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1. Wprowadzenie 

Zrealizowane badanie poświęcone jest szkolnictwu zawodowemu oglądanemu głównie 

z perspektywy odbiorców kształcenia, czyli młodzieży, która albo stoi przed wyborem szkoły 

ponadgimnazjalnej, albo też tego wyboru już dokonała.  

Badanie było drugą edycją badania przeprowadzonego w roku 2011, wzbogaconą o dwa 

komponenty: badanie uczniów szkół specjalnych oraz badanie aktorów rynku pracy i systemu 

edukacji zawodowej. Głównym celem zaś było przygotowanie postulowanego modelu 

podejmowania decyzji przez uczniów gimnazjów.  

Niniejszy raport poświęcony jest wynikom i wnioskom, które uzupełniają i wzbogacają wiedzę 

zdobytą w trakcie pierwszej edycji badania – dzięki temu problem podejmowania wyborów 

edukacyjnych został przeanalizowany w sposób dogłębny i całościowy.  

1.1. Cel i koncepcja badania 

1.1.1. Cel badania 

Przed niniejszym badaniem postawiono dwa wyraźne cele. Pierwszym był cel diagnostyczny: 

identyfikacja sposobów planowania rozwoju zawodowego przez uczniów szkół 

zawodowych. Jest to zatem diagnoza stanu obecnego: określenie, w jaki sposób uczniowie 

stojący u progu zmiany podejmują swoje wybory edukacyjne. By odpowiedzieć na to pytanie w 

badaniu uwzględnieni zostali nie tylko uczniowie szkół zawodowych, ale i uczniowie gimnazjów.  

Na ścieżce edukacyjnej można wyznaczyć dwa krytyczne punkty:  

 

Drugi cel badania miał charakter aplikacyjny: badanie posłużyło do zaproponowania 

postulowanej ścieżki wyboru zawodu – ścieżki, która w sposób optymalny łączyłaby 

aspiracje młodych osób z oczekiwaniami rynku pracy i możliwościami infrastruktury 

edukacyjnej. Zrealizowanie tego celu jest o tyle trudniejsze, że wymaga specjalistycznej wiedzy 

Ostatnia klasa gimnazjum 

•moment wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej 

Ostatnia klasa szkoły 
ponadgimnazjalnej 

•moment refleksji nad podjętą decyzją 
edukacyjną z uwzględnieniem szans 
powodzenia na rynku pracy  
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przedmiotowej oraz dogłębnego zrozumienia potrzeb i aspiracji młodych osób. Dlatego też 

odpowiedzi szukaliśmy w drugiej część badania, w toku zogniskowanych wywiadów grupowych 

w formie debaty eksperckiej. Podejście to jest zgodnie z założeniami partycypacyjnego 

modelu badań społecznych, który zakłada udział wszystkich interesariuszy. W tym wypadku 

ich udział został uwzględniony na etapie formułowaniu wniosków z badań. 

Osiągnięcie tych celów badawczych wymagało przyjęcia odpowiedniego podejścia: przejścia z 

podejścia deskryptywnego, które opisuje typowe zachowania człowieka w danej sytuacji 

decyzyjnej, do podejścia normatywnego, które ma na celu wyznaczenie optymalnego 

rozwiązania dla osoby podejmującej decyzję. Tu też przejawia się trudność tego etapu badania, 

konieczne było bowiem rozstrzygnięcie, jak bardzo racjonalny jest decydent oraz jakimi 

dysponuje informacjami.  

 

Schemat 1. Zmiana podejścia badawczego w zależności od celu badania 

 

 

1.1.2. Pytania badawcze a cele badania 

Cel diagnostyczny 

Jakie czynniki społeczne wpływają na podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych 

młodzieży? Jaka jest istotność tych czynników? W jaki sposób wyróżnione czynniki determinują 

wybór zawodu i ścieżki edukacyjnej (w tym szkoły, kierunku kształcenia)? Czy jest to: 

 model rodziny1, jej wielkość oraz profil demograficzny, 

 wykształcenie rodziców (członków rodziny), 

 wykonywany zawód/stanowisko pracy rodziców (członków rodziny), 

 zasoby materialne (w tym dochody) rodziny, 

 zatrudnienie/bezrobocie w rodzinie, 

 przebywanie członków rodziny za granicą, 

 występowanie niepełnosprawności w rodzinie, 

                                                
1
 Dla potrzeb badań za „rodzinę” uznane zostały osoby spokrewnione i utrzymujące bliskie więzi 

społeczne lub zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. 

podejście deskryptywne 

•identyfikacja sposobów 
planowania rozwoju 
zawodowego przez uczniów 
szkół zawodowych 

podejście normatywne 

•utworzenie postulowanej 
ścieżki wyboru zawodu 
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 doświadczenia w kontaktach z jednostkami pomocy społecznej (OPS, PCPR, inne – 

niepubliczne) oraz instytucjami rynku pracy (m.in. PUP, OHP, agencje zatrudnienia), 

 wyznawane wartości, 

 charakter środowiska rówieśniczego oraz kontakty i relacje badanego z tym 

środowiskiem; opinie i doświadczenia (znajomych, przyjaciół) związane z edukacją, 

w szczególności ze szkolnictwem zawodowym, wizerunek szkoły zawodowej i jej 

ucznia w opinii rówieśników, a przez to ewentualny wpływ na decyzje badanego, 

 wpływ nauczycieli na podejmowane decyzje, 

 wpływ lokalnych instytucji działających na rynku pracy, 

 wpływ mediów na wybór szkoły/kierunku kształcenia, 

 wielkość miejscowości zamieszkania, 

 odległość miejsca zamieszkania od miejscowości, w której pobiera się naukę, 

 postrzeganie szkoły zawodowej (w tym konkretnego kierunku kształcenia) przez 

rodzinę. 

 

Jakie czynniki indywidualne (osobiste) wpływają na podejmowanie decyzji edukacyjnych 

i zawodowych młodzieży? Jaka jest istotność tych czynników? W jaki sposób determinują one 

wybór zawodu i ścieżki edukacyjnej (w tym szkoły, kierunku kształcenia)?  

 Na ile wybór szkoły/kierunku kształcenia jest zaplanowany? Czy jest to decyzja 

podejmowana samodzielnie, czy zbiorowo, np. w rodzinie? 

 Czy i w jaki sposób posiadany zasób kompetencji, umiejętności oraz predyspozycji 

osobistych (w tym własne wyobrażenia na ich temat) wpływa na podejmowanie 

decyzji edukacyjnych? Czy i w jaki sposób ww. kompetencje były badane? 

 Jak dotychczasowe doświadczenia zawodowe i edukacyjne (także pozaszkolne) 

wpływają na decyzje edukacyjne? 

 Jak na decyzje edukacyjne wpływają postępy w nauce (średnia ocen, zainteresowania 

– szkolne i pozaszkolne)? 

 W jaki sposób pragnienie wykonywania w przyszłości określonego zawodu wpływa na 

badanego? 

 Jak się wygląda indywidualne postrzeganie szkoły zawodowej (w tym konkretnego 

kierunku)?  

 Jak na wybory edukacyjne wpływają dane demograficzne (m.in. płeć, wiek), poziom 

inteligencji, niepełnosprawność, wyznawane wartości i inne czynniki indywidualne? 
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W jaki sposób są postrzegane szanse i zagrożenia na rynku pracy w kontekście ukończenia 

danej szkoły/kierunku kształcenia? W jakim stopniu szkoła zaspokaja oczekiwania związane 

z przygotowaniem do zawodu? Jak są postrzegane szanse na rynku pracy w kontekście 

ukończenia danej szkoły? 

 Jaki jest stopień zgodności oczekiwań w momencie rozpoczęcia nauki ze stanem 

obecnym? 

 Jak się przedstawia motywacja w momencie wyboru szkoły i aktualna (w momencie 

badania)? 

 Jak badani –  w świetle programu nauczania w szkole – oceniają swoje szanse na 

rynku pracy? Skąd się biorę ewentualne rozbieżności? 

 Jakie są opinie badanych o systemie nauczania w szkole, o formach nauki opartej 

na współpracy z pracodawcą? 

 Jaka jest charakterystyka uczniów biorących udział w różnych formach nauki zawodu 

organizowanych przez szkołę we współpracy z pracodawcami? W jakim rodzaju nauki 

zawodu brali dotychczas udział? Jaki był jej czas trwania, częstotliwość? W jakim 

wieku byli uczniowie w nich uczestniczący? Jakie jest wykształcenie ich rodziców, 

sytuacja materialna ich rodziny oraz plany dalszej nauki/kształcenia, a także plany 

zawodowe? 

 Czy i jakie zapotrzebowanie zgłaszają uczniowie szkół zawodowych w kontekście form 

współpracy i działań oferowanych przez pracodawców oraz przez inne podmioty 

lokalnego rynku pracy (w tym m.in. formy nauki zawodu, wymiana informacji, 

organizacja staży, spotkania, doradztwo zawodowe itp.)? 

 Jak jest oceniania współpraca pracodawców i innych instytucji lokalnego rynku pracy z 

uczniami szkół zawodowych? 

Czy uczniowie wyrażają chęć wyjazdu do innego powiatu/województwa/za granicę w celu 

poszukiwania pracy, wykonywania pracy, podjęcia nauki?  

Czy uczniowie wyrażają gotowość do dalszego rozwoju naukowego (w tym dalszej edukacji, np. 

podjęcia studiów wyższych)? Jeśli tak, to czy kolejna szkoła (jej profil/kierunek kształcenia) 

będzie związana z dotychczasową ścieżką nauki? 

Czy i w jakim stopniu uczniowie wyrażają gotowość do zmiany kwalifikacji lub nabywania 

nowych kwalifikacji/wykonywania innego zawodu niż pierwotnie wyuczony? 

Jakie są play badanych w kontekście rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły zawodowej? 

Jakie są ich preferencje i oczekiwania wobec przyszłego pracodawcy i pracy? 

 Czy wyrażają potrzebę bycia lojalnym pracownikiem w jednej firmie, czy są gotowi do 

zmiany pracodawcy? Czy są skłonni zmienić miejsce zamieszkania, by uzyskać pracę 

(bądź lepszą pracę)? Skąd czerpią wiedzę o pracodawcy? Czy są to znajomości, czy 

ogólnodostępne informacje? 

 Czy uczniowie wyrażają gotowość do późniejszej zmiany kwalifikacji? Jakie czynniki 

składające się na „pożądaną pracę” (np. wysokie zarobki, przyjazne środowisko pracy, 
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możliwość rozwoju, awansu) wpływają na potencjalną gotowość do zmiany 

kwalifikacji?  

Jak badani oceniają lokalny rynek pracy? Jaki jest ich poziom wiedzy na temat mechanizmów 

i zależności występujących na rynku pracy (np. znajomość instytucji rynku pracy)? 

Czy badani mają świadomość zmian w systemie oświaty? Jak je oceniają? Czy zmiany 

w systemie oświaty (nowelizacja ustawy o systemie oświaty2, w tym zmiana podstawy 

programowej, klasyfikacji zawodów i systemu szkół) wpłynęły na podejmowane wybory 

edukacyjne i zawodowe? 

Jakie są oczekiwania wobec (obecnej i ewentualnej przyszłej) szkoły, praktyk zawodowych 

(wymiar godzin, zakres merytoryczny itp.) oraz (przyszłego) pracodawcy? 

Czy badani podejmują wysiłek refleksji nad własną przyszłością zawodową? Czy planują swój 

rozwój zawodowy? Jakie są aspiracje zawodowe lub naukowe po ukończeniu szkoły zawodowej? 

 

Cel aplikacyjny 

Jak powinna wyglądać ścieżka dojścia do wyboru szkoły/kierunku kształcenia i zawodu? 

W jakim stopniu wybór szkoły powinien determinować wybór zawodu, a w jakim stopniu 

planowanie przyszłego zawodu powinno determinować wybór konkretnej szkoły? Jaki sposób 

dokonywania wyborów edukacyjnych zapewnia najwyższą satysfakcję na rynku pracy? 

Jak postulowana ścieżka dojścia do wyboru szkoły/kierunku kształcenia i zawodu różni się od tej 

zdiagnozowanej w pierwszej części badania? Z czego wynikają różnice? Jak je zniwelować? 

W jaki sposób upowszechniać rezultaty badania, by uczniowie dokonywali wyboru wg 

optymalnej dla siebie ścieżki? Jakie kroki powinny podjąć podmioty odpowiedzialne za rozwój 

szkolnictwa zawodowego w poszczególnych powiatach i na terenie całego województwa 

mazowieckiego (w tym w szczególności dla organów samorządu terytorialnego oraz jednostek 

publicznych służb zatrudnienia), by wdrożyć wyniki badania? Jakie kroki powinni w tym celu 

podjąć dyrektorzy szkół zawodowych? Jak dotrzeć do młodzieży planującej podjęcie nauki w 

szkole zawodowej oraz do uczniów i absolwentów szkół zawodowych, by młodzi ludzie mogli 

podjąć optymalne dla siebie wybory edukacyjne? 

Jak powinien wyglądać mechanizm adaptacji obecnych form wyboru zawodu do postulowanego 

sposobu podejmowane decyzji edukacyjnych, gdy uwzględni się możliwości i ograniczenia 

ustawowe? 

 

1.1.3. Podmioty objęte badaniem 

Badaniem objęte zostały następujące zbiorowości: 

1. Uczniowie szkół zawodowych oraz ich rodziny.  

                                                
2
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2011.205.1206.). 
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2. Uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz ich rodziny. 

3. Eksperci związani z rozwojem szkolnictwa zawodowego oraz polityki rynku pracy – 

przedstawiciele: 

 władz samorządowych, 

 szkół zawodowych, 

 władz oświatowych (ministerstwo, kuratorium, okręgowe komisje egzaminacyjne), 

 (publicznych i niepublicznych) służb zatrudnienia, 

 środowiska akademickiego, 

 reprezentatywnych (wg wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju działalności) pracodawców, 

 innych istotnych grup związanych ze szkolnictwem zawodowym/rynkiem pracy. 

1.2. Dobór powiatów objętych badaniem 

Badanie zostało przeprowadzone w 5 powiatach województwa mazowieckiego. Ich wybór był 

celowy i miał odzwierciedlać zróżnicowanie województwa, które statystycznie jest najbogatszym 

regionem w Polsce – przeciętnie na Mazowszu odnotowuje się najniższy poziom bezrobocia, 

średnie wynagrodzenie jest najwyższe w kraju, a przedsiębiorcy najwięcej inwestują. Jednakże 

ten statystycznie pozytywny obraz nie dotyczy całego obszaru województwa. Mazowsze jest 

bardzo zróżnicowane, można zauważyć znaczne dysproporcje zarówno pod względem poziomu, 

jak i tempa rozwoju. Znaczącą rolę odgrywa tutaj Warszawa. Pokazuje to bardzo wyraźnie 

porównanie wartości wskaźnika PKB per capita dla województwa i dla Mazowsza z wyłączeniem 

Warszawy. W tym drugim przypadku wartość PKB na mieszkańca wynosi 90% średniej 

krajowej, podczas gdy dla całego województwa wynosi 158%.3  

1.2.1. Kryteria doboru 

Obserwując różnice w osiąganych wartościach różnego typu wskaźników pomiędzy powiatami 

ziemskimi a miastami na prawach powiatu, zadecydowaliśmy, by jednym z sześciu badanych 

powiatów, był właśnie powiat grodzki. W ten sposób możliwe było zaobserwowanie, jak 

przebiegają decyzje edukacyjne uczniów zarówno w powiatach ziemskich, jak i w ważnych dla 

subregionu miastach. Chcieliśmy podkreślić, że takie podejście jest zgodne z typologią powiatów 

województwa mazowieckiego stworzoną na potrzeby raportu Mazowsze 2020, gdzie zostały 

wyróżnione trzy typy powiatów: powiaty aglomeracji warszawskiej, miasta na prawach powiatu 

oraz powiaty peryferyjne (podział ten wyraźnie widać w statystykach).  

Badanie obejmowało powiaty, w których sytuacja na rynku pracy jest korzystna, jak i takie, w 

których lokalny rynek pracy jest w bardzo złej kondycji. Wynika to z faktu, że na Mazowszu 

można zaobserwować skrajne sytuacje – warszawski rynek pracy, na którym bezrobocie 

niemalże nie istnieje oraz szydłowiecki rynek pracy z najwyższym w kraju poziomem bezrobocia 

rejestrowanego. 

Trzecim kluczowym kryterium badania była infrastruktura edukacyjna. Badaniem zostały objęte 

powiaty zarówno o bogatej, jak i ubogiej ofercie kształcenia zawodowego. Jak pokazała 

poprzednia edycja badania, na wybory edukacyjne młodzieży wpływ ma właśnie w dużej mierze 

dostępna oferta edukacyjna.  

Kombinacja tych trzech czynników wpłynęła na wybór do badania zróżnicowanych pod wieloma 

względami powiatów, a tym samym przyczyniła się do osiągnięcia celów badania.  

Badaniem zostały objęte następujące powiaty: 

                                                
3
 Raport Mazowsze 2020.  
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 subregion ciechanowski: powiat mławski 

 subregion radomski: powiat lipski 

 subregion ostrołęcki: miasto Ostrołęka 

 subregion płocki: powiat sierpecki 

 subregion siedlecki: powiat łosicki  

 subregion warszawski: gmina Mokotów. 

 

1.3. Metodologia 

W niniejszym badaniu posłużono się ośmioma technikami badawczymi. Były to: analiza desk 

research, kwerenda literatury, ankieta audytoryjna, indywidualne wywiady pogłębione (In Depth 

Interview), zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview); wywiady rodzinne 

z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzystaniem zdjęć (Affinity Group), badanie 

dokumentów osobistych oraz panele ekspertów. 

1.3.1. Analiza desk research 

Dane zastane, czyli już dostępne informacje użyteczne ze względu na przedmiot badania, 

stanowią źródło wiedzy ogólnie dostępnej, jednak przydatnej ze względu na specyfikę badania. 

Wykorzystane podczas badania dane miały postać danych ze statystyk Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz Systemu Informacji Edukacyjnej. Analiza danych zastanych w dużej mierze 

została wykonana już na etapie przygotowania do oferty i posłużyła do wskazania powiatów 

objętych badaniem. Na etapie analizy wyników analiza desk reseach dostarczyła wiedzy 

kontekstowej, pozwalając tym samym na bogatszą interpretację wyników. 

