkoły czy zawodu, na temat problemów, na jakie napotykają uczniowie w związku z 

koniecznością podejmowania decyzji o swojej przyszłości. Natomiast zewnętrzny doradca 

zawodowy prowadzi z uczniami trzeciej klasy gimnazjum cykl spotkań mających na celu jak 

najlepsze przygotowanie ich do dokonania słusznego wyboru. Zewnętrzny doradca pomaga 

uczniom w rozpoznaniu ich predyspozycji zawodowych, w opanowaniu umiejętności logowania 

się do komputerowego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych.  

Natomiast w zespole szkół zawodowych podjęto decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy z 

urzędem pracy. Psycholog i pedagog szkolny, którzy wspólnie realizują zadania z doradztwa 

zawodowego przyznały, że zwróciły się do doradcy zawodowego zatrudnionego w urzędzie 

pracy z prośbą o pomoc w zakresie realizacji tematów związanych z potrzebami rynku pracy. 

Zdaniem respondentów pracownicy urzędu pracy mają najbardziej aktualną i pełną wiedzę 

odnośnie lokalnego rynku pracy.  
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4.1.3. Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian 

wynikających z nowelizacji ustawy 2 , w tym w szczególności dotyczących 

egzaminów zawodowych 

Do pracowników szkół zawodowych zwrócono się z pytaniem, czy w związku z wprowadzeniem 

nowych przepisów o egzaminach zawodowych z poszczególnych kwalifikacji nastąpiła jakaś 

zmiana działań doradczych w ich szkole. W przypadku 51 badanych szkół respondenci badania 

CAPI stwierdzili, że zmieniły się warunki pracy doradców zawodowych w związku z ostatnią 

reformą edukacji (17%). Ponad dwie trzecie z nich przyznało, że zmiany te przyczyniły się do 

poprawy jakości doradztwa zawodowego (67%), według 19% respondentów zmiany nie 

poprawiły jakości doradztwa zawodowego świadczonego w szkole, natomiast 14% 

ankietowanych nie ma jasnego zdania w tej sprawie. Doradca zawodowy w jednym z zespołów 

szkół zawodowych, który prowadzi SzOK, przyznał, że nowe przepisy w zakresie egzaminów 

zawodowych z poszczególnych kwalifikacji wywołały zmianę działań doradczych w ich szkole: 

Doradca sam musi się nauczyć, jak teraz wyglądają te kwestie i poszukuje aktywnie informacji na 

temat nowych przepisów o egzaminach zawodowych z różnych kwalifikacji. Zmieniło się to, co 

doradca może zaproponować uczniom. [doradca zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

Poza tym jedna z respondentek, realizująca w zespole szkół zawodowych zadania związane z 

doradztwem zawodowym, wskazuje na to, że w jej pracy z uczniami nic w związku z 

wprowadzeniem nowych przepisów o egzaminach zawodowych z poszczególnych kwalifikacji się 

nie zmieniło. Dodaje również, że tego typu zagadnieniami zajmuje się w szkole kierownik 

praktyk i osoby, które przy egzaminach asystują. Ponadto w tej szkole nauczyciele przedmiotów 

zawodowych mają obowiązek przekazywania uczniom najnowszych informacji w tym zakresie.  

 

4.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

 

4.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Ponad połowa respondentów badania CAPI jest pedagogami prowadzącymi doradztwo 

zawodowe (56%), w tym w gimnazjach udział pedagogów zajmujących się doradztwem 

zawodowym wynosi 61%, a w pozostałych typach szkół jest zbliżony do siebie i waha się od 41 

do 44%. Doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole stanowią tylko 10%. Badanie wykazało, że 

częściej są oni zatrudniani w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych niż w innych 

typach badanych szkół.  

 

                                                
2
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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Wykres 8. Zawód respondenta 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 (pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma 

odpowiedzi>100%). 

Co ważne, 59% spośród badanych szkół nie zatrudnia żadnych innych specjalistów doradztwa 

zawodowego poza badaną osobą. Poza tym 23% wszystkich szkół ma od 2 do 3 takich 

specjalistów, w 10% szkół zatrudniono od 4 do 6, a w pozostałych 8% szkół 7 lub więcej osób 

zajmuje się doradztwem zawodowym. Podsumowując, szkoły mają od 1 do maksymalnie 24 

osób zajmujących się doradztwem zawodowym, a średnia dla jednej szkoły wynosi 2,5. 

Maksymalnie w jednej szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli prowadzących dodatkowo 

doradztwo zawodowe oraz maksymalnie 4 psychologów, pedagogów albo doradców 

zawodowych. Jednakże, jak pokazuje poniższy wykres, średnia liczba pedagogów i nauczycieli 

jest podobna. To oznacza, że w każdej szkole jest mniej pedagogów niż nauczycieli, ale więcej 

szkół ich zatrudnia do prowadzenia doradztwa zawodowego. 

Wykres 9. Średnia liczba specjalistów prowadzących doradztwo zawodowe dla szkoły 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Poniższy rysunek przedstawia schemat zdobywania wykształcenia przez doradców 

zawodowych biorących udział w badaniu jakościowym. Najwięcej respondentów posiada 

wykształcenie wyższe pedagogiczne, które z czasem zostało uzupełnione o studia podyplomowe 

z zakresu doradztwa zawodowego albo przedsiębiorczości. Drugą liczną grupę badanych 

stanowią osoby mające wykształcenie wyższe psychologiczne.  
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Rysunek 3. Wykształcenie doradców zawodowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

Badanie jakościowe wykazało, że we wszystkich pięciu gimnazjach, w których istnieją szkolne 

ośrodki kariery, osoby je prowadzące ukończyły studia pedagogiczne. Obecnie zajmują się tylko 

i wyłącznie przygotowaniem gimnazjalistów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. 

Trzy osoby prowadzące SzOK posiadają dyplom studiów podyplomowych z doradztwa 

zawodowego, a jedna ukończyła studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości. Należy 

dodać, że studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego były bezpłatne i popularne, 

ponieważ finansowane były z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku pozostałych 

czterech z dziewięciu badanych gimnazjów, doradztwem zawodowym zajmują się osoby, które 

ukończyły studia psychologiczne. Wówczas doradztwo zawodowe jest jednym z elementów, 

którym zajmują się psychologowie szkolni. Studia na wydziale psychologii stanowią dla 

badanych osób podstawę, na której opierają swoją wiedzę na temat doradztwa zawodowego. 

Dodatkowo część psychologów szkolnych pracujących w gimnazjach uzupełniała swoją edukację 

o studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Jeden z respondentów ukończył 

studia magisterskie na wydziale psychologii, w ramach specjalności - psychologia doradztwa 

zawodowego i organizacji. Inna respondentka zaś niezbędne umiejętności, wiedzę i kwalifikację 

z zakresu doradztwa zawodowego zdobyła dzięki studiom podyplomowym z zakresu 

orientacji   poradnictwa zawodowego. Poza tym jedna z respondentek przyznała, że 

umiejętności, wiedzę i kwalifikacje potrzebne do prowadzenia doradztwa zawodowego w szkole 

zdobyła dzięki długoletniej pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Od 1988 roku pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zostały mi powierzone 

obowiązki zarówno psychologa, jak i doradcy zawodowego. Następnie w 2005 roku zostałam 

zatrudniona w szkole, i tu również wykonuję zadania jako psycholog i jako doradca zawodowy. 

[doradca zawodowy, gimnazjum publiczne] 

W jednej z badanych zasadniczych szkół zawodowych, doradca zawodowy jest pedagogiem 

z ukończonymi studiami magisterskimi w tym zakresie. Poza tym respondentka ukończyła studia 

podyplomowe z doradztwa zawodowego finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W trakcie badania okazało się, że doradca zawodowy pracujący w szkole prowadzi również 

Szkolny Ośrodek Kariery. Bardzo podobną ścieżkę kariery przeszła respondentka zatrudniona na 

stanowisku doradcy zawodowego w jednym z techników. Również jest absolwentką studiów 

pedagogicznych, ponadto ukończyła studia podyplomowe dotyczące doradztwa zawodowego 

finansowane z EFS-u, a od kilku lat z powodzeniem prowadzi SzOK. Ponadto w dwóch badanych 

zespołach szkół zawodowych doradztwem zawodowym zajmują się osoby zatrudnione są w 
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szkołach jako bibliotekarze, a doradztwo zawodowe jest ich dodatkowym obowiązkiem. W celu 

zwiększenia wiedzy i podniesienia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego obie 

respondentki skończyły studia podyplomowe w tym kierunku. Osoby te posiadają dyplom 

bibliotekoznawstwa, z jedna nich również dyplom resocjalizacji i zarządzania o oświacie. 

Ostatnia respondentka wyjaśnia, że ścieżka jej kariery nie była prosta, ale jednocześnie wiedza i 

umiejętności zdobyte we wszystkich miejscach pracy przyczyniły się do zwiększenia kwalifikacji 

w zakresie doradztwa zawodowego. Badaniu zostało poddane również technikum, w którym 

doradztwo zawodowe zostało powierzone dwóm osobom, mianowicie psychologowi i 

pedagogowi szkolnemu. Obie respondentki posiadają wykształcenie wyższe zgodne z 

zajmowanym stanowiskiem (studia psychologiczne oraz studia pedagogiczne).  

Badanie ilościowe wykazało, że ponad połowa respondentów (57%) posiada formalne 

potwierdzenie swoich kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego. Jak widać poniżej, 

respondenci pracujący w technikum mają oficjalne potwierdzenie częściej niż przeciętnie (65%), 

podczas gdy pracownicy zasadniczych szkół zawodowych prowadzący doradztwo zawodowe są 

rzadziej formalnie wykwalifikowani - 48% spośród tych badanych. 

Wykres 10. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swojej kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 . 

Na powyższym wykresie zaznaczono również udział respondentów podnoszących swoje 

kwalifikacje w podziale na typy szkół. Ogółem 71% respondentów podnosi swoje kwalifikacje 

z zakresu doradztwa zawodowego, a aktywność wśród różnych typów szkół jest podobna do 

występowania formalnych dowodów kwalifikacji w tych szkołach. Generalnie 77% osób 

z oficjalnymi kwalifikacjami systematycznie poszerza swoją wiedzę. 65% osób, które nie mają 

formalnych kwalifikacji, chce poprawić swoje wykształcenie w tym zakresie. Oznacza to również, 

że istnieje 35% doradców zawodowych, którzy nie posiadają oficjalnych kwalifikacji w tej 

dziedzinie i nie są skłonni do ich zdobycia. 

Prawie trzy czwarte respondentów (73%), którzy mają oficjalne kwalifikacje, ukończyło studia 

podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, 15% odbyło kurs kwalifikacyjny z tego 

zakresu, 8% posiada dyplom studiów magisterskich, a 4% - dyplom studiów licencjackich. 

Technika mają najwyższy odsetek swoich pracowników z dyplomem studiów podyplomowych 

(93%), natomiast częściej niż w innych szkołach doradcy zawodowi z gimnazjów ukończyli jakąś 

formę kursu kwalifikacyjnego (19%). 
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W ramach badania dokonano również weryfikacji doświadczenia, jakim dysponują pracownicy 

szkół realizujący doradztwo zawodowe. Z badania CAPI wynika, że średnia długość czasu 

zajmowania się doradztwem zawodowym w całej karierze zawodowej to 7 lat (maksymalnie 43 

lata). Natomiast w placówce oświatowej, w której obecnie pracuje respondent średnia długość 

czasu prowadzenia działań doradczych wynosi 5 lat i 8 miesięcy (maksymalnie 30 lat). Jak 

pokazano na poniższym wykresie, pracownicy zespołów szkół ponadgimnazjalnych 

i zasadniczych szkół zawodowych są bardziej doświadczeni jako doradcy zawodowi, ponieważ 

pracowali w tej dziedzinie średnio przez odpowiednio 8,2 lat oraz 7,6 lat. Należy jednak dodać, 

że gimnazja w Polsce zostały utworzone w 1999 roku, co może mieć wpływ na wskazywaną 

liczbę lat poświęconych na doradztwo zawodowe przez pracowników zatrudnionych w tym typie 

szkoły.  

Wykres 11. Liczba lat prowadzenia przez respondentów doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 . 

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 prawdopodobnie związane ze stosunkowo 

krótką historią szkolnictwa prywatnego w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, większe luki między 

karierą a dotychczasowym doświadczeniem szkoły w doradztwie zawodowym mogą dawać 

pewną wskazówkę na temat zdolności utrzymania personelu w szkołach – im większe te 

różnice, tym bardziej prawdopodobne są częste zmiany kadrowe w szkole. 

Generalnie doradcy zawodowi pracujący zarówno w gimnazjach, jak i szkołach 

ponadgimnazjalnych, biorący udział w badaniu jakościowym deklarują, że działania doradcze 

skierowane do uczniów prowadzą od kilku lat, najczęściej pojawiała się odpowiedź o 7-letnim 

doświadczeniu w pracy w tym zakresie. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w 

takim przypadku doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy pokrywa się z okresem 

funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery. Jednak wśród pracowników gimnazjów 

realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego, z którymi udało się przeprowadzić 

indywidualne wywiady pogłębione, są również osoby posiadające znacznie dłuższy staż pracy. 

Jedna z respondentek może pochwalić się co najmniej 30-letnim doświadczeniem w pracy 

pedagoga szkolnego, i jak twierdzi: 

Cały czas będąc pedagogiem szkolnym zajmowałam się doradztwem zawodowym, chociaż to 

jeszcze nie było w ten sposób nazwane. Wówczas mówiono o preorientacji zawodowej. Pomoc w 

zakresie doradztwa zawodowego kierowałam wtedy do uczniów ósmych klas szkoły podstawowej, 
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ponieważ  jeszcze nie było gimnazjów. A już tak bezpośrednio doradcą zawodowym w szkole 

jestem od 2004 roku, kiedy to powstał Szkolny Ośrodek Kariery. [doradca zawodowy, gimnazjum 

publiczne] 

Doświadczenie w doradztwie edukacyjno-zawodowym kolejnej respondentki jest również 

bogate, ale nieco inne w porównaniu do wyżej opisanej osoby. Otóż doradca zawodowy 

zatrudniony w jednym z gimnazjów, który z wykształcenia jest psychologiem, posiada 25-letnie 

doświadczenie w pracy doradcy zawodowego, które zostało zdobyte głównie w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. W szkole omawiana osoba pomaga uczniom w zakresie wyboru 

zawody i kierunku kształcenia od 2005 roku.  

Poniżej zostały umieszczone informacje na temat motywacji, jaką mieli pracownicy szkół do 

podjęcia się prowadzenia zajęć w zakresie doradztwa zawodowego. Powody, dla których dane 

osoby zajmują się doradztwem zawodowym z całą pewnością mogą być różne. Wśród 

pracowników szkół, którzy wzięli udział w badaniu są tacy, którzy przyznają, że zadania w 

zakresie doradztwa zawodowego zostały im narzucone lub zaproponowane odgórnie, przez 

dyrekcje szkół. Dyrekcje szkół chcąc spełnić obowiązek wynikający z ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty3 - system oświaty zapewnia przygotowywanie uczniów do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia – musiały podjąć decyzję dotyczącą sposobu jego realizacji. 

Dlatego też w niektórych szkołach psychologowie lub pedagodzy otrzymali dodatkowe zadania 

w postaci doradztwa zawodowego. W jednej z takich szkół dyrektor gimnazjum wykorzystał 

fakt, że zatrudniony psycholog posiadał doświadczenie z poprzedniej pracy na stanowisku 

doradcy zawodowego.  

Motywacją pracowników części szkół do podjęcia się doradztwa zawodowego było posiadane w 

tym zakresie wykształcenie zarówno dyplom studiów magisterskich na kierunku ze specjalnością 

doradztwo zawodowe, jak i dyplom studiów podyplomowych na kierunku doradztwo zawodowe. 

Osoba odpowiedzialna za doradztwo zawodowe w jednym z badanych gimnazjów przyznała, że 

decyzję o podjęciu studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego podjęła pod wpływem 

zmiany systemu, kiedy stwierdzono, że doradcy zawodowi będą potrzebni w każdej szkole: 

Pomyślałam, że to jest taki moment i taka luka na rynku pracy, że jak skończę studia w zakresie 

doradztwa zawodowego, to na pewno będę miała pracę. Mnie akurat się poszczęściło, ponieważ 

bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, otrzymałam zatrudnienie. Jednak wiele z moich kolegów i 

koleżanek z uczelni nie dostało pracy w zawodzie, gdyż jak tłumaczono nie było środków 

finansowych na nowe etaty. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Jedna z badanych osób trafnie podsumowała kwestię motywacji doradców zawodowych do 

pracy:  

Najlepiej byłoby, gdyby doradcą zawodowym była osoba, która chce pracować w szkole i chce 

realizować zadania, które należą do doradcy zawodowego. Akurat w moim przypadku dokładnie 

tak jest i czuję się jak ryba w wodzie wykonując ten zawód. [doradca zawodowy, SzOK, 

gimnazjum publiczne] 

Bez względu na to jaka była motywacja do prowadzenia doradztwa zawodowego, większość 

pracowników szkół zajmujących się udzielaniem pomocy w wyborze szkoły i zawodu 

dokształca się i pogłębia swoją wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa 

zawodowego. Jak opisano wyżej, 71% respondentów badania CAPI podnosi swoje 

kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego. Najczęstsze sposoby pogłębiania wiedzy i 

                                                
3 Aktualna wersja dostępna na stronie internetowej: 
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
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rozszerzania umiejętności z tego zakresu mieszczą się w samokształceniu, a poszczególne 

rodzaje podsumowano na wykresie poniżej. Fakt, że bardzo niewielu respondentów podejmuje 

studia podyplomowe (4%) lub magisterskie (1%), bezpośrednio związane z doradztwem 

zawodowym, w dużej mierze wynika z posiadania już dyplomu studiów magisterskich i/lub 

podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.  

Wykres 12. W jaki sposób pogłębia Pan/Pani wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim. Respondenci, którzy pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu doradztwa zawodowego, N=208 (pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

Doradcy zawodowi pracujący w technikach nie tylko wydają się częściej być dobrze 

wykwalifikowani w porównaniu do innych typów szkół, ale również są najbardziej aktywni 

w pogłębianiu swojej wiedzy i umiejętności - mają wyższe niż średnie wyniki w każdym 

z obszarów przedstawionych na powyższym wykresie.  

Bardzo często formy doskonalenia zawodowego nie są związane z żadnymi dodatkowymi 

kosztami, ponieważ jak wykazało badanie ponad 70% respondentów stwierdziło, że udział w 

nich jest bezpłatny. Około 40% respondentów zadeklarowało, że działania mające na celu 

podwyższenie kwalifikacji są finansowane przez szkoły, wiec oni również nie ponoszą 

dodatkowych kosztów.  Natomiast  33% ankietowanych wskazało, że koszty doskonalenia 

zawodowego pokrywane są przez nich samych.  

Respondenci, z którymi zostały przeprowadzone pogłębione wywiady indywidualne również 

potwierdzają, że najczęściej dokształcają się poprzez prowadzenie samokształcenia, 

wykorzystując czasopisma branżowe, poradniki, literaturę oraz Internet. Liczni respondenci 

biorą udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), ale jednocześnie zwracają uwagę, że kilka lat 

temu oferta KOWEZiU była znacznie bardziej bogata i ciekawa niż obecnie. Jeden z doradców 

zawodowych prowadzący SzOK w gimnazjum publicznym stwierdził, że:  
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W okresie powstawania Szkolnych Ośrodków Kariery, czyli na początku XXI wieku, KOWEZiU 

prowadził szeroką ofertę szkoleń, ale z czasem było ich coraz mniej. [doradca zawodowy, SzOK, 

gimnazjum publiczne] 

Podobną opinię na temat oferty KOWEZiU wyraził doradca zawodowy, również prowadzący 

Szkolny Ośrodek Kariery w gimnazjum publicznym: 

Kilka lat temu uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach organizowanych przez Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Ale teraz KOWEZiU nie utrzymuje ze szkołą 

żadnych kontaktów i nie przysyła nam informacji o szkoleniach. Dlatego, jeśli szukamy 

jakichkolwiek informacji na temat szkoleń, to tylko na własną rękę. [doradca zawodowy, SzOK, 

gimnazjum publiczne] 

Ponadto pracownik zespołu szkół zawodowych, prowadzący doradztwo zawodowe, dokształca 

się poprzez uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach z zakresu doradztwa zawodowego, ale 

także poprzez studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości. Z kolei doradca zawodowy 

prowadzący SzOK w innym zespole szkół zawodowych, deklaruje, że bardzo często bierze udział 

w kursach i szkoleniach organizowanych, m.in. przez OHP. Doradca stwierdza, że z całą 

pewnością odbyte kursy i szkolenia wpłynęły na zwiększenie jej wiedzy i umiejętności, dodaje, 

że: 

Bardzo ważne i niezbędne w pracy doradcy zawodowego jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, 

zwłaszcza w zakresie rynku pracy, który bardzo dynamicznie się zmienia. [doradca zawodowy, 

SzOK, zespół szkół zawodowych] 

Respondenci, którzy przyznali, że nie dokształcają się w zakresie doradztwa zawodowego, swoją 

postawę argumentują m.in. brakiem czasu, brakiem ciekawych ofert szkoleń. Jeden z 

psychologów szkolnych tłumaczył, że doradztwo zawodowe jest tylko jednym z jego zadań 

i woli dokształcać się w innych dziedzinach, dodaje:  

Jestem bardziej nakierowana na pomoc psychologiczną uczniowi ze specjalnymi wymaganiami 

wychowawczymi, a nie na doradztwo zawodowe. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Z kolei jeden z doradców zawodowych prowadzących SzOK, będący pedagogiem szkolnym 

przyznaje, że w poprzednich latach korzystał z licznych szkoleń i kursów z zakresu doradztwa 

zawodowego, a obecnie bierze udział różnych form kształcenia skierowanych tylko do 

pedagogów.  

Mimo że wielu respondentów badania jakościowego narzeka na obecną ofertę szkoleń 

organizowanych przez KOWEZiU, to znaczna część z nich przyznaje, że chętnie korzysta 

z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ten Ośrodek w celu pogłębienia wiedzy 

z zakresu doradztwa zawodowego. Niektórzy respondenci wspominają, że brali udział 

w szkoleniach organizowanych przez KOWEZiU, podczas których otrzymywali materiały 

dydaktyczne, z których cały czas korzystają. Doradcy zawodowi uczestniczący w badaniu, którzy 

korzystają z przygotowanych przez KOWEZiU materiałów bardzo wysoko oceniają ich jakość 

i przydatność. Warto dodać, że materiały przekazywane przez KOWEZiU były bezpłatne, co 

z pewnością częściowo wpływa na ich popularność i ocenę.   

Również analiza danych ilościowych  potwierdziła, że najwięcej doradców stosuje materiały z 

KOWEZiU chcąc pogłębić swoją wiedzę w zakresie doradztwa zawodowego (61%). Dużą 

popularnością cieszą się również materiały metodyczne przygotowywane przez OHP (48%), 

przez Ośrodek Doskonalenie Nauczycieli (41%), przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych 

i Zawodowych RP (36%). Różnice w różnych typach szkół można zaobserwować na przykładzie 



Rola doradztwa zawodowego 

 

35 

Materiałów Ochotniczych Hufców Pracy – korzysta z nich 59% respondentów z zasadniczych 

szkół zawodowych, 61% z technikum i 80% z ZSP i tylko 38%z gimnazjum. Odnośnie 

Materiałów Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, respondenci z ZSZ i ZSP 

wykorzystują je na średnim poziomie średniej, ale w gimnazjach znów poniżej średniej (26%) i 

w technikach powyżej (58%). 

Wykres 13. Materiały metodyczne wykorzystywane w celu pogłębienia wiedzy z zakresu doradztwa 

zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim. Respondenci, którzy pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z 

zakresu doradztwa zawodowego, N=208 (pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

 

4.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Wśród potrzeb szkolnych doradców zawodowych, na które zwracali oni uwagę w trakcie 

indywidualnych wywiadów pogłębionych znajdują się: rzetelna informacja o rynku pracy, baza 

aktualnych szkoleń dla doradców zawodowych oraz dobrze opracowane narzędzia 

wspomagające ich pracę. Jedna z respondentek, odpowiedzialna za doradztwo zawodowe w 

jednym z warszawskich zespołów szkół zawodowych, potwierdza, że brakuje jej szerszej 

wiedzy o rynku pracy i dodaje: 

Informacje zawarte w prasie, czy w internecie, czy oferty pracy na różnych portalach 

poświęconych pracy nie zawsze są miarodajne. Brakuje rzetelnych informacji, które pozwalałaby 

zorientować się w rynku pracy, tak aby móc przedstawić je uczniom. [doradca zawodowy, zespół 

szkół zawodowych] 

Inny z doradców zawodowych zaznacza, że jest problem z zapisami na ciekawe szkolenia 

skierowane do doradców zawodowych. Oferty firm szkoleniowych rzadko docierają do 

szkół, ale nawet jeśli szkoła je otrzyma, to często jest już za późno, ponieważ lista uczestników 

szkolenia jest już zamknięta. Respondenta usiłowała zapisać się na szkolenie organizowane w 

listopadzie, później w grudniu, ale bezskutecznie. Dopiero za trzecim razem, w styczniu, udało 

się dostać na listę uczestników. Wynika z tego, że jak mówi badana osoba:    

Zapotrzebowanie na szkolenia dla doradców zawodowych jest duże. Kto pierwszy się zaloguje, 

wyśle swoje zgłoszenie, to ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Wystarczy, że przez tydzień 

się nie zajrzy na stronę internetową, to już może być po szkoleniu, już może nie być szansy. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 
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Z kolei pedagog prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w zespole szkół zawodowych 

zwraca uwagę na brak dobrze opracowanych narzędzi do prowadzenia doradztwa 

zawodowego. Jego zdaniem każda szkoła powinna otrzymać testy badające predyspozycje 

uczniów, ścieżki rozwoju uczniów, filmy i prezentacje multimedialne.  

 

4.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Z informacji otrzymanych w wyniku przeprowadzonych pogłębionych wywiadów indywidualnych 

wynika, że pracownicy szkół zajmujący się doradztwem zawodowym nie utrzymują większego 

kontaktu z innymi doradcami zawodowymi. Środowisko doradców zawodowych jest zamknięte i 

bardzo trudno nowym osobom nawiązać współpracę z innymi specjalistami w tym zakresie. 

Prawie każdy z respondentów wyjaśnia, że system doradztwa zawodowego panujący w 

konkretnej szkole jest wynikiem wewnętrznych przemian i udoskonaleń. Doradcy zawodowi 

ucząc się na własnych błędach wypracowali, ich zdaniem, optymalny system doradztwa 

zawodowego. Bardzo często pracownicy szkół prowadzący doradztwo zawodowe nie wiedzą, w 

jaki sposób realizowane są działania w tym zakresie w innych, nawet sąsiednich szkołach. W 

trakcie badania jednak natrafiono na pewno odstępstwa od tej reguły. Przykładem 

występowania dobrej współpracy między doradcami zawodowymi są gimnazja należące do 

jednego z badanych powiatów województwa mazowieckiego. Jedna z respondentek podzielił się 

następującą opinią:  

Współpracujemy ze sobą, dzwonimy, dzielimy się informacjami. Jesteśmy wobec siebie bardzo 

otwarte. Poza tym organizowaliśmy wspólne takie warsztaty szkoleniowe, w ramach których 

zapraszałyśmy z przedstawicieli Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP z Warszawy. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Psycholog pracujący w gimnazjum w innym powiecie, do którego obowiązków należy doradztwo 

zawodowe, przyznaje, że utrzymuje stały kontakt z dwoma doradcami zawodowymi. Przekazują 

sobie informacje na przykład na temat ciekawych szkoleń, materiałów dydaktycznych. Ich 

kompetencje ocenia bardzo wysoko, i podkreśla, że jakość ich pracy wynika również z wielkiego 

zaangażowania i pasji do tego co robią.  W jednym z zespołów szkół zawodowych, pracownik 

zajmujący się doradztwem zawodowym przekazał, że jedynym doradcą zawodowym, którym ma 

kontakt jest pracownik urzędu pracy. Na podstawie rozmów z młodzieżą stwierdza, że jego 

kwalifikacje są oceniane wysoko, a informacje na temat zawodów, predyspozycji i rynku pracy 

są bardzo użyteczne dla uczniów. Osoba, która w czasie realizacji badania, zaledwie od kilku 

miesięcy zajmuje się doradztwem zawodowym i posiada dyplom studiów podyplomowych z 

doradztwa zawodowego przyznaje, że jedynymi doradcami zawodowymi jakich zna są 

wykładowcy uczelni, którą ukończyła. Na temat ich kwalifikacji i umiejętności mówi jedynie w 

samych superlatywach, podkreśla, że:  

Wiedza, którą mają jest bardzo dokładna i poparta praktyką, poza tym wykładowcy, z którymi 

miałam zajęcia byli otwarci i potrafili umiejętnie przekazać wiadomości studentom. [pracownik 

prowadzący doradztwo zawodowe, zespół szkół zawodowych] 

Odmienną opinię na temat innych doradców zawodowych posiada psycholog w jednym z 

badanych gimnazjów: 

Mniej więcej 7 lat temu, kiedy zaczynałam pracę w szkole jako doradca zawodowy, podczas 

spotkania zorganizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, miałam okazję poznać 
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część osób prowadzących doradztwo zawodowe w okolicy. Muszę przyznać, że nie byli oni otwarci 

i chętni do współpracy. To były moje początki w tej branży i akurat wtedy bardzo miałam ochotę 

na nauczenie się czegoś od starszych koleżanek. Odniosłam jednak wrażenie, że nie mają ochoty 

dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami w zakresie doradztwa zawodowego. Miałam poczucie 

dużej niepewności i może nawet niechęci do ujawniania swoich metod pracy. [doradca 

zawodowy, gimnazjum publiczne] 

Takie doświadczenie zniechęciło respondentkę do utrzymywania kontaktów z innymi doradcami 

zawodowymi pracującymi w okolicy.  

 

4.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

 

4.3.1 Potrzeby uczniów 

Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w badaniu kojarzą pojęcie „doradztwo 

zawodowe”, ale łączą je tylko i wyłącznie z pomocą przy wyborze zawodu i poszukiwaniu 

pracy. Co ciekawe, żaden z uczniów nie odpowiedział, że doradztwo zawodowe obejmuje 

również pomoc przy wyborze ścieżki edukacyjnej. Mimo że na zajęciach z doradztwa 

zawodowego, w których uczestniczyli mieli zajęcia na temat wyboru szkół średnich czy 

wyższych. Wiedza uczniów na temat doradztwa zawodowego jest niewielka i ma charakter 

bardzo ogólny. Świadczą o tym przykładowe odpowiedzi uczniów na pytanie: „Z czym kojarzy Ci 

się doradztwo zawodowe?”: 

Doradztwo zawodowe kojarzy mi się z tym, że jak mamy problem ze znalezieniem pracy, to 

poszukujemy doradcy, który nam pomoże przy doborze tej pracy. [uczeń ostatniej klasy 

gimnazjum] 

Doradztwo zawodowe kojarzy mi się z tym, że przychodzi osoba i po prostu pyta się nas o różne 

rzeczy, sprawdza, jakie mamy predyspozycje do różnych zawodów i później nam mówi, do czego 

pasujemy, do jakiego zawodu. [uczeń ostatniej klasy gimnazjum] 

Nazwę gdzieś słyszałem, ale nic nie wiem na ten temat. Myślę, że jest to jakiś dział, który 

pomaga szukać pracy, na przykład w urzędzie pracy. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

Kojarzy mi się po prostu z pomocą i przygotowaniem, aby znaleźć pracę albo jak się do niej 

przygotować, jak postępować w pracy i tak dalej. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

Nieliczni uczniowie deklarowali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego w szkole. Liczba 

takich uczniów niewiele, ale wzrosła po przybliżeniu pojęcia doradztwa zawodowego i podaniu 

przykładów zajęć i tematów omawianych przez doradcę zawodowego. Oznacza to, że uczniowie 

nie do końca identyfikują zajęcia mające na celu na przykład poznanie własnych umiejętności, 

zainteresowań czy temperamentu z doradztwem zawodowym.   

Badanie objęło również weryfikację oczekiwań uczniów wobec doradztwa zawodowego. 

Oczekiwania gimnazjalistów wobec doradztwa zawodowego nie są wygórowane i w głównej 

mierze dotyczą pomocy przy wyborze szkoły średniej. Jeden z respondentów zwraca uwagę, że 

brakuje mu rzetelnej wiedzy na temat konkretnych szkół. Podaje przykład szkoły, do której 

uczęszczają jego koledzy i stąd ma o tej szkole znacznie więcej wiadomości niż informacje 

umieszczane w informatorach. Dlatego też uczeń proponuje, aby gimnazjaliści mieli okazję na 

zajęciach z doradztwa zawodowego lepiej poznać ofertę lokalnych szkół ponadgimnazjalnych 
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poprzez ich odwiedzanie. Alternatywą byłoby zapraszanie przedstawicieli tych szkół lub ich 

absolwentów na spotkania z gimnazjalistami.  

Uczennica pierwszej klasy technikum oczekuje, że doradca zawodowy pomoże jej w napisaniu 

życiorysu i listu motywacyjnego, udzieli przydatnych informacji na temat różnych zawodów, 

m.in. czy dany zawód jest opłacalny i jest zapotrzebowanie na niego. Poza tym respondentka 

wyjawia, że chętnie wzięłaby udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów, 

zorganizowanych przez doradcę zawodowego. Z kolei uczennice kończące technikum, mają 

świadomość tego, że w niedługim czasie będą musiały rozpocząć poszukiwania pracy, stąd ich 

potrzeby w stosunku do doradztwa zawodowego są z tym ściśle związane. Jedna z nich 

wyjaśnia, że: 

Chętnie skorzystałabym z pomocy doradcy w zakresie sposobów poszukiwania pracy, poza tym 

chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób można odbyć staż, jakie pisma należy złożyć między 

innymi. To na pewno byłoby bardzo przydatne. [uczennica ostatniej klasy technikum] 

Druga uczennica zaś przypuszcza, że pomoc doradcy zawodowego mogłaby sprowadzić się 

również do udzielenia wsparcia przy rejestracji jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy: 

Na pewno chciałabym się dowiedzieć wielu rzeczy na temat rynku pracy, na temat poszukiwania 

tej pracy, od czego powinnam zacząć. Poza tym przydałyby mi się informacje jak wypełnić różne 

formularze, chociażby zarejestrowanie się na bezrobociu. Wydaje mi się, że większość nas to 

spotka. [uczennica ostatniej klasy technikum] 

Na pytanie czy potrzebują zajęć określających ich umiejętności, predyspozycje, uczennice 

kończące technikum odpowiadają, że: 

Na pewno by nie zaszkodziło. Jeżeli czegoś więcej byśmy się o sobie dowiedzieli no to byłoby 

dobrze, ale wydaje mi się, że jesteśmy już na takim etapie, że każdy z nas wie co potrafi, co chce 

robić. [uczennica ostatniej klasy technikum] 

Respondenci szkół zawodowych oznajmili, że na obecnym etapie już nie potrzebują pomocy 

doradcy zawodowego, ponieważ już wybrali zawód. Ale jednocześnie jeden z nich, uczeń 

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej na kierunku drukarz przyznaje, że pomoc doradcy 

zawodowego mogłaby mu się przydać jeśli będzie szukał pracy w zawodzie. W przeciwnym 

wypadku, jeśli będzie zmuszony do podjęcia jakiejkolwiek pracy, to wydaje mu się, że poradzi 

sobie sam.  Poza tym uczeń dodaje: 

Doradca zawodowy mógłby pomóc osobom, które chcą założyć własną firmę, otrzymać 

dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój własnej działalności gospodarczej. O, właśnie coś 

takiego by się przydało. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

W ramach badania sprawdzono poza tym, jakie kryteria oceny zajęć z doradztwa 

zawodowego są ważne dla uczniów. Pierwszym z nich jest przydatność zajęć. Zwłaszcza 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zwracają uwagę, że najwyżej oceniają zajęcia z doradztwa 

zawodowego, podczas których mają możliwość uzyskania pożytecznych i praktycznych 

informacji z punktu widzenia kandydata do pracy albo z punktu widzenia potencjalnego 

właściciela firmy. Kilku młodych ludzi, z którymi przeprowadzono rozmowy indywidualne 

podkreśla, że jest zainteresowana założeniem własnej działalności gospodarczej po skończeniu 

szkoły. Uczniowie oceniają zajęcia z doradztwa zawodowego również pod względem ich 

atrakcyjności. Im więcej form multimedialnych, innowacyjnych narzędzi wykorzystujących 

internet, tym wyższa ocena zajęć. Kolejnym kryterium oceny zajęć doradztwa zawodowego 

ważnym dla uczniów jest forma prowadzenia zajęć. Jeden z uczniów gimnazjum zwraca uwagę, 
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że lubi, kiedy zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, dyskusji albo zabawy. Natomiast 

uczennica jednego z techników stwierdziła, że najwyżej ocenia zajęcia z doradztwa 

zawodowego polegające na organizowaniu spotkań z przedstawicielami zawodów.  

 

4.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów  

Uczennica ostatniej klasy gimnazjum chciałby w przyszłości zostać psychologiem zwierzęcym. 

Za jej wyborem przemawia uprawiane przez nią hobby, bowiem respondentka uwielbia 

trenować swojego psa. I jak sama przyznaje marzy o wykonywaniu pracy, która nie polegałaby 

tylko na zarabianiu pieniędzy, ale również na czerpaniu z niej przyjemności i satysfakcji. 

Uczennica od dłuższego czasu planuje, aby wykonywany przez nią zawód związany był z pracą 

ze zwierzętami. Początkowo chciała zostać weterynarzem, ale później gdy podczas zawodów 

psów poznała psychologów zwierząt zmieniła zdanie. Spotkania z psychologiem, prowadzącym 

doradztwo zawodowe w szkole potwierdziły jej predyspozycje i preferencje zawodowe. Obecnie 

zamierza aplikować do liceum ogólnokształcącego, a następnie studiować zoopsychologię np. w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczennica ma już konkretne plany 

odnośnie szkoły średniej, a głównym czynnikiem, która brała pod uwagę wybierając ją była 

odległość od miejsca zamieszkania: 

Chciałabym uczyć się w liceum ogólnokształcącym w Piasecznie, słyszałam, że ma dobry poziom, 

a przede wszystkim jest blisko. Znam sporo osób, które poszły do szkoły średniej do Warszawy i 

później narzekały na kiepskie dojazdy i czas, który codziennie tracą. [uczeń ostatniej klasy 

gimnazjum] 

Z kolei drugi uczeń ostatniej klasy gimnazjum przyznaje, że ma dwie opcje na temat swojej 

zawodowej przyszłości - jedną z nich jest zostanie aktorem, a drugą – muzykiem. Wyjaśnia, że 

pomysł narodził się wiele lat temu, kiedy rozpoczął naukę gry na gitarze:  

Wszystko zaczęło od gitary. Chodziłem sześć lat do szkoły muzycznej. Natomiast teraz gram na 

perkusji, założyłem z kolegami zespół muzyczny i marzę o tym, że zostać perkusistą. [uczeń 

ostatniej klasy gimnazjum] 

Zanim jednak ziści się marzenie respondenta i zostanie uznanym perkusistą, uczeń musi stanąć 

przed wyborem szkoły średniej. Rozpatruje dwa warszawskie licea ogólnokształcące, pierwsze z 

nich zachęca go tym, że jedna z klas posiada profil humanistyczno-artystyczno-francuski. 

Respondent od lat uczy się języka francuskiego, chciałby pogłębić jego znajomość i zdaje sobie 

sprawę, że powinien jeszcze bardziej skupić się na nauce tego języka obcego w gimnazjum, aby 

zwiększyć swoje szanse na dostanie się do renomowanego liceum. Do wyboru drugiego liceum 

ogólnokształcącego namawiają go koledzy, którzy jak najbardziej uważają tę szkołę za godną 

polecenia. Jednak uczeń bardziej skłania się ku pierwszej szkole.  

O ile plany zawodowe gimnazjalistów są dość odległe, o tyle uczniowie (zwłaszcza ostatnich 

klas) zasadniczych szkół zawodowych i techników muszą być bardzo konkretne. Uczennica 

pierwszej klasy technikum architektury krajobrazu przyznaje, że powodem dla którego wybrała 

tę a nie inną szkołę, były jej zainteresowania. Z przyjemnością dba o swój ogród, lubi pracę 

polegającą na upiększaniu krajobrazu różnego rodzaju roślinami i drzewami. Przy wyborze 

konkretnej szkoły średniej kierowała się również odległością od miejsca zamieszkania: 

Zainteresowała mnie architektura krajobrazu, więc po gimnazjum szukałam w internecie takich 

szkół. Znalazłam też kilka szkół w Warszawie, ale porównując różne rankingi szkół i opinie na ich 
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temat, oraz koszty dojazdów wybrałam technikum w Radzyminie. [uczennica pierwszej klasy 

technikum] 

Po skończeniu szkoły chciałaby studiować architekturę krajobrazu np., w Szkole Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. Dalsze studiowanie bierze pod uwagę również drugi z uczniów 

pierwszej klasy technikum. Respondent uczy się w technikum zawodowym, aby mieć 

kwalifikacje do wykonywania zawodu kelnera. Zapytany o to, jakie czynniki wpłynęły na jego 

decyzję o wyborze szkoły średniej odpowiada, że chęć i możliwość podjęcia szybko pracy: 

Uważam, że jest dużo restauracji, spory popyt, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem 

pracy. [uczeń pierwszej klasy technikum] 

Uczeń celowo wybrał technikum, a nie zasadniczą szkołę zawodową, ponieważ chciałby zdawać 

maturę, która umożliwi mu ewentualną naukę w szkole wyższej. Kolejna uczennica technikum, 

tym razem ostatniej klasy technikum hotelarskiego wyjaśnia, że przypadek zadecydował o tym, 

że rozpoczęła naukę w tym konkretnie technikum. Poza tym czynnikiem wpływającym na jej 

decyzję było niewielka odległość szkoły od miejsca zamieszkania. W tej chwili respondentka nie 

żałuje swojej decyzji, a w dodatku postanowiła kontynuować naukę w tym samym kierunku: 

Planuję pójść na studia o kierunku Turystyka i Rekreacja, żeby mieć jak najwięcej dyplomów 

potrzebnych na dobre stanowisko pracy. [uczennica ostatniej klasy technikum] 

Uczennica ostatniej klasy technikum informatycznego, stwierdziła zaś, że do tej szkoły średniej 

przyszła za namową koleżanki. I dodaje:  

Przepisałam się do technikum, po tym jak nie radziłam sobie z nauką w liceum 

ogólnokształcącym. […] Przy podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły średniej starałam się, jak 

najbardziej omijać języki obce. Ale wiem, że w końcu i tak trzeba będzie się ich nauczyć. 