 

1.3.2. Kwerenda literatury 

Kwerenda literatury objęła: 

 Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu 

„Pierwsza praca”, red. prof. J. Witkowski, MPiPS, Warszawa 2008 

 Badanie losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Public Profits Sp. z 

o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Kraków 2007 

 Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007, red. Urszula 

Sztanderska, Elżbieta Drogosz-Zabłocka i Barbara Minkiewicz, Warszawa 2007 

 Formy nauki zawodu, PSDB Sp. z o. o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie, Warszawa 2011 

 Metody badania losów i karier absolwentów szkół zawodowych, red. Urszula Jeruszka,  

seria „Studia i Monografie”, IPiSS, Warszawa 2001  

 Młodzież na rynku pracy. Od badań do praktyki, red. S. M. Kwiatkowsk. Z. Sirojć, OHP, 

Warszawa 2006 

 Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka, PSDB Sp. z o. o. na 

zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2011 

http://obserwatorium.mazowsze.pl/upload/user/file/SZ_raporty/Mlodziez/raport%20zbiorczy%20z%20bada%C5%84%20Mlodziez.pdf


 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

13 

 

 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu 

realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy 

i Edukacji, Kraków 2009 

 Basil Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] Język 

i społeczeństwo, red. Michał Głowiński, Czytelnik Warszawa, 1980 

 Transitioning from Education to Work: Can We Ease the (Hard) Journey for Europe’s 

Young?, Addeco Institute White Paper, 2007 

 Youth and Work, European Fundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions, UE, 2007. 

 

1.3.3. Ankiety audytoryjne 

Ankieta audytoryjna to metoda przeprowadzenia badania ilościowego. Polega na rozdaniu 

wypełnianej samodzielnie ankiety badanym znajdującym się w tym samym czasie w tym samym 

pomieszczeniu, a następnie zebranie już uzupełnionych kwestionariuszy.  

W październiku 2012 roku za pomocą ankiety audytoryjnej przeprowadzone zostało badanie 

uczniów gimnazjów oraz szkół zawodowych. W każdym powiecie objętym badaniem 

zrealizowano ankiety audytoryjne z uczniami gimnazjum oraz uczniami szkół zawodowych: szkół 

policealnych, techników uzupełniających, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W całym 

badaniu ankietą audytoryjną objęto 36 gimnazjów. W przypadku 19 ankiet respondenci nie 

uzupełnili informacji na temat płci i wielkości miejsca zamieszkania. Takie ankiety zostały 

wykluczone z dalszej analizy, ponieważ nie można było przypisać im wag do dalszej analizy 

danych. W sumie ankiety wypełniło 809 uczniów trzecich klas gimnazjum, a analizie poddano 

790 ankiet.  

Ankietami audytoryjnymi przebadano również uczniów 41 szkół zawodowych mających swoje 

siedziby na terenie powiatów biorących udział w badaniu. Uczniowie szkół policealnych wypełnili 

126 ankiet, uczniowie techników uzupełniających – 100, uczniowie techników – 351 oraz 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych – 202 ankiety. Łącznie wypełniono 779 ankiet, z 

których 24 zostały odrzucone. W efekcie analizie poddano 755 ankiet audytoryjnych.  

 

1.3.4. Indywidualne wywiady pogłębione (In Depth Interview) 

W terminie od listopada 2012 roku do stycznia 2013 roku przeprowadzano wywiady IDI 

z uczniami gimnazjów oraz szkół zawodowych na terenie każdego z powiatów objętych 

badaniem. W każdym z powiatów przeprowadzono: 

 2 wywiady IDI z uczniami gimnazjów, 

 2 wywiady IDI z uczniami techników, 

 2 wywiady IDI z uczniami zasadniczych szkół zawodowych.  

Łącznie przeprowadzono 12 wywiadów IDI z uczniami gimnazjum, 12 wywiadów IDI z uczniami 

techników oraz 12 wywiadów IDI z uczniami techników, co daje 36 indywidualnych wywiadów 

pogłębionych.  
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1.3.5. Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview, FGI) 

W ramach badania zrealizowano dwa typy wywiadów grupowych: 

1) standardowy FGI z uczniami, 

2) FGI w formie debaty eksperckiej. 

Łącznie przeprowadzono 7 wywiadów grupowych z uczniami. Dwa wywiady z uczniami 

techników zostały przeprowadzone w powiecie łosickim oraz w Warszawie. Jeden wywiad FGI z 

uczniami zasadniczych szkół zawodowych oraz jeden FGI z uczniami szkół policealnych i 

techników uzupełniających odbyły się w Warszawie. Trzy wywiady FGI z uczniami gimnazjów 

obyły się w Ostrołęce, powiecie mławskim oraz w powiecie łosickim.  

Wywiady FGI branżowe w formie debaty eksperckiej odbyły się w różnych subregionach 

województwa mazowieckiego w styczniu i lutym 2013 roku. Łącznie odbyło się 14 wywiadów 

FGI: 

 2 FGI z przedstawicielami władz samorządowych (subregion radomski oraz 

ciechanowski), 

 2 FGI z przedstawicielami szkół zawodowych (subregion radomski oraz ostrołęcki), 

 1 FGI z przedstawicielami władz oświatowych (subregion warszawski), 

 2 FGI z przedstawicielami (publicznych i niepublicznych) służb zatrudnienia 

(subregion radomski oraz płocki), 

 3 FGI z przedstawicielami znaczących pracodawców (subregion płocki, siedlecki oraz 

warszawski), 

 2 FGI z przedstawicielami rynku pracy (subregion płocki oraz warszawski), 

 1 FGI z przedstawicielami edukacji gimnazjalnej (subregion warszawski), 

 1 FGI z przedstawicielami edukacji zawodowej (subregion siedlecki). 

 

1.3.6. Wywiady rodzinne z elementami wywiadu etnograficznego z wykorzystaniem zdjęć 

(Affinity Group, AG)  

Affinity Group stanowią specyficzny typ wywiadów grupowych, w których udział biorą 

członkowie rodzin lub/i osoby zamieszkujące jedno gospodarstwo domowe. W ramach badania, 

w każdym z subregionów przeprowadzono: 

 1 wywiad AG z uczniem gimnazjum i jego rodziną, 

 1 wywiad AG z uczniem technikum i jego rodziną, 

 1 wywiad AG z uczniem zasadniczej szkoły zawodowej i jego rodziną.  

Od listopada 2012 roku do stycznia 2013 roku łącznie zrealizowano 18 wywiadów rodzinnych. 
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Ponadto, w każdym z powiatów zaplanowano przeprowadzenie jednego wywiadu rodzinnego 

z uczniem ostatniej klasy szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów 

niepełnosprawnych oraz z jego rodziną. W Ostrołęce żadna rodzina ucznia z 

niepełnosprawnością nie wyraziła zgody na udział w badaniu. W zamian zrealizowano dwa 

wywiady z uczniami szkół specjalnych powiatu łosickiego. Łącznie, w dniach 27–29 grudnia 

2012 roku zrealizowano 6 wywiadów rodzinnych. 

 

1.3.7. Badanie dokumentów osobistych 

W niniejszym badaniu dokonano analizy dwóch typów dokumentów osobistych. Były to 

wspomnienia pisane przez uczniów pierwszych klas techników i zasadniczych szkół zawodowych 

oraz blogi prowadzone przez gimnazjalistów (uczniów klas trzecich). Wspomnienia zawierały 

opis procesu podejmowania decyzji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie opisywali w 

jaki sposób poszukiwali informacji o szkołach, kto im pomagał w podjęciu decyzji oraz jakiego 

wyboru ostatecznie dokonali. Gimnazjaliści poproszeni zostali o prowadzenie blogów przez sześć 

miesięcy. Przynajmniej raz na tydzień dodawali wpis, który dotyczył kolejnych etapów 

podejmowania decyzji o swojej przyszłości. Uczniowie prezentowali swoje rozważania nad 

dalszą edukacją, opisywali różne typy szkół wraz z ich atutami i wadami. Opisywali także sprawy 

codzienne związane z życiem szkolnym oraz rodzinnym. W efekcie, każdy z blogów prezentował 

wybór typu szkoły ponadgimnazjalnej oraz proces podejmowania decyzji. 

 

1.3.8. Panele ekspertów  

W ramach badania zrealizowane zostały dwa panele ekspertów. Celem spotkań było ustalenie 

wspólnej wizji ścieżki dojścia do decyzji oraz wyboru zawodu i szkoły. Jedno spotkanie 

panelowe odbyło się z osobami związanymi z edukacją na poziomie gimnazjalnym oraz 

rodzicami uczniów gimnazjów. Podczas drugiego panelu ekspertów w dyskusji uczestniczyły 

osoby związane z edukacją na poziomie ponadgimnazjalnym, osoby związane z rynkiem pracy 

oraz rodzice uczniów szkół zawodowych. Panele ekspertów odbyły się 1 marca 2013 roku w 

Warszawie.  
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2. Gimnazjaliści i uczniowie szkół zawodowych 
 

Uczniowie ostatnich klas gimnazjum stoją przed jednym z ważniejszych dla swojej przyszłości 

wyborów – wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Wybierają między trzema typami szkół: liceami 

ogólnokształcącymi, technikami i zasadniczymi szkołami zawodowymi. Bazując na danych z 

Systemu Informacji Oświatowej za rok 2011 możemy przewidywać, że w województwie 

mazowieckim 58% uczniów gimnazjum wybierze licea, 31% technika, a z 11% zasadnicze 

szkoły zawodowe. 

Dane administracyjne nie pozwalają jednoznacznie wskazać cech społeczno-demograficznych 

osób, które decydują się na określony typ szkoły. Przeprowadzone wcześniej badania oraz 

teorie socjologiczne dają podstawę, by stawiać hipotezę, że szkoły zawodowe są chętniej 

wybierane przez dzieci o pewnych cechach społeczno-demograficznych, wychowujących się w 

określonych typach gospodarstw domowych.  

By móc bliżej wskazać czynniki społeczno-demograficzne zwiększające prawdopodobieństwo 

wyboru szkoły zawodowej porównaliśmy dane pochodzące od próby gimnazjalistów i próby 

uczniów szkół zawodowych.  

Wśród badanych gimnazjalistów nieznacznie przeważają chłopcy (51% badanych). W szkołach 

zawodowych objętych badaniem odsetek chłopców sięga już 55%, co spowodowane jest 

przewagą liczebną mężczyzn w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach oraz technikach 

uzupełniających. Wyższy współczynnik feminizacji obserwowalny jest tylko w szkołach 

policealnych (uczennice stanowią 67% ogółu osób uczących się), co wynika z tego, że do szkół 

policealnych (zgodnie z nazwą) uczęszczają absolwenci liceów ogólnokształcących, wśród 

których dominują kobiety.  

 

Wykres 1. Płeć badanych uczniów z różnych typów szkół 

 

 
Źródło: ankieta wśród uczniów z ostatnich klas gimnazjum 

(N=790) i szkół zawodowych (N=755) 

 

O ile wiek poszczególnych uczniów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum 

nie odbiega od wieku wynikającego z toku nauczania, o tyle wiek uczniów w technikach 

uzupełniających i szkołach policealnych może być bardzo różny. W technikach uzupełniających 

uczniowie w 60% przypadków nie mają więcej niż 22 lata. Kolejne 20% to osoby między 23 a 
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26 rokiem życia. Starszych niż 26 lat jest tylko 20% badanych. Nie więcej niż 22 lata ma już 

tylko 50% badanych uczniów szkół policealnych. Osoby między 23 a 26 rokiem życia to 22% 

badanej populacji, a starszych niż 26 lat jest 28% badanych. Oznacza to, że do szkół 

policealnych częściej uczęszczają osoby, które albo mają już doświadczenie zawodowe, albo są 

absolwentami/studentami uczelni wyższych.  

Gdy zestawi się wykształcenie rodziców uczniów gimnazjów i szkół zawodowych zwraca uwagę 

fakt, że wśród dzieci następuje swoista reprodukcja wykształcenia rodziców. O ile matki 

gimnazjalistów miały wykształcenie zawodowe tylko w 24%, to matki uczniów szkół 

zawodowych miały takie wykształcenie aż w 35%. Podobnie ojcowie. Wśród ojców 

gimnazjalistów wykształcenie zawodowe posiada 29% osób, zaś wśród ojców uczniów szkół 

zawodowych dotyczy to aż 42%. Matki uczniów gimnazjum najczęściej wykonują zawody 

administracyjno-biurowe (19%), choć zwraca uwagę bardzo często wskazywana odpowiedź 

„inna sytuacja” (22%). Tymczasem matki uczniów szkół zawodowych wykonują zawody rolnicze 

(21%), handlowe lub inne usługowe (18%). Ojcowie uczniów gimnazjum również w blisko 1/4 

przypadków klasyfikowani są jako „inna sytuacja” (24%). Na drugim miejscu pod względem 

liczby wskazań sytuują się zawody robotnicze (19%). Tak liczne odpowiedzi „inna sytuacja” 

raczej nie dowodzą nietypowych zajęć rodziców uczniów gimnazjum, a braku wiedzy uczniów o 

wykonywanym przez rodziców zajęciu i nieumiejętności zaklasyfikowania go do bardziej 

abstrakcyjnej kategorii. Ojcowie uczniów ze szkół zawodowych to najczęściej rolnicy (23%) 

bądź robotnicy (22%). 

Również miejsce zamieszkania różnicuje uczniów gimnazjów i uczniów szkół zawodowych. 

Gimnazjaliści to w 45% mieszkańcy wsi. W przypadku uczniów szkół zawodowych – z wyjątkiem 

szkół policealnych – wartość ta oscyluje między 57% a 62%. Z obszarów wiejskich 

pochodzi tylko 31% uczniów szkół policealnych. Interesujące jest również to, że w 

system edukacji zawodowej rzadziej zdają się wchodzić uczniowie z miast powyżej 50 tys. 

mieszkańców. We wszystkich typach szkół zawodowych odsetek uczniów z miast zamieszkanych 

przez więcej niż 50 tys. osób jest mniejszy, niż odsetek w grupie gimnazjalistów. 

 

Wykres 2. Miejsce zamieszkania badanych uczniów z różnych typów szkół 

 
Źródło: ankieta wśród uczniów z ostatnich klas gimnazjum 

(N=790) i szkół zawodowych (N=755) 
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Uczniowie gimnazjum najczęściej zamieszkują w 5-osobowych gospodarstwach domowych 

(wartość dominanty). Na 4 osoby współzamieszkujące wskazuje 38% gimnazjalistów, na 5 

takich osób wskazuje 18%, zaś na 3 wskazuje 17%. Wartość średnia jest zawyżona przez 

uczniów mieszkających w bursach i internatach. Dominuje jednak model 4 osoby 

współzamieszkujące, z czego 2 pracujące i 2 uczące się, co wskazuje na typowy model rodziny 

2+2. Gospodarstwa domowe uczniów szkół zawodowych są mniej liczne, uczniowie mieszkają 

najczęściej z 3 lub 4 osobami (obie odpowiedzi uzyskały po 22% wskazań). Różnice w tym 

zakresie wynikają również z faktu, że część dzieci w rodzinach uczniów szkół zawodowych może 

być już dorosła i część z nich opuściła już gospodarstwa domowe.  

W grupie uczniów ze szkół zawodowych ponownie widać dużą (choć wydaje się naturalną) 

różnicę między uczniami z zasadniczej szkoły zawodowej i technikum a uczniami techników 

uzupełniających oraz szkół policealnych. Ta druga kategoria rzadziej mieszka z rodzicami czy 

rodzeństwem, relatywnie dużo osób wybiera odpowiedzi „mieszka z mężem/żoną” oraz 

„chłopakiem/dziewczyną”, co jest pochodną wieku. Co ważne, w blisko co czwartym 

gospodarstwie pojawiają się dzieci samego badanego/badanej. Tak więc uczniowie szkół 

policealnych i techników uzupełniających prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe.  

 

Tabela 1. Skład gospodarstwa domowego badanych uczniów 

osoba gimnazjum 
szkoły zawodowe 

ZSZ technikum 
technikum 

uzupełniające 
szkoła 

policealna 

matka 95% 92% 96% 65% 64% 

ojciec 86% 74% 84% 59% 49% 

brat/bracia 53% 61% 57% 43% 24% 

siostra/siostry 47% 50% 48% 29% 25% 

babcia 24% 24% 27% 20% 2% 

dziadek 13% 10% 12% 21% 16% 

inna osoba 7% 6% 5% 6% 11% 

mąż/żona n/d n/d n/d 19% 27% 

dzieci badanego n/d n/d n/d 22% 25% 

chłopak/dziewczyna n/d n/d n/d 10% 8% 

Źródło: ankieta wśród uczniów z ostatnich klas gimnazjum 

(N=790) i szkół zawodowych (N=755); n/d - nie dotyczy 

 

 

Sytuacja finansowa badana była poprzez subiektywną ocenę badanego. I tak – znacznie lepiej 

swoją sytuację finansową oceniają uczniowie gimnazjum. Uważają, że pieniędzy starcza im na 

wszystkie wydatki (37%), a nawet wystarczy, żeby odłożyć (23%). Takich odpowiedzi udzieliło 

odpowiednio już tylko po 29% uczniów ZSZ i technikum (pieniędzy starcza na wszystkie 

wydatki), a 17% i 22% stwierdziło, że mogą nawet odkładać na przyszłość. Znacznie mniejszy 

optymizm panuje wśród uczniów techników uzupełniających i szkół policealnych. Trudno 

rozstrzygnąć, na ile wynika to z relatywnie gorszej sytuacji materialnej ich rodzin, a na ile z 

większego zaangażowania w rodzinne problemy. Należy też pamiętać, że część uczniów tych 

dwóch typów szkół to osoby, których gospodarstwo domowe rozdzieliło się już z 

gospodarstwem rodziców, a zatem są „na dorobku”. 
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Tabela 2. Sytuacja finansowa badanych uczniów 

 
gimnazjum 

szkoły zawodowe 

ZSZ technikum 
technikum 

uzupełniające 
szkoła 

policealna 

Pieniędzy nie starcza nawet na 
najpilniejsze potrzeby 2% 6% 4% 9% 4% 

Na co dzień pieniędzy starcza, 
nie stać na większe wydatki 14% 25% 21% 35% 30% 

Musimy oszczędzać, aby 
starczyło na większe wydatki 19% 20% 23% 26% 26% 

Pieniędzy starcza na wszystkie 
wydatki 37% 29% 29% 20% 26% 

Pieniędzy starcza na wszystkie 
wydatki, możemy odłożyć 23% 17% 22% 4% 10% 

b/d 5% 3% 1% 6% 4% 

Źródło: ankieta wśród uczniów z ostatnich klas gimnazjum 

(N=751) i szkół zawodowych (N=735) 

 

Do korzystania z usług pomocy społecznej (Ośrodka Pomocy Społecznej bądź Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie) przyznaje się 9% gimnazjalistów. W szkołach zawodowych odsetek 

ten jest znacznie wyższy. Jest to odpowiednio 17% w zasadniczej szkole zawodowej, 14% w 

technikum, 18% w technikum uzupełniającym oraz 17% w szkołach policealnych. I tu nie 

sposób stwierdzić, czy różnica ta wynika z faktycznego rozdźwięku między sytuacją rodzin 

uczniów podejmujących kształcenie zawodowe a sytuacją rodzin w ogóle, czy jest ona efektem 

braku wiedzy gimnazjalistów o faktycznej sytuacji rodziny.  