[uczennica ostatniej klasy technikum] 

Uczennica planuje studiować na kierunku administracja, ponieważ jak twierdzi, chciałaby 

pracować w urzędzie, lub w innym miejscu, w którym mogłaby pracować nad dokumentacją.  

Uczniów zasadniczych szkół zawodowych również zapytano o to czym kierowali się podejmując 

decyzję o wyborze szkoły oraz o to, jakie czynniki mają największy wpływ na ich dalsze wybory 

zawodowe lub edukacyjne. Należy podkreślić, że często uczniowie zasadniczych szkół 

zawodowych przyznają, że o przyjęciu do szkoły decydował przypadek i niepowodzenia w 

technikum. Na podstawie rozmowy z jednym z uczniów pierwszej klasy ZSZ, który po 

zakończeniu szkoły będzie mechanikiem samochodowym, można wymienić następujące 

czynniki, które przyczyniły się do wyboru szkoły: tradycje rodzinne, znajomość zawodów 

uprawianych przez członków rodziny, własne zainteresowania oraz możliwość i chęć podjęcia 

pracy w warsztacie samochodowym rodziców. Ojciec respondenta, który jest właścicielem 

warsztatu samochodowego po pierwsze zaraził syna zamiłowaniem do motoryzacji, po drugie 

zasugerował również możliwość przejęcia przez syna firmy i jej rozbudowy, a po trzecie nakłonił 

syna do wyboru zasadniczej szkoły zawodowej, a nie technikum, ponieważ jego zdaniem szkoła 

zawodowa lepiej nauczy syna zawodu mechanika. Warto dodać, że uczeń mieszka na terenie 

powiatu pruszkowskiego, ale zdecydował się na dojazdy do szkoły ponadgimnazjalnej do 

Warszawy, ze względu na bardzo pozytywne opinie o szkole. Zainteresowania były czynnikiem, 

który zdaniem kolejnej respondentki w największym stopniu wpłynęły na jej decyzję o nauce w 

zasadniczej szkole zawodowej na kierunku kucharz. Uczennica pierwszej klasy przyznała, że 

chęć do gotowania odziedziczyła po ojcu. Natomiast z wywiadu indywidualnego 

przeprowadzonego z matką uczennicy, wynika, że dziewczyna rozpoczęła naukę w ZSZ, 

ponieważ nie poradziła sobie z nauką w technikum w tym samym zespole szkół zawodowych. 
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Uczennica jako jedyna respondentka przyznała, że zajęcia z doradcą zawodowym pomogły jej w 

podjęciu decyzji na temat wyboru zawodu. Podobną historię opowiedział kolejny respondent, 

uczeń ostatniej klasy warszawskiej zasadniczej szkoły zawodowej. Początkowo uczył się w 

technikum poligraficznym, ale ze względu na problemy zdrowotne, które spowodowały dłuższą 

nieobecność w szkole, musiał zrezygnować z nauki w technikum i podjął decyzję o przeniesieniu 

się do ZSZ na kierunku drukarz. Dodatkowo respondent wyjaśnia, że: 

Na początku poligrafia mnie interesowała, ale ostatnio, w okresie półtora roku, po prostu bardziej 

zainteresowała mnie motoryzacja. Ale jeśli miałbym możliwość, to chętnie pracowałbym w 

zawodzie drukarza. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

Ostatni uczeń, którego zapytano o kryteria, które brał pod uwagę przy wyborze zawodu i szkoły 

ponadgimnazjalnej, oznajmił, że podobnie jak respondenci wyżej opisani, zmienił szkołę. 

Najpierw uczęszczał do technikum gastronomicznego, bo taki kierunek był zgodny z jego 

zainteresowaniami, w trakcie nauki okazało się, że poziom jest zbyt wysoki. W związku z czym 

podjął decyzję o rozpoczęciu nauki w zawodzie hydraulik w jednej z zasadniczych szkół 

zawodowych. Z kolei wybór tego zawodu spowodowany był znajomością zawodu uprawianego 

przez członka rodziny: 

Akurat mój starszy brat ma firmę hydrauliczną, więc wiem na czy ta praca polega.  Po skończeniu 

zawodówki mam zamiar uczyć się tego zawodu w technikum uzupełniającym, a jednocześnie 

pracować u mojego brata. [uczeń ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej] 

Badanie potwierdziło, że im późniejszy etap, na którym znajduje się uczeń, tym jego plany na 

przyszłość są bardziej realne i dostosowane do potrzeb rynku pracy. Młodsi uczniowie - w tym 

przypadku - gimnazjaliści oraz uczniowie pierwszych klas ZSZ i techników - nie są do końca 

świadomi ograniczeń rynku pracy i stąd w swoich planach na przyszłość w największym stopniu 

kierują się własnymi preferencjami.   

 

4.4 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

 

4.4.1 Postawy i zaangażowanie rodziców w stosunku do wyborów edukacyjnych ich 

dzieci 

Indywidualne wywiady pogłębione z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych wykazały, że generalnie rodzice zgadzają się z wyborami swoich dzieci. 

W żadnym z badanych przypadków nie było mowy o naciskach ze strony rodziców lub 

zdecydowanej krytyce podejmowanych przez dzieci decyzji. Oczywiście rodzice zaznaczają, że 

rozmawiają z dziećmi na temat ich planów na przyszłość i dzieci biorą pod uwagę ich opinię, ale 

jednocześnie podkreślają, że ostateczny wybór zawodu czy szkoły należy właśnie do dzieci. 

Potwierdzają to również uczniowie.  

Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami gimnazjalistów wynika, że są oni zaangażowani 

w wybór szkoły, w tych przypadkach, wybór konkretnego liceum ogólnokształcącego. Badanie 

wykazało, że rodzice znają swoją dzieci, wiedzą jakie są ich zainteresowania, jakich 

przedmiotów nauka nie sprawia im problemów. Jednocześnie jeden z rodziców ucznia 

gimnazjum przyznaje, że jest daleki od namawiania dziecka do wyboru konkretnej szkoły: 
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Staramy się córce nic nie sugerować, ponieważ ją dobrze znamy i wiemy, że jeśli pójdzie do 

szkoły do której ją namawialiśmy, a później nie będzie jej się tam podobało albo nie będzie sobie 

radziła, to będzie nam to wypominać. Dlatego od razu jej wyraźnie powiedzieliśmy, że 

najważniejsze jest to, żeby ona podjęła decyzję, a my się do niej przychylimy. [rodzic ucznia 

ostatniej klasy gimnazjum] 

Ze względu na to, że rodzic innego gimnazjalisty jest nauczycielem, jego wiedza na temat szkół 

średnich jest dużo wyższa niż przeciętna. Zna wiele warszawskich liceów ogólnokształcących, 

opinii na ich temat, więc jest w stanie pomóc dziecku w dokonaniu odpowiedniego wyboru. 

Świadczyć o tym mogą następujące słowa: 

Syn wie, że jako nauczycielka znam się na szkolnictwie, w związku z tym zwrócił się do mnie z 

prośbą o pomoc w wyborze szkoły średniej, rozmawialiśmy długo i doradziłam mu konkretną 

szkołę, biorąc pod uwagę jego zainteresowania. [rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum] 

Rodzice uczniów uczęszczających do technikum przyznają, że ich dzieci rozmawiały z nimi przed 

podjęciem decyzji na temat szkoły i zawodu. Natomiast rodzice uczniów zasadniczych szkół 

zawodowych, którzy wzięli udział w badaniu podkreślają, że ich dzieci same dokonują 

i dokonywały wyborów edukacyjnych, co nie zawsze było zgodne z opiniami rodziców. Trzech z 

czterech rodziców, z którymi zostały przeprowadzone wywiady zaznaczają, że ich dzieci chodzą 

do ZSZ, ponieważ nie poradzili sobie w technikach i musieli zmienić szkołę. Matka jednego 

z uczniów pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej przyznaje, że namawiała córkę do 

pójścia do ZSZ, ponieważ chciała, żeby córka jak najszybciej zdobyła zawód, dodaje:  

Córka musi skończyć najpierw zawodówkę, a później będziemy się zastanawiać co dalej. 

Chciałabym, żeby miała jakikolwiek zawód, ponieważ oboje z mężem mamy poważne problemy 

zdrowotne. Dlatego córka musi zdobyć wykształcenie, żeby w razie czego była samodzielna. 

[rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ] 

 

4.4.2 Wiedza rodziców na temat doradztwa zawodowego 

Rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapytano o to, czy znają pojęcie 

doradztwa zawodowego oraz z czym się ono im kojarzy. Analiza wypowiedzi rodziców wskazuje, 

że rodzice gimnazjalistów doradztwo zawodowe kojarzą przede wszystkim z wyborem ścieżki 

edukacyjnej córki lub syna. Przykładowo: 

Doradca zawodowy kojarzy mi się z kimś, kto posłucha o fascynacjach, o zainteresowaniach 

mojego dziecka, a następnie pomoże w podjęciu decyzji na temat kierunku, jaki powinien wybrać. 

Bo my rodzice jesteśmy niestety nieobiektywni. Dla nas każde dziecko jest fantastyczne, najlepsze 

i najmądrzejsze, tylko jest leniwe. A czasami jest tak, że ono po prostu sobie nie daje rady […] To 

może wtedy doradca zawodowy by mu podpowiedział na czym ma się skupić, co rozwijać, aby w 

przyszłości pracować w zawodzie zgodnym z jego możliwościami.  [rodzic ucznia ostatniej klasy 

gimnazjum] 

W badaniu wzięła udział również matka ucznia ostatniej klasy gimnazjum, która od wielu lat 

pracuje w oświacie, jest nauczycielem, która posiada pogłębioną wiedzę na temat doradztwa 

zawodowego. Jednocześnie respondentka zauważa, że pojęcie doradztwa zawodowego  w 

odniesieniu do polskich realiów za pojęcie martwe. Opinię swą opiera na konfrontacji podejścia 

do pracy doradców zawodowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Zdaniem nauczycielki w Wielkiej 

Brytanii powszechnym działaniem jest profesjonalna i kompleksowa pomoc młodym ludziom w 

wyborze zawodu, w poszukiwaniu pracy.  
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Nieco inne definicje doradztwa zawodowego przytaczali rodzice uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy wyszczególniają następujące zadania doradcy zawodowego: wybór 

zawodu, pomoc w poszukiwaniu pracy, analiza rynku pracy. Przykładowe odpowiedzi na pytanie 

o znajomość pojęcia doradztwa zawodowego były następujące: 

Doradca zawodowy przede wszystkim pomaga niezdecydowanym gimnazjalistom podjąć właściwą 

pracę, właściwą naukę w danym kierunku, zgodnym z tym czym się uczeń interesuje, co chciałby 

robić. [rodzic ucznia ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej] 

Doradztwo zawodowe określa jakie będzie w perspektywie kilku lat zapotrzebowanie na konkretne 

zawody. [rodzic ucznia pierwszej klasy technikum] 

To znaczy jest to taka osoba, która pomaga chyba wybrać, doradzić określonej osobie, czym ma 

się zajmować i jak powinna się do tego zabrać. [rodzic ucznia ostatniej klasy technikum] 

Jednak wśród respondentów pojawił się również rodzic ucznia pierwszej klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej, dla którego to pojęcie doradztwa zawodowego okazało się zupełnie obce.  

Tylko dwóch na dziesięciu rodziców biorących udział w badaniu przyznało, że wie, że w szkole 

ich dziecka realizowane jest doradztwo zawodowe. Syn pierwszego z rodziców, który wykazał 

się wiedzą na temat doradztwa zawodowego w szkole, uczy się w gimnazjum niepublicznym. W 

jego szkole, jak twierdzi rodzic niedawno pojawił się program, który ma na celu pomoc młodym 

ludziom w wyborze kierunku i szkoły. Jest to „raczkujący” program, za realizację którego 

odpowiada pedagog szkolny. W ramach powstającego programu odbywają się zajęcia z 

uczniami. Idea jest taka, żeby zajęcia odbywały się w miarę regularnie, mniej więcej do dwa 

miesiące, w trakcie godzin dyspozycyjnych i zajęć dodatkowych. Respondentka wyjaśnia, że: 

Program ma zadanie sondować możliwości uczniów i ich uzdolnienia, aby później pomóc  im w 

dokonaniu najlepszego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Na razie programem objęte są 

wszystkie trzecie klasy, ale wiem, że już jest taki pomysł, że organizować te zajęcia w całym 

gimnazjum. [rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum] 

Natomiast drugi z rodziców, którego córka uczy się w zespole szkół zawodowych, zadeklarował, 

że w szkole jest zatrudniony doradca zawodowy, do którego można zwrócić się z każdym 

problemem. Doradca chętnie też pomaga w zgłoszeniu się na praktyki zawodowe. Poza tym, 

podczas godzin wychowawczych, prowadzi zajęcia grupowe na temat poszukiwania pracy. 

Zdaniem respondentki przygotowanie doradcy zawodowego do prowadzenia zajęć jest bardzo 

dobre.  

 

4.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w 

tym współpraca z pracodawcami 

 

4.5.1  Zakres i forma współpracy 

Do instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym, które w tym zakresie współpracują ze 

szkołami należą: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, 

takie jak Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Centra Kariery, organizacje 

pozarządowe oraz pracodawcy.  
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Badanie ilościowe wykazało, że 64% respondentów ze szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden 

doradca, współpracuje z innymi osobami realizującymi działania doradcze zatrudnionymi 

w szkołach z tego samego powiatu w zakresie organizacji i wsparcia działań w obszarze 

doradztwa. Współpraca ta jest częściej niż przeciętnie nawiązywana przez pracowników 

zasadniczych szkół zawodowych (82%), a rzadziej niż średnio w technikach (56%).  

Ponad trzy czwarte wszystkich szkół w subregionie warszawskim, biorących udział w badaniu 

CAPI, deklaruje współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym 

(78%). Technika i zespoły szkół ponadgimnazjalnych współpracują jeszcze częściej - 

odpowiednio 86% i 88% z nich. 

Nieco ponad  jedna trzecia respondentów wskazała, że szkoła, w której pracują nawiązała 

współpracę z Młodzieżowymi Centrami Kariery OHP (35%) i Mobilnym Centrum Informacji 

Zawodowej OHP (33%). Tak jak w przypadku całkowitej dominacji współpracy, odsetek ten jest 

wyższy wśród techników i ZSP, gdzie ponad 40% respondentów przyznało, że współpracuje 

z wymienionymi instytucjami. Technikum również wyróżnia się we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i Szkolnymi Ośrodkami Kariery. 
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Wykres 14. Współpraca z instytucjami prowadzącymi działania doradcze na rzecz uczniów 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 . 

Respondentów badania CAPI zapytano również o to, czego dotyczy współpraca z organizacjami 

prowadzącymi działania doradcze na rzecz uczniów i młodzieży. Około 85% szkół współpracuje 

z tymi instytucjami poprzez wymianę informacji, natomiast w przypadku 80% szkół  współpraca 

polega na wspólnej organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów. Badane szkoły częściej organizują 

wspólne działania z centrami kariery i centrami informacji (74%-76%), a rzadziej z 

organizacjami pozarządowymi i szkolnymi ośrodkami kariery (60%-65%). 

W ramach badania zostało przeprowadzonych 7 pogłębionych wywiadów indywidualnych z 

pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 3 publicznymi i 4 

niepublicznymi. Należy podkreślić, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą 

działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i właściwych aktów wykonawczych4, a ich 

                                                
4
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487) 
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współpraca ze szkołami nie jest zależna od chęci obydwu podmiotów do współpracy, lecz 

wynika z przepisów prawnych. Jednym z zadań poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży 

pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz wspieranie nauczycieli w planowaniu i 

realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do zadań poradni należy 

również wsparcie rodziców w różnym zakresie. Ze względu na ich liczbę oraz zapisy wyżej 

wymienionego rozporządzenia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne powinny stanowić 

największe wsparcie dla szkół w zakresie realizacji doradztwa zawodowego. Jednak 

przeprowadzone badanie pokazało, że w praktyce nie do końca tak jest.  

Do doradców zawodowych pracujących w publicznych poradniach zwrócono się z pytaniem, czy 

ich zdaniem zapewniane przez samorząd środki finansowe są wystarczające do prowadzenia 

działalności poradni w zakresie doradztwa zawodowego. Jeden z respondentów stwierdził, że: 

W obecnej formie środki finansowe przeznaczane przez samorząd są wystarczające, ponieważ 

niewiele robimy w zakresie doradztwa zawodowego. Ograniczona działalność poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w tym zakresie nie wynika ze względów finansowych, lecz ze 

zmian organizacji prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach. Wcześniej, gdy zakres 

naszych działań był większy, zostały zakupione liczne materiały, z których do tej pory korzystam. 

[doradca zawodowy, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Z kolei doradca zawodowy zatrudniony w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej zauważył, 

że brakuje środków finansowych na zakup materiałów dydaktycznych, m.in. oprogramowania 

komputerowego. Natomiast pod względem liczby zatrudnionych osób, wyposażenia 

pomieszczenia do prowadzenia doradztwa zawodowego i bazy komputerowej to w opinii 

respondenta nie ma problemów. Według pracownika publicznej poradni, placówka ta nie ma 

żadnych dodatkowych środków finansowych na doradztwo zawodowe, natomiast z ogólnej puli 

pieniędzy przeznaczonych na pomoce dydaktyczne kupowane są najbardziej potrzebne 

materiały, w tym związane z doradztwem zawodowym. 

W sytuacji niewystarczającej ilości funduszy badane poradnie nie sięgają po środki zewnętrzne, 

lecz starają się pozyskać bezpłatnie brakujące materiały, na przykład:  

W bardzo dużej mierze poszukuję różnych ciekawych materiałów w Internecie, często korzystam z 

pomocy dydaktycznych wydawanych przez Perspektywy. One są dostępne w szkołach oraz na 

wszystkich targach edukacyjnych, na których bywam. [doradca zawodowy, publiczna poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna] 

Wszystkie poradnie biorące udział w badaniu kierują swoje usługi do dzieci od najmłodszych lat, 

poprzez przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, aż do uczniów szkół 

ponadpodstawowych, natomiast z doradztwa zawodowego korzystają uczniowie gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych. Działalność publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w 

zakresie doradztwa zawodowego polega przede wszystkim na organizowaniu indywidualnych 

spotkań z młodzieżą - tylko jedna z badanych publicznych poradni prowadzi zajęcia grupowe dla 

uczniów.  

Powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna uczestnicząca w badaniu świadczy pomoc 

dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom, poprzez organizację różnych spotkań indywidualnych, 

warsztatów i szkoleń. Praca indywidualna z uczniami polega na badaniu intelektu, predyspozycji 

zawodowych oraz zainteresowań. Do tego celu wykorzystywane są kwestionariusze ankiet oraz 

testy. Doradca zawodowy zatrudniony w poradni corocznie odwiedza wszystkie szkoły, 

znajdujące się na terenie powiatu objętego pomocą poradni, aby przeprowadzić z uczniami 
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ostatnich klas tych szkół rozmaite testy, porozmawiać na tematy związane z wyborem szkół 

ponadgimnazjalnych i wyższych, dotyczące zawodów i sposobów poszukiwania pracy.  

Doradca zawodowy z kolejnej powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej przyznał, że 

jeszcze kilka lat temu zakres działań poradni w zakresie poradnictwa zawodowego był dużo 

szerszy. Poradnia prowadziła warsztaty ułatwiające uczniom poznanie samego siebie, własnych 

zainteresowań i umiejętności. Podczas warsztatów uczniowie mieli również okazję zaznajomienia 

się z systemem szkolnictwa, z kryteriami przyjęć do szkół. Ponadto poradnia omawiała świat 

zawodów i organizowała prezentację szkół należących do powiatu, na terenie którego poradnia 

prowadzi działalność. W tej chwili jednak poradnia, ze względu na częściowe przejęcie 

obowiązków związanych z prowadzeniem doradztwa zawodowego przez szkoły, ograniczyła 

większość swoich aktywności w tym zakresie. Obecnie poradnia oprócz spotkań indywidualnych, 

co roku wydaje informator o szkołach.  

Spotkania indywidualne są jedyną formą działań w zakresie doradztwa zawodowego w 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej biorącej udział w badaniu. W tym przypadku 

spotkania te rozpoczynają się od sprawdzenia zainteresowań i umiejętności uczniów, następnie 

przeprowadzane są różnego rodzaju testy z zakresu poradnictwa zawodowego i na ich 

podstawie toczy się rozmowa, podczas której proponowane są uczniowi kierunki do wyboru. 

Całe spotkanie trwa około trzech godzin.  

Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne biorące udział w badaniu, prowadzą 

doradztwo zawodowe tylko i wyłącznie w formie spotkań indywidualnych. Nacisk położony jest 

na weryfikację mocnych i słabych stron uczniów, zainteresowań i predyspozycji zawodowych.  

Zebrane informacje na temat zakresu i formy współpracy poradni ze szkołami świadczą o 

niewielkim udziale poradni psychologiczno-pedagogicznych w systemie doradztwa zawodowego. 

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą doradztwo zawodowe w nieco 

większym zakresie niż niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. O ile w publicznych 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, liczba uczniów korzystająca z pomocy specjalistów 

w zakresie doradztwa zawodowego oscyluje wokół 10 w skali roku, o tyle w przypadku 

niepublicznych poradni ta liczba jest znacznie mniejsza.  

Przykładowo, doradca zawodowy w jednej z publicznych poradni zakomunikował, że w ciągu 

ostatniego roku jedynie 8 uczniów skorzystało z pomocy poradni w zakresie doradztwa 

zawodowego. Doradca zawodowy z innej publicznej poradni, przypuszcza, że obecnie w skali 

roku maksymalnie kilkanaście osób korzysta z doradztwa zawodowego w poradni: 

Wcześniej, zanim doradztwo zawodowe pojawiło się w szkołach, około kilkudziesięciu osób 

rocznie przychodziło do poradni w sprawie udzielenia im pomocy w zakresie wyboru szkoły i 

zawodu. Należy dodać, że podane liczby nie uwzględniają liczby uczniów biorących udział w 

spotkaniach grupowych. [doradca zawodowy, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

W następnej publicznej poradni, pracownik, z którym został przeprowadzony pogłębiony wywiad 

indywidualny, stwierdził, że około 10 osób w ciągu roku bierze udział w spotkaniach z doradcą 

zawodowym. Respondentka dodaje, że być może niewielka liczba uczniów spowodowana jest 

tym, że w poradni jest miesięczny termin oczekiwania na spotkanie z doradcą zawodowym, 

który z kolei uwarunkowany jest tym, że spotkania trwają stosunkowo długo, bo aż 3 godziny. 

Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami niepublicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych wynika, że udział zajęć związanych z doradztwem zawodowym w stosunku do 

ogółu zajęć prowadzonych przez poradnie jest znikomy. Na przykład, w jednej z niepublicznych 



Rola doradztwa zawodowego 

 

48 

poradni, w jej pięcioletniej działalności, zdarzyły się dwa przypadki udzielania wsparcia w 

zakresie doradztwa zawodowego. W innej niepublicznej poradni, biorącej udział w badaniu, od 

2008 roku tylko jeden uczeń wyraził chęć skonsultowania swoich wyborów szkolno-zawodowych 

z doradcą zawodowym. Jeszcze inna niepubliczna poradnia ma na swoim koncie dwa przypadki 

udzielania porad związanych z doradztwem zawodowym. Wszystkie te przykłady potwierdzają, 

że uczniowie nie są zainteresowani korzystaniem z pomocy pracowników prywatnych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w zakresie doradztwa zawodowego.  

Do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych zwrócono się z pytaniem o liczbę 

szkół, z którymi poradnia współpracuje. W przypadku publicznych poradni, współpraca ze 

szkołami jest odgórnie nakazana, dlatego też pracownicy poradni deklarują, ze współpracują ze 

wszystkimi szkołami z ich regionu. Jednak badanie pokazuje, że współpraca często odbywa się 

tylko w teorii, w praktyce sytuacja wygląda inaczej, o czym świadczą opinie pracowników szkół. 

Dwie z tych poradni są poradniami powiatowymi, więc współpracują ze wszystkimi szkołami 

znajdującymi się na terenie ich powiatu, natomiast trzecia z poradni publicznych świadczy swoje 

usługi dla 10 gimnazjów i 16 szkół ponadgimnazjalnych. Ze względu na niewielkie 

zainteresowanie uczniów korzystaniem z pomocy niepublicznych poradni w zakresie doradztwa 

zawodowego trudno mówić o liczbie szkół, z którymi współpracują niepubliczne poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne. Swoje usługi kierują do wszystkich szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych.  

Jeden z doradców zawodowych, zatrudniony w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, dostrzega przyczynę takiej sytuacji w tym, że w ciągu ostatnich kilku lat oferta 

szkół w zakresie doradztwa zawodnego poprawiła się i uczniowie nie potrzebują pomocy 

instytucji z zewnątrz. Porównywalnie jest z zainteresowaniem pomocą poradni ze strony 

pracowników szkół zajmujących się doradztwem zawodowym. Ono również uległo zmniejszeniu, 

kiedy wspomniane osoby zdobyły niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z 

doradztwa zawodowego. Bardzo podobne wyjaśniania dotyczące niewielkiego zainteresowania 

uczniów ofertą poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie doradztwa zawodowego 

przedstawia pracownik niepublicznej poradni: 

Wiem, że w szkołach są doradcy zawodowi, są również szkolne ośrodki kariery, więc uczniowie 

nie mają potrzeby poszukiwania pomocy w zakresie wyboru szkoły i zawodu poza szkołą. Pracując 

zarówno w niepublicznej, jak i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, widzę, że nie ma 

znaczenia to, że usługi są płatne czy bezpłatne. Bez względu na rodzaj poradni bardzo mało 

uczniów korzysta z porad dotyczących doradztwa zawodowego. W zupełności wystarczy im to, co 

szkoła oferuje. [psycholog, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Według respondenta, reprezentującego publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

współpraca ze szkołami polega na tym, że poradnia informuje szkoły, że posiada usługę 

doradztwa zawodowego. Z informacji uzyskanych podczas wywiadu wynika, że poradnia nie 

prowadzi zajęć dla uczniów na terenie szkół, ponieważ nie ma takich możliwości i nie otrzymuje 

od szkół zaproszenia. Zdaniem pracownika poradni, nie ma potrzeby prowadzenia zajęć w 

szkołach, gdyż zatrudnieni są w nich specjaliści w zakresie doradztwa zawodowego. Poza tym 

szkoły korzystają z usług oferowanych przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP oraz 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Pracownik poradni na pytanie o to, jakiego wsparcia 

poradnia udziela nauczycielom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa 

zawodowego, odpowiada: 

Tylko raz w swojej pracy spotkałam się z prośbą ze strony szkoły o dostarczenie im materiałów 

potrzebnych do przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Oczywiście 
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przekazaliśmy do szkoły potrzebne materiały. [pracownik publicznej poradnia psychologiczno-

pedagogiczna] 

Należy zwrócić uwagę, że większość badanych poradni prowadzi lub prowadziła intensywne 

działania w zakresie nawiązania lepszej współpracy ze szkołami. Jeden z respondentów 

podkreśla, że: 

Docieraliśmy do młodzieży szkolnej z informacją, że na terenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej jest doradca zawodowy, do którego mogą się zgłosić. [pracownik publicznej 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Głównymi zadaniami Ochotniczych Hufców Pracy są: wspomaganie systemu oświaty poprzez 

aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań 

zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie 

inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym 

organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży5.  

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, jak i Młodzieżowe Centra Kariery OHP 

realizują zadania pośrednictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe, które prowadzone jest w formach grupowych bądź 

indywidualnych, realizowane jest w ramach czterech usług – porady grupowe i porady 

indywidualne, informacje grupowe i informacje indywidualne: 

Pierwszą formą jest poradnictwo indywidualne, czyli spotkania twarzą w twarz klienta  z doradcą 

zawodowym, inną formą są warsztaty grupowe, gdzie uczniowie i osoby poszukujące pracy 

zapraszani są na warsztaty prowadzone przez doradców. Prowadzimy też informacje zawodowe, 

czyli takie krótkie porady, związane z jakimś konkretnym pytaniem, na przykład o sposoby 

poszukiwania pracy albo wybór szkoły. Ostatnią formą realizacji doradztwa zawodowego są 

informacje grupowe, które tematy dotyczą planowania ścieżki edukacyjnej. [doradca zawodowy, 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Współpraca jednostek OHP ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi polega na tym, że 

pedagodzy, wychowawcy klas oraz dyrektorzy szkół zgłaszają do OHP potrzebę 

przeprowadzania zajęć z doradztwa zawodowego. Ponadto Mobilne Centrum Informacji 

Zawodowej OHP we współpracy z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych, 

od kilku lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w 

zakresie pomocy uczniom w wyborze zawodu, pomocy w wejściu na rynek pracy. Młodzieżowe 

Centrum Kariery również ma w swojej ofercie wsparcie nauczycieli, jednak jak zauważa 

respondentka, bardzo rzadko nauczyciele zgłaszają zapotrzebowanie na zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego, i przypuszcza, że: 

Być może nauczyciele dokształcają się w zakresie doradztwa zawodowego w inny sposób, ale nie 

korzystają bezpośrednio z naszych usług. Domyślam się, że podejmują studia podyplomowe w 

tym kierunku lub szkolenia organizowane przez firmy prywatne. [Młodzieżowe Centrum Kariery 

OHP] 

Respondentka wypowiadająca się w imieniu jednego z Młodzieżowych Centrów Kariery OHP, 

stwierdziła, że zarówno tematyka, jak i wykorzystywane narzędzia dostosowywane są do 

potrzeb konkretnej szkoły i klasy: 

W pracy w uczniami najczęściej wykorzystujemy różnego rodzaju testy, na przykład  

predyspozycji zawodowych,  osobowości, testy związane z umiejętnościami, ze stresem, z 

                                                
5
 http://www.ohp.pl 
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rynkiem pracy, prowadzimy ćwiczenia aktywizujące grupę, skupiamy się na burzy mózgów, 

ponieważ chcemy, żeby uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Staramy się nauczyć 

młodzież, w jaki sposób powinni poruszać się po rynku pracy, jak zaprezentować się podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej, jak założyć własną działalność gospodarczą. [doradca zawodowy, 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP] 

Badaniem została objęta również współpraca szkół z pracodawcami w zakresie działań 

doradczych na rzecz wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów. Przedstawiciele szkół 

gimnazjalnych deklarują, że współpraca z pracodawcami polega na zapraszaniu przedstawicieli 

różnych zawodów na spotkania z uczniami lub na organizowaniu wycieczek do zakładów pracy. 

Pracownicy gimnazjów prowadzący doradztwo zawodowe podkreślają, że współpraca z 

pracodawcami nawiązywana jest tylko i wyłącznie dzięki wykorzystywanym znajomościom 

doradcy lub uczniów i ich rodziców. Sami pracodawcy nie wychodzą z inicjatywą nawiązania 

kontaktów ze szkołami. Natomiast respondenci wypowiadający się w imieniu szkół 

ponadgimnazjalnych wskazują na współpracę szkoły z pracodawcami w zakresie organizacji 

obowiązkowych praktyk zawodowych dla uczniów. Jednak współpracę w tym obszarze 

nawiązują głównie kierownicy praktyk, a nie doradcy zawodowi. 

Dane uzyskane na podstawie badania CAPI pokazują, że 36% wszystkich szkół współpracuje z 

pracodawcami w realizacji programu edukacyjno-zawodowego doradztwa. Istnieją jednak 

znaczne różnice w odniesieniu do gimnazjów, które współpracują z pracodawcami znacznie 

rzadziej (19%) niż w przypadku innych typów szkół, gdzie ponad trzy czwarte utrzymuje taką 

współpracę. To w połączeniu z większą próbą szkół gimnazjalnych (206 z 291 wszystkich szkół) 

obniża średnią współpracę z pracodawcami w szkołach, jak widać na wykresie poniżej. Niższe 

statystyki dla takiej współpracy w gimnazjach mogą jednak wynikać z tego, że na tym etapie 

edukacji nie są prowadzone praktyki zawodowe.  

Wykres 15. Współpraca  z pracodawcami w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Spośród tych, którzy współpracują z pracodawcami, większość respondentów wymienia jako 

formę współpracy wizytę u pracodawcy (77%), a więcej niż dwie trzecie wymienia także 

spotkania z pracodawcami w szkole (71%). Ponadto 15% wyszczególnia praktyki zawodowe 

jako formę współpracy. 

Gimnazja częściej niż przeciętnie organizują spotkania z pracodawcami w szkole (82%). 

Technika z kolei najrzadziej mają spotkania w szkole, ale częściej w porównaniu z innymi typami 

szkół organizują wizytę uczniów u pracodawcy (86%) oraz praktyki zawodowe (23%). 

Badanie wykazało, że średnio, każda szkoła nawiązała współpracę w zakresie działań 

doradczych z 15 pracodawcami. Średnia jest skrzywiona w górę (mediana wynosi 10 

pracodawców) przez 10% najintensywniej współpracujących szkół - z ponad 50 pracodawcami 
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(każda). Wykres poniżej wyraźnie wskazuje, iż gimnazja nie tylko znacznie rzadziej 

współpracują z pracodawcami, ale kiedy już to robią, mają z reguły znacznie mniej partnerów 

współpracy (6,7) niż w innych typach szkół. 

Wykres 16. Średnia liczba pracodawców, z którymi współpracuje szkoła według różnych typów szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291 . 

 

Ocena współpracy 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie oceniana jako bardzo dobra - zaledwie kilku 

respondentów współpracę oceniono jaką złą. Wykres zawierający średnią ocenę każdej 

instytucji pokazuje niewielkie różnice pomiędzy różnymi instytucjami, ponieważ średnia ocena 

na skali pięciopunktowej waha się między 4 (dla Powiatowych Urzędów Pracy) a 4,2 (dla 

Młodzieżowych Centrów Kariery OHP). 

Wykres 17. Ocena współpracy 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Analiza wyników średnich ocen poszczególnych instytucji według różnych typów szkół została 

przedstawiona na poniższym wykresie. Należy jednak zaznaczyć, że liczebność próby w 

niektórych grupach wynosiła od 2 do 4 szkół, więc wyniki powinny być traktowane z dużą 
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ostrożnością. Jednak można dostrzec pewne różnice. Przykładowo, respondenci prowadzący 

doradztwo zawodowe w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych zazwyczaj oceniają 

swoją współpracę z prawie wszystkimi instytucjami lepiej niż przedstawiciele innych typów 

szkół. 

Wykres 18. Średnia ocena współpracy według typów szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Jakość współpracy szkół z pracodawcami jest wysoko oceniana. Około 54% respondentów 

zadeklarowało, że ich współpraca z pracodawcami jest bardzo dobra, 38% wskazało, że jest 

ona dobra, a nikt nie ocenił jej jako złej. Daje to wartość średnią 4,45 (w skali od 1 do 5). 

Ocena wśród różnych typów szkół jest bardzo podobna i waha się między 4,33 (ZSP) i 4,5 

(ZSZ). 
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prowadzącymi doradztwo zawodowego na rzecz uczniów i młodzieży jest brak środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel – 54% wszystkich respondentów wymienia ten problem. 

Poza tym nieco ponad jedna czwarta szkół dostrzega brak takich instytucji w swoim regionie 

jako problem (27%). 
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Wykres 19. Czynniki utrudniające lub uniemożliwiające współpracę szkół z instytucjami prowadzącymi 

doradztwo zawodowe 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Wyżej opisane problemy są wymieniane w podobnych proporcjach wśród różnych typów szkół 

z niewielkimi różnicami. Przykładowo, respondenci z zespołów szkół ponadgimnazjalnych 

częściej niż inni (71%) narzekają na trudności finansowe, a ci z zasadniczych szkół zawodowych 

z kolei, częściej niż w innych typach szkół, podkreślają brak chęci współpracy ze strony 

instytucji doradczych (20%). Nie ma żadnego spośród ZSZ i ZSP którzy twierdzą, że nie mają 

potrzeby takiej współpracy, a 4% respondentów z gimnazjów podkreśla taki problem. Brak 

czasu jest problem wymienianym najczęściej przez respondentów gimnazjów (11%). 

Generalnie 17% respondentów zauważa jakieś utrudnienia we współpracy szkół 

z pracodawcami. W odniesieniu do różnych typów szkół sytuacja przedstawia się w następujący 

sposób: 41% respondentów z ZSP, 20% z ZSZ, 16% z gimnazjum i tylko 14% z technikum 

dostrzega trudności we współpracy z pracodawcami.  
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gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Doradca zawodowy zatrudniony w Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej OHP zwraca uwagę, że: 

Szkoły są takim miejscem, gdzie doradztwo zawodowe musi być, ponieważ ono tak naprawdę 

największy sens ma właśnie tam. Dzieci i młodzież, którzy dopiero projektują swoją ścieżkę 

edukacyjną, w największym stopniu potrzebują porady doradcy zawodowego. Jeśli tej pomocy nie 

otrzymają to może zdarzyć się tak, że ścieżka edukacyjna zostanie źle obrana i w zderzeniu 

z rynkiem pracy pojawi się problem. Moim zdaniem warto zapobiegać, a nie leczyć. [doradca 

zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Doradca zawodowy zatrudniony w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP docenia 

świadomość znaczenia doradztwa zawodowego u osób/instytucji  odpowiedzialnych, a 

jednocześnie główną barierę w prowadzeniu doradztwa zawodowego w szkołach upatruje 

w niewystarczających środków finansowych na doradztwo przeznaczanych: 

Z naszej współpracy z Urzędem Miasta Warszawy, z nauczycielami, z dyrektorami warszawskich 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wynika, że doradztwo zawodowe jest konieczne. Nigdy nie 

spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby ktoś nam powiedział, że to jest niepotrzebne. Wydaje mi się, 

że bariery w realizacji doradztwa zawodowego spowodowane są w dużej mierze przez finanse. 

Przypuszczam, że gdyby te środki finansowe przeznaczane na doradztwo byłyby wyższe, to 

byłoby łatwiej. [doradca zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Jednak trzeba również dodać, że w wielu przeprowadzonych w subregionie warszawskim 

wywiadach indywidualnych powtarza się stwierdzenie, że system doradztwa zawodowego w 

szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych istnieje tylko w teorii. Innymi słowy, że został 

nałożony na szkoły obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego, ale nie 

przygotowano i nie przekazano żadnych mechanizmów, narzędzi i przede wszystkim 

środków finansowych pozwalających spełnić ten obowiązek.  

Pracownicy szkół realizujący zadania w zakresie doradztwa zawodowego podkreślają, że 

doradztwo zawodowe w szkole nie może być prowadzone doraźnie, lecz systematycznie. Jest 

wyraźna potrzeba zatrudniania doradcy zawodowego w szkole, który rzeczywiście ma wiedzę i 

doświadczenie w pracy na takim stanowisku. Realizacja obowiązku prowadzenia doradztwa 

zawodowego poprzez przekazanie zadań, m.in. nauczycielowi matematyki, fizyki czy 

wychowania fizycznego, który ukończył kurs z doradztwa zawodowego - zdaniem respondentów 

- nie ma najmniejszego sensu. Po pierwsze, dlatego, że nie ma odpowiedniego przygotowania, 

a po drugie, ma liczne inne obowiązki. Również według doradcy zawodowego z Mobilnego 

Centrum Informacji Zawodowej OHP w każdej szkole powinien być doradca zawodowy, ale 

respondentka domyśla się, że ze względów ekonomicznych bardziej uzasadnionym 

rozwiązaniem byłoby zatrudnienie jednego doradcy obsługującego kilka szkół. Tak, aby 

przynajmniej raz w tygodniu doradca zawodowy był dostępny w każdym gimnazjum i szkole 

ponadgimnazjalnej.  

Co prawda respondenci są zgodni co do tego, żeby w każdej szkole zatrudnić doradcę 

zawodowego, ale jeśli chodzi o wprowadzenie obowiązku prowadzenia zajęć 

z doradztwa zawodowego dla wszystkich uczniów w szkole, to zdania są podzielone. 

Według pracownika niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zajęcia z doradztwa 

zawodowego w szkołach powinny być prowadzone przynajmniej raz w miesiącu. Respondent 

podsuwa następujący pomysł: 
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W ogóle to miałam taki pomysł, żeby doradztwo zawodowe w planie zajęć zawrzeć. Zajęcia 

byłyby obowiązkowe, a uczniowie otrzymywaliby ocenę z takiego przedmiotu albo podwyższa 

byłaby ocena z zachowania. [pracownik niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Również według doradcy zawodowego, pracującego w innej niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia z doradztwa zawodowego od trzeciej klasy gimnazjum 

powinny być obligatoryjnie prowadzone. Poza tym, zdaniem respondenta, od drugiej klasy 

gimnazjum uczniowie powinni być uświadamiani co ich czeka, jakich wyborów będą musieli 

dokonywać, a w związku z tym, to jest czas, w którym powinni poznać swoje zainteresowania, 

preferencje oraz mocne i słabe strony. Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach 

średnich również jest bardzo ważne, ponieważ wielu uczniów zamierza m.in. studiować albo 

zakładać własną firmę lub poszukiwać pracy. Ponadto, jak dodaje doradca zawodowy z 

prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej:  

Idealnie byłoby, gdyby od wcześniejszych klas wprowadzać elementy doradztwa zawodowego, 

typu spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Dzieci już w szkole podstawowej 

zapoznawałby się ze światem zawodów. Dzięki temu wiedziałby, że  praca jest nieodłącznym 

elementem życia człowieka, a z drugiej strony, że też powinna sprawiać przyjemność. [doradca 

zawodowy, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Przeciwnego zdania jest doradca zawodowy, prowadzący Szkolny Ośrodek Kariery w gimnazjum 

publicznym. W jej opinii wprowadzanie obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego 

przyniosłoby odwrotny do oczekiwanego efekt. Według respondentki program nauczania 

gimnazjalistów jest bardzo przeciążony i wprowadzanie kolejnej godziny lekcyjnej nie jest 

dobrym pomysłem, poza tym obawia się, że obowiązkowe zajęcia nie są już tak ciekawe dla 

uczniów.  

Wśród opinii na temat systemu doradztwa zawodowego w szkole znalazły się również takie, 

które dotyczyły świadomości uczniów i ich rodziców znaczenia doradztwa. Psycholog 

prowadzący doradztwo zawodowe w gimnazjum publicznym odnosi wrażenie, że system 

doradztwa zawodowego w szkołach nie jest w pełni zrozumiały dla uczniów i ich rodziców:  

Ja mam cały czas wrażenie, że my [doradcy zwodowi] się z tą wiedzą i pomocą w zakresie 

doradztwa zawodowego narzucamy uczniom, że oni jej zupełnie nie czują, a rodzice tym bardziej. 