Między uczniami szkół zawodowych i gimnazjów nie ma różnic, jeśli chodzi o odsetek osób 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (5% uczniów gimnazjum i 4% uczniów szkół 

zawodowych posiada takie orzeczenie).  

 

Powyższe wyniki potwierdzają, że szkoły zawodowe częściej wybierają osoby o określonym 

profilu demograficznym. Zmienną mającą duży wpływ na kontynuację nauki w szkołach 

zawodowych jest wykształcenie rodziców – posiadanie przez nich wykształcenia zawodowego 

zwiększa prawdopodobieństwo wyboru tego typu szkoły przez dzieci. Można sugerować, że 

szkoły zawodowe są wybierane chętniej przez uczniów z rodzin o przeciętnie gorszej sytuacji 

materialnej. Może to mieć wpływ na motywację szybkiego podjęcia zatrudnienia po szkole, co 

skończenie szkoły zawodowej z pewnością ułatwia.  

 

2.1. Podsumowanie pozostałych wyników badań ilościowych wśród uczniów szkół 

zawodowych 

Podrozdział w sposób skrótowy prezentuje najważniejsze wyniki badania ilościowego wśród 

uczniów szkół zawodowych. Potwierdzają one wyniki uzyskane w pilotażowej edycji badania 

"Młodzież a rynek pracy"4, w którym zostały rozwinięte i pogłębione. W niniejszym badaniu 

                                                
4
 http://obserwatorium.mazowsze.pl/upload/user/file/SZ_raporty/Mlodziez/raport%20zbiorczy% 

20z%20bada%C5%84%20Mlodziez.pdf 
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pełniły rolę kontekstową.  Szczegółowo zostały omówione w rozdziałach poświęconych 

poszczególnym subregionom województwa mazowieckiego.  

Plany edukacyjne 

Do egzaminu zawodowego na koniec szkoły ma zamiar przystąpić 92% ankietowanych. Wśród 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych taką odpowiedź wskazało aż 97% ankietowanych. W 

szkołach policealnych – 93%, w technikach uzupełniających – 91%. Najmniej osób 

zainteresowanych zdaniem egzaminu zawodowego uczy się w technikach – spośród badanych 

uczniów tych szkół 81% planuje podejść do egzaminu zawodowego. 

Jako dodatkowe przedmioty na maturze uczniowie techników oraz techników uzupełniających 

najczęściej wybierają geografie i wiedzę o społeczeństwie (każdy z tych przedmiotów chce 

zdawać prawie 30% maturzystów). Popularnością cieszy się także biologia (23%), oraz 

matematyka na poziomie rozszerzonym (18%). 

Spośród ankietowanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych 55% chce iść w przyszłości do 

szkoły kończącej się maturą. Z kolei w grupie ankietowanych uczniów techników, techników 

uzupełniających i szkół policealnych 50% twierdzi, że chce kontynuować studia wyższe. Przy 

czym osoby uczące się w technikach najczęściej deklarują chęć kontynuowania nauki na studia 

– ponad 55%, a uczniowie techników uzupełniających najrzadziej – mniej niż 1/3 z nich. Co 

ciekawe to kobiety częściej niż mężczyźni są zdecydowani na kontynuowanie nauki na studiach 

(59% kobiet wskazało taką odpowiedź i 44% mężczyzn).  

Gotowość do migracji 

1/3 spośród wszystkich osób, które chcą kontynuować naukę planuję uczyć się poza miejscem 

zamieszkania, 1/3 nie chce w tym celu wyjeżdżać z rodzinnych stron, a pozostali jeszcze nie 

wiedzą. Osoby mieszkające na wsi częściej deklarują gotowość pobierania nauki poza miejscem 

zamieszkania (43% odpowiedzi na tak i tylko 18% na nie) niż osoby mieszkające w miastach 

(30% wskazało taką odpowiedź twierdzącą i 40% przeczącą). Głównym kierunkiem migracji 

edukacyjnych jest Warszawa (ponad 1/3 osób wskazała taką odpowiedź), bądź inne miasto w 

województwie mazowieckim (1/5 wszystkich odpowiedzi). Pozostali wskazywali między innymi 

takie miasta jak: Olsztyn, Poznań, Białystok i Wrocław.  

W celu podjęcia dobrej pracy niemalże 80% ankietowanych twierdzi, że przeprowadziłaby się do 

innej miejscowości. Tylko 4% badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie chciałby się 

wyprowadzać, a 18%, że raczej nie. Częściej to kobiety twierdzą, że nie chcą się przeprowadzać 

do innej miejscowości: 42% odpowiedziało, że nie chce się przeprowadzać, a 23%, że tak, 

podczas gdy w przypadku mężczyzn te odpowiedzi rozkładały się w mniej więcej po równo (o 

4% więcej mężczyzn jest gotowych do wyjazdu w celu znalezienia lepszej pracy). 

Wykres 3. Gotowość uczniów szkół zawodowych do przeprowadzki, w celu podjęcia dobrej pracy. 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów ostatnich klas szkół 

zawodowych (n = 755) 
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Spośród wszystkich ankietowanych 30% deklaruje chęć wyjazdu za granicę po zakończeniu 

nauki, kolejne 35% osób nie podjęło jeszcze decyzjo odnośnie swojego ewentualnego wyjazdu. 

Uczniowie technikum i szkół zawodowych częściej niż ich koledzy uczący się w szkołach 

policealnych i technikach uzupełniających twierdzą, że chcą wyjechać za granicę.  

Plany zawodowe 

Badani swoje szansę na rynku pracy oceniają raczej dobrze. Prawie 40% ankietowanych 

twierdzi, że ma duże lub bardo duże szansę na zlezienie pracy w wyuczonym zawodzie, a tylko 

20% ocenia je na małe lub bardzo małe. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych czują się 

najpewniej, jeśli chodzi o znalezienie zatrudnienia – prawie 50% z nich ocenia swoje szanse na 

bardzo duże lub duże.  

Wykres 4. Ocena szans, na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie przez uczniów różnych typów szkół. 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów ostatnich klas szkół 

zawodowych (n = 752) 

 

Zdecydowana większość badanych stwierdziła, że gdyby zaszła konieczność mogłoby zmienić 

zawód na inny, niż ten w którym obecnie się kształci – odpowiedź zdecydowanie lub raczej tak 

wskazało ponad 60% ankietowanych. Najmniejszą chęć przekwalifikowania się wyrażają 

uczniowie zasadniczych szkół zawodowych – 42%, a największą uczniowie szkół policealnych – 

75%, w przypadku techników i techników uzupełniających odsetek ten jest podobny – około 

62%. Kobiety częściej deklarowały gotowość zmiany zawodu – 70% odpowiedziała twierdząco, 

podczas gdy w przypadku mężczyzn – 55%. 
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Wykres 5. Gotowość przekwalifikowania się w celu znalezienia pracy. 

 

Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów ostatnich klas szkół 

zawodowych (n = 755) 
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3. Sposoby podejmowania decyzji edukacyjnych przez uczniów 
 

Rozdział ten poświęcony jest sposobom podejmowania decyzji przez uczniów - samemu 

procesowi decyzyjnemu, osobom wspierającym ten proces oraz czynnikom zewnętrznym, które 

mogły mieć na niego wpływ.  

3.1. Czy racjonalność jest możliwa? 

 

W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się założeniom, które są często czynione w dyskusjach 

nad wyborami edukacyjnymi. Analizując wybory uczniów (ale też wybory konsumentów, 

wyborców, itd.), często przyjmujemy, że decyzja miała charakter racjonalny. Jest to silne 

założenie wyjściowe, lecz bez niego niemożliwe byłoby mówienie o wzorach w dokonywanych 

wyborach, a jedynie o przypadkowych wynikach zdarzeń losowych. Racjonalny to (zgodnie ze 

słownikową definicją tego słowa) oparty na rozumie. Można zadać pytanie: ale na czym się 

opiera sam rozum?  

Tu z pomocą przychodzą nam pojęcia dedukcji oraz indukcji. Albo zatem przyjmiemy, że 

uczniowie znają ogólne prawa rządzące zjawiskami społeczno-gospodarczymi i potrafią 

przełożyć je na konkretne sytuacje, w których się znajdują  (czyli mogą przeprowadzić 

rozumowanie dedukcyjne). Albo też uznamy, że uczniowie, spotykając się z konkretnymi 

wydarzeniami (ich przyczynami i skutkami), w oparciu o nie konstruują jakieś prawo, jakąś 

regułę. Gdy zatem wystąpi ta sama przyczyna, wówczas jej następstwem będzie ten sam 

skutek.  

CZY RACJONALNOŚĆ JEST MOŻLIWA? 

Racjonalność rozumiana jako działanie oparte na zaobserwowanych wcześniej zjawiskach, 

nabytych (bezpośrednio bądź pośrednio) doświadczeniach NIE JEST MOŻLIWA. Z pewnością nie w 

pełni. Tą odpowiedź opieramy na stanowisku Zygmunta Baumana. 

„Płynne życie” i „Płynna ponowoczesność” to zjawiska spokrewnione. „Płynne życie” to 

odmiana życia typowa dla społeczeństwa płynnej ponowoczesności. Z kolei 

społeczeństwo „płynnej ponowoczesności” to społeczeństwo, w którym warunki 

działania ulegają zmianie, zanim sposoby działania zdążą zakrzepnąć w zwyczajnych i 

rutynowych formułach. Płynność życia i płynność społeczeństwa zasilają się i 

wzmacniają wzajemnie. Płynne życie, podobnie jak płynne społeczeństwo nie potrafi 

zbyt długo zachować swego kształtu ani utrzymać stabilnego kursu. (…) Czerpanie 

wiedzy z doświadczenia i odwoływanie się do strategii praktyk i taktyk, 

które sprawdziły się w przeszłości, jest zatem nieroztropne, bo dawne testy 

nie uwzględniały gwałtownych i na ogół nieprzewidzianych (albo po prostu 

nieprzewidywalnych) zmian okoliczności. Prognozowanie przyszłych tendencji 

na podstawie przeszłych wydarzeń jest jeszcze bardziej ryzykowne i z reguły prowadzi 

na manowce. 

Zygmunt Bauman „Płynne życie” Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2007, str. 5 i 6 

 

Można jedynie przyjąć, że doświadczenia „świeże” i niedawne nie zdążyły się jeszcze 

zdezaktualizować. 

Racjonalność rozumiana jako opieranie swoich działań na znajomości ogólnych praw rządzących 

zjawiskami społeczno-gospodarczymi oraz zdolność przekładania tych praw na konkretne 
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sytuacje JEST MOŻLIWA. Wymaga jednak udostępnienia tej wiedzy oraz nauczenia, jak z niej 

korzystać. W niniejszym badaniu staraliśmy się dokonać diagnozy tej sytuacji.  

LOGIKA DZIAŁANIA RACJONALNEGO 

Podstawą dokonania wyboru jest określenie celu, który mamy osiągnąć, bądź którego 

osiągnięcie ma nam ułatwić podjęta decyzja. Wybór może angażować poznawczo ucznia. 

Wówczas jego decyzje są rozważne, refleksyjne, o szerokim zakresie świadomej kontroli. Ich 

podjęcie poprzedzone jest aktywnym poszukiwaniem informacji, analizą i kompleksową oceną 

dostępnych opcji. Ten typ racjonalności nazywamy racjonalnością ekstensywną. W decyzjach 

racjonalnie uproszczonych zakres rozważań towarzyszących podjęciu decyzji zostaje świadomie 

uproszczony i podporządkowany uznawanym normom społecznym i środowiskowym5. 

Jeśli przyjmiemy, że uczeń angażuje się w podejmowanie decyzji o wyborze szkoły, to 

przyjmujemy, że jest on w stanie wyobrazić sobie co najmniej dwie alternatywy: co najmniej 

dwie różne szkoły bądź co najmniej dwa różne kierunki kształcenia. W klasycznym ujęciu 

człowiek ma zawsze wybór: podjąć działanie bądź pozostać biernym, ale przyjmujemy, że uczeń 

wie, że MUSI wybrać jakąś szkołę.  

Kolejnym krokiem jest uporządkowanie dostępnych opcji i przedstawienie w postaci hierarchii 

preferencji. By ją stworzyć, dla różnych argumentów przemawiających za i przeciw trzeba 

określić wspólny mianownik. Miara osiągnięta przez przyjęcie wspólnego mianownika to 

użyteczność końcowa alternatywy każdej z opcji. Konsument, dokonując wyboru pomiędzy 

produktami, przyrównuje przewidywaną użyteczność poszczególnych produktów (ich różną 

wielkości, skuteczności działania, kolor itp.), a następnie wybiera najwyżej ocenioną opcję, na 

której wybór pozwala mu zasobność portfela. To dlatego słowo racjonalizacja bliska jest 

znaczeniowo słowu optymalizacja. Teoretycznie możliwe jest zjawisko indyferencji, to jest 

równoważności alternatyw. Osiągnięcia przez nie tej samej wartości użyteczności końcowej. By 

jednak dokonać wyboru, konsument zmuszony jest wybrać pomiędzy dwoma dobrami. Tak 

samo uczeń. Ostatecznie może uczęszczać tylko do jednej szkoły.  

Jedyne, co wydaje się różnić ucznia od konsumenta to ograniczenia. W przypadku 

konsumentów mówimy przede wszystkim o zasobności portfela, zaś w przypadku uczniów o 

bardziej złożonym zestawie ograniczeń, dla których zasobność portfela może (choć nie musi) 

stanowić czynnik dominujący.  

Przedstawione wyżej założenia zostały skonfrontowane z rzeczywistymi sposobami wyboru 

szkoły, by następnie z wykorzystaniem postulatów aktorów systemu edukacji i rynku pracy 

stworzyć modelową ścieżkę wyboru dalszej drogi edukacyjnej.  

 

3.2. Typy podejmowania decyzji i ich uwarunkowania  

Można wyróżnić cztery sposoby podejmowania decyzji przez uczniów gimnazjów. Te typowe 

ścieżki inne są dla uczniów z segmentu „zdecydowanych”, a inne dla uczniów z segmentu 

„elastycznych”. Segmenty zdecydowanych i elastycznych to efekt analizy wyników pierwszej 

edycji badania. Wyłoniły się one w toku analizy ankiet audytoryjnych z wykorzystaniem techniki 

latent class analysis. Uczniowie wchodzący do segmentu zdecydowanych wybrali szkołę i 

kierunek kształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami zawodowymi oraz ze względów 

praktycznych – by mieć możliwość uzyskania konkretnego zawodu. Zdecydowana większość 

                                                
5
 Por. Dorota A. Mikulska, Decyzje konsumenta i uwarunkowania jego racjonalności [w:] Kazimierz A. 

Kłosiński, Adam Biela (red.), Człowiek i jego decyzje. Tom 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 26. 
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respondentów w tej grupie podtrzymałaby swój wybór kierunku, gdyby miała decydować 

ponownie. Ponadto prawdopodobieństwo deklarowania chęci wykonywania wyuczonego zawodu 

w przyszłości oraz przekonanie o zdolnościach do wykonywania danego zawodu jest w tej 

grupie znacznie wyższe niż w przypadku segmentu elastycznych. 

Segment uczniów elastycznych można scharakteryzować jako zbiorowość uczniów, którzy 

wybrali swój kierunek kształcenia w sposób bardziej przypadkowy, rzadziej mając sprecyzowane 

zainteresowania zawodowe. W tej grupie wyższe jest prawdopodobieństwo motywacji 

pozazawodowej i wyboru łatwego rozwiązania – szkoły, która znajduje się blisko miejsca 

zamieszkania. Natomiast bardzo niskie jest tutaj prawdopodobieństwo motywowania wyboru 

zawodu zainteresowaniami i prawie nie występuje przekonanie, że uczeń ma zdolności do 

wykonywania danego zawodu. Ta grupa, gdyby miała decydować ponownie, rzadko wybrałaby 

ten sam kierunek kształcenia. Osoby przynależące do niej bardzo często są natomiast otwarte 

na możliwość zmiany zawodu oraz trochę częściej od uczniów zaliczonych do drugiego z 

segmentów gotowe do przeprowadzki w celu podjęcia dobrej pracy. 

A zatem tym, co odróżnia dwie zbiorowości uczniów, są sprecyzowane lub niesprecyzowane 

zainteresowania zawodowe i wiążąca się z nimi determinacja, by pozostawać przy obranej 

ścieżce rozwoju. Osoby zaliczone do klasy zdecydowanych dokonały tego wyboru, w przypadku 

elastycznych często samookreślenie się jako pracownika jeszcze nie nastąpiło6. 

W toku analizy wywiadów jakościowych wykorzystano technikę analizy sieci przyczynowych. 

Technika ta polega na identyfikacji kluczowych zjawisk i określeniu zachodzących między nimi 

zależności. Wyróżniono tak cztery proste łańcuchy przyczynowe, które utożsamiać można z 

weberowskimi typami idealnymi. Opisują cztery modele prezentujące tok podejmowania decyzji 

przez ucznia. Należy jednak zaznaczyć, że nie występują one w czystej postaci w rzeczywistości. 

Tak jak to już zostało opisane, uczniowie zdecydowani to osoby kierujące się swoimi 

zainteresowaniami. W toku badań jakościowych ujawniło się jednak różne postrzeganie pojęcia 

zainteresowania oraz zgodności zawodu z zainteresowaniami. Mogą one mieć albo bardziej 

abstrakcyjny wymiar (A), albo mogą być bardziej konkretne (B). Parafrazując, można „lubić coś 

wiedzieć”, ale można też „lubić coś robić”. Upodobanie do wykonywania określonych czynności 

deklarowały m.in. dziewczęta, które lubiły czesać i wybrały zawód fryzjerki. Są to zatem nie 

tylko osoby przejawiające skłonność do wykonywania określonych prac manualnych, ale wiedzą 

one że takie prace są wykonywane przez przedstawicieli określonych zawodów. I co ważne, 

zawody te są dostępne poznawczo gimnazjalistom, ponieważ są obserwowane w ich otoczeniu.  

Czym innym są zainteresowania abstrakcyjne. Te nie przekładają się wprost na określoną 

czynność manualną ani jeden konkretny zawód (bądź grupę zawodów do siebie podobnych). 

Tak jak same zainteresowania, tak i zawód, w którym są one przydatne, nie jest oczywisty i 

jednoznaczny dla młodzieży. Dlatego też kluczowym czynnikiem jest w przypadku tej grupy 

uczniów aktywne poszukiwanie informacji oraz dyskusje z rodziną, głównie zaś z rodzicami. 

To dzięki dużej pracy na tym etapie uczeń potrafi przełożyć swoje zainteresowania na zawód, a 

następnie stworzyć hierarchię preferencji i sformułować wymogi, jakie stawia szkole, w której 

chce kontynuować naukę. Dzięki aktywnemu wyszukiwaniu informacji dopiero uzmysławia sobie 

istnienie zawodów, o których nie miał żadnej wiedzy. Ten sposób podejmowania decyzji można 

uznać za racjonalny. 

                                                
6
 Młodzież wchodząca na rynek pracy: aspiracje – szanse – praktyka, s. 48. Raport z badań 

zrealizowanych przez firmę PSDB sp. z o.o. (2011) 
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Druga kategoria – elastyczni – to osoby, które zainteresowań albo nie mają czy nie potrafią ich 

sobie uświadomić (A), albo nie mogą ich zrealizować ze względu na ograniczenia natury 

finansowej lub intelektualnej (B). Przedstawiciele segmentu elastycznych decyzję o wyborze 

zawodu podejmują na końcu swojej ścieżki decyzyjnej. Uczniowie, którzy nie mają 

zainteresowań, chętniej podążają za znajomymi i wybierają szkołę, do której idzie kolega czy 

koleżanka. W sytuacji tej kompletnej niepewności daje im to poczucie bezpieczeństwa. Rola 

rodziców w ich wyborach jest znikoma, a wybrany zawód to zawód „najciekawszy” z tego, co 

oferuje wybrana szkoła. Czym kierują się wybierając „najciekawszy” zawód? Nie jest to 

określone.  

W grupie uczniów ograniczonych czynnikami ekonomicznymi bądź intelektualnymi rodzice 

odgrywają już aktywniejsza rolę. Być może dostrzegają problem, z jakim boryka się dziecko? Są 

świadomi problemów i ograniczeń na jakie natrafi? W efekcie wspólnie z dzieckiem poszukują 

informacji o dostępnych szkołach i wybierają zawód, który będzie z ich punku widzenia 

najbardziej użyteczny. Można zatem mówić o dużej racjonalności wyborów podejmowanych 

również w tej grupie uczniów, elastycznych z konieczności. Dla kontrastu, wcześniejszą grupę 

można nazwać "elastycznymi z braku diagnozy". 

 

Rysunek 1. Faktyczne sposoby podejmowania decyzji przez gimnazjalistów 

 

Źródło: opracowanie własne 

Przykładem osoby należącej do kategorii osób zdecydowanych i o abstrakcyjnych 

zainteresowaniach jest uczestniczka konkursu na wspomnienia, która jako pracę konkursową 

przygotowała komiks. Opisuje ona swoje poszukiwania. Tu „odkrycie” swoich zainteresowań 

(wszak opisane modele to typy idealne) następuje na końcu. Uczennica nie miała też 

skonkretyzowanych kryteriów, gdy wybierała szkołę. Dopiero oferta szkoły uświadomiła jej, co 

ją interesuje. Decydująca jest jednak samosterowność uczennicy, aktywne poszukiwanie przez 

nią informacji o różnych zawodach.  
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Rysunek 2. Komiks opowiadający o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej (str. 1/2) 

 

Źródło: praca zgłoszona do konkursu na wspomnienia 
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Rysunek 3. Komiks opowiadający o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej (str. 2/2) 

 

Źródło: praca zgłoszona do konkursu na wspomnienia 
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Inna uczestnicząca w konkursie reprezentantka kategorii zdecydowanych to osoba, która od 

razu znała swoje predyspozycje i zainteresowania – lubiła gotować – i pod kątem tych 

zainteresowań poszukiwała szkoły zawodowej. Zawód, w którym wykonuje się takie prace 

manualne, też jest ewidentny, a decyzja, czy szkoła zawodowa z zawodem kucharz, czy 

technikum w zakresie gastronomii jest drugorzędna. Inaczej niż w typie idealnym dla tej 

kategorii, w opisywanym przypadku ważną rolę odegrała rodzina. Była to mama, która 

wspierała swoją córkę, wiedząc, że gotowanie to jej pasja, oraz bratowa, która sama ukończyła 

szkołę gastronomiczną i przekonywała ją, że to dobry zawód. Środowisko rodzinne 

podtrzymywało ją w przekonaniu o słuszności jej decyzji, ale już nie pobudzało do poszukiwania 

mniej oczywistych zawodów. Utwierdziwszy się w swoim przekonaniu, uczennica wybrała 

szkołę, które oferowała poszukiwany przez nią zawód. Oto fragmenty jej wspomnień: 

Bardzo lubię gotować, piec, wymyślać różne potrawy oraz eksperymentować w kuchni. Dlatego 

ważne było dla mnie to, żeby szkoła, którą wybiorę, była związana z gastronomią. Aby podjąć 

odpowiednią decyzję, byłam na dniach otwartych w technikum i kilku szkołach zawodowych. 

Miałam po tym mętlik w głowie. Byłam niezdecydowana. Zawodówka czy technikum? W 

gimnazjum nie byłam orłem pod względem ocen, dlatego nie byłam pewna, czy poradzę sobie 

w technikum. Z drugiej strony chciałam sobie udowodnić, że dam radę i stać mnie na więcej niż 

zawodówkę. Dużo rozmawiałam z mamą, która bardzo mnie wspierała i wierzyła we mnie. To 

wszystko miało wpływ na to, że powiedziałam: Idę do technikum! Kierunek musiał być 

oczywiście związany z gastronomią. Mama popierała wybrany przeze mnie kierunek, gdyż 

doskonale wiedziała, że kuchnia to mój żywioł i pasja. (…) Postanowiłam drążyć ten temat i 

dowiedzieć się jak najwięcej, aby w przyszłości nie żałować wyboru. W tym celu porozmawiałam 

z osoba, która ten etap w swoim życiu ma już za sobą i może obiektywnie wyrazić się w tej 

sprawie. Tą osoba była moja bratowa, która zachęcała mnie do wyboru technikum 

gastronomicznego, które sama również kończyła. (…) Dlatego pewnego wieczoru postanowiłam 

dokładnie przeanalizować zebrane ulotki promujące dane szkoły, które oferowały ogromny 

wachlarz wyboru kierunku kształcenia. Mimo to, większość szkół proponowało podobne profile. 

Jednak najbardziej zaciekawiła mnie propozycja (nazwa). Ta szkoła oferowała kierunek 

Technologii Żywności i Usług Gastronomicznych. (…) Wiadomość o tym, że zostałam przyjęta 

przepełniła mnie radością i utwierdziła w tym, że podjęłam dobra decyzję. Mama była ze mnie 

dumna. Z niecierpliwością oczekiwałam rozpoczęcia roku szkolnego.  

Źródło: praca zgłoszona do konkursu na wspomnienia 

 

Inny uczeń, który zgłosił swoją pracę w konkursie na wspomnienia, to znowu przykład osoby 

„elastycznej z konieczności”. Uczeń ma talent piłkarski (utwierdza go w tym przekonaniu 

nauczyciel wf) oraz lubi „grzebać w silnikach”. Rozmawia z rodzicami – równie istotne są opinie 

ojca i matki – i postanawia, że w przyszłości pozostanie na roli i przejmie gospodarstwo 

prowadzone przez rodziców. Wybiera zawód technika mechanika, ale udaje mu się go znaleźć w 

ofercie szkoły o profilu rolniczym, co pozwala żywić nadzieje, że połączy swoją pasję (zdobędzie 

zawód mechanika, ubędzie mógł samodzielnie dbać o maszyny rolnicze) ze zdobyciem 

podstawowej wiedzy o rolnictwie. Gdy zapada decyzja o wyborze zawodu technika mechanika, 

następuje poważny wypadek samochodowy, który powoduje opóźnienia w nauce. Ostatecznie 

uczeń musi zrezygnować z technikum i pójść do zasadniczej szkoły zawodowej. Tam też 

wybiera profil mechanika. Tak opowiada o swoich wyborach: 

A ci, na których mi szczególnie zależy, wiedzą też o mojej drugiej pasji. O grzebaniu się w 

silnikach. Lubię zapach smaru i oleju, takiego od motorów. Ba, lubię nawet mieć zabrudzone 
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ręce, które jest dość ciężko domyć po pracy w garażu. (…) Jak mantra powtarzane przez tatę 

pytanie – To w końcu do jakiej szkoły składasz dokumenty? W moim przypadku w grę 

wchodziło również liceum, o którym słyszałem, że bardzo stawiają tam na sport. Nauczyciel 

wychowania fizycznego u mnie w gimnazjum mówił bowiem, że nie spotkał jeszcze takiego 

samorodnego talentu w grze w piłkę nożną. (…) Mama natomiast zawsze studziła moje emocje i 

widziała mnie w szkole o charakterze rolniczym. Sama jest absolwentką takiej szkoły. 

Utrzymujemy się z gospodarstwa, a tata specjalizuje się w hodowli oposów. Moje rodzeństwo, 

to znaczy trzy starsze siostry, pracuje w swoich niezwiązanych z rolnictwem zawodach. Pewnie 

dlatego zawsze namawiała mnie do pozostania na tzw. „ojcowiźnie”. Marzeniem moich rodziców 

jest powiększanie ilości ziemi i zwiększenie hodowli. (…) Z podjęciem decyzji długo jednak 

zwlekałem. Analizowałem wszystkie za i przeciw. Brałem pod uwagę moje zainteresowania, 

moją ulubiona pikę nożną, kolegów, z którymi się trzymałem. Wiedziałem też, co znaczy ciężka 

praca w rolnictwie. Moi rodzice są właściwie „niewolnikami” tej pracy. Żaden urlop. Każdy dzień 

poświęcony tylko gospodarstwu. Żeby coś osiągnąć, trzeba bardzo ciężko pracować. Z drugiej 

strony, bardzo pociągała mnie praca przy maszynach rolniczych. Lubiłem i dobrze się już 

orientowałem w budowie i naprawie naszych ciągników. Nawet sąsiedzi często prosili mnie o 

pomoc techniczną. Tata zawsze mówił wtedy – To moja złota rączka – i dodawał: Ma to po 

mnie.  Ostatecznie postanowiłem złożyć wstępnie dokumenty do technikum mechanizacji 

rolnictwa i liceum, do którego szli kumple z klasy. (…) To co do tej pory zrobili moi rodzice, musi 

ktoś przejąć. Już teraz wielu rzeczy mój tata beze mnie nie zrobi. A co będzie za kilka lat? W 

końcu dobrze prosperujące gospodarstwo może też się opłacać. Na drugi dzień pojechaliśmy z 

tatą do Zespołu Szkół Rolniczych, gdzie potwierdziłem wolę podjęcia nauki w technikum 

mechanizacji rolnictwa. Mogłem wybrać technikum rolnicze. Zdecydowałem się jednak na 

mechanizację, gdyż według mnie kierunek ten stanowi połączenie moich zainteresowań 

mechaniką z ogólną teorią pracy w rolnictwie. (…) Zdarzyło się jednak coś, co wiele zmieniło w 

moim życiu. Zaraz na początku wakacji, po kolejnej naprawie starego Rometa pojechałem 

sprawdzić, jak pracuje sprzęgło. No i sprawdziłem!!! Miesiąc intensywnej terapii, kolejny miesiąc 

rehabilitacji. No cóż. Podobno Pan Bóg śmieje się z naszych planów. Był taki czas, że tak 

myślałem. Moja sytuacja życiowa uległa znacznej zmianie. Stan zdrowia i konieczność 

rehabilitacji spowodowało, że naukę w technikum musiałem odłożyć. Przynajmniej na czas jakiś. 

Najlepszym dla mnie rozwiązaniem w tej sytuacji była Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Mam 

chyba jednak trochę szczęścia, gdyż w szkole, w której planowałem rozpocząć po wakacjach 

naukę, taka klasa zawodowa jest. Kierunek zbliżony do tego z technikum, mechanik operator 

pojazdów i maszyn rolniczych. W zasadzie chyba uczę się tego samego, tylko w mniejszej ilości. 

Źródło: praca zgłoszona do konkursu na wspomnienia 

 

Zupełnie inaczej prezentują się na tym tle prace osób z kategorii „elastycznych w połączeniu z 

brakiem doradztwa” (należy oczywiście uwzględnić fakt, że na konkursy tego typu prace zgłasza 

specyficzna grupa badanych). Mimo że w przypadku uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 

powinien już wystąpić mechanizm racjonalizowania podejmowanych decyzji,  można spotkać się 

z osobami, które otwarcie deklarują, że wybrały szkołę, w której będą ich znajomi i w której 

panuje  przyjazna atmosfera. Tak dokonany wybór dawał im zatem poczucie bezpieczeństwa. 

Tak opisuje to jeden z autorów wspomnień: 

Dlaczego wybrałem tę szkołę? Głównym powodem, dla którego wybrałem tę szkołę, są moi 

koledzy, którzy złożyli dokumenty do niej. Wybierając inną szkołę, byłbym sam w klasie. Nie 

znając nikogo, czułbym się samotny. Do tego technikum zapisało się z mojej klasy z gimnazjum 

większość osób, zawsze łatwiej jest zacząć w nowej szkole z kimś, kogo się już znało wcześniej. 
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Drugim powodem wyboru Zespołu Szkół Zawodowych (nazwa) byli starsi koledzy, którzy 

polecali mi właśnie tę szkołę. Opowiadali mi, że panuje tu miła atmosfera, a nauczyciele mają 

dobre podejście do uczniów. 

Źródło: praca zgłoszona do konkursu na wspomnienia 

Podsumowując, badanie pozwoliło w grupie uczniów elastycznych i zdecydowanych wyróżnić 

dwa podtypy. Wśród zdecydowanych znaleźli się uczniowie, którzy wiedzieli, jakie manualne 

czynności sprawiają im przyjemność, oraz uczniowie, którzy mieli sprecyzowane zainteresowania 

abstrakcyjne. W grupie uczniów elastycznych natomiast znaleźli się uczniowie, którzy albo nie 

mają sprecyzowanych zainteresowań, albo też różnego rodzaju ograniczenia nie pozwalają im 

wybrać szkoły i zawodu, który ich interesuje. Dla każdego z tych podtypów ścieżka 

podejmowania decyzji wygląda nieco inaczej.  

Powyższa charakterystyka obu segmentów uczniów pozwala formułować postulat, by modelowa 

ścieżka podejmowania decyzji prowadziła do wyboru zawodu zgodnego z predyspozycjami 

ucznia (rozumianymi tutaj jako zainteresowania, umiejętności), ale również uzmysławiała mu, 

że elastyczność na rynku pracy jest cechą wysoko cenioną. Jednocześnie opisywane ścieżki 

podejmowania decyzji wskazują na pozytywny wpływ konsultowania wyborów edukacyjnych z 

rodzicami (czy też innymi osobami). 

 

3.3. Źródła informacji i ich rola w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 

Badanie ilościowe uczniów szkół zawodowych wykazało, że informacje na temat interesujących 

ich szkół ankietowani najczęściej czerpali ze stron www tych placówek (ponad 43% wskazań), 

od kolegów i koleżanek (42%), z folderów i ulotek (niemal 42%). Dla uczniów techników i 

zasadniczych szkół zawodowych (a więc – w momencie podejmowania decyzji – gimnazjalistów) 

źródłem informacji byli również przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych odwiedzający 

gimnazja, aby przedstawić swoją ofertę – tę odpowiedź wskazało niemal 37% ankietowanych z 

techników i prawie 32% z zasadniczych szkół zawodowych. Z kolei uczniowie techników 

uzupełniających często czerpali wiadomości od nauczycieli w swoich szkołach (ponad 28% 

wskazań). 

Odpowiedzi obecnych gimnazjalistów były w dużym stopniu zgodne ze wskazaniami uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych. Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy o szkołach, do których 

mogą się wybrać po egzaminie gimnazjalnym, są strony internetowe szkół (72%) oraz koledzy i 

koleżanki (67%). Mniej niż połowa uczniów wskazuje na rodzeństwo (36%) oraz rodziców 

(35%) – odpowiedzi rzadziej wymieniane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Na nauczycieli z gimnazjum, jako doradców i informatorów o możliwych dalszych wyborach, 

wskazało 31% uczniów. 

Wyniki badania jakościowego – wywiadów IDI i AG – wykazują dużą zgodność z odpowiedziami 

ankietowanych. Poproszeni o wskazanie źródeł informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych, 

badani wskazywali te same odpowiedzi, które uwzględnione zostały w ankiecie audytoryjnej. 