Wydaje mi się, że to my im tę potrzebę tworzymy, ponieważ ją dostrzegamy, ale uczniowie i ich 

rodzice jeszcze nie. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Podobne odczucia ma pracownik publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, który 

uważa, że niezwykle istotne jest uświadamianie uczniom i ich rodzicom, że decyzje 

podejmowane na temat wyboru szkoły czy zawodu często rzutują na całe życie:   

Dobrze, że zaczyna się mówić o poradnictwie zawodowym i o zastanawianiu się nad szkołą 

i zawodem, natomiast w moim poczuciu jest to za płytkie. Należy podnosić świadomość znaczenia 

i potrzeby prowadzenia doradztwa zawodowego. Dopiero, gdy uczeń poczuje potrzebę i sens 

skorzystania z pomocy doradcy, będzie mógł w pełni z niej skorzystać. [doradca zawodowy, 

publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Natomiast w opinii psychologa zatrudnionego w gimnazjum niepublicznym, prowadzenie 

doradztwa zawodowego w szkole powinno być tylko zwieńczeniem pracy, którą wcześniej 

wykonano. Świadczą o tym następujące słowa respondentki:  
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Niezwykle ważnym jest wcześniejsze przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji. Jeśli 

dziecko jest dojrzałe, świadome własnych możliwości i umiejętności, to nie będzie miało 

problemów z wyborem szkoły i zawodu. [psycholog, gimnazjum niepubliczne] 

Z kolei zdaniem psychologa zatrudnionego w niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej system doradztwa zawodowego w szkołach działa bardzo dobrze, ponieważ 

często zatrudnieni są w nich doradcy, którzy ukończyli szkolenia organizowane m.in. przez 

KOWEZiU. Respondentka opinię opiera na znikomym zainteresowaniu uczniów korzystaniem 

z pomocy zewnętrznych doradców zawodowych, m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

zarówno publicznej, jak i niepublicznej.  

Jeden z doradców zawodowych stwierdził, że młodzież bardzo często nie identyfikuje jego zajęć 

z doradztwem zawodowym: 

W zeszłym roku przeprowadziliśmy wśród uczniów ankietę ewaluacyjną, w której między innymi 

pojawiło się pytanie o doradztwo zawodowe i okazało się, że uczniowie nie zorientowali się, że to 

jest doradztwo zawodowe i zaznaczyli, że czegoś takiego w ich szkole nie było. Uczniowie nie 

skojarzyli zajęć o samoocenie, temperamencie, wyborze szkół średnich z doradztwem 

zawodowym. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Jak potwierdziła respondentka dzieje się tak mimo tego, że za każdym razem przedstawia się 

i podkreśla, że prowadzi zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego.  

 

Opinie na temat doradców zawodowych pracujących w szkołach 

Opinie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pracowników jednostek OHP 

prowadzących doradztwo zawodowe na temat doradców zawodowych pracujących 

w szkołach są zwykle przychylne. Wielu respondentów zauważa, że w szkołach 

znajdujących się w ich obszarze działania, doradztwo zawodowe prowadzone jest na wysokim 

poziomie. Pracownicy szkół prowadzący działania doradcze w zakresie wyboru szkoły i zawodu, 

zdaniem pracowników poradni, mają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Przykładowo 

psycholog prowadzący doradztwo zawodowe w jednej z badanych poradni psychologiczno-

pedagogicznych stwierdził, że: 

Doradcy zawodowi pracujący w szkołach uczestniczyli w licznych szkoleniach prowadzonych przez 

KOWEZiU, tworzyli od podstaw szkolne ośrodki kariery, mają dużą wiedzę w świadczeniu 

doradztwa zawodowego. Dlatego też uczniowie nie potrzebują szukać pomocy w zakresie wyboru 

szkoły czy zawodu poza szkołą. Poza tym zauważyłam, że doradcy zawodowi, zwłaszcza w 

gimnazjach, są bardzo zaangażowani w swoją pracę. [doradca zawodowy, niepubliczna poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna] 

Również doradca zawodowy, reprezentujący publiczną poradnię, podkreśla, że jego zdaniem 

doradcy zawodowi pracujący w szkołach posiadają już odpowiednie wykształcenie, wielu z nich 

ukończyło studia podyplomowe finansowane ze środków unijnych w tym zakresie. 

Respondentka docenia wzrost wiedzy i jakości prowadzonych przez pracowników szkół zajęć z 

doradztwa zawodowego.  

Pracownik niepublicznej poradni zwraca uwagę, że jeśli dyrekcja danej szkoły podejmuje 

decyzję, aby doradztwo zawodowe powierzyć psychologowi, pedagogowi lub innemu 

nauczycielowi, to powinna również zadbać o jego dokształcenie m.in. poprzez studia 

podyplomowe w tym zakresie. Osoba prowadząca zajęcia z doradztwa zawodowego powinna 

mieć kompetencje w tym zakresie. W przeciwnym razie mogłaby zdarzyć się sytuacja, że osoba 



Rola doradztwa zawodowego 

 

57 

prowadząca takie zajęcia mogłaby skorzystać z gotowych scenariuszy i testów dostępnych w 

internecie. Takie podejście i przygotowanie do zajęć z pewnością, zdaniem respondenta, 

zaważyłoby na jakości usług.  

Inną opinię na ten temat ma kolejny doradca zawodowy, pracujący w publicznej 

psychologiczno-pedagogicznej, który domyśla się, że w szkole rzadko kiedy doradca zawodowy 

ma wykształcenie psychologiczne. A jak podkreśla, część testów może przeprowadzać tylko i 

wyłącznie psycholog. W związku z czym wyobraża sobie, że w wielu szkołach praca doradcy 

zawodnego polega na wstępnym, a nie pełnym określeniu profilu ucznia. Należy jednak dodać, 

że przeprowadzone badanie wykazało, że w wielu szkołach to właśnie osoby z wykształceniem 

psychologicznym prowadzą doradztwo zawodowe.  

Z kolei według doradcy zawodowego zatrudnionego w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, pracownicy szkół prowadzący działania doradcze na rzecz uczniów i młodzieży 

rzadko zwracają się z prośbą o pomoc do poradni. Respondentka podejrzewa, że: 

Doradcy zawodowi w szkołach chyba jeszcze nie zbyt pewnie czują się w temacie doradztwa 

zawodowego, na razie uczą się i być może w innych instytucjach szukają pomocy i porady. 

[doradca zawodowy, publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Na jeszcze inny aspekt dotyczący doradców zawodowych, zwraca uwagę pracownik Mobilnego 

Centrum Informacji Zawodowej OHP. Jego zdaniem znaczna część pracowników szkół, która 

ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe, nie wykorzystuje zdobytego 

wykształcenia:  

Wydaje mi się, że nauczyciele w pewnym momencie poczuli się trochę oszukani, gdyż wykształcili 

się w zakresie doradztwa zawodowego, obiecano im prowadzenie zajęć z doradztwa w szkołach, a 

potem okazało się, że realizacja tych obietnic nie jest możliwa ze względów finansowych. [doradca 

zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

 

Opinie na temat skuteczności i jakości zajęć z doradztwa zawodowego 

Do pracowników szkół prowadzących doradztwo zawodowe, którzy wzięli udział w badaniu 

ilościowym, zwrócono się z prośbą o ocenę skuteczności i jakości zajęć z doradztwa 

zawodowego. Dwie trzecie wszystkich szkół ocenia skuteczność doradztwa zawodowego jako 

bardzo dobrą albo dobrą (69%), a 5% ocenia ją jako złą. Średnia ocena skuteczności to 

3,8 (w skali od 1 do 5). Ta średnia jest nieco niższa w technikach i zasadniczych szkołach 

zawodowych, i wynosi około 3,6. Poza tym tylko 52% badanych z ZSZ ocenia skuteczność 

doradztwa zawodowego jako dobrą, w przeciwieństwie do 72% respondentów z gimnazjów. 
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Wykres 20. Skuteczność doradztwa zawodowego i średnia ocena według różnych typów szkół 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Ogólna ocena jakości działań doradczych oceniana jest jako bardzo dobra albo dobra przez trzy 

czwarte wszystkich szkół (76%) i tylko 2% ocenia ją jako złą. Średniej ocena jakości też 

jest wyższa w porównaniu do średniej skuteczności działań doradczych i wynosi 4. 

Średnia wartość jest stosunkowo niższa wśród techników, ponieważ tylko 16% z nich ocenia 

ogólną jakość tego typu działań jako bardzo dobrą. 

Wykres 21. Jakość doradztwa zawodowego i średnia ocena według różnych typów szkół 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, N=291. 

Pracowników instytucji, prowadzących działania doradcze na rzecz wyborów edukacyjnych 

i zawodowych uczniów, również poproszono wyrażenie opinii na temat skuteczności i jakości 

zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Doradca zawodowy pracujący w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP podkreśla, że 

doradztwo prowadzone w szkołach ma zasadniczą przewagę nad doradztwem prowadzonych 

przez inne instytucje, ponieważ szkoła daje możliwość indywidualnego podejścia do ucznia: 
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Doradca zawodowy pracujący w szkole zna ucznia, a do nas trafia uczeń, który jest po prostu 

wyjęty ze swojego środowiska. Bazujemy tylko na tym co od niego usłyszymy.  Często jest to 

jednak myślenie życzeniowe, jakieś obraz siebie, który nie zawsze jest prawdziwy. Szkolny 

doradca zawodowy ma kontakt zarówno z wychowawcą ucznia, z nauczycielami, z jego rodzicami, 

z pedagogiem szkolnym. Wszystkie te osoby mogą pomóc w podjęciu decyzji, mogą więcej 

powiedzieć na temat uzdolnień ucznia czy jego postępów w nauce.  [doradca zawodowy, Mobilne 

Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Oczywiście praca z doradcą zawodowym pracującym w szkole może mieć minusy, ponieważ 

zdarza się tak, że na temat danego ucznia krążą w szkole różne opinie.  

Według pracownika publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej najlepszą formą 

prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach są spotkania indywidualne. 

Alternatywą są spotkania grupowe, pod warunkiem, że zajęcia nie będą polegały na 

rozwiązywaniu samych testów, ale na prowadzeniu rozmów i dyskusji.  

Z kolei w opinii pracownika niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej porady 

edukacyjno-zawodowe są efektywne i skuteczne tylko wtedy, gdy uczeń sam wyrazi 

chęć skorzystania z pomocy. Poza tym respondentka zauważa zależność między wielkością 

grupy uczestniczącej w zajęciach z doradztwa zawodowego a efektywnością tych zajęć. Im 

mniejsza grupa, tym lepsze efekty prowadzonego doradztwa zawodowego. Według pracownika 

poradni:  

Zajęcia w zakresie doradztwa zawodnego prowadzone z całą klasą nie mogą być efektywne, 

moim zdaniem maksymalnie piętnastu uczniów powinno brać udział w takich zajęciach. 

[pracownik niepublicznej poradnii psychologiczno-pedagogicznej] 

Wśród opinii o skuteczności i jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach, 

pojawiła się również ocena pracownika Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP  na 

temat powierzania zadań związanych z doradztwem zawodowym psychologowi, pedagogowi lub 

innemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole: 

Generalnie jest tak, że jeżeli w szkole jest doradca zawodowy, który jest rzeczywiście tylko 

doradcą, a nie jest psychologiem, pedagogiem i przy okazji doradcą, to wówczas ma czas na 

pracę z uczniami. Jeżeli to jest pedagog, psycholog plus do tego doradca to niestety na działania 

doradcze zwykle zostaje najmniej czasu, bo potrzeby dla psychologów i dla pedagogów są 

niewyczerpane. W takiej sytuacji działania doradcy zawodowego nie będą w pełni realizowane. 

[doradca zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Natomiast doradca zawodowy pracujący w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

uważa, że skuteczność i jakość prowadzonego doradztwa zawodowego zależy od osoby 

prowadzącej. Jeśli w szkole zatrudniony jest wykształcony, doświadczony, a do tego potrafiący 

nawiązać kontakt z młodzieżą doradca zawodowy, to zajęcia będą zarówno skuteczne, jak i 

dobrej jakości.  

Na pytanie, co można zmienić, aby działania doradcze w szkołach stały się bardziej efektywne, 

opiekun Szkolnego Ośrodka Kariery w badanym gimnazjum publicznym, odpowiada: 

Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie jednego podręcznika doradztwa zawodowego. Uważam, 

że potrzebne są nowe i użyteczne narzędzia w celu sprawowania skutecznego doradztwa. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne]  

Dodatkowo, respondentka uważa, że ważna jest współpraca instytucji zajmujących się 

doradztwem i wymiana doświadczeń między pracownikami. Przydatne jest również zapraszanie 

do szkół instytucji doradczych, aby młodzież mogła korzystać z alternatywnych źródeł informacji 
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i doradztwa. Ważne są również ogólnie dostępne bazy danych informujące o zapotrzebowaniu, 

m.in. na dane zawody czy tendencji punktacji do szkół ponadgimnazjalnych (nie tylko ilość 

punktów, ale również jak zmieniały się kryteria rekrutacyjne). 

 

4.6.2 Opinie na temat roli rodziców w systemie doradztwa zawodowego 

Rozdział zawiera informacje o roli, jaką rodzice odgrywają w systemie doradztwa zawodnego z 

punktu widzenia uczniów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach oraz innych 

instytucjach prowadzących działania doradcze na rzecz wyboru kształcenia i zawodu. 

Najpierw zostały przytoczone opinie uczniów. Gimnazjaliści, z którymi zostały 

przeprowadzone indywidualne wywiady pogłębione zgodnie przyznają, że rodzice popierają w 

zupełności ich pomysły na przyszłość, na temat tego jakie zawody chcieliby wykonywać. 

Zarówno jeden, jak i drugi gimnazjalista zdecydował o kontynuowaniu nauki w liceum 

ogólnokształcącym. Jak przyznają uczniowie, rodzice uczestniczyli w procesie dokonywania 

wyborów. W przypadku podejmowanych decyzji, bardzo ważna dla respondentów jest aprobata 

rodziców. Jeden z gimnazjalistów stwierdził, że: 

Rozmawiam z rodzicami na temat moich dalszych wyborów. Mama jest nauczycielką i stara się jak 

najwięcej powiedzieć mi o liceach […]. Podała mi przykładowe szkoły, do których Jej zdaniem 

mógłbym pójść. [uczeń ostatniej klasy gimnazjum] 

Uczniowie techników, którzy wzięli udział w badaniu, mieli różne opinie na temat roli rodziców w 

podejmowaniu przez nich decyzji na temat wyboru zawody czy szkoły. Jeden z uczniów wprost 

powiedział, że to rodzice podjęli decyzję o wyborze szkoły średniej. Inny uczeń przyznał, że 

rodzice odradzali podejmowanie nauki w technikum: 

Mama ogólnie mi doradzała, żebym poszła do liceum, ale ja wolałam właśnie pójść do technikum. 

Jej zdaniem liceum ogólnokształcące lepiej przygotowałoby mnie to matury. [uczennica pierwszej 

klasy technikum].  

Obie uczennice ostatniej klasy technikum zadeklarowały, że samodzielnie podejmowały decyzję 

o wyborze szkoły średniej i same też zamierzają dokonywać kolejnych wyborów. Jedna z nich 

dodaje, że rodzice popierają jej decyzje, ale być może spowodowane jest to tym, że są one po 

prostu zbieżne z ich poglądami: 

Oczywiście, jeżeli wybrałabym nie wiadomo jaki kierunek, który w ogóle nie pasowałby rodzicom, 

to na pewno zwróciliby mi uwagę i staraliby się mnie odwieść od podjętej decyzji. [uczennica 

ostatniej klasy technikum] 

Uczniowie pierwszych klas, w odróżnieniu od uczniów ostatnich klas zasadniczych szkół 

zawodowych rozmawiają z rodzicami na temat swoich wyborów edukacyjnych. Uczniowie 

kończący zasadnicze szkoły zawodowe, będąc już osobami pełnoletnimi, zdają sobie sprawę, że 

po zakończeniu szkoły ponadgimnazjalnej będą musieli szukać pracy i jednocześnie 

kontynuować naukę w technikum.  

Poniżej zostały umieszczone opinie pracowników szkół zajmujących się doradztwem 

zawodowym oraz doradców zawodowych prowadzących Szkolne Ośrodki Kariery na temat roli 

rodziców w procesie podejmowania decyzji przez ich dzieci odnośnie szkoły i zawodu. Psycholog 

pracująca w jednym z gimnazjów niepublicznych podkreśla, że uczniowie jej szkoły pochodzą ze 

środowisk wyjątkowo dbających o wykształcenie, w związku z czym rola rodziców w systemie 

doradztwa zawodowego jest znacząca: 
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Rodzice uczniów z naszej szkoły uważają, że wykształcenie ich dzieci jest niezwykle ważne, 

dlatego od początku edukacji dbają, aby szkoły, do których posyłają dzieci miały jak najwyższy 

poziom. Są bardzo zaangażowani w proces podejmowania decyzji na temat kolejnej szkoły, do 

której będzie chodziło dziecko. Nie mamy takich dzieci, które są pozostawione same sobie w 

jakimś wyborze dotyczącym swojej przyszłości. [psycholog, gimnazjum niepubliczne] 

Kolejny psycholog, która prowadzi doradztwo zawodowe w gimnazjum publicznym stwierdziła, 

że rodzice coraz częściej do niej przychodzą i proszą o rozmowę w sprawie przyszłości 

zawodowej i edukacyjnej ich dzieci. Zdarza się to głównie podczas zebrań rodziców i jak 

zauważa respondentka:  

Przychodzą do mnie tylko rodzice uczniów z trzecich klas, z młodszych nie. Przymus podjęcia 

decyzji działa na rodziców mobilizująco. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Z rodzicami spotyka się również doradca zawodowy prowadzący Szkolny Ośrodek Kariery w 

gimnazjum publicznym. Doradca zapraszany jest na zebrania rodziców w trzecich klasach, które 

odbywają się zwykle pod koniec pierwszego semestru. Poza tym, jak podaje respondentka, 

rodzice są w dobrym kontakcie z wychowawcą klasy i od niego otrzymują wiele informacji w 

zakresie doradztwa zawodowego. Jednocześnie doradca zaznacza, że chciałaby, żeby rodzice 

przejawiali większe zainteresowanie i przychodzili na spotkania indywidualne razem ze swoimi 

dziećmi.   Podobną opinię na temat zaangażowania rodziców w wybory szkoły i zawodu dziecka, 

ma doradca zawodowy, prowadzący SzOK w innym gimnazjum publicznym. Z jego wypowiedzi 

wynika, że przychodzą do niego wyłącznie rodzice trzecioklasistów, którzy widzą, że ich dziecko 

ma problem z podjęciem decyzji na temat szkoły albo zawodu. Część rodziców sugeruje dany 

wybór, ale żaden z nich nie nalega.  

Zupełnie innego zdania jest inny psycholog, realizujący doradztwo zawodowe w jednym z 

gimnazjów publicznych. Przyznaje, że bardzo rzadko spotyka się z rodzicami uczniów w związku 

z realizacją zadań w zakresie doradztwa zawodowego. Rodzice wykazują nikłe zainteresowanie 

na temat wyboru szkoły czy przyszłego zawodu dziecka: 

Mam poczucie, że rodzice nie są świadomi jak ważną decyzję muszą podjąć uczniowie w 

momencie, kiedy kończą gimnazjum. Wydaje mi się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z 

konsekwencji złego wyboru, zarówno szkoły, jak i profilu klasy w liceum ogólnokształcącym. 

Przykładowo, jeśli ktoś wybierze klasę humanistyczną, a za parę lat zdecyduje, że woli studiować 

na politechnice, to potem może mieć problemy ze zdaniem egzaminu z matematyki na poziomie 

rozszerzonym. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Z informacji uzyskanych podczas rozmów z uczniami, psycholog prowadzący doradztwo 

zawodowe w gimnazjum publicznym wnioskuje, że rodzice mają bardzo duży wpływ na ich 

wybory dotyczące szkoły i zawodu. Dlatego też tak ważna jest współpraca doradców 

zawodowych z rodzicami uczniów, ponieważ często tylko oni są w stanie przekonać dziecko do 

podjęcia konkretnej decyzji. Rodzice mogą zachęcać, mobilizować, umożliwiać dzieciom 

dokonywanie wyborów, jednak nie powinni również zapominać o zdolnościach i 

zainteresowaniach swoich dzieci.  

Natomiast inne opinie na temat roli rodziców i ich zaangażowania w wybory edukacyjne i 

zawodowe swoich dzieci mają doradcy zawodowi pracujący w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Podkreślają oni, że bardzo rzadko spotykają się z rodzicami uczniów. Ewentualnie, gdy zachodzi 

potrzeba zmiany szkoły przez ucznia. Jak deklaruje doradca zawodowy, prowadzący SzOK w 

zespole szkół zawodowych, uczniowie jej szkoły są bardzo samodzielni:  
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Myślę, że rola rodziców w podejmowaniu przez uczniów decyzji jest dużo większa w gimnazjach i 

liceach niż w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Nasi uczniowie, prawie w 80%, w 

ostatniej klasie pracują i zarabiają własne pieniądze. Oni już sami decydują o sobie, o swoich 

planach na przyszłość. Bardzo ciężko komukolwiek ingerować w ich wybory. Wydaje mi się, że 

rodzice nie mają za wiele do powiedzenia. [doradca zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

W ramach badania zapytano również pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznych o to, co sądzą na temat funkcji jaką pełnią rodzice podczas dokonywania 

wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów. Z obserwacji doradcy zawodowego 

zatrudnionego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wynika, że jeśli rodzice 

zaangażowani są w decyzje podejmowane przez dziecko, to są też zainteresowani doradztwem 

zawodowym. Część z rodziców po prostu nie wie, że jest możliwość umówienia się na spotkanie 

z doradcą zawodowym w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Respondentka dostrzega 

również rodziców, którzy nie są zainteresowani pomocą ze strony doradcy zawodowego, 

ponieważ sami wybrali szkołę czy zawód dla swojego dziecka. Poza tym doradca zawodowy 

wyjaśnia, że:  

Zdarza mi się negocjować z rodzicami na temat drogi kształcenia dziecka. Staram się wyjaśnić 

rodzicom, że czasem lepiej zacząć od szkoły zawodowej i mieć już zawód, a dopiero później dalej 

się kształcić. Taki argument trafia do rodziców i przystają na moją propozycję. Bardzo trudno jest 

poinformować rodziców, że być może ich dziecko nie da sobie rady w technikum czy liceum, 

dlatego lepiej żeby poszedł najpierw do zasadniczej szkoły zawodowej. [doradca zawodowy, 

publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Kolejny doradca zawodowy pracujący w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

również zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką rolę odgrywają rodzice w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjno-zawodowych przez młodego człowieka. Dlatego też respondentka nakłania 

rodziców to tego, aby pozwolili dzieciom na świadome podejmowanie decyzji:  

Zawsze mówię rodzicom, że to dziecko będzie pracowało w tym zawodzie, a nie oni, w związku, z 

czym to ma być decyzja dziecka. Oczywiście można mu podpowiadać, można mu sugerować, ale 

decyzja musi być absolutnie ucznia. Zwłaszcza, że na ogół są to uczniowie prawie dorośli i to oni 

będą w tych zawodach pracować, a nie rodzice. [doradca zawodowy, publiczna poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna] 

Przez zbytnim ingerowaniem rodziców w decyzje podejmowane przez dzieci przestrzega również 

psycholog zajmujący się doradztwem zawodowym w niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Uważa on, że niektórzy rodzice sądzą, że oni sami najlepiej pokierują swoje 

dziecko, ponieważ to oni wiedzą, co jest dla ich dziecka najlepsze: 

Zwłaszcza uczniowie szkół prywatnych często muszą realizować plan wyznaczony przez rodziców, 

którzy spełniają własne ambicje i kierują swoje dzieci na konkretny kierunek, m.in. na prawo. 

[psycholog, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Zdaniem doradców zawodowych, wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że pomoc doradcy jest 

potrzebna im i ich dzieciom w dokonaniu wyborów szkolno-zawodowych.  
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4.6.3 Opinie na temat współpracy z innymi instytucjami realizującymi doradztwo 

zawodowe 

Wszystkich doradców zawodowych, pracujących w zarówno w szkołach, jak i poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, i jednostkach OHP, poproszono o wyrażenie swojego poglądu 

na temat współpracy z innymi instytucjami realizującymi doradztwo zawodowe. 

Opinie pracowników szkół na temat współpracy z innymi instytucjami 

prowadzącymi doradztwo zawodowe są podzielone. Doradca zawodowy sprawujący 

opiekę nad Szkolnym Ośrodkiem Kariery w zespole szkół zawodowych, zadeklarował współpracę 

z kilkoma fundacjami prowadzącymi doradztwo zawodowe. Współpraca polega na prowadzeniu 

zajęć z uczniami na tematy związane z rynkiem pracy. Szkoła współpracuje również z 

jednostkami OHP, i tę współpracę ocenia doradca zawodowy najwyżej. Pracownik zespołu szkół 

zawodowych, prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego, zwraca uwagę, że szkoła 

współpracuje z OHP oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, jest to długofalowa 

współpraca, którą respondentka również ocenia bardzo pozytywnie. Psycholog realizujący 

zadania związane z doradztwem zawodowym w gimnazjum niepublicznym przyznał, że szkoła 

chętnie współpracuje z powiatową poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jak zauważa 

psycholog:  

Współpraca z poradnią zdaje egzamin, ponieważ uczniowie korzystający również z pomocy 

zewnętrznych doradców zawodowych mają możliwość skonfrontowania różnych opinii. Pracownicy 

poradni chętnie udzielają nam pomocy.  [psycholog, gimnazjum niepubliczne] 

Doradca zawodowy prowadzący SzOK w gimnazjum publicznym przyznaje, że stara się 

nawiązywać współpracę z zewnętrznymi instytucjami prowadzącymi doradztwo zawodowe: 

Nie skupiamy się tylko i wyłącznie na pracy tutaj szkolnej, staramy się wychodzić też i na 

zewnątrz, współpracujemy z urzędem pracy, Młodzieżowym Centrum Kariery [OHP], z 

Mazowiecką Komendą OHP. Myślę, że warto podejmować współpracę z takimi instytucjami. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Z kolei psycholog zatrudniony w gimnazjum publicznym nie ma pozytywnych doświadczeń we 

współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Jej zdaniem, poradnia nie była chętna do 

udzielenia pomocy i udostępnienia materiałów potrzebnych do prowadzenia doradztwa 

zawodowego w szkole. Współpracy z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym nie 

podejmuje również zespół szkół zawodowych. Z wywiadu udzielonego przez psychologa i 

pedagoga szkolnego wynika, że żadna tego typu instytucja nie zgłasza się do szkoły z 

propozycją współpracy.  

Respondenci podzielili się również swoimi opiniami na temat współpracy z urzędem pracy. 

Jeden z doradców zawodowych, prowadzących SzOK w gimnazjum publicznym przyznaje, że co 

prawda współpracuje z urzędem pracy, ale według niego urząd pracy niechętnie podejmuje tę 

współpracę. Zdaniem respondenta: 

Urzędnicy uważają, że skoro my już mamy swoich doradców, to  oni nic innego nie mogą nam 

zaproponować. Poza tym tłumaczą, że mają swoich petentów i nie mają czasu, żeby się zajmować 

doradztwem zawodowym w szkołach. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Doradca zawodowy z zespołu szkół zawodowych również ograniczył swoją współpracę z 

urzędem pracy do przynoszenia do szkoły ulotek i broszur z najważniejszymi informacjami 

publikowanymi przez UP. Wcześniej organizował wycieczki, aby uczniowie mogli zapoznać się z 

funkcjonowaniem urzędu pracy.  Jednak ze względu na tłum ludzi codziennie odwiedzających 
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urząd - i tym samym - brak czasu doradców zawodowych tam pracujących, zrezygnował z tej 

formy prowadzenia zajęć. Należy jednak dodać, że niektóre z badanych szkół mają bardzo 

pozytywne doświadczenia ze współpracy z urzędem pracy. Przykładem jest zespół szkół 

zawodowych, o którym była mowa w rozdziale 5.2.4 „Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy 

wewnątrzszkolnym system doradztwa zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego 

prowadzonymi przez zewnętrznych doradców”. 

Dla pewnej równowagi poniżej zostały przedstawione opinie instytucji prowadzących 

doradztwo zawodowe na temat ich współpracy ze szkołami. Dopiero skonfrontowanie 

poglądów obu stron odda pełny obraz ich współdziałania. Doradca zawodowy pracujący w 

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP zwraca uwagę, że odkąd szkoły mają obowiązek 

zrealizowania całego programu nauczania i odbycia konkretnej liczby godzin lekcyjnych, trudniej 

jest umówić się z nauczycielami na przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego. 

Respondentka jednak wykazuje się zrozumieniem dla tego typu utrudnień i jak podkreśla, 

dostosowuje się do potrzeb i warunków szkoły. Poza tym utrudnieniem, respondentka nie 

dostrzega barier we współpracy ze  szkołami. Jak twierdzi, praca z uczniami danej szkoły zwykle 

ma charakter długotrwały, co może dowodzić pozytywnej współpracy. 

Zdaniem doradcy zawodowego, świadczącego swoje usługi w publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, szkoły powinny nawiązywać większą współpracę w zakresie 

doradztwa zawodowego z pracodawcami. W tym celu, według respondentki, należałoby 

pogłębić współpracę szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, na przykład poprzez 

realizację wspólnych przedsięwzięć:  

Pojedynczej szkole trudno zainteresować pracodawców i organizacje pozarządowe do 

prowadzenia wspólnych działań na rzecz doradztwa zawodowego. Co innego, jeśli wszystkie 

szkoły należące do danego powiatu we współpracy z powiatową poradnią psychologiczno-

pedagogiczną podjęłyby się takiego zadania.  Wówczas na pewno szanse powodzenia wielu 

przedsięwzięć byłyby większe. [doradca zawodowy, publiczna poradnia psychologiczno-

pedagogiczna] 

Respondentka proponuje, aby na przykład przy Ministerstwie Edukacji Narodowej została 

powołana komórka organizacyjna, która odpowiadałaby za merytoryczne i edukacyjne wsparcie 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:  

Jeśli taka komórka organizacyjna, zajmowałaby się współpracą z poradniami, to poradnie 

mogłyby zwiększyć zakres swojej współpracy ze szkołami. Poradnie pełniłyby funkcję pośrednika 

między ministerstwem a szkołami. Dzięki temu system doradztwa zawodowego byłby 

scentralizowany, a tym samym bardziej zorganizowany i zadbany. [doradca zawodowy, publiczna 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna] 

Ponadto doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP zauważa, że uczniom 

trudniej jest być otwartym wobec doradcy, jeśli nauczyciel uczestniczy w zajęciach:  

Często uczniowie nie chcą, żeby nauczyciel dowiedział się o nich czegoś więcej, o ich planach na 

przyszłość, zainteresowaniach. Jeżeli nauczyciel jest obecny na lekcji, to uczniowie nie zawsze 

chcą chętnie ze mną współpracować. O wiele trudniej mi wtedy prowadzić takie zajęcia i nie 

przynoszą one spodziewanego efektu. [doradca zawodowy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP] 

Natomiast pracownik jednego z Młodzieżowych Centrów Kariery OHP nie dostrzega żadnych 

barier w podejmowaniu współpracy ze szkołami. Na ma barier finansowych, ponieważ usługi 

świadczone przez MCK są bezpłatne. Nie ma również barier organizacyjnych, gdyż spotkania w 
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szkołach są znacznie wcześniej ustalane, a nauczyciele nie robią przeszkód w udostępnianiu 

godziny lekcyjnej. 

 

4.6.4 Opinie na temat potrzeb uczniów 

Niniejszy rozdział przedstawia opinie pracowników szkół prowadzących doradztwo zawodowe, 

doradców zawodowych zatrudnionych, w takich instytucjach jak poradnie psychologiczno-

pedagogiczne i jednostki OHP, a także opinie rodziców na temat potrzeb uczniów.  

Doradca zawodowy zatrudniony w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej odnosi 

wrażenie, że uczniowie trzeciej klasy gimnazjum nie do końca mają świadomość znaczenia 

wyboru jaki będą musieli dokonać. Nie zdają sobie sprawy, że szkoła jaką wybiorą powinna 

przygotować ich do wykonywania zawodu, który z kolei powinien być zgodny z ich 

predyspozycjami, stanem zdrowia i zainteresowaniami, i możliwościami. Podobnie uważa 

doradca zawodowy zatrudniony w jednej z publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych: 

Mam poczucie, że gimnazjaliści nie są zainteresowani prowadzeniem zajęć z doradztwa 

zawodowego na godzinie wychowawczej albo podczas jakiejś innej wolnej lekcji. Byłam 

świadkiem takich zajęć i myślę, że uczniowie gimnazjum nie do końca czuli, po co to jest, nie 

odczuwali potrzeby realizacji takich zajęć. Oni nie mają jeszcze świadomości tego, że muszą 

wybierać. A jeżeli już wybierają to tylko szkołę ponadgimnazjalną, a nie zawód. Natomiast mam 

wrażenie, że uczniowie, którzy przychodzą do poradni psychologiczno-pedagogicznej mają o wiele 

większe potrzeby i chcą świadomie dokonać wyboru szkoły i zawodu.  [doradca zawodowy, 

publiczna poradnia] 

Podobne przeświadczenie posiada jeden z rodziców gimnazjalisty, w opinii którego, młodzież w 

ogóle niechętnie korzysta z pomocy psychologa, nie tylko w zakresie doradztwa zawodowego, 

ale również w przypadku innego typu problemów. Respondentka zauważa, że jej dzieci i dzieci 

znajomych mają pewnego rodzaju opór wobec pomocy psychologicznej, a pomoc doradcy 

zawodowego właśnie z taką pomocą im się kojarzy.  

Z kolei psycholog zatrudniony w innej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

prowadzący doradztwo zawodowe, uważa wszelkiego rodzaju porady są skuteczne i efektywne 

tylko wtedy, gdy uczeń zdaje sobie sprawę z tego, czego potrzebuje. Nikt nie jest w stanie 

zmusić uczniów do korzystania z pomocy doradcy zawodowego. Dlatego do poradni przychodzą 

tylko uczniowie, które oczekują pomocy w procesie podejmowania decyzji. I właśnie potrzeby, 

które mają uczniowie zainteresowani zaczerpnięciem porady u doradcy 

zawodowego, różnią się w zależności od klasy oraz typu szkoły.  

Według doradcy zawodowego zatrudnionego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP 

największe potrzeby w zakresie doradztwa zawodowego mają uczniowie gimnazjum. Opinię 

swoją wyraża następującymi słowami:  

W takim wieku trudno jest uczniom podejmować jakiekolwiek decyzje, a system edukacji 

wymusza na nich decyzje na temat wyboru szkoły czy zawodu.  [doradca zawodowy, Mobilne 

Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Jeżeli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to jak wyjaśnia doradca zawodowy z MCIZ OHP, 

uczniowie liceów oczekują od doradcy zawodowego pomocy w projektowaniu ścieżki 

edukacyjnej, natomiast uczniowie szkół zawodowych i techników głównie proszą o realizację 

tematów związanych z rynkiem pracy.  
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Jak zauważa doradca zawodowy z zespołu szkół zawodowych, uczniowie z pierwszych klas 

pojawiają się zwykle z powodu źle, w ich odczuciu, dokonanego  wyboru. Wyjaśniają doradcy, 

że nie są zadowoleni z nauki w szkole i pytają czy mogliby ją zmienić, jeśli tak to w jaki sposób. 

Wśród powodów tego, że uczniowie nie są usatysfakcjonowani szkołą są zarówno problemy w 

nauce, jak i dostrzeżenie innych zainteresowań. Natomiast uczniowie z drugich i trzecich klas 

przychodzą po pomoc doradcy zawodowego, aby uzyskać konkretne informacje na temat rynku 

pracy oraz warunków, jakie trzeba spełnić, żeby dostać się do konkretnej szkoły wyższej.  

Doradca zawodowy, prowadzący Szkolny Ośrodek Kariery w zespole szkół zawodowych 

rozróżnia potrzeby uczniów w zależności od typu szkoły, do której uczęszczają:  

Uczniowie szkoły zawodowej są zorientowani na poszukiwanie pracy, niezwykle rzadko pojawiają 

się uczniowie, którzy oczekują ode mnie pomocy w wyborze szkoły. Niewielu z nich 

zainteresowana jest dalszą edukacją, dlatego przychodzą na zajęcia z doradztwa zawodowego, 

aby zapoznać się z potrzebami i ofertą rynku pracy.  Natomiast uczniowie technikum o wiele 

częściej chcą otrzymać informacje na temat szkół, przede wszystkim szkół wyższych. [doradca 

zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

Natomiast doradca zawodowy pracujący w innym zespole szkół zawodowych dodaje, że 

uczniowie na każdym etapie edukacji, we wszystkich klasach potrzebują aktualnych informacji 

na temat zawodów i szkół. Intensywność tej pomocy uzależniona jest zdaniem respondenta, od 

tego czy uczeń rozumie sytuację, w której się znajduje, od tego czy uczeń zdaje sobie sprawę z 

decyzji jakie musi podjąć, od tego czy uczeń wie jakie są jego umiejętności i zainteresowania 

oraz od tego czy uczeń zna potrzeby rynku pracy. Również rodzice uczestniczący w badaniu 

podkreślają, że pomoc w zakresie doradztwa zawodowego jest potrzebna młodym ludziom. 

Część z nich przyznała, że dopiero wywiad na temat doradztwa zawodowego uświadomił im 

zasadność prowadzenia tego typu zajęć, wcześniej po prostu nad tym się nie zastanawiali.  

Co ciekawe, zaobserwowano, że uczniowie znacznie częściej zwracają się z prośbą o pomoc 

doradcy zawodowego w miesiącach wiosennych, kiedy stoją przed podjęciem decyzji i jeszcze w 

ostatniej chwili chcą poznać opinię specjalisty i skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia.  

Często po zajęciach przeprowadzonych w danej szkole, przychodzą do nas uczniowie na spotkania 

indywidualne, ponieważ mają potrzebę  pogłębienia swojej wiedzy o sobie. Poza tym 

obserwujemy oczywiście taką sezonowość klientów. Najwięcej gimnazjalistów trafia do nas w 

czasie logowania do systemu. Na przełomie kwietnia i maja zaczyna się u nas ogromny tłok, bo 

wszystkim się przypomina, że trzeba szkoły wybrać. [doradca zawodowy, Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej OHP] 

Jeśli już mowa o momencie podejmowania decyzji na temat szkoły i zawodu, warto zapoznać 

się z opiniami doradców zawodowych w zakresie czynników, jakimi kierują się uczniowie. 

Zdaniem psychologa, reprezentującego gimnazjum niepubliczne, młode pokolenie przy 

podejmowaniu decyzji w znacznym stopniu ulega naciskom i wpływom zewnętrznym, a 

głównym kryterium wyboru konkretnego zawodu jest jego opłacalność. Uczniowie gimnazjum 

prywatnego bardzo dużą uwagę przywiązują do tego, na jakim miejscu w rankingu znajduje się 

liceum, do którego chcieliby aplikować. Starają się dostać do liceum, które zajmuje najwyższe 

miejsce, dlatego często odwiedzają licea ogólnokształcące podczas organizowanych przez te 

szkoły dni otwartych. Zapoznają się z kryteriami przyjęcia do szkoły i w ten sposób podejmują 

decyzję o wyborze konkretnej szkoły.  

Jeden z psychologów, prowadzący doradztwo zawodowe w gimnazjum publicznym również 

zwraca uwagę na to, że bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej jest 
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jej prestiż, dlatego w zdecydowanej większości wybierają oni licea ogólnokształcące. Widoczny 

jest wyraźny opór uczniów wobec szkół zawodowych: 

Od wielu lat usiłuję przekonać uczniów, że liceum ogólnokształcące jest dla osób, które są pewne, 

że dadzą radę pójść później na studia, bo tak naprawdę jest to jedyny powód pójścia do liceum. 

Obserwuję, że bardzo trudno jest młodemu człowiekowi przyznać się kolegom do wyboru 

technikum czy zasadniczej szkoły zawodowej.  Po prostu wstydzą się tego. [psycholog, 

gimnazjum publiczne] 

Z kolei psycholog, realizujący zadania związane z doradztwem zawodowym w gimnazjum 

publicznym zauważa powoli rosnące zainteresowanie uczniów technikami. Jeśli chodzi o 

zasadnicze szkoły zawodowe to w dalszym ciągu uczniowie wstydzą się mówić, że są 

zainteresowaniem tym typem szkoły. Respondentka wyjaśnia uczniom, że rynek pracy nie jest w 

stanie wchłonąć tylu osób z wyższym wykształceniem, poza tym jej zdaniem bardzo wielu 

zawodów w tej chwili brakuje, przede wszystkim rzemieślników. Jak tłumaczy respondentka, 

bardzo trudno jej zmienić opinię uczniów na temat szkół zawodowych. Sytuacja jest na tyle 

absurdalna, że nawet uczniowie, którzy mają bardzo kiepskie wyniki w nauce, deklarują chęć 

pójścia do liceum ogólnokształcącego. Wszelkie próby odwiedzenia ich od tej decyzji kończą się 

niepowodzeniem. Takie postrzeganie szkolnictwa zawodowego z pewnością wynika z 

nieprzychylnego nastawienia nie tylko uczniów, ale również ich nauczycieli, rówieśników i 

rodziców.  

Doradca zawodowy ze Szkolnego Ośrodka Kariery w gimnazjum publicznym podkreśla, że to 

właśnie rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w podejmowaniu przez uczniów, 

zwłaszcza gimnazjalistów, decyzji. Ich opinia jest kluczowym czynnikiem, dlatego tak 

ważne jest włączenie rodziców w działania w zakresie doradztwa zawodowego. Respondentka 

opowiada o swoich doświadczeniach ze spotkania z rodzicami uczniów: 

W ubiegłym roku miałam taki przypadek, otóż mama była bardzo zainteresowana wyborem szkoły 

dla swojego syna. W kwestionariuszu, który wypełnił syn, wyraźnie wyszło, że ma 

zainteresowania raczej humanistyczne, że się interesuje muzyką, literaturą. W związku z tym 

rozmawialiśmy o dziennikarstwie muzycznym. Chłopiec był tym ewidentnie zainteresowany., 

natomiast jego mam stanowczo stwierdziła, że na pewno w tym kierunku nie będzie się kształcił, 

ponieważ to przedmioty ścisłe są przyszłościowe, szczególnie dla chłopców. [doradca zawodowy, 

SzOK, gimnazjum publiczne] 

Znaczenie opinii rodziców w podejmowaniu decyzji na temat wyboru szkoły i zawodu docenia 

również psycholog realizujący doradztwo zawodowe w gimnazjum publicznym. Z rozmów 

przeprowadzonych z uczniami wynika, że ich rodzice mają bardzo duży wpływ na ich wybory. W 

związku z tym, według psychologa, należy uświadomić rodziców jak funkcję pełnią. Rodzice 

powinni współpracować ze szkolnym doradcą zawodowym, aby mieć większą wiedzę na temat 

potrzeb rynku pracy i oferty edukacyjnej regionalnych i lokalnych szkół. Inny z doradców 

zawodowych, zatrudniony w gimnazjum publicznym, zwraca uwagę jeszcze na inny aspekt roli 

rodziców w dokonywaniu przez uczniów wyborów edukacyjno-zawodowych. W jego opinii wielu 

uczniów stara się za wszelką cenę sprostać oczekiwaniom rodziców, nawet wtedy, gdy nie są 

one zgodne z ich zainteresowaniami czy możliwościami. Chcą albo czują, że powinni podążać 

ścieżką obraną przez rodziców.  