Jednak kwestia źródeł informacji na ogół nie pojawiała się w wywiadach w sposób naturalny – 

uczniowie i ich rodzice nie wymieniali ich sami z siebie, gdy opisywali proces wyboru szkoły, lecz 

dopiero po bezpośrednim pytaniu moderatora. Niektórzy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

mieli wręcz problemy z przypomnieniem sobie, skąd dowiedzieli się o dostępnych szkołach i 

zawodach. 
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Wykres 6. Zestawienie źródeł informacji o szkołach ponadgimnazjalnych wskazywanych przez 

ankietowanych z poszczególnych typów szkół 

 
Źródło: ankieta wśród uczniów z ostatnich klas gimnazjum 

(N=804) i szkół zawodowych (N=779) 

Wiedza o funkcjonujących w okolicy (powiecie, okolicznych gminach) szkołach 

ponadgimnazjalnych stanowi element potocznej wiedzy społeczności lokalnej. Zwłaszcza 

badanym należącym do segmentu elastycznych, którzy kierowali się dostępnością placówek, a 

nie ich ofertą edukacyjną, trudno jest przypomnieć sobie, kiedy i od kogo dokładnie dowiedzieli 

się o istnieniu danej szkoły. Jak mówią uczestnicy jednego z AG w powiecie mławskim: 

– No mieszkamy tutaj. 

– Tak. 

– Nie da się ukryć, my wiemy, co się dzieje w szkołach, prawda? 

Duża część informacji przekazywana jest – mówiąc kolokwialnie – pocztą pantoflową i stanowi 

element wiedzy ogólnej określonych środowisk. Wiedza potoczna może być jednak zdefiniowana 
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jako opinie rodziny i znajomych (w tym przypadku media raczej nie wchodzą w grę). 

Ogólnie rzecz ujmując, dostępne gimnazjalistom źródła informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych podzielić można na nieformalne (znajomi i rodzina, fora internetowe, 

nieoficjalne informacje od nauczycieli) i instytucjonalne (doradztwo zawodowe, strony www 

placówek oświatowych, katalogi i rankingi szkół, działania promocyjne szkół, targi edukacyjne). 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że uczniowie korzystają z podobną 

częstością zarówno z instytucjonalnych, jak i nieformalnych źródeł informacji. 

Wywiady indywidualne również pokazują całe ich zróżnicowanie, trudno z nich jednak wysnuć 

wnioski na temat ważności poszczególnych instytucji oraz „znaczących innych”7 w procesie 

dostarczania informacji młodym ludziom. Pomocne okazały się tu jednak FGI z uczniami szkół 

zawodowych i gimnazjów, w trakcie których moderator zadawał uczniom pytanie: Które źródło 

informacji jest najlepsze waszym zdaniem? Najbardziej wiarygodne… Uczniowie techników z 

powiatu łosickiego odpowiedzieli: Koledzy. Natomiast mławscy gimnazjaliści: Znajomi, rodzina. 

Wygląda więc na to, że właśnie rodzina i znajomi stanowią dla młodzieży najbardziej 

odpowiadające im źródło informacji. Już w tym momencie można więc postawić wniosek, 

że promując odpowiedzialne podejmowanie przez młodzież wyborów edukacyjnych, 

nie można ograniczać się do akcji nakierowanych na samych uczniów, lecz równie 

ważne jest działanie za pośrednictwem znaczących innych”. Tym bardziej, że poza 

dostarczeniem uczniom informacji, ważne jest również, by byli oni w stanie te informacje 

przetworzyć. A jak – dość emocjonalnie – podsumowuje uczestnicząca w FGI przedstawicielka 

szkół zawodowych, gimnazjaliści mają z tym problem: Jejku, dopiero był taki zawód, teraz taki. 

Już on sam nie wie. On głupieje. Uczeń potrzebuje zatem wsparcia, ale takiego, które 

nie będzie polegało na podjęciu decyzji za niego, lecz pomoże mu przeanalizować 

napływające zewsząd informacje. Stąd bardzo istotne jest, by z jednej strony rodzice 

gimnazjalistów wspólnie z nimi brali udział w poszukiwaniu szkoły ponadgimnazjalnej, a z 

drugiej strony, by uczniowie otrzymywali wsparcie instytucjonalne w porządkowaniu informacji 

na temat oferty edukacyjnej i rynku pracy. 

 

 

3.3.1. Rola „znaczących innych” w podejmowaniu decyzji 

Jak już zostało zasygnalizowane, w decyzjach edukacyjnych uczniów gimnazjów mogą 

partycypować różne osoby, w socjologii nazywane „znaczącymi innymi” ze względu na swoją 

istotną rolę w kształtowaniu się tożsamości i osobowości młodego człowieka.  

Uczniowie gimnazjum w ankietach audytoryjnych deklarowali, że przy podejmowaniu 

decyzji najbardziej liczą się z opiniami i wskazówkami swoich rodziców (taką 

odpowiedź wskazało 2/3 badanych uczniów). Nie ma tu znaczenia płeć, miejsce zamieszkania 

ani to, czy uczniowie już wiedzą, do jakiej szkoły pójdą po zakończeniu gimnazjum. Ze zdaniem 

znajomych liczy się mniej niż 1/3 uczniów, choć należy pamiętać, że stanowią oni cenne źródło 

informacji o możliwych ścieżkach edukacyjnych (por. wykres. 1). Co ciekawe, taką odpowiedź 

prawie dwukrotnie częściej wskazywały dziewczęta niż chłopcy. Chłopcy z kolei ponad 

dwukrotnie częściej twierdzili, że niczyje zdanie nie ma dla nich znaczenia. Dane te pokazują, że 

dziewczęta bardziej przejmują się opinią otoczenia niż ich koledzy, którzy chcą być uważani za 

bardziej samodzielnych.  

                                                
7
 George Herbert Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975. 
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Wykres 7. Osoby istotne dla gimnazjalistów podczas wyboru szkoły.  

 

Źródło: ankieta audytoryjna (n=790) 

 

Jednakże gimnazjaliści zapytani o to, jakie czynniki są najważniejsze przy wyborze szkoły, 

dopiero na piątym miejscu wskazali, że wybierają daną szkołę, ponieważ rodzice uważają ją za 

odpowiednią. Nie należy tego tłumaczyć faktem, że opinia rodziców nie jest ważna (bo, jak 

zostało pokazane, jest ważna), ale raczej tym, że rodzice nie dają swoim dzieciom konkretnych 

wskazówek, jaką szkołę wybrać. Być może dlatego dużo ważniejszy okazuje się fakt, że koledzy 

i koleżanki będą uczyć się w tej samej szkole – taką odpowiedź wskazało jako jedną z trzech 

najważniejszych prawie 2/3 ankietowanych, z czego dla co czwartej osoby jest to czynnik 

decydujący. Zaprezentowane dane pokazują również, że rodzice, rodzeństwo czy znajomi są 

ważnymi uczestnikami procesu wyboru ścieżki edukacyjnej, jednakże każde z nich pełni inną 

funkcję, co szczegółowo jest opisane w kolejnych podrozdziałach.  

Podsumowując, poniższy wykres pokazuje, jakimi kryteriami posługują się uczniowie 

gimnazjum. Pierwszym czynnikiem jest ocena swoich zdolności intelektualnych (bardziej niż 

predyspozycji: „czy sobie poradzę w danej szkole”). Drugim punktem jest sprawdzenie, gdzie 

uczeń będzie mógł się dalej kształcić po skończeniu danej szkoły, trzecim, czy w szkole uczy się 

już (lub będzie się uczył) ktoś znajomy. Zwraca uwagę, że uczeń najpierw patrzy na siebie, 

potem na perspektywy, jakie daje szkoła, a następnie na kontekst i otoczenie, w jakim przyjdzie 

mu spędzić kolejne lata nauki.  
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Wykres 8. Kluczowe czynniki odgrywające rolę podczas wyboru szkoły według gimnazjalistów. 

 

Źródło: ankieta audytoryjna (n=776) 

Badanie pokazuje, że z perspektywy czasu nieco inaczej ocenia się dokonane już wybory. 

Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych (technikum, ZSZ, technikum uzupełniającego i 

szkoły policealnej) przyznali, że dla nich najważniejszym czynnikiem przy wyborze szkoły był 

fakt, że będą posiadać konkretny zawód (62% odpowiedzi). 44% przyznało, że wybór szkoły 

zależał od zainteresowań. To, że do danej szkoły szli koledzy i koleżanki wskazało 15% 

ankietowanych (co daje 5 miejsce na liście najpopularniejszych czynników wpływających na 

decyzje odnoście wyboru szkoły przez uczniów szkół zawodowych). Warto tu jednak zaznaczyć, 

że o ile przy pierwszych dwóch odpowiedziach nie było zróżnicowania między uczniami 

poszczególnych typów szkół, tak w przypadku roli znajomych, taką odpowiedź wskazał co 5 

ankietowany uczeń zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum i tylko co 14 uczeń szkoły 

policealnej lub technikum uzupełniającego. Dane te pokazują dość oczywistą tendencje – 

wraz z wiekiem i podejmowaniem kolejnych wyborów życiowych zmniejsza się 

skłonność do uzależniania ich od środowiska rówieśniczego. 
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Wykres 9. Powody wyboru konkretnej szkoły przez uczniów szkół zawodowych 

 

Źródło: ankieta audytoryjna (n=755) 

Warto szczegółowo przeanalizować różnice w deklarowanych powodach wyboru konkretnej 

szkoły i konkretnego zawodu przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, 

ponieważ wyłaniają się z nich istotne różnice w podejściu uczniów do swojej edukacji. Dla 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych wybór zawodu wiązał się przede wszystkim z oceną 

własnych możliwości oraz predyspozycji, o czym świadczą częstsze niż w przypadków uczniów 

technikum wskazania „moje zainteresowania wiązały się z tym zawodem”, „mam zdolności do 

tego zawodu”, „w tej szkole mogę się uczyć interesującej mnie specjalności”. Natomiast 
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uczniowie wybierający technikum chcieli nie tylko robić to, co lubią, ale również mieć z tego 

inne korzyści: łatwość w znalezieniu pracy, wysokie zarobki, kontynuowanie nauki na studiach.  

 

Rysunek 4. Powody wyboru szkoły i zawodu przez uczniów szkół zawodowych 

 

 

Gimnazjaliści deklarują, że wiedzę o szkołach ponadgimanzjalnych czerpią głównie ze stron 

internetowych szkół oraz od kolegów i koleżanek. Dane te pokazują, że zaufanie, jakim 

obdarzają swoich znajomych jest prawie tak duże, jak wiara w rzetelność informacji zawartych 

na stronach www. Mniej osób twierdzi, że źródłem wiedzy (ale nie punktem odniesienia) są 

rodzice i rodzeństwo. Analizując wszystkie informacje zaprezentowane na wykresie, można 

zauważyć, że zinstytucjonalizowane kanały informacji (takie jak SzOK, wizyty przedstawicieli 

szkół, dni otwarte) cieszą się mniejszym powodzeniem niż nieoficjalne kanały informacji, takie 

jak opinie znajomych. Wyjątkiem od tej reguły są strony internetowe szkół. . 
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Wykres 10. Źródła informacji, z których gimnazjaliści czerpią wiedzę o szkołach.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (n=786) 

Podsumowując, należy zauważyć, że młodzież w trakcie podejmowania decyzji o wyborze szkoły 

korzysta z różnorodnych źródeł informacji. Jak widać na powyższych wykresach, każde z nich 

pełni nieco inną funkcję, to samo źródło informacji dla różnych osób może też pełnić odmienną 

funkcję i może być istotne na innym etapie podejmowania decyzji. Kolejne podrozdziały 

porządkują rolę poszczególnych źródeł, wskazując ich przydatność w różnych momentach 

szukania informacji i zastanawiania się nad wyborem szkoły.  

 

3.3.1.1. Rodzice 

Przedstawione wyżej wyniki oraz analiza ścieżek podejmowania decyzji pokazują, że rodzice 

mogę pełnić zróżnicowane funkcje w procesie decyzyjnym swojego dziecka. Po analizie 

wywiadów z uczniami szkół gimnazjalnych oraz ponadgimanzjalnych, a także z ich rodzinami, 

można wyróżnić trzy modele postaw, które przyjmują rodzice wobec wyborów, przed jakimi 

stają ich dzieci. 

Pierwszym, najbardziej popularnym modelem postawy jest postawa nazwana przez nas "bierną 

aprobatą" wyboru swojego dziecka.  

Uczniowie w wywiadach często powtarzają, że mają pełne poparcie swoich rodziców. Z jednej 

strony jest to dla młodzieży powód do radości, ponieważ rodzice w ten sposób okazują im 

zaufanie, podkreślając dojrzałość swoich dzieci. Z drugiej strony jest to jednak pozostawienie 

młodych ludzi samych z ich decyzjami. Jedna z badanych osób tak mówi o podejściu swoich 

rodziców do kwestii związanych z wyborem kierunku kształcenia: Rodzice powiedzieli, żebym ja 

podjęła decyzję, bo to będzie właśnie zależało, czym się interesuję i nie będą narzucali mi 

swojego zdania (uczennica zasadniczej szkoły zawodowej, powiat mławski, IDI). Zarówno 
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przytoczona wypowiedź jak i wiele jej podobnych dowodzą, że wielu rodziców daje swoim 

dzieciom możliwość podjęcia samodzielnego wyboru. Jednocześnie podkreślają oni, że jaki by 

ten wybór nie był, rodzic go zaakceptuje, a dziecko nie spotka się z krytyką.  

Powyższy cytat wskazuje również na bardzo istotne zjawisko postrzegania przez rodziców 

swojego uczestnictwa w wyborze szkoły w postaci dwóch skrajności: albo pozostawienie pełnej 

swobody dziecku, albo narzucenie mu swojego zdania. Postawy pośrednie zdarzają się znacznie 

rzadziej, o czym mowa w dalszej części rozdziału.  

Omawiana bierna aprobata może wynikać z dwóch niewykluczających się czynników. Po 

pierwsze może się ona opierać na bardzo dobrej znajomość dzieci i pewności co do tego, że 

wybory przez nie dokonywane będą słuszne. Po drugie rodzice mogą tak naprawdę nie chcieć 

się angażować i poświęcać czasu na wybór szkoły. 

O tym, jak popularny jest to model, świadczą wypowiedzi zarówno młodzieży gimnazjalnej, 

która mówi o swoich planach co do wyboru szkoły oraz kierunku, oraz ich starszych kolegów, 

którzy tego wyboru dokonali w przeszłości.  

Warto zwrócić uwagę, że zdanie, które powtarzające się w wielu wywiadach:[Moderator:] A co 

rodzice myślą o wyborze tej szkoły? [rozmówca:] –Wspierają mnie (uczennica gimnazjum, 

powiat mławski, IDI) wynikać może nie tyle z przeświadczenia rozmówców, ale z sytuacji, jaką 

kreuje uczestnictwo w wywiadzie. Badacz, zadając pytanie o opinie rodziców, zmusza rozmówcę 

do refleksji na ten temat, a łatwiej jest uczniom przyznać, że rodzice pozostawili im swobodę 

wyboru i zaakceptowali decyzję niż to, że nie byli zainteresowani podejmowanym przez dziecko 

wyborem, co także wyraża się przez akceptację każdego rozwiązania.  

Zdarzały się też sytuacje, że rozmówcy wprost mówili o tym, że rodzice nie mają wyrobionego 

zdania na temat wyboru szkoły: 

[moderator:]– A na przykład rodzice rozmawiali z panem o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? 

[rozmówca:]– Nie, sam wybrałem szkołę. 

[moderator:]– A oni, czego chcieli dla pana? 

[rozmówca:]– Im to tak obojętne było, gdzie ja pójdę. (uczeń z zasadniczej szkoły zawodowej, 

powiat łosicki, IDI). 

W rozmowach z rodzicami można odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego odnoszą się oni z 

bierną aprobatą do decyzji podejmowanych przez swoje dzieci. W części wywiadów pojawiają 

się opinie, że dzieci powinny wybrać taką szkołę, która będzie zgodna z ich zainteresowaniami: 

Chcemy, żeby on po prostu sam wybrał to, co będzie lubił robić (ojciec ucznia gimnazjum, 

powiat mławski, AR). Nie jest to jednorazowa sytuacja, kiedy rodzice deklarują, że 

najważniejsze jest to, co młody człowiek sam sądzi o swoich pasjach i możliwościach. 

Innym używanym przez rodziców argumentem uzasadniającym „niewtrącanie się” (mówiąc 

językiem respondentów) w decyzje dziecka jest uznanie dorosłości i samodzielności uczniów 

kończących gimnazjum. W jednym z wywiadów uczennica technikum przytoczyła opinie swoich 

rodziców na temat wyboru jej kierunku kształcenia: To jest twoja decyzja. Za chwilę będziesz 

dorosła. Wiesz, co robisz. (uczennica technikum, powiat ostrołęcki, IDI). Takie postępowanie 

może być spowodowane udzieleniem dorastającemu dziecku kredytu zaufania, bądź obawę 

przed przejęciem na siebie odpowiedzialności za źle podjętą decyzję. O strachu przed 
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odpowiedzialnością mówił jeden z rodziców: Żeby, po prostu, sama sobie wybrała, co chce, żeby 

pretensji później nie było do nas, że mamo czy tato kazałaś iść, ale mi tam źle (ojciec uczennicy 

technikum, powiat łosicki, AR). 

W jednym z wywiadów pojawiała się opinia, że rodzice nie mają pełnej wiedzy na temat tego, 

jaka jest oferta szkół ponadgimnazjalnych i dlatego nie chcą uczestniczyć w procesie 

podejmowania decyzji: Ja też nie mam takiego rozeznania, też mi się wydaje, że do liceum 

dobrze by było, później mogłaby jakieś studia skończyć, czy nawet coś jeszcze mogłaby 

skończyć. A skończyć, na czym, technika to nawet teraz nie wiem, jakie są w ogóle i czy są. 

(matka uczennicy zasadniczej szkoły zawodowej, powiat warszawski, AG) 

Jest to bardzo ważny głos,  gdy uwzględnimy fakt, że sytuacja wywiadu często nie sprzyja 

temu, żeby przyznawać się do swojej niewiedzy i niekompetencji. Rodzice wpisujący się w 

prezentowany model, pytani o możliwe ścieżki edukacyjne mieli niewielką wiedzę na ten temat , 

nie znali źródeł informacji, nie chcieli również zbyt długo o tym rozmawiać. Z tych powodów 

można przyjąć, że dość często rodzice czują się zbyt niedoinformowani i niekompetentni, by 

pomóc swoim dzieciom w wyborze szkoły oraz kierunku kształcenia. Można więc założyć, że 

akceptacja wyborów uczniów wynika także z faktu, że rodzice nie są przygotowani do tego, by 

pomagać swoim dzieciom. 