Z kolei psycholog, prowadzący doradztwo zawodowe w gimnazjum publicznym, zauważa, że 

część uczniów wybiera daną szkołę tylko dlatego, że wybrała ją koleżanka czy kolega. Młodzież 

lubi dokonywać wyborów wspólnie z innymi. Dlatego też doradca zawodowy prowadzący SzOK 

w gimnazjum publicznym namawia uczniów do świadomego i przemyślanego podejmowania 
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decyzji odnośnie wyboru szkoły czy zawodu. Podczas zajęć tłumaczy gimnazjalistom, że w 

hierarchii kryteriów branych pod uwagę w dokonywaniu wyborów, na pierwszym miejscu nie 

powinna być ani opinia kolegów, ani odległość od miejsca zamieszkania.  

 

4.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Niestety, wśród wszystkich respondentów badania CAPI, 61% uważa, że występują jakieś 

czynniki, które utrudniają prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. 

Troska ta jest częściej deklarowana wśród respondentów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych 

(71%) i techników (70%), a nieco rzadziej pośród respondentów z gimnazjów (59%) 

i zasadniczych szkół zawodowych (56%). 

Podobnie jak w innych częściach tego raportu, należy zauważyć, że głównym problemem w 

prowadzeniu doradztwa zawodowego w szkołach jest brak funduszy. Jest to główny 

problem dla wszystkich typów szkół (od 67% do 73%). Kolejnym istotnym problemem jest brak 

czasu dla zadań doradztwa zawodowego, który wymieniany jest przez znacznie mniejszą ilość 

wszystkich respondentów (28%). Na tę barierę częściej zwracają uwagę respondenci będący 

przedstawicielami gimnazjów (30%) i ZSZ (36%), a rzadziej respondenci z techników i ZSP 

(17%). Co ciekawe, respondenci z technikum, dwa razy częściej niż w innych typach szkół, 

wymieniają brak zainteresowania ze strony rodziców (30%) oraz brak funduszy na etat dla 

doradcy zawodowego (20%) jako problemy, które ich dotyczą. Szczegóły zawiera poniższy 

wykres: 

Wykres 22. Ograniczenia  w prowadzeniu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie warszawskim, respondenci, którzy uważają, że prowadzenie doradztwa 

zawodowego jest utrudnione, N=178. 

Podobne opinie na temat ograniczeń w prowadzeniu doradztwa zawodowego wypowiadali 

respondenci badania jakościowego. Wielu doradców zawodowych zatrudnionych w gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych wymienia niedostateczne środki finansowe przeznaczone na ten 

cel jak główną barierę, która warunkuje jakość ich pracy.  
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Niekorzystna sytuacja finansowa rzutuje nie tylko na nierealność zatrudnienia w większym 

wymiarze etatowym doradcy zawodowego, ale również na to, że nie możliwe okazuje się 

prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w zaplanowanej formie. Doradca zawodowy, który 

prowadzi SzOK w gimnazjum publicznym narzeka na zbyt małą liczbę godzin, jaką dysponuje. 

Zmniejszenie liczby godzin, w których otwarty jest SzOK z piętnastu do sześciu, skutkuje tym, 

że adresatami doradztwa są uczniowie jedynie trzecich klas. Z podobnymi problemami boryka 

się następny doradca zawodowy, który również kieruje Szkolnym Ośrodkiem Kariery:  

Ten rok jest dla mnie bardzo ciężkim rokiem, z racji tego, że mam ograniczoną o połowę liczbę 

godzin. Zgłosiłam już pani dyrektor ten problem, ponieważ mam ciągłe poczucie, że nie jestem  w 

stanie zrealizować programu i nie zdążę przekazać uczniom wszystkich informacji. Najbardziej 

martwię się o klasy trzecie, które za kilka miesięcy skończą gimnazjum i to właśnie im najbardziej 

jest potrzebna pomoc w zakresie doradztwa zawodowego. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum 

publiczne] 

Doradca zawodowy prowadzący SzOK w gimnazjum publicznym zauważyła problem natury 

finansowej, kiedy podczas szkolenia organizowanego przez pracownię testów psychologiczno-

pedagogicznych zapoznała się z interesującą ofertą narzędzi do przeprowadzania diagnozy 

pedagogicznej, psychologicznej, doradczej i okazało się, że właśnie ze względów finansowych 

nie jest możliwy ich zakup. Czynnik finansowy blokuje również działania innego doradcy 

zawodowego, również prowadzącego SzOK w gimnazjum. W tym przypadku respondentka 

zwraca uwagę na brak wystarczającej sumy środków finansowych, który uniemożliwia 

organizację niektórych form doradztwa zawodowego, tj. różnego rodzaju wyjść, wycieczek, 

spotkań. Tego typu formy doradztwa zawodowego często wiążą się z ponoszeniem konkretnych 

wydatków, m.in. na wynajem autokaru.  

Kolejną barierą stojącą na przeszkodzie prawidłowej realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

jest brak godzin w siatce zajęć. W jednym z zespołów szkół zawodowych, pracownik szkoły 

prowadzący doradztwo zawodowe zwraca uwagę, że barierą w wykonywaniu jego pracy jest 

konstrukcja planu zajęć. Okazało się, że nie jest możliwe stworzenie takiego planu zajęć, który 

pozwalałby uczniom wszystkich klas na uczestniczenie w zajęciach z doradztwa zawodowego. W 

godzinach, kiedy można przyjść do doradcy zawodowego na spotkania indywidualne albo brać 

udział w organizowanych zajęciach grupowych, część klas skończyła już zajęcia lekcyjne lub ma 

zajęcia z przedmiotów, z których uczniowie nie mogą zostać zwolnieni.  

Z kolei doradca zawodowy pracujący w gimnazjum problem widzi w tym, że uczniowie, 

szczególnie w klasach trzecich, mają bardzo napięty plan nauki:  

Trzecia klasa gimnazjum to czas egzaminów próbnych, różnych testów, potem prawdziwych 

egzaminów, zaliczeń semestralnych. Poza tym nie można zapominać, że nauczyciele muszą 

wypracować odpowiednią liczbę godzin, czyli zrealizować podstawę programową. Wszystko to w 

pewnym stopniu stwarza barierę do prowadzenia doradztwa zawodowego, ponieważ ogranicza 

prowadzenie zajęć, organizowanie wycieczek. Ale ja to doskonale rozumiem i wiem, że trzeba 

umiejętnie zrównoważyć wszystkie te czynniki. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Opiekun SzOK w jednym z badanych gimnazjów zauważa, że często utrudnieniem w pracy jest 

jej nieprzewidywalność. Jak podkreśla, musi być zawsze przygotowany do zajęć, ponieważ w 

ostatniej chwili dowiaduje się, że będzie miał zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, ze 

względu na nieobecność innego nauczyciela.  

Natomiast według pedagoga, prowadzącego doradztwo zawodowe w zespole szkół 

zawodowych, barierą do prowadzenia tego typu zajęć jest brak odpowiednich narzędzi. 
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Pedagog sugeruje, że przygotowaniem materiałów i narzędzi wspomagających pracę doradców 

zawodowych powinny zająć się, takie instytucje jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

Z jednej strony szkoły mają obowiązek realizować doradztwo zawodowe, a z drugiej – nikt nie 

zatroszczył się z wyposażenie szkół w odpowiednie i dobrze opracowane narzędzia. [pedagog, 

zespół szkół ponadgimnazjalnych] 

Generalnie doradca zawodowy w jednym z zespołów szkół zawodowych nie dostrzega barier w 

funkcjonowaniu SzOK i prowadzeniu doradztwa zawodowego w szkole, ewentualnie pewne 

trudności w pracy wynikają z braku przekonania uczniów odnośnie potrzeby doradztwa 

zawodowego. Uczniowie sceptycznie podchodzą do doradztwa zawodowego, niechętnie 

uczestniczą w spotkaniach indywidualnych, ponieważ jak tłumaczą nie mają potrzeby 

pogłębienia wiadomości usłyszanych podczas zajęć grupowych.  

Należy dodać, że wielu doradców zawodowych nie dostrzega żadnych barier w realizacji 

doradztwa zawodowego w szkole. Ani jeden z respondentów nie widzi barier prawnych w 

prowadzeniu doradztwa zawodowego, co może świadczyć o dostosowaniu przepisów prawnych 

do realiów panujących w szkole. Tak samo jest w przypadku barier mentalnościowych. Żaden z 

respondentów nie narzekał na niechęć ze strony dyrekcji szkoły do prowadzenia zajęć z 

doradztwa zawodowego. Wręcz przeciwnie, doradcy zawodowi i pracownicy szkół zajmujący się 

doradztwem zawodowym podkreślają, że dyrekcje ich szkół widzą ogromną potrzebę i 

zasadność realizacji działań w tym zakresie.  

 

4.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

Zebrane w ramach badania informacje dostarczają dobrych praktyk w zakresie realizacji 

doradztwa zawodowego w szkołach. Wszystkie przytoczone inicjatywy szkół ułatwiają 

podejmowanie decyzji w zakresie edukacji i wspomagają uczniów w zdobywaniu kwalifikacji 

potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy.   

Jedną z inicjatyw, o której należy wspomnieć, jest powstanie Szkolnych Ośrodków Kariery. 

Wszystkie biorące udział w badaniu SzOK–i zostały utworzone w latach 2003-2005 w ramach 

programu powstawania Szkolnych Ośrodków Kariery. Za finansowanie programu odpowiadało 

Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej, a jego obsługą zajmowały się Ochotnicze Hufce 

Pracy. Dzięki grantom OHP powstające SzOK–i zostały wyposażone w sprzęt komputerowy 

i elektroniczny oraz pomoce metodyczne dla doradców zawodowych, m.in. programy 

multimedialne i literaturę przedmiotu. Co istotne, granty OHP obligowały Szkolne Ośrodki 

Kariery do działalności w takim wymiarze, w jaki występowano o grant oraz do funkcjonowania 

przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy. Po tym okresie działalność Szkolnych Ośrodków 

Kariery miała zostać dostosowana do panujących warunków i możliwości. Fakt, że one nadal 

istnieją w badanych szkołach, wynika ze świadomej woli dyrekcji szkół i/lub organów 

prowadzących. Z rozmów przeprowadzonych z doradcami zawodowymi prowadzącymi Szkolne 

Ośrodki Kariery można wywnioskować, że dyrekcje szkół oraz organy je prowadzące 

przywiązują dużą wagę do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego poprzez działalność 

SzOK-ów. Wszystkie osoby, którym powierzono opiekę nad SzOK-ami, są niezwykle 

zaangażowane w swoją pracę i wykonują swoje zdania z największą starannością i rzetelnością.  
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Na kolejną dobrą praktykę zwraca uwagę doradca zawodowy zatrudniony w jednym z badanych 

zespołów szkół zawodowych. Zadeklarował, że szkoła uczestniczy w projekcie, którego celem 

jest zwiększenie szans kilkuset uczniów ze szkół zawodowych i technikum, na dokonanie 

trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Projekt współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa” Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki). Jak zapewniają opiekunowie, dzięki udziałowi w projekcie, 

uczeń będzie bardziej świadomy swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji 

edukacyjnych i zawodowych, podniesie się poziom jego umiejętności, poza tym otrzyma 

wsparcie w podejmowaniu trafnych wyborów edukacyjnych, zawodowych i życiowych. 

Założeniem projektu jest także wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród uczniów i 

wsparcie polegające na omówieniu wszelkich aspektów prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Doradcy zawodowi i trenerzy pomagają w sporządzeniu dla każdego uczestnika 

indywidualnego planu działania, który ułatwi realizację przyjętych celów. W ramach badania w 

subregionie warszawskim napotkano na inny przykład szkoły, która również wykorzystała 

możliwość realizowania projektów unijnych skierowanych do uczniów. Podobnie, jak poprzedni, 

projekt realizowany jest przy wsparciu środków finansowanych z Działania 9.2. PO KL. 

Realizacja projektu odbywa się w zespole szkół zawodowych i dotyczy podniesienia kompetencji 

kluczowych 200 uczniów w ciągu 3 lat z wykorzystaniem nowatorskiej w skali kraju metody 

kształcenia zawodowego, służącej zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy. W ramach 

projektu zaplanowano grupowe i indywidualne konsultacje uczniów z doradcą zawodowym i 

psychologiem.  

Z całą pewnością dobrą praktyką jest przedsięwzięcie organizowane od 10 lat przez fundację, 

której działalność polega na wsparciu uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu 

dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej poprzez coroczną organizację całodniowych 

praktyk w zakładach pracy. Szkoła zainteresowana udziałem w przedsięwzięciu powinna 

powołać szkolnego koordynatora tej akcji, który z kolei powinien uzyskać zgodę dyrekcji, 

zapoznać radę pedagogiczną i radę rodziców z założeniami i przebiegiem programu. Następnym 

jego obowiązkiem jest zgłoszenie szkoły na stronie internetowej. Po zgłoszeniu szkoła 

otrzymuje: dostęp do materiałów edukacyjnych, dostęp do oferty firm, możliwość zgłaszania 

firm związanych ze szkołą oraz pakiet materiałów (Karty Ucznia, informatory dla wolontariuszy, 

plakaty). Uczniowie mają możliwość wyboru jednej firmy z listy biorących udział w akcji 

pracodawców, po czym spędzają w niej cały dzień, gdzie, pod kierunkiem opiekuna, obserwują 

pracowników i uczestniczą w wykonywaniu prostych czynności. W ostatnim roku w tym 

przedsięwzięciu wzięło udział prawie 50 tys. uczniów z ok. 650 szkół ponadgimnazjalnych oraz 

około 19 tysięcy firm i instytucji z całego kraju. Dzięki współpracy z wieloma firmami i 

instytucjami, również tymi dużymi i powszechnie znanymi, projekt umożliwia uczniom: odbycie 

kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, zweryfikowanie swoich wyobrażeń o 

wymarzonym zawodzie, pozyskanie informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy 

predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku 

pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem 

firmą. Poprzez tego typu przedsięwzięcie udało się włączyć środowisko przedsiębiorców w 

edukację młodych ludzi oraz stworzyć nowatorską płaszczyznę przekazywania młodzieży wiedzy 

o funkcjonowaniu na rynku pracy. Warto dodać, że Prezydent RP Bronisław Komorowski objął 

patronatem omawiane przedsięwzięcie. Uczestniczą w nim uczniowie jednego z badanych 

zespołów szkół zawodowych. 
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Poza tym liczni respondenci, zwłaszcza opiekunowie Szkolnych Ośrodków Kariery podkreślają, 

że dobrą praktyką były regularnie organizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej szkolenia dla doradców zawodowych. Najwięcej szkoleń w tym 

zakresie było prowadzonych w okresie powstawania Szkolnych Ośrodków Kariery.  

Dobrą praktyką, wartą naśladowania jest organizowanie spotkań z przedstawicielami 

zawodów oraz z absolwentami konkretnych szkół. Zarówno uczniowie, jak i pracownicy 

szkół prowadzący doradztwo zawodowe podkreślają jak ważne są dla młodych ludzi spotkania z 

osobami, które na podstawie własnego doświadczenia mogą przekazać interesujące informacje 

na temat danego zawodu czy szkoły. Spotkania z osobami reprezentującymi różne zawody albo 

będące przedstawicielami szkół organizowane są przede wszystkim w gimnazjach, rzadziej w 

szkołach ponadgimnazjalnych.  Podczas tego typu spotkań młodzież ma okazję zapoznać się z 

różnymi aspektami pracy w danym zawodzie czy nauki w danej szkole. Przykładowo, doradca 

zawodowy pracujący w gimnazjum opowiedział o sądzie, do którego w ramach zajęć z 

doradztwa zawodowego uczniowie przychodzą i mają okazję uczestniczyć w rozprawie, 

dowiedzieć się wielu informacji, choćby na temat struktury sądownictwa, zawodach jakie 

wykonują pracownicy sądu. Poza tym uczniowie mieli możliwość poznać pracę geodety, 

policjanta, zorganizowane zostały wycieczki do zakładu rehabilitacji ruchowej, do piekarni, do 

gazety, do lokalnego radia, do dużego zakładu przetwórstwa spożywczego. Również inny 

doradca zawodowy, prowadzący Szkolny Ośrodek Kariery w gimnazjum, deklaruje, że stara się 

w trzecich klasach zorganizować zawsze trzy spotkania z osobami, które przyjdą i przybliżą swój 

zawód. Respondentka wymieniła przedstawicieli następujących zawodów: weterynarz, architekt 

krajobrazu, pracownik banku, dziennikarz, pracownik socjalny, lekarz, policjant, wojskowy, 

fryzjer, kosmetyczka, dietetyk. Niezwykle cenne i inspirujące są dla uczniów przykłady sukcesu. 

Część młodych ludzi nie wierzy we własne możliwości, część nie ma wystarczających informacji 

na temat wybranego zawodu i szkoły, część z nich nie wie co chciałaby robić w życiu, ale 

z pewnością wszystkim tym osobom przydadzą się takie doświadczenia.  

 

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 

Wniosek Rekomendacja 

Największą barierą w prowadzeniu doradztwa 

zawodowego w szkołach gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych są niewystarczające środki 

finansowe przeznaczone na ten cel (ok. 70% 

respondentów CAPI wskazało ten problem). W 

skutek czego niemożliwe jest zatrudnienie doradcy 

zawodowe w oczekiwanym wymiarze etatu, 

nierealne jest również zakupienie ciekawych 

narzędzi i programów komputerowych 

wspomagających pracę doradcy zawodowego.  

Należy w miarę możliwości zwiększyć środki 

finansowe przeznaczane na doradztwo zawodowe, 

ale przede wszystkim należy wykorzystać potencjał, 

jaki mają wszystkie instytucje prowadzące 

doradztwo zawodowe. W subregionie warszawskim 

jest wiele instytucji, które ze względu na brak 

współpracy nie wykorzystują wszystkich możliwości 

poprawy sytuacji. Należy dokonać podziału zadań 

między instytucje zajmujące się realizacją działań 

na rzecz wyborów edukacyjno-zawodowych 

uczniów. Koordynacją współpracy pomiędzy 

różnymi instytucjami powinny się zająć organy 

prowadzące szkoły. 
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Fakt, że doradztwo zawodowe prowadzone w 

szkołach nie jest ujęte w programie nauczania, 

niekorzystnie wpływa na skuteczność i jakość usług 

w tym zakresie. W konsekwencji usługi świadczone 

są doraźnie, przede wszystkim podczas godzin 

wychowawczych i na zastępstwach. W żadnej z 

badanych szkół w subregionie warszawskim 

doradztwo zawodowe nie zostało ujęte w planie 

lekcji. Rzadko która z badanych szkół posiada 

znaną i stałą liczbę spotkań z daną klasą.  

Należy stworzyć warunki i możliwości do 

prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. W 

każdej szkole powinien być zatrudniony doradca 

zawodowy lub osoba odpowiadająca za te zadania 

powinna mieć wyodrębniony czas przeznaczony na 

ich realizację. Powinien zostać opracowany 

standardowy i jednolity program nauczania z 

doradztwa zawodowego dla każdego typu szkoły. 

Zasadne wydaje się również wprowadzenie 

podręcznika dla doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach.  

W znacznej części szkół nie został zatrudniony 

doradca zawodowy, a doradztwo zawodowe 

zostało powierzone psychologom, pedagogom, 

innym nauczycielom. Tylko 10% szkół zatrudniło 

doradcę zawodowego. Badanie wykazało, że takie 

rozwiązanie skutkuje: 

a) niższą efektywnością prowadzonych zajęć, 

b) brakiem wystarczającej ilości czasu na 

prowadzenie działań doradczych ze względu 

na konieczność łączenia wielu obowiązków i 

niemożliwość skupienia się tylko i wyłącznie na 

doradztwie zawodowym, 

c) mniejszą skłonnością do podwyższania swoich 

kwalifikacji w zakresie doradztwa 

zawodowego, 

d) niższą świadomością uczniów i ich rodziców 

odnośnie prowadzonego w szkole doradztwa 

zawodowego. Zebrane informacje świadczą o 

tym, że nie zawsze psycholog, pedagog 

szkolny czy inny nauczyciel jest utożsamiany z 

doradcą zawodowym, w związku czym nie 

posiada autorytetu w tej dziedzinie.   

Należy wprowadzić obowiązek zatrudnienia doradcy 

zawodowego w każdej szkole lub wyznaczania do 

tej roli pracownika szkoły z wyodrębnionym czasem 

na realizację zajęć z zakresu doradztwa, 

niekoniecznie w pełnym wymiarze etatu. Wymiar 

etatu powinien być uzależniony od możliwości 

finansowych, potrzeb i wielkości konkretnej szkoły. 

Doradcą zawodowym powinna być osoba mająca 

właściwe i kierunkowe wykształcenie, 

doświadczenie w pracy z młodzieżą, odpowiednie 

cechy osobowościowe do wykonywania działań 

doradczych.  