Najrzadziej spotykanym modelem jest brak zgody ze strony rodziców na wybór dokonany 

przez dzieci. Ten typ postawy został przez nas nazwany autorytatywnym. Mieści się w nim 

również narzuceniu dziecku swojego wyboru.  

Model ten ściśle związany jest ze stereotypowym podejściem do danego zawodu czy 

kierunku. Wśród takich osób panuje opinia, że szkoła zawodowa jest najgorszym możliwym 

wyborem. Szansą na sukces jest nauka w liceum, a potem uzyskanie wyższego wykształcenia; 

technikum jest postrzegane jako forma pośrednia. Istotnym elementem takiego podejścia jest 

przekonanie, że to oceny w gimnazjum decydują o tym, do jakiej szkoły powinna iść dana 

osoba: uczniowie z najlepszymi ocenami trafiają do liceum, ci z gorszymi do technikum, a tacy, 

co sobie nie radzą z nauką – do zawodówki (określenie to ma w tej grupie wydźwięk 

pejoratywny). Pozostałe czynniki są co najwyżej brane pod uwagę w przypadku wyboru 

kierunku kształcenia. Stereotypowe podejście nie jest domeną tylko rodziców, jest to 

sposób myślenia podzielany przez uczącą się młodzież, a także przez nauczycieli. 

Towarzyszy temu przekonanie, że większość uczniów idzie do liceów i tylko ci gorsi idą do szkół 

zawodowych. 

Zdarzają się też sytuacje, że brak zgody rodzica na wybór dziecka wynika nie ze sposobu 

postrzegania poszczególnych szkół, ale z osobistych przekonań i doświadczeń badanych osób. 

Tak jak w przypadku jednej z gimnazjalistek, której negatywne nastawienie dotyczące 

określonego kierunku kształcenia jest uzasadnione niepowodzeniami starszej siostry w tym 

zawodzie: Więc moi rodzice dlatego uważają, że jak pójdę tą sama drogą, to może mi się nie 

udać, może być ciężko, a tylko zmarnuję sobie lata na studia na przykład. Więc oni są za tym, 

abym zrobiła coś innego, tak jak mój tata zrobił by wszystko, żebym wybrała coś innego 

(uczennica gimnazjum, powiat warszawski, IDI). 

W ramach tego modelu w większości przypadków rodzice nie chcą bądź nie potrafią 

zaproponować dzieciom innej szkoły lub innego kierunku. Ograniczają się do krytyki podjętej 

decyzji, chcą żeby była inna, ale bardzo rzadko oferują aktywną pomoc przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. 
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Najlepszą, modelową postawą, którą należałoby zarekomendować wszystkim rodzicom, jest 

czynny udział w podejmowaniu decyzji. Ta postawa została przez nas nazwana typem 

konsultacyjnym. 

Nie polega ona na decydowaniu za dziecko, ale na współpracy rodziców z dziećmi w celu 

wybrania najlepszej opcji ze wszystkich dostępnych. W modelowym przypadku do współpracy 

powinni zostać włączeni przedstawiciele szkoły (w tym doradca zawodowy). Wspólne 

przeglądanie ofert szkół i zastanawianie się nad tym, które umiejętności warto rozwijać, należy 

niestety do rzadkości, ale to właśnie dzięki takiemu zachowaniu dzieci czują się najpewniej ze 

swoimi wyborami. O tym, jak wyglądała taka modelowa współpraca z rodzicami, mówiła jedna z 

badanych uczennic: Stało się to tak, że dużo rozmawiałam z rodzicami. I rozważałam naprawdę 

różne opcje. Wahałam się (…). I tak po długich, długich rozmowach właśnie z mamą, 

doszłyśmy do wniosku, że technikum będzie na tyle profitowe, że tak czy siak wyjdę z maturą, 

jeżeli będę chciała, a do tego, jeżeli się dobrze postaram, to zdam egzamin zawodowy 

(uczennica technikum, powiat ostrołęcki, IDI). Warto zaznaczyć, że to właśnie matki częściej niż 

ojcowie biorą czynny udział w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. 

Takie wspólne poszukiwania to nie tylko sposób na podjęcie bardziej przemyślanej decyzji, ale 

też szansa na pogłębianie więzi rodzinnych. 

Analizując wypowiedzi uczniów różnych typów szkół, można odkryć pewną zależność: im 

wyższy jest poziom szkoły, do której uczęszcza uczeń lub w której chce się uczyć (w 

przypadku gimnazjalistów), tym częściej badani mówią o czynnym udziale rodziców 

w procesie podejmowania decyzji. I tak: najczęściej o takim aktywnym uczestnictwie 

rodziców mówią ci gimnazjaliści, którzy chcą się uczyć w liceach i kontynuować naukę na 

studiach, rzadziej mówią o tym osoby uczące się w technikach, i tylko w pojedynczych 

przypadkach uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. 

To, czy dana rodzina zastosuje model czynnego udziału, czy też nie, zależne jest od poziomu 

wykształcenia rodziców oraz wykonywanej przez nich pracy. Im wyższy poziom społeczno-

kulturowy reprezentują rodzice, tym częściej i chętniej angażują się w pomoc swoim dzieciom w 

podjęciu decyzji o wyborze szkoły. Osoby, które charakteryzują się niższym poziomem 

wykształcenia, często mówią, że decyzja w pełni zależy od woli ich dzieci. Na podstawie 

powyższych informacji można wywnioskować, że poziom wykształcenia – szczególnie matki – 

jest reprodukowany przez dzieci, wpływa też na ich ambicje i chęć podejmowania nauki. 

Pokrywa się to z teorią Pierre’a Bourdieu, który pisał o reprodukowaniu się kapitału 

kulturowego. 

Istotną kwestią pojawiającą się w wypowiedziach badanych, niezależnie od tego, w który z 

powyższych modeli się wpisują, jest pragnienie rodziców, by ich dzieci były szczęśliwe i 

osiągnęły więcej niż oni. Wypowiedzi tego typu częściej pojawiają się w wywiadach z rodzicami, 

którzy mają niższy status społeczny.  

Niestety rodzice, którzy nie uczestniczą aktywnie w podejmowaniu decyzji przez ich dzieci, nie 

orientujący się ani w ofertach szkół, ani w kompetencjach dzieci i nie są w stanie im pomóc w 

dokonaniu wyboru. Pozostawiają ten wybór dzieciom, które wybierają szkołę nie z powodu 

swoich zainteresowań czy szans na rynku pracy, a ze względu na wygodę, znajomych czy 

mniejszy poziom wymagań. 

Najważniejszym wnioskiem, jaki nasuwa się po dokonaniu analizy roli rodziców podczas wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej, jest to, że rodzice boją się odpowiedzialnie wspierać swoje dziecko w 
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podejmowaniu decyzji edukacyjnych. Wniosek ten dotyczy w szczególności rodziców uczniów, 

którzy z dużym prawdopodobieństwem wybiorą się do szkół zawodowych. Ich obawy wiążą się z 

niską oceną własnej wiedzy zarówno o rynku pracy, jak i o ofercie edukacyjnej. Tym samym 

należałoby dostarczyć rodzicom podstawową wiedzę w tym zakresie oraz zachęcić ich do 

wspierania dziecka w wyborze szkoły. Podstawą do formułowania rekomendacji są również 

opinie aktorów rynku pracy, którzy oceniali sposoby podejmowania decyzji przez uczniów. Jedna 

z uczestniczek FGI z przedstawicielami instytucji rynku pracy w Warszawie stwierdziła: 

(…) przeprowadziliśmy takie badania na dosyć dużej grupie młodzieży (ponad tysiąc osób) i na 

pytanie, skąd czerpią informacje [odpowiedzieli] oczywiście od rodziców, kto jest tym źródłem 

informacji  – oczywiście rodzice, doradca zawodowy pojawia nam się na poziomie promila. I bez 

względu na to, jakiej jakości jest to źródło, to ono zawsze pozostaje, w sposób naturalny. 

Rodzice wychowują swoje dzieci, być może warto się [więc] zastanowić, kształtując te 

podstawy doradztwa zawodowego dla młodzieży, jak zorganizować to, żeby włączyć 

rodziców w ten proces.  

Niezależnie od tego, w który opisywany model wpisują się rodzice uczniów, konieczność ich 

zaangażowania w prowadzone przez dzieci poszukiwanie informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych nie powinno budzić wątpliwości. Pytanie jednak, kto miałby skłonić 

rodziców do większego zaangażowania się w tego rodzaju działania. Na pewno zachęcać mogą 

do tego nauczyciele, o czym wspomina jedna z uczestniczek FGI z przedstawicielami szkół 

zawodowych: 

On [uczeń] nie wie, jaką szkołę mógłby wybrać, ale jeszcze zauważyłam, że dobrą jest metodą, 

żeby docierać do rodziców tychże gimnazjalistów. Do rodziców gimnazjalistów możemy 

tylko dotrzeć na wywiadówkach, na zebraniach. I wówczas jest dobrze, kiedy dyrektor 

jest otwarty. Na przykład przed zebraniami w klasach robi spotkanie, na przykład na sali 

gimnastycznej. (…) Też wydaje mi się, że wtedy jest największy sens, jak rodzic poznaje, jak 

rodzic może, a jeżeli nie ma dziecko takiego rodzica otwartego i nie może liczyć na rodzica, to 

wtedy jest duża rola tych właśnie doradców zawodowych i wychowawców.  

W powyższym cytacie widać, że uczestniczka wywiadu traktuje udział rodziców w gromadzeniu 

wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych jako optymalną i w dużym stopniu uzupełniającą 

preorientację zawodową.  

 

Reasumując, należy uznać, że jednym z kluczowych postulatów tworzenia modelowej 

ścieżki decyzyjnej dla uczniów wybierających szkołę ponadgimnazjalną jest włączenie 

rodziców w ten proces. Ich zaangażowanie winno być wspierane przez nauczycieli, 

wychowawców i doradców zawodowych, którzy powinni: 

 zachęcać do zaangażowania się w podejmowane przez dzieci wybory 

edukacyjne, 

 dostarczać informacji o ofercie edukacyjnej subregionu, 

 dostarczać podstawowej wiedzy o rynku pracy subregionu, 

 dostarczać wiedzy i rozmawiać na temat predyspozycji konkretnych uczniów.  
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3.3.1.2. Rodzeństwo 

Tylko starsze rodzeństwo odgrywa znaczącą rolę podczas podejmowania decyzji edukacyjnych 

przez uczniów – może stać się wtedy źródłem wiedzy oraz inspiracji, zarówno jeśli chodzi o 

wybór szkoły, jak i kierunku kształcenia. 

Wielu objętych badaniem ilościowym uczniów szkół zawodowych należy do rodzin 

wielodzietnych (średnia liczba rodzeństwa wyniosła wśród ankietowanych 2 osoby), w związku z 

tym wielu z nich, wybierając szkołę ponadgimnazjalną, korzystało z doświadczeń starszych braci 

i sióstr. To korzystanie z doświadczeń rzadko jednak przybiera postać bezpośredniego 

powielania ścieżki życiowej starszego rodzeństwa. Badani, którzy wybrali lub chcą wybrać szkołę 

zawodową, rzadko decydują się na ten sam zawód, który wybrali starszy brat lub siostra. Tak 

jak to było w przypadku uczennicy technikum z powiatu sierpeckiego: 

Jak właśnie siostra przychodziła, mówiła, jak się dzieje tam, pewnie nie raz zajrzałam, jak 

odrabiała lekcje. I taki nawet prosty mi się ten zawód wydał. Takie łatwo przyswajalne 

informacje. 

Znacznie częstszy scenariusz to wybór zawodu pokrewnego z tym, w którym kształci się 

rodzeństwo, np. jeden z uczniów warszawskich ZSZ kształcący się w zawodzie cukiernika 

wspomina o starszym bracie, który zdobył zawód kucharza, jedna z gimnazjalistek, która 

planuje karierę aktorską, wzoruje się na starszej siostrze studiującej reżyserię:  

Ja też chciałam iść tą drogą, ponieważ moja siostra studiowała, studiuje dalej reżyserię, więc 

miałam okazję uczestniczyć w wielu etiudach studenckich w zakresie aktorstwa i mi się 

spodobało na planach i to głownie dlatego. 

Starsza siostra umożliwiła więc gimnazjalistce zdobycie pierwszych doświadczeń w 

interesującym ją zawodzie i zainspirowała do wyboru własnej ścieżki życiowej, której pierwszym 

etapem ma być klasa o profilu teatralnym w liceum ogólnokształcącym. Co ważne, będzie to 

liceum, które polecają starsze siostry badanej. 

Powszechnym scenariuszem jest więc wybór nie tego samego zawodu, ale tej samej szkoły co 

rodzeństwo. Takie decyzje są w wielu wypadkach podyktowane dostępnością danej szkoły, 

jednak pozytywne opinie rodzeństwa na temat placówki również stanowią poważny argument: 

Może, dlatego, że siostra tam najpierw była, chwaliła sobie. Tak mi się wydaje – wyjaśnia swój 

wybór kolejna uczennica technikum.  

Należy podkreślić, że wpływ starszego rodzeństwa w większości przypadków kończy się, kiedy 

wyprowadza się ono z domu rodzinnego. Jeśli brat lub siostra są dużo starsi od badanych 

uczniów, to ich opinia odgrywa mniejszą rolę. Można zauważyć, że najważniejsze w tym 

przypadku są opinie tych osób, które wciąż się uczą w danej szkole, bądź niedawno ją 

skończyły. 

Można zaryzykować twierdzenie, że pomimo iż rodzina nie zawsze jest w stanie dostarczyć 

młodym ludziom informacji ułatwiających decyzje edukacyjne, to wiedza z tego źródła 

traktowana jest przez młodzież z dużą dozą zaufania. Przykładem na to jest wypowiedź jednego 

z uczniów ZSZ, który zapytany o to, skąd chciałby się dowiadywać o szkołach 

ponadgimnazjalnych, odpowiada: od kogoś z rodziny, kto też nie ma dzieci, ale też nie jest 

dzieckiem i nie uczy się, tylko studiuje. Gimnazjaliści szukają więc opinii osób o zbliżonych 

do nich cechach osobowościowych, prezentujących podobną perspektywę 
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poznawczą, ale posiadającym doświadczenie życiowe. 

Można sądzić, że starsze rodzeństwo dostarcza przede wszystkim wiedzy zarówno o szkołach, 

jak i zawodach, w których można się kształcić. Wiedza ta jest o tyle cenna, że opiera się na 

bezpośrednim doświadczeniu ważnych osób w życiu gimnazjalistów.  

 

3.3.1.3. Znajomi 

Badania jakościowe pokazały, że dla młodych ludzi bardzo cenne są opinie ich znajomych. 

Koledzy i koleżanki są jednym z głównych źródeł informacji o szkolnictwie ponadgimnazjalnym i 

ofercie szkół. Starsi znajomi mogą udzielić informacji o tym, jak wygląda nauka w różnych 

szkołach: (…) bo mam koleżanki, w X miałam i kolegów, i dlatego wiedziałam właśnie o tej 

szkole  (uczennica zasadniczej szkoły zawodowej, powiat mławski, IDI). Tak więc znajomi 

pełnią podobną rolę jak starsze rodzeństwo. Dzięki przekazywaniu wiedzy nieformalnej o 

poszczególnych placówkach, młodzież gimnazjalna zdobywa informacje o poziomie nauczania, 

nauczycielach i atmosferze. Dzięki takim informacjom łatwiej jest podjąć decyzję o wyborze 

konkretnej szkoły. Szkoła w ten sposób zyskuje „ludzki wymiar”. 

Co ważne, uczniowie, którzy nie mają wsparcia od rodziców, często szukają go właśnie u 

znajomych. Rozmowy z koleżankami i kolegami pomagają uczniom w budowaniu wiedzy na 

temat ich kompetencji i możliwości. Przykładem takiego zachowania jest wypowiedź jednej z 

badanych uczennic: (…) pytałam się koleżanek i tak właśnie mi mówiły. Mówiłam, czym się 

interesuję, one tak właśnie mi powiedziały, że taka szkoła, to właśnie, co się tu znajduje i 

powiedziały mi, która to jest szkoła  (uczennica zasadniczej szkoły zawodowej, powiat mławski, 

IDI). Takie zachowanie warte jest rekomendacji, ponieważ znajomi często mogą dostrzec takie 

cechy i umiejętności, na które nie zawsze zwraca się uwagę, dokonując samooceny. 

W grupie badanych gimnazjalistów widoczna jest tendencja do wyboru tej samej szkoły, co 

bliskie koleżanki i koledzy. W przypadkach, kiedy młodzi ludzie nie wiedzą, jaki kierunek 

kształcenia wybrać, idą tam, gdzie ich znajomi: Może to, że koleżanki szły też do tej klasy, że 

nie wiedziałam, że może będę… Że będę w klasie z dziewczynami, które znam, że nie będę się 

bała nowej szkoły (uczennica technikum, powiat łosicki, AG). Przypadki, kiedy uczniom zależy 

na tym, żeby iść do nowej klasy z kimś znajomym, częściej zdarzały się wśród dziewcząt. 

Chłopcy rzadziej podejmują decyzje pod wpływem wyborów przyjaciół lub też rzadziej 

przyznają się do tego typu motywacji.  

Warto zauważyć, że rodzice także zwracają uwagę na fakt, że do szkoły ponadgimnazjalnej idą 

znajomi ich syna czy córki. 

Mimo odgrywania ważnej roli w procesie wybierania szkoły, znajomi rzadko stanowili jedyne 

źródło informacji. W trakcie wywiadów pojawiły się pojedyncze takie przypadki, jednym z nich 

była uczennica zasadniczej szkoły zawodowej z powiatu sierpeckiego, która nie poradziła sobie 

w technikum: 

Koleżanki tam były.(…) I one tam były i ja się przeniosłam później tam do nich. 

Inny przypadek badanego, który uciekał się wyłącznie do informacji od kolegów, to 

gimnazjalista, który miał w momencie badania niemal rok na to, by sięgnąć również do innych 

źródeł wiedzy o szkołach ponadgimnazjalnych: 
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Najpierw od koleżanki [uzyskałem informacje], potem (…) się spotkałem z kolegą i właśnie 

mówił, że właśnie się dostał [do tej szkoły]. A tak to koleżanka mi o tym powiedziała, bo się 

zapytałem, co ona myśli o tym. To mówi, że na ten profil policyjny słyszała, że tam zamiast wf-

u są jakieś sztuki walki, samoobrony, no i że ciekawy jest profil, no. No i tak pomyślałem sobie, 

że może ja bym tam spróbował. Być policjantem, to nie jest źle. 