Materiały dydaktyczne, z których korzystają 

pracownicy szkół zajmujących się doradztwem 

zawodowym najczęściej pochodzą ze szkoleń 

finansowanych z grantów, a które odbywały się 

kilka lat temu. Ponadto, z badania 

przeprowadzonego w subregionie warszawskim 

wynika, że uczniowie znacznie bardziej 

zainteresowani są zdobywaniem wiedzy na temat 

ścieżek kształcenia i rynku pracy za pomocą 

narzędzi wykorzystujących najnowsze trendy i 

techniki społecznościowe (np. gry internetowe).  

Rekomenduje się uaktualnienie narzędzi i 

materiałów dla doradców zawodowych. Powinny 

być one dobrej jakości, tzn. powinny być 

merytoryczne, opracowane przez specjalistów z 

różnych dziedzin, zawierać najnowsze informacje 

na temat systemu kształcenia oraz potrzeb rynku 

pracy, przedstawione w sposób ciekawy i 

przystępny dla uczniów. Rekomenduje się również 

przygotowanie narzędzi i materiałów dla doradców 

zawodowych w podziale na typy szkół i poziomy 

nauczania.  

Większość doradców zawodowych zatrudnionych w 

gimnazjach skupia się na badaniu preferencji i 

predyspozycji zawodowych, nierzadko zupełnie 

pomijając aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy. 

Przyczyny takiej sytuacji można upatrywać w tym, 

że często doradztwem zawodowym zajmują się 

psychologowie i pedagodzy szkolni, dla których 

„miękkie” tematy są bliższe. Badanie wykazało, że 

Należy uświadomić doradcom zawodowym 

znaczenie znajomości rynku pracy oraz stworzyć 

system współpracy urzędów pracy/obserwatoriów 

rynku pracy z doradztwem zawodowym w szkołach 

i instytucjach świadczących usługi w zakresie 

doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Urzędy pracy 

powinny zadbać o organizację konferencji, szkoleń, 
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mimo że w szkołach ponadgimnazjalnych częściej 

niż w gimnazjach omawiane są zagadnienia 

związane z rynkiem pracy, to zapotrzebowanie i 

uczniów ZSZ i techników tematami w zakresie 

potrzeb rynku pracy nie jest zaspokojone. 

Uczniowie Ci wykazują duże zainteresowanie 

uzyskaniem konkretnych i przydatnych informacji 

pozwalających i ułatwiających im wejście na rynek 

pracy. Poza tym, z badania wynika, że 

pracownikom gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzącym doradztwo 

zawodowe brakuje wiedzy o rynku pracy. 

warsztatów przedstawiających wyniki najnowszych 

badań i analiz w zakresie lokalnego rynku pracy. 

 

Znaczna część pracowników szkół i instytucji 

prowadzących doradztwo zawodowe, z którymi 

zostały przeprowadzone IDI narzeka na małą 

ofertę szkoleń podnoszących ich kwalifikacje w 

zakresie działań doradczych dla młodzieży.  

KOWEZiU powinien włączyć się w organizację 

szkoleń, warsztatów dla doradców zawodowych, 

których finansowanie mogłoby pochodzić ze 

środków unijnych w ramach perspektywy 

finansowej na lata 2014-2020. 

Zaangażowanie rodziców w wybory edukacyjne i 

zawodowe ich dzieci jest niskie. Rodzice nie mają 

świadomości znaczenia decyzji, jaką muszą podjąć 

ich dzieci, do których często nie są przygotowane. 

Z opinii doradców zawodowych pracujących w 

szkołach oraz innych instytucjach (poradaniach, 

jednostkach OHP) wynika, że rola rodziców w 

wyborach edukacyjnych i zawodowych jest bardzo 

ważna, zwłaszcza w gimnazjach. Respondenci 

przestrzegają rodziców przed narzucaniem 

własnych poglądów i zachęcają do świadomego 

podejmowania decyzji we współpracy z dzieckiem i 

doradcą zawodowym.  

Należy włączyć rodziców do systemu doradztwa 

zawodowego, poprzez: 

 zapraszanie rodziców na spotkania z doradcą 

zawodowym,  

 przekazywanie rodzicom informacji na temat 

pracy doradcy w szkole podczas zebrań 

rodziców i uświadamianie wagi decyzji, jaką 

muszą podjąć ich dzieci, 

 zachęcanie rodziców, którzy tej pomocy 

potrzebują, do aktywnej współpracy z doradcą 

zawodowym.  

Doradcy zawodowi zwracają uwagę na bardzo małe 

zainteresowanie uczniów w subregionie 

warszawskim zasadniczymi szkołami zawodowymi 

oraz technikami. Nawet gimnazjaliści ze słabymi 

wynikami w nauce deklarują chęć wyboru liceum 

ogólnokształcącego. Większość uczniów ZSZ i 

rodziców innych uczniów ZSZ, z którymi zostały 

przeprowadzone IDI, przyznaje, że uczęszczają do 

ZSZ tylko dlatego, że nie poradzili sobie lub nie 

poradziliby sobie w technikum. 

Należy zmieniać nastawienie i opinie uczniów i ich 

rodziców na temat szkolnictwa zawodowego. 

Wydaje się zasadne prowadzenie następujących 

działań mających na celu zmianę postawy: 

 przedstawianie przykładów zawodów 

deficytowych, 

 prezentowanie potrzeb lokalnego rynku pracy i 

możliwości realnego zatrudnienia, 

 wyjaśniania, że kończąc ZSZ lub technikum, 

jak najbardziej można kontynuować naukę. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

5.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Tabela 3. Wnioski i rekomendacje dot. form współpracy szkół z instytucjami  

Wniosek Rekomendacja 

Zebrane informacje dowodzą, że szkoły w 

niewielkim stopniu współpracują z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie 

doradztwa zawodowego (jedynie 14% szkół 

deklaruje współpracę). Z jednej strony pracownicy 

Należy włączyć wszystkie instytucje związane z 

funkcjonowaniem rynku pracy do systemu 

doradztwa zawodowego, w szczególności poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, ponieważ jak 

wykazało badanie mimo znacznej liczby tych 
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szkół zajmujący się doradztwem zawodowym 

zwracają uwagę, że ich etatowe zatrudnienie jest 

niedostateczne, a z drugiej strony w niewielkim 

stopniu korzystają oni z pomocy poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. Badanie wykazało 

również niejasny podział zadań między różnymi 

instytucjami zaangażowanymi w doradztwo 

zawodowe.  

W subregionie warszawskim zaobserwowano tylko 

nieliczne przykłady współpracy szkół z 

powiatowymi urzędami pracy (8% szkół deklaruje 

współpracę). 

Zebrane dane pozwalają stwierdzić, że mimo 

bardzo małej liczby jednostek OHP w subregionie 

warszawskim, udało się tym instytucjom 

nawiązywać współpracę z największą liczbą szkół 

(33-35% szkół deklaruje współpracę) 

instytucji, współpraca ze szkołami w ramach 

działań doradczych jest znikoma. Powinno się 

organizować wspólne spotkania mające na celu 

omówienie i rozdzielenie zadań pomiędzy 

poszczególne instytucje, tak aby nie dochodziło do 

ich dublowania. Działania podejmowane przez 

poszczególne jednostki powinny być wobec siebie 

komplementarne. 

 

Współpraca z pracodawcami nawiązywana jest 

tylko w około jednej trzeciej badanych szkół. 

Gimnazja znacznie rzadziej współpracują z 

pracodawcami, a te, które to robią, przede 

wszystkim zapraszają do szkoły przedstawicieli 

różnych zawodów. Natomiast w szkołach 

ponadgimnazjalnych współpraca z pracodawcami 

często sprowadza się do organizacji praktyk 

zawodowych. 

Szkoły powinny zapraszać przedstawicieli różnych 

zawodów do udziału w zajęciach z doradztwa 

zawodowego i organizować wycieczki do zakładów 

pracy, ponieważ dzięki takiej współpracy z 

pracownikami i pracodawcami, uczniowie zyskaliby 

wiedzę na temat specyfiki danego zawodu oraz 

funkcjonowania przykładowych przedsiębiorstw. 

Należy również zainteresować firmy włączeniem się 

w działania w zakresie doradztwa zawodowego, 

poprzez umożliwienie szkołom zapoznanie się z ich 

zakładem pracy. Na takiej współpracy pracodawcy 

zyskaliby możliwość zaprezentowania własnej 

działalności, zachęcenia do aplikowania na wolne 

stanowiska pracy, zareklamowania własnych 

produktów i usług, a także mieliby możliwość 

ułatwienia młodym ludziom podejmowania decyzji 

związanych z wyborem kształcenia i zawodu. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

5.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Tabela 4. Wnioski i rekomendacje dot. możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Wniosek Rekomendacja 

Zidentyfikowano dobre praktyki, głównie w 

zakresie stworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery, 

realizacji projektów unijnych i przedsięwzięć 

włączających pracodawców do systemu doradztwa 

zawodowego. Jednocześnie badanie wykazało, że 

środowisko doradców zawodowych jest zamknięte i 

nie występuje wymiana doświadczeń w zakresie 

doradztwa zawodowego między szkołami.   

Upowszechnieniu zidentyfikowanych w tym badaniu 

oraz innych dobrych praktyk będą sprzyjać 

spotkania doradców zawodowych, przynajmniej 

takie organizowane lokalnie przez organy 

prowadzące szkoły, umożliwiające wymianę 

doświadczenia między osobami z różnych szkół i 

instytucji zewnętrznych działających w zakresie 

doradztwa (OHP, poradnie, organizacje 

pozarządowe, PUP, itp.). 

Tylko jedna piąta badanych szkół korzysta z 

możliwości dofinansowania działań doradczych na 

Należy zachęcić szkoły do ubiegania się o wsparcie 

realizacji projektów związanych z podnoszeniem 
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rzecz uczniów ze środków Unii Europejskiej.  wiedzy uczniów w zakresie wyboru szkoły i zawodu 

w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 

2014-2020. Zgodnie z dokumentem  

„Programowanie perspektywy finansowej 2014-

2020 – uwarunkowania strategiczne” z maja 2012 

r. proponowane jest dofinansowanie działań 

zakładających m.in. rozwój szkolnictwa 

zawodowego, promocję edukacji zawodowej i 

technicznej. 

W szkołach, w których funkcjonują Szkolne Ośrodki 

Kariery, jakość i efektywność prowadzonego 

doradztwa zawodowego jest wyższa. Opiekunowie 

SzOK-ów najczęściej mają potwierdzone 

kwalifikacje zawodowe (dyplom studiów 

podyplomowych w tym zakresie), dysponują 

większą liczbą godzin poświęconych na doradztwo 

zawodowe w porównaniu do pracowników szkół 

mających również inne obowiązki, poza tym mają 

długoletnie doświadczenie w pracy. Częściej w 

porównaniu ze szkołami, w których nie ma SzOK, 

organizowane są spotkania z przedstawicielami 

zawodów, wycieczki do zakładów pracy, różnego 

rodzaju przedsięwzięcia i projekty związane z 

wyborem ścieżki kształcenia i zawodu.   

Właściwe wydaje się kontynuowanie idei tworzenia 

Szkolnych Ośrodków Kariery w gimnazjach i 

szkołach ponadgimnazjalnych. W każdym SzOK 

zatrudniony byłby doradca zawodowy, a w miarę 

możliwości szkoły/organu prowadzącego dyżury 

pełniliby inni specjaliści, np. psycholog, pedagog 

szkolny, kierownik praktyk oraz specjaliści z innych 

instytucji prowadzących doradztwo zawodowe.  

 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Streszczenie 

Analiza zebranego materiału podczas badania pt. „Rola doradztwa zawodowego” pozwala 

wysnuć następujące wnioski: 

Podczas badania ustalono, że obowiązek wynikający z ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, mówiący o tym, że system oświaty zapewnia przygotowywanie uczniów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia, jest powszechnie stosowany. Świadczą o tym odsetki 

respondentów badania CAPI deklarujących systematyczne udzielanie uczniom aktualnych 

informacji edukacyjnych i zawodowych (96%) i regularną pomoc uczniom w świadomym 

planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej poprzez prowadzenie zajęć grupowych 

oraz indywidualnych spotkań z uczniami i ich rodzicami (92%). Zakres tematów poruszanych 

podczas zajęć z doradztwa zawodowego jest szeroki, począwszy od samopoznania, poprzez 

omówienie ścieżek kształcenia i kariery, do praktycznych informacji na temat potrzeb rynku 

pracy. 

Tylko nieliczne badane szkoły zdecydowały się na zatrudnienie wykwalifikowanego doradcy 

zawodowego. W większości przypadków działania doradcze prowadzone są przez pedagogów, 

psychologów szkolnych i nauczycieli. Podczas badania ustalono, że pracownicy szkół 

prowadzący doradztwo zawodowe mają średnio 7-letnie doświadczenie w pracy na tym 

stanowisku. Materiały dydaktyczne, które wykorzystują pracownicy szkół realizujący doradztwo 

zawodowe często są już nieaktualne i nie są interesujące dla uczniów. Zdecydowana większość 

respondentów przyznaje, że prowadzi samokształcenie w oparciu o strony internetowe oraz 

materiały drukowane, jak również uczestniczy w szkoleniach (ok. 70%). Jednocześnie 
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podkreślają, że bardzo często formy doskonalenia zawodowego nie wiążą się z żadnymi 

dodatkowymi kosztami, ponieważ zajęcia są bezpłatne albo koszty pokrywa szkoła (ok. 73%). 

Respondenci zwracają również uwagę, że oferta instytucji i firm szkoleniowych nie jest 

wystarczająca.  

Uczniowie biorący udział w badaniu posiadają niewielką wiedzę na temat doradztwa 

zawodowego, nie mają także świadomości jego znaczenia. Tylko czterech z dziesięciu uczniów 

uczestniczyło w spotkaniach z doradcą zawodowym, i jak wskazują, zajęcia te polegały głównie 

na poznaniu własnych predyspozycji i preferencji zawodowych. Tylko jeden z uczniów, którzy 

brali udział w zajęciach z doradztwa zawodowego zadeklarował, że zajęcia pomogły mu w 

podjęciu decyzji na temat szkoły i zawodu. Badanie wykazało, że większość uczniów podejmuje 

decyzje związane z wyborem szkoły i zawodu bez szczegółowej analizy oferty edukacyjnej 

i potrzeb regionalnego rynku pracy (60%).  

Zebrane informacje wskazują, że rodzice mają niewielką wiedzę na temat doradztwa 

zawodowego i realiów rynku pracy. Należy podkreślić, że tylko nieliczni rodzice wiedzieli, że w 

szkole, do której uczęszcza ich dziecko, prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Praca 

doradców byłaby bardziej skuteczna i efektywna, jeśli rodzice mieliby większą świadomość 

istnienia doradztwa zawodowego w szkołach i innych instytucjach świadczących usługi doradcze 

na rzecz wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży (poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy). Z opinii doradców zawodowych 

pracujących w szkołach oraz innych instytucjach wynika, że rola rodziców w wyborach 

edukacyjnych i zawodowych jest bardzo ważna, zwłaszcza w gimnazjach. Przestrzegają oni 

rodziców przed narzucaniem własnych poglądów i zachęcają do świadomego podejmowania 

decyzji we współpracy z dzieckiem i doradcą zawodowym. 

Mimo zaledwie 4 jednostek OHP działających w subregionie warszawskim, udało się tym 

instytucjom nawiązać współpracę z większą liczbą szkół niż poradniom psychologiczno-

pedagogicznym, których liczba wynosi 70. Badanie ilościowe wykazało, że tylko 14% szkół 

deklaruje współpracę z poradnią w zakresie działań związanych z doradztwem zawodowym, 

podczas gdy 35% szkół współpracuje z Młodzieżowymi Centrami Kariery OHP i 33% z Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej OHP. Poza tym około 8% badanych szkół przyznało, że w 

ramach doradztwa zawodowego współpracuje z powiatowymi urzędami pracy. Z pracodawcami 

znacznie częściej współpracują technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły 

ponadgimnazjalne - w porównaniu do gimnazjów. Spowodowane to jest obowiązkiem realizacji 

praktyk zawodowych. Należy jednak docenić, że w niektórych gimnazjach, zwłaszcza w tych, w 

których istnieje Szkolny Ośrodek Kariery, organizowane są spotkania z przedstawicielami 

rożnych zawodów.  

Efektywność i jakość prowadzonych zajęć nie jest wysoko oceniana przez badanych. Po 

pierwsze dlatego, że według wielu respondentów szkoły nie zostały wyposażone w odpowiednie 

narzędzia i środki finansowe umożliwiające prawidłowe realizowanie obowiązku prowadzenia 

doradztwa zawodowego. Po drugie, doradztwo zawodowe prowadzone w szkołach nie zostało 

ujęte w siatce zajęć, co skutkuje tym, że pomoc doradcza świadczona jest doraźnie, przede 

wszystkim podczas godzin wychowawczych i na zastępstwach. Po trzecie, tylko w jednej 

dziesiątej szkół zatrudniono doradcę zawodowego, a w pozostałych szkołach działania doradcze 

świadczone są przez psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli, którzy swój czas muszą 

dzielić pomiędzy zajęcia z doradztwa zawodowego i inne przypisane im zadania Większość 

psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach skupia się na 
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badaniu preferencji i predyspozycji zawodowych, nierzadko zupełnie pomijając aktualne 

potrzeby lokalnego rynku pracy. Badanie wykazało, że mimo iż w szkołach ponadgimnazjalnych, 

częściej niż w gimnazjach, omawiane są zagadnienia związane z rynkiem pracy, to 

zapotrzebowanie i uczniów ZSZ i techników tematami w zakresie potrzeb rynku pracy nie jest 

zaspokojone. Uczniowie Ci wykazują duże zainteresowanie uzyskaniem konkretnych 

i przydatnych informacji pozwalających i ułatwiających im wejście na rynek pracy. Poza tym z 

badania wynika, że pracownikom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzącym 

doradztwo zawodowe brakuje wiedzy na temat realiów rynku pracy. 

W opinii badanych doradców zawodowych największą barierą dotyczącą możliwości realizacji 

doradztwa zawodowego w ogóle oraz dotyczącą organizacji i przebiegu doradztwa zawodowego 

w konkretnej szkole jest trudna sytuacja finansowa. Problemy finansowe sprawiają, że brakuje 

środków, głównie na etaty dla doradców zawodowych w wymiarze zapewniającym stałą 

i rzetelną pomoc uczniom, na zakup ciekawych narzędzi i programów komputerowych 

wspomagających pracę doradcy zawodowego, na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego 

w zaplanowanej formie i zakresie . Ponadto w jednym z zespołów szkół zawodowych, pracownik 

szkoły prowadzący doradztwo zawodowe zwraca uwagę, że barierą w wykonywaniu jego pracy 

jest konstrukcja planu zajęć. Okazało się, że nie jest możliwe stworzenie takiego planu zajęć, 

który pozwalałby uczniom wszystkich klas na uczestniczenie w zajęciach z doradztwa 

zawodowego. W godzinach, kiedy można przyjść do doradcy zawodowego na spotkania 

indywidualne albo brać udział w organizowanych zajęciach grupowych, część klas skończyła już 

zajęcia lekcyjne lub ma zajęcia z przedmiotów, z których uczniowie nie mogą zostać zwolnieni. 

Z kolei doradca zawodowy pracujący w gimnazjum problem widzi w tym, że uczniowie, 

szczególnie w klasach trzecich, mają bardzo napięty plan nauki.  

Do „dobrych praktyk”, zidentyfikowanych w trakcie badania, które ułatwiają podejmowanie 

decyzji w zakresie edukacji i wspomagają uczniów w zdobywaniu kwalifikacji potrzebnych do 

wykonywania przyszłej pracy, należą przede wszystkim: powstanie Szkolnych Ośrodków Kariery, 

realizacja projektów unijnych oraz przedsięwzięć zakładających pomoc młodzieży 

w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. 

Główne rekomendacje z badania obejmują: 

 Rekomenduje się zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na doradztwo 

zawodowe.  

 Warto zatrudnić w szkole doradcę zawodowego lub jednoznacznie wyodrębnić czas 

przeznaczany na zajęcia z doradztwa zawodowego przez pracowników szkoły realizujących 

również inne zadania (np. pedagoga lub psychologa szkolnego). 

 Należy kontynuować ideę Szkolnych Ośrodków Kariery.  

 Rekomenduje się identyfikację, a następnie upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie 

doradztwa zawodowego poprzez organizację spotkań doradców zawodowych. 

 Powinno się wyposażyć pracowników szkół i instytucji prowadzących doradztwo zawodowe 

w aktualne i rzetelne narzędzia i materiały dydaktyczne, jak również umożliwić im 

podwyższanie kwalifikacji poprzez organizację merytorycznych szkoleń i kursów.  

 Należy wykorzystać potencjał wszystkich instytucji prowadzących doradztwo zawodowe 

poprzez zdefiniowanie i rozdzielenie zadań między nimi. Należy zadbać o ściślejszą 
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współpracę szkół ze wszystkimi instytucjami prowadzącymi doradztwo zawodowe. Jest to 

rola organów prowadzących. 

 Należy stworzyć system współpracy urzędów pracy/obserwatoriów rynku pracy z 

doradztwem zawodowym w szkołach i instytucjach świadczących usługi w zakresie 

doradztwa zawodowego dla uczniów. 

 Należy uściślić współpracę szkół z pracodawcami, zwłaszcza gimnazja powinny częściej 

nawiązywać kontakty z pracodawcami, np. poprzez zapraszanie przedstawicieli różnych 

zawodów do udziału w zajęciach z doradztwa zawodowego i organizowanie wycieczek do 

zakładów pracy. 

 