W pozostałych wypadkach badani łączyli wiadomości uzyskane od znajomych z innymi źródłami 

wiedzy: 

 rankingami:  

Dąbrowski? Znajomi, nam tam dużo znajomych chwalą tę szkołę i ona też jest na 

dobrym poziomie, to jest 23-cia [w warszawskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych] 

 Internetem: 

A tu z Mławy, to mówię, znajomi głównie. No, wie pan, teraz można w Internecie dużo 

informacji znaleźć. 

Tak że, jak będziemy mieli jakieś wątpliwości, no to z Internetu skorzystamy, wejdziemy 

na stronę tej szkoły. 

 prezentacji prowadzonych przez przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych: 

Przedstawiciele, tam na stronie trochę internetowej też patrzyłem. No i od znajomych 

też. 

 krewnymi: 

Własne rozeznanie, wujek, znajomi właśnie ci, którzy wiedzieli też coś na ten 

temat mówili mi i tak po prostu zostawało to wszystko w głowie, kumulowało się, żeby 

jakoś tam łatwiej było w życiu później.  

 

 

 

3.3.1.4. Inne osoby 

Są sytuacje, kiedy gimnazjaliście czerpią inspiracje odnośnie wyboru szkoły i kierunku 

kształcenia z innych źródeł niż najbliższa rodzina, szkoła czy znajomi. Wtedy pod uwagę brane 

są doświadczenia i opinie dalszej rodziny – ciotek i wujów, którzy ukończyli szkoły zawodowe i 

dobrze radzą sobie na rynku pracy. Aby takie osoby mogły stać się pozytywnym przykładem, 

muszą mieć zawód, który sprawia im radość i daje satysfakcję finansową. Przykład osób, 

którym powiodło się w życiu, sprawia, że badani uczniowie chętniej decydują się na 

wybór określonej szkoły zawodowej czy danego kierunku. 

Podsumowując, znajomi są zazwyczaj uważani przez badanych za istotne źródło informacji, 

jednak niewystarczające. Ich opinie traktowane są jako bardzo ważne uzupełnienie wiedzy 

zdobytej innymi drogami. Szczególną rolę odgrywają starsi koledzy i koleżanki 

uczęszczające do szkoły, którą interesuje się uczeń. Z pierwszej ręki mogą uzyskać 

informacje na temat codziennego funkcjonowania w szkole: atmosfery czy poziomu 

nauczania. Rówieśnicy natomiast pełnią istotną rolę w momencie, gdy uczeń samodzielnie 

(np. z powodu braku wsparcia rodziców) nie potrafi podjąć decyzji. Wtedy wybiera szkołę, 

w której będzie mógł kontynuować naukę wśród znajomych i lubianych przez siebie osób.  
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O takich pozytywnych przykładach ze strony dalszej i bliższej rodziny mówili zarówno sami 

uczniowie, jak i ich rodzice. Zdarza się, że zainteresowanie danym zawodem wśród badanych 

uczniów związane jest z zajęciem wykonywanym przez któregoś z członków rodziny, tak jak w 

poniższym cytacie:(…) wujek zawsze tak zachęcał mnie do tego i dosyć dużo czasu spędzałem z 

nim na takich… (uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, powiat ostrołęcki, IDI). Podobnych 

przykładów, kiedy uczniowie inspirują się tym, co robią inne osoby z ich rodziny, jest więcej. 

Podczas badań jakościowych okazało się też, że zdarzają się sytuacje, kiedy przykład osób z 

rodziny uwalnia od stereotypów związanych z wykonywaniem poszczególnych zawodów. 

Pokazuje, że szkoła zawodowa nie zamyka drzwi do lepszego wykształcenia, a daje szansę na 

konkretny zawód. 

 

 

3.3.2. Aktywność pracowników gimnazjów a wybory edukacyjne młodzieży  

Codzienne życie przeciętnego nastolatka koncentruje się wokół dwóch miejsc: domu rodzinnego 

oraz szkoły. Wnioskując na podstawie przeprowadzonych wywiadów (dotyczyły one kwestii 

szkolnych, co mogło nieco ukierunkować wypowiedzi badanych na tę właśnie tematykę),  szkoła 

absorbuje więcej czasu i myśli uczniów niżeli dom. Życie średniozamożnej wielodzietnej rodziny 

z podwarszawskiego miasteczka uczestniczka wywiadu AG opisuje następująco: Dopiero 

wieczorem, bo ja o 16-stej dopiero córkę z przedszkola, mąż o 17-stej z pracy, chłopaki też tam 

wracają ze szkoły po 15-stej, to jeszcze gdzieś tam jakaś piłka, czy coś. Jakieś SKS-y, no to tak 

praktycznie o 18-stej się dopiero spotykamy. W natłoku obowiązków i aktywności niewiele 

zostaje czasu na życie rodzinne. Podobne wnioski o dominującej roli szkoły wyciągnąć można ze 

sposobu, w jaki jeden z uczniów technikum z Ostrołęki opisuje swój zwyczajny tydzień: 

Poniedziałek, wtorek, środa to po prostu szkoła, wracam do domu, obiad, może się pouczę, jak 

coś jest ważnego na następny dzień, może nie. Czwartek staram się jeszcze wyjść z domu na 

rower właśnie. Opis ten odzwierciedla to, co mówi większości objętych badaniem jakościowym 

uczniów – zarówno ze szkół ponadgimnazjalnych, jak i z gimnazjów. Jednak to gimnazjaliści 

częściej podkreślają, że są mocno (czasami wręcz nadmiernie) obciążeni pracą. Jedna z 

badanych uczennic gimnazjów stwierdza na przykład: 

Lekcje mam od ósmej rano do 14:20, czasem do 15:10. (…) No, jeżeli chodzi o mój czas w 

szkole, to naprawdę dużo [go tam] spędzam. Uważam, że za dużo i uważam, że szkoły coraz 

bardziej chcą, żebyśmy my siedzieli w tej szkole po prostu tak długo, ile się da, że od samego 

rana do samego wieczora, ponieważ organizują nam lekcje niby, które są dla chętnych, ale 

jednak trzeba na nie chodzić, bo zaraz ma się, nie wiem, stracone w oczach nauczyciela czy 

coś. 

Przykłady obserwowanych w najbliższym otoczeniu success stories, jak można by nazwać 

historie spełnionych zawodowo dalszych krewnych czy znajomych, dają uczniom gimnazjów 

cenną wiedzę o różnorodnych możliwościach, jakie przed nimi stoją. Przede wszystkim 

dostarczają informacji o zawodach, specjalnościach, typach prac, które nie są obserwowane 

na co dzień w najbliższym otoczeniu. Dlatego rekomendujemy, by w systemowy sposób 

pokazywać uczniom złożoność rynku pracy i różnorodność świata pracy – zawodów, 

stanowisk, form zatrudnienia.  

 

 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

47 

 

Trudno powiedzieć, czy nauczyciele rzeczywiście wymagają od uczniów uczęszczania na zajęcia 

dodatkowe i nieprzychylnie odnoszą się do tych, którzy je ignorują. Wypowiedź powyższa 

wskazuje jednak, że (przynajmniej niektórzy) uczniowie mają poczucie, że należy 

wykorzystywać każdą możliwość dokształcania się, jaką szkoła oferuje i spędzają w niej coraz 

więcej swojego – teoretycznie wolnego – czasu. Wątek zajęć dodatkowych, które czynią 

dzień ucznia w szkole dłuższym niżeli dzień pracy dorosłej osoby zatrudnionej na 

umowie o pracę, pojawiają się też w innych wywiadach: Wydaje mi się, że osiem lekcji na 

przykład dziennie jest za dużo, że powinno być maksymalnie siedem. Jeszcze, jeżeli jest 8 lekcji, 

wypadnie jeszcze coś dodatkowego, więc to już jest 9 godzin, więc to już jest niedobrze (…) bo 

niektórzy mają jeszcze dodatkowe zajęcia, więc już mogą być zmęczeni, a jeszcze, jak 

nauczyciele pozadają na następny dzień strasznie dużo rzeczy, więc 6 godzin to powinno być 

tak maksymalnie. 

Takie same wnioski płyną z analizy materiałów zdobytych w ramach konkursu na blog 

o wyborze szkoły – autorzy i autorki blogów (na ogół osoby dość pilne i przykładające się do 

nauki) opisywały swoje życie jako płynące poniekąd od sprawdzianu do kartkówki i często 

wyrażały niezadowolenie ze swojego lenistwa, zaniedbywania nauki, której powinny się 

poświęcać w większym stopniu. Oczywiście, konkurs poświęcony był właśnie życiu szkolnemu 

młodych ludzi, prowokował więc do pisania właśnie o nauce i kartkówkach, nie zaś o pierwszym 

chłopaku/dziewczynie, bądź żartach z kolegami. W połączeniu z analizą wywiadów daje to 

jednak poważne przesłanki do wniosku, że szkoła stanowi dla gimnazjalistów jedno z 

najważniejszych, a może nawet najważniejsze środowisko funkcjonowania. Choć powyższe 

cytaty wskazują, że badani nie są zadowoleni z takiej sytuacji, to jednak korzystają z 

dodatkowej oferty, z jaką wychodzą do nich szkoły. Być może więc zainteresowani byliby 

dodatkowymi zajęciami poświęconymi nie przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego, lecz do 

podjęcia jednej z ważniejszych decyzji, przed jakimi staje nastolatek? Można więc przyjąć 

hipotezę, że rola nauczycieli gimnazjalnych i innych pracowników szkół w procesie 

podejmowania decyzji o szkole ponadgimnazjalnej jest istotna. 

Większość przeprowadzonych w ramach badania wywiadów indywidualnych i rodzinnych 

wskazuje, że wybór ścieżki dalszego kształcenia jest uważany przez uczniów, jak też przez 

większość ich bliskich, za suwerenną decyzję młodego człowieka. W sytuacji, gdy rodzice nie 

zawsze są zaangażowani w tę decyzję, tym bardziej potrzebne wydaje się wsparcie 

instytucjonalne. Wielu spośród objętych badaniem uczniów wskazuje, że oczekiwaliby 

oni od instytucji edukacyjnych pomocy w wyborze szkoły średniej. 
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Wykres 11. Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych w 

odpowiedziach uczniów szkół zawodowych i gimnazjów 

 

Źródło: ankieta wśród uczniów z ostatnich klas gimnazjum (N=804) 

i szkół zawodowych (N=779) 

Jednak wyniki badania ilościowego 

techniką ankiety audytoryjnej są pod 

tym względem dwuznaczne. Z jednej 

strony nauczyciele, ani tym bardziej 

pracownicy SzOK, nie są dla 

badanych tak istotnym źródłem 

informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych, jak strony 

internetowe szkół oraz koledzy i 

koleżanki lub rodzina. Jednak, niemal 

co trzeci objęty badaniem 

gimnazjalista otrzymuje lub ma 

zamiar zaczerpnąć takich informacji u 

nauczycieli, podobny odsetek ma 

zamiar wybrać się osobiście do 

interesujących ich placówek, niemal 

co piąty oczekuje wizyt 

przedstawicieli szkół 

ponadgimnazjalnych reklamujących 

swoje placówki w gimnazjach. 

Odpowiedzi udzielane przez ankietowanych uczniów szkół zawodowych na temat źródeł 

informacji, z których korzystali, wybierając szkołę ponadgimnazjalną, rozkładają się nieco 

inaczej. Rzadziej wspominają oni pomoc od nauczycieli w gimnazjum i wizyty w interesujących 

ich placówkach, częściej polegali na informacjach otrzymanych przez przedstawicieli szkół 

ponadgimnazjalnych w trakcie ich wizyt w gimnazjach. 
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Trudno określić, czy różnice te wynikają ze specyfiki 

młodzieży wybierającej szkoły zawodowe, z 

dysproporcji pomiędzy zamierzonymi działaniami 

gimnazjalistów (ich odpowiedzi dotyczyły również tych 

źródeł informacji, z których planują skorzystać) 

a działaniami rzeczywiście podjętymi, czy z innych 

czynników. W każdym razie, większość badanych 

uczniów nie traktuje nauczycieli jako poważnego 

źródła informacji, a – jak wskazuje badanie 

gimnazjalistów – w jeszcze mniejszym stopniu uważani 

są za konsultantów decyzji. Nauczyciele okazują się 

więc grupą o dużym potencjalnie informacyjnym 

i doradczym, który jest przez uczniów 

(prawdopodobnie) niedoceniany. Z drugiej strony być 

może nauczyciele i wychowawcy nie włączają się w 

istotny sposób w podejmowane przez uczniów 

decyzje.  

Wykres 12. Czyje opinie i wskazówki są/były dla ciebie 

najważniejsze przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? 

 

Źródło: ankieta wśród uczniów ostatnich klas 

gimnazjum (N=804) 

Wyniki badania ilościowego nie są jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy większość 

uczniów nie korzysta(ła) ze wsparcia nauczycieli, wychowawców i pedagogów, ponieważ takie 

wsparcie nie było im oferowane, czy może po prostu sama młodzież nie była nim 

zainteresowana/nie potrzebowała go. Konfrontując te wyniki z treścią wywiadów, można dojść 

do wniosku, że szkoły, w których nie ma żadnych działań mających wspomóc gimnazjalistów w 

podjęciu decyzji należą do mniejszości. Część badanych twierdziła, że nie zetknęli się w 

gimnazjum z żadnymi działaniami doradczymi bądź informacyjnymi związanymi z wyborem 

szkoły ponadgimnazjalnej. Jedna z takich osób – uczennica warszawskiej ZSZ – stwierdza 

stanowczo: 

W moim gimnazjum na [nazwa ulicy, przy której mieści się szkoła] nie było organizowanych 

żadnych zajęć, żadnego zapraszania na Dni Otwarte do szkół, żadnych wizytacji z innych szkół. 

Inny absolwent gimnazjum twierdzi: 

Znaczy to z tego, co pamiętam, to było bardziej lekcje informujące nas o tym, jak się poruszać 

w systemie przy zakładaniu właśnie tych kont, które miały nam pomagać w przejściu przez 

proces rekrutacji. 

Zdecydowana większość rozmówców wymienia jednak jakieś – wprawdzie na ogół 

fragmentaryczne – działania pracowników gimnazjów, mające wpływ na ich decyzję 

edukacyjną. Przy czym za takie działanie uznajemy tu wszelką zamierzoną aktywność 

pracowników gimnazjów – formalną i nieformalną – mającą na celu pomoc wychowankom w 

wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Aktywności te na podstawie wywiadów podzielić można 

wedle dwóch wymiarów na (1) formalne vs. nieformalne oraz (2) wewnętrzne vs. zewnętrzne. 

31% 

25% 
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Rysunek 5. Formy świadczonej w gimnazjach pomocy dla uczniów w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej  

 wewnętrzne zewnętrzne 

formalne 

 

nieformalne 

Podział ten wymaga pewnego uszczegółowienia – wymiar formalne / nieformalne odnosi się do 

tego, czy świadczenie określonej działalności informacyjnej i konsultacyjnej wymaga oficjalnej 

zgody i współdziałania ze strony dyrekcji gimnazjów (np. zgoda na wizytę promocyjną i 

przeprowadzenie prezentacji szkoły ponadgimnazjalnej w danym gimnazjum), czy też wystarczy 

do tego nieformalne zaangażowanie jednego lub kilku pracowników, np. zachęcenie 

wychowanków do udania się na odbywające się w okolicy targi edukacyjne. 

Natomiast podział na działania wewnętrzne i zewnętrzne odnosi się nie do przestrzeni, w której 

się one rozgrywają, lecz do aktywności (inicjatywy) szkoły jako całości i poszczególnych jej 

pracowników. Działania wewnątrzszkolne to takie, w których gimnazjum i nauczyciele są stroną 

aktywną – oni inicjują jakieś zajęcia i spotkania, są ich głównymi organizatorami. 

Przeciwieństwem są działania zewnętrzne, które inicjowane są poza instytucją gimnazjum – w 

samych szkołach ponadgimnazjalnych, samorządzie powiatowym organizującym targi 

edukacyjne – a nauczyciele mogą jedynie zareagować na nie bardziej lub mniej przychylnie. 

 

3.3.2.1. Zajęcia z pedagogiem, doradcą zawodowym, testy predyspozycji 

Jakkolwiek wszystkie formy wsparcia uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych należy 

uznać za pożyteczne, to właśnie oficjalne, organizowane w gimnazjum zajęcia poświęcone 

kwestii wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i spotkania z wykwalifikowanym doradcą zawodowym 

należy uznać za najbardziej kompletną formę wsparcia uczniów w wyborze dalszej drogi 

kształcenia.  

Z usługą doradztwa zawodowego miało styczność 13% badanych gimnazjalistów oraz 

28% uczniów szkół zawodowych. Uczniowie, z którymi prowadzono wywiady, nie wiedzą, 

czy osoby, które prowadziły z nim zajęcia były wykwalifikowanymi doradcami, czy też nie. 

Dlatego też mówić tu będziemy o zetknięciu się nie tyle z doradcą zawodowym, ile z usługą 

zajęcia z pedagogami i 
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specjalistami od doradztwa 

zawodowego 
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doradztwa zawodowego. Tak samo należy interpretować wyniki ankiety audytoryjnej. Częściej 

z doradztwem zawodowym mieli kontakt mieszkańcy miast niż wsi. 

 

Wykres 13. Korzystanie z usług doradcy 

zawodowego przez gimnazjalistów  

 

Źródło: ankieta audytoryjna wśród uczniów 

gimnazjum (n=780) 

Wykres 14. Korzystanie z usług doradcy 

zawodowego przez uczniów szkół 

zawodowych 

 

Źródło: ankieta audytoryjna wśród 

uczniów szkół zawodowych (n=750) 

 

Uczniowie rzadko deklarowali, że mieli styczność z doradcą zawodowym, choć pojawiają się 

osoby mówiące o styczności z usługą doradztwa. Sami badani raczej nie posługiwali się takimi 

kategoriami (mówili o ankietach, wizytach ankieterów, itp.), ale z opisu tych wydarzeń należy 

wnioskować, że były to formy (choć zazwyczaj ubogie) doradztwa. Tak mówi o tym jeden z 

badanych: 

 Jak dobrze pamiętam, to w gimnazjum były takie testy wyboru szkoły, w którą stronę 

powinniśmy iść, jakie mamy zainteresowania i jaka szkoła (uczeń technikum, Warszawa, IDI).  

Te testy wyboru szkoły niejednokrotnie nazywane są przez uczniów ankietami: Znaczy w szkole 

to były tylko ankiety i coś w tym, takim stylu. (…) Nie pamiętam dokładnie, ale chyba były [o 

tym], co chciałbym robić w życiu, takie tam, takie rzeczy, co po szkole i tak dalej (uczeń 

gimnazjum, powiat łosicki, IDI). Osoby je rozdające niekonieczne uznawane były za doradców: 

Był ankieter i było, jaki zawód byłby najlepszy, jaką wybrać szkołę (uczeń technikum, powiat 

łosicki, AG). Spośród osób, które z jakąkolwiek formą doradztwa miały kontakt, indywidualne 

rozmowy odbył tylko co piąty uczeń gimnazjum (21%) i co piąty uczeń szkoły 

zawodowej (21%). I choć powszechnie porady indywidualne uważa się za skuteczniejsze niż 

grupowe, to należy pamiętać, że uczeń w grupie może czuć się raźniej i nie chcieć odbywać 

indywidualnej rozmowy. 

Uczniowie sceptycznie podchodzą do wyników „tych ankiet”, jak sami je nazywają. Jedna z osób 

nazywa usługę doradczą spekulacją, a inna (bardziej dosadnie) określa wartość uzyskanych 

wyników: Ale wie Pani, to są te takie, jak w totolotku, że ja sobie pozaznaczam parę tych i to 

wychodzi (uczeń gimnazjum, powiat łosicki, IDI). Ta sceptyczna postawa uczniów wydaje się 

być pochodną dwóch czynników. Są to: 

Tak 
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1) Pośpiech realizacji testów/ankiet8. Przeznacza się na to jedną godzinę lekcyjną, a w 

klasie jest kilkunastu/kilkudziesięciu uczniów.  

2) Brakuje czasu na rzetelne omówienie ich wyników. Analiza jest powierzchowna, często 

niepogłębiona o analizę zawodów odpowiadających zdiagnozowanym uzdolnieniom. 

Jeden z uczniów opowiada: Chyba przy wynikach każdy podchodził indywidualnie do tej 

osoby i ta pani analizowała z nami te wyniki i to była taka rozmowa. Ale to dość krótka, 

no, bo tak wiadomo, ileś tam osób trzeba było… (uczeń technikum, powiat łosicki, IDI) 

Tylko pojedyncze osoby korzystały z usług Szkolnych Ośrodków Kariery, oferujących 

indywidualne porady. Inne zinstytucjonalizowane formy doradztwa – takie jak 

poradnie psychologiczne – są zupełnie nieznane uczniom.  

Troje na czterech uczniów z doradcą zawodowym nigdy nie miało kontaktu. Nie dziwi, że 

uczniowie – przede wszystkim gimnazjaliści – nie potrafią dokładnie powiedzieć, czego by od 

doradcy zawodowego oczekiwali. W ich opinii doradca ma doradzić, jak połączyć zawód z 

zainteresowaniami.  

Pojedynczy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wskazywali na doradców pracujących w 

Centrach Aktywizacji Zawodowej. Uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych – w dużej mierze 

dzięki wizytom pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w ich szkołach – zdają sobie sprawę z 

możliwości skorzystania z poradnictwa. Traktują je jednak instrumentalnie. Choć doradztwo 

zawodowe ma wiele funkcji, w tym ma pomagać m.in. w podejmowaniu wyborów 

edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych, to w opinii samych uczniów doradca ma 

pomóc znaleźć odpowiednią pracę. Nie dostrzegają oni złożoności całości procesu.  

Niepokoją też wypowiedzi pojedynczych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy wydają się 

nie widzieć różnicy między doradztwem a pośrednictwem pracy. Może to wynikać z braku 

kontaktu z powiatowym urzędem pracy i brakiem wiedzy o jego ofercie. Jeden z uczniów tak 

odpowiada na pytania o to, co mógłby mu zaoferować doradca zawodowy: A pewno jakieś 

przedstawi oferty pracy, jakie teraz na rynku są, czy w ogóle są i na pewno w czymś mi to 

pomoże (uczeń technikum, powiat łosicki, AG). 

Doradztwo to „towar deficytowy” w polskich szkołach. Jeśli już do spotkania z doradcą 

dochodzi, to rzadko kiedy jest to spotkanie indywidualne, raczej ogranicza się do rozwiązywania 

testów bez pogłębionej analizy ich wyników. Niniejsze badanie pokazuje, że nie ma popytu na 

doradztwo zawodowe prowadzone w obecnym kształcie: pośpiesznie, ad hoc, bez 

indywidualnej rozmowy, bez włączania rodziców w całość procesu. Badanie pokazuje, że istnieje 

zapotrzebowanie na doradztwo całościowe i zindywidualizowane (co najmniej w postaci 

indywidualnej rozmowy). Sami uczniowie wskazują na zainteresowanie taką formą wsparcia: 

możliwe, że byłoby ciekawe i cenne dla nas też (uczeń gimnazjum, Warszawa, IDI), a inna 

osoba mówi: sądzę, że tak, bo większość osób nie patrzy na to, jaki chce zawód iść, tylko, że 

szkoła, znajomi i tak dalej. [Dlatego] sądzę, że przydałaby się im taka rozmowa (uczeń 

gimnazjum, powiat sierpecki, IDI). Każdorazowo uczniowie wskazują na konieczność 

zindywidualizowanej rozmowy. Potrzebę prowadzenia doradztwa na poziomie gimnazjum bardzo 

dobrze opisuje uczennica technikum, która nie otrzymała tego typu wsparcia przed wyborem 

szkoły zawodowej, a dopiero w jej trakcie: 

I to jest bardzo duży błąd, że nie umawiano nas z doradcą zawodowym przed wyborem szkoły, 

                                                
8
 Na podstawie deklaracji uczniów trudno określić wykorzystywane narzędzie. 
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tylko robiłam to w klasie trzeciej bądź w klasie czwartej [technikum]. (…) Tak naprawdę takie 

spotkanie bardzo wiele daje, bo robiąc głupi test, który wydaje się nam bardzo, bardzo banalny 

i zastanawiamy się, po co wypełniamy te wszystkie głupie rubryczki, wiele ułatwia. Mi na 

przykład, miałam dwa takie spotkania czy trzy. Na każdym jednym wyszło, że jestem na złym 

kierunku. I na każdym jednym wyszło, że powinny to być kierunki humanistyczne, 

ukierunkowane właśnie na pracę z dziećmi i pracę z ludźmi, a nie kierunki tego typu właśnie. 

Więc to jest przykre, że właśnie przed wyborem szkoły nie robią nam takich zajęć, bo to 

naprawdę dużo daje. 

Jak świadczy przytoczona wcześniej wypowiedź, nawet test może być bardzo pomocny w 

podjęciu decyzji, chociaż samo rozwiązywanie testu predyspozycji nie jest wystarczającą formą 

wspierania gimnazjalistów w dokonywaniu wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.  

Potencjalną barierą może być jest traktowanie wizyty u doradcy jako potrzeby uzyskania 

pomocy, a nie jako jednego z kroków do podjęcia decyzji. Jedna z badanych mówi: Jakoś nie 

czułam takiej potrzeby, takiej pomocy za bardzo (uczeń ZSZ, powiat mławski, IDI). Wizyta 

u doradcy nie zawsze traktowana jest w kategoriach wizyty u specjalisty, a doradca nie jest 

traktowany jako źródło lepszej wiedzy niż ta, którą można znaleźć w Internecie. Jednocześnie 

bardzo widoczny jest brak wiedzy o tym, kim właściwie jest doradca zawodowy i jaka jest rola. 

Nie bez znaczenia jest tu też postawa rodziców uczniów. Jeśli uczeń słyszy od rodziców, że to 

jest jego decyzja, to czemu miałby się zgłaszać do doradcy zawodowego? Ja sam mam swoje 

własne myśli, co bym chciał robić i mi doradca zawodowy raczej niepotrzebny (uczeń 

technikum, powiat sierpecki, IDI).  

Analiza wywiadów i blogów prowadzonych przez uczestników konkursu (zrealizowanego w 

ramach niniejszego projektu) pokazuje, że gimnazjaliści starają się wybierać kierunki kształcenia 

zgodne ze swoimi zainteresowaniami i chcą realizować się poprzez swoją dalszą edukację. 

Brakuje im jednak głębszej wiedzy o realnych możliwościach wykonywania 

konkretnych zawodów i o sytuacji na rynku pracy oraz realistycznej oceny szans na 

znalezienie pracy w określonych zawodach – wydaje się więc, że powinien to być ważny 

element doradztwa zawodowego w szkołach. 

Jednocześnie przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, którym również brakuje doradztwa 

zawodowego w gimnazjach, wskazują na szereg problemów, z jakimi się borykają, chcąc je 

zorganizować. Najważniejszy z nich to kwestie finansowe. Doradztwo to proces, który wymaga 

stałego zaangażowania doradcy oraz wynagradzania go za godziny pracy z uczniami. Drugą 

istotną barierą jest postawa samych nauczycieli gimnazjalnych – często nie postrzegają oni 16-

letniego absolwenta gimnazjum jako osoby, która w sposób racjonalny może podejmować 

ważne wybory życiowe (nawet przy wsparciu doradcy) i zachęcają uczniów do odwlekania 

wyboru. 
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3.3.2.2. Nieformalna aktywność nauczycieli 

W badanej grupie uczniów pojawiło się kilka osób, które wskazują na nieformalną rolę 

nauczycieli gimnazjalnych (innych niż rodzice – kilku badanych to dzieci nauczycieli) w wyborze 

szkoły ponadgimnazjalnej. Jedna z rozmówczyń (uczennica technikum) wspomina o przyjaznych 

stosunkach łączących ją ze szkolną pedagog. Badana twierdzi, że rozmowy z tą osobą w dużym 

stopniu wpłynęły jej decyzję o dalszej ścieżce edukacyjnej: 

[Chciałam wybrać] „profile psychologiczne”, tak jak w liceum profilowanym, bo to właśnie też o 

tym myślałam, ale u mnie w szkole pani pedagog kazała tutaj. Powiedziała, żebym tam nawet 

się nie wybierała, bo po tym przyszłości żadnej nie będę miała. To jest jeszcze gorsze niż liceum 

i właśnie po tych rozmowach z panią doszłam do wniosku, że tam nie mogę iść. (…) Tak, bo 

bardzo dobrze się trzymałam z panią pedagog, lubiłyśmy się i dużo mi pomagała właśnie w 

wyborze szkoły i tak, no jakoś tak wspierała mnie. 

Takie relacje między członkiem kadry pedagogicznej gimnazjum a uczniem – na ile można 

wnioskować z treści wywiadów – należą jednak do rzadkości. Nauczyciel może również 

wywierać wpływ na decyzje edukacyjne gimnazjalisty np. poprzez dobre wykonywanie swojej 

pracy i umiejętność zainteresowania uczniów swoją dziedziną. Jako przykład można przytoczyć 

następującą wypowiedź: 

Myślę, że takim bodźcem do tej mojej decyzji mogła być trochę pani od polskiego, gdyż ona 

taką moją, tą miłość do tego właśnie, do tej literatury, do tego wszystkiego, do takiego 

poznawania jednak wzbudziła trochę i może nawet nieświadomie, bo ten… Po prostu uważam, 

że jest dobrą nauczycielką i chyba ona mi tak jednak pomogła trochę w tej decyzji. 

Podobnie jak większość gimnazjalistów objętych badaniem, rozmówczyni ta planuje ukończyć 

liceum ogólnokształcące, potem studia wyższe. Jak wynika z wypowiedzi kilku badanych 

uczniów, nauczyciele gimnazjalni zachęcają swoich uczniów, by wybierali właśnie 

ścieżkę kształcenia ogólnego. Jeden z badanych na pytanie moderatora, czy nauczyciele 

jakoś pomagali w wyborze szkoły twierdzi, że ich głównym przesłaniem było: Idź do liceum, 

zdaj maturę. Inny uczeń również wspomina o radach dawanych przez nauczycieli, ale brzmią 

one nieco inaczej: Po zainteresowaniach też, ale wydaje mi się i też nauczyciele mówią, że lepiej 

iść do klas ścisłych, bo potem można jakąś lepszą pracę dostać.  

W całym badaniu opinie o nieformalnym wsparciu dawanym uczniom przez nauczycieli nie były 

zresztą odosobnione. Poza opisanymi wyżej relacjami pomiędzy nauczycielem a uczniem, które 

Wyniki badania dają podstawę do postawienie hipotezy, że obecnie doradztwo 

zawodowe skierowane do uczniów jest rzadkie, a także nie dostarcza uczniom 

potrzebnych informacji, prowadzone jest w sposób pośpieszny, bardzo rzadko w 

formie zindywidualizowanej. Badanie pokazuje również, że tak prowadzone doradztwo 

jest nieefektywne: uczniowie nie pamiętają wyników swoich testów lub nie traktują ich 

poważnie, informacje nie docierają do rodziców. Widoczne jest jednak 

zapotrzebowanie na bardziej zindywidualizowane i całościowe podejście: 

potraktowanie doradztwa zawodowego jako procesu, a nie jednorazowego 

rozwiązania testu.  
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pozwalały na dokładne przedyskutowanie rozmaitych opcji wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, 

można wyróżnić dwa typy postaw nauczycieli aktywnie wpływających na wybory 

edukacyjne gimnazjalistów: 

1. Promocja zainteresowań – nauczyciele reprezentujący ten typ dostrzegają 

zainteresowania i potencjał uczniów (być może tylko niektórych spośród nich) i próbują 

ich skłonić do wykorzystania tych zasobów. Opisuje to następująca wypowiedź: 

Nauczyciele nam pomagają. Mówią, jeżeli widzą, że ktoś jest dobry w tym kierunku, 

więc próbują go tak jakby – nie, że namówić, tylko po prostu naprowadzić na tą drogę. 

Co warte odnotowania, uczniowie doceniają taką postawę i traktują ją jako realne 

wsparcie, co poświadcza podobna wypowiedź innego gimnazjalisty: Skoro jesteś dobry 

w tym, to możesz iść na taki kierunek, więc jest i wielu nauczycieli też zaangażowanych 

w tym, żeby pomóc tym uczniom wybrać jak najlepszą szkołę dla nich. Z pewnością jest 

to postawa godna rekomendowania. 

2. Zachęta do namysłu – nie wszyscy nauczyciele są na tyle zaangażowani, by 

analizować zainteresowania i zdolności swoich uczniów lub nie w każdym przypadku są 

w stanie je dostrzec (badanie nie pozwoliło ocenić przyczyn takiej postawy). Nawet 

wtedy jednak mogą okazać się pomocni swoim podopiecznym, jeśli zainteresują się 

podejmowaną przez nich decyzją i zachęcą do dokonywania przemyślanych 

wyborów: Takie poczucie też, że starają się, powiedzmy, żebyśmy coś robili, żebyśmy 

nie wybrali czegoś bezsensownego, to też było takie duże wsparcie naprawdę. 

Popychali to do przodu, a nie żeby to stało w miejscu – opisuje postawę swoich 

nauczycieli jedna z gimnazjalistek. Zaś uczeń szkoły zawodowej z wdzięcznością 

wspomina podobną postawę swoich nauczycieli gimnazjalnych: 

Było też podejście nauczycieli tak czysto uczeń–nauczyciel, po prostu, czym się 

interesujesz, może to by cię zainteresowało, jak widzisz ten profil, tamten profil, 

bardziej podejście takie życiowe, żeby pomóc właśnie uczniowi, a nie pozostawić go 

tak, samemu sobie, na takiej zasadzie. 

Ponownie więc okazuje się, że sam fakt zainteresowania się przez nauczyciela 

osobistymi dylematami ucznia, „ludzkie podejście” zyskują bardzo pozytywny oddźwięk 

ze strony młodzieży, a co najmniej budzą jej wdzięczność z perspektywy czasu. Jeden z 

uczniów warszawskich techników opisuje, jak jego nastawienie do nauczycieli 

gimnazjalnych ponaglających go w kwestii wyboru szkoły ewoluowało pod wpływem 

doświadczeń życiowych:  

(…) ja może miałem akurat szczęście, że w mojej szkole tak było, że mieliśmy takie 

wsparcie. Że gdzieś tam rodzice pomagali. Że ktoś inny nie miał tak. Też dużo osób 

wiadomo, że ma tam jakąś inną sytuację i mogli nie mieć w szkole takiego wsparcia, 

czy tam chodzenia, gadania. Samo takie chodzenie, gadanie, które wkurzało kiedyś, 

teraz się wydaje, że dawało naprawdę spore [wsparcie]. Gdzieś to ma sens 

naprawdę, takie chodzenie, trucie do głowy człowiekowi. Żeby wybierał już, 

już, żeby się zastanawiał, bo później to może być za późno. 

Powyższa wypowiedź, bardzo dojrzała i świadcząca o autorefleksji badanego, dobrze 

podsumowuje wątek: nawet, jeśli nauczyciel nie jest w stanie udzielić swoim wychowankom 

szczegółowych, zindywidualizowanych rad odnośnie wyboru ścieżki edukacyjnej, może jednak 

pobudzać ich do refleksji nad przyszłością, co samo już stanowi poważną zasługę, w 

sytuacji, gdy duża część uczniów podejmuje ważne decyzje w pośpiechu, w obliczu zbliżającego 

się terminu. 
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3.3.2.3. Podsumowanie 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej w zdecydowanej większości wywiadów – tak indywidualnych, 

jak i rodzinnych – przedstawiany jest jako suwerenna decyzja samego ucznia i w związku z tym 

na uczniu spoczywa odpowiedzialność za jakość tej decyzji. Teoretycznie, uczniowie powinni 

szukać w tej sytuacji oparcia w dorosłych (rodzicach, nauczycielach). Możliwe jednak, że 

niewielkie stosunkowo znaczenie pracowników gimnazjów w konsultowaniu wyborów 

edukacyjnych młodzieży wynika również z niskiego poziomu takiego rodzaju pomocy udzielanej 

do tej pory, bądź z nieuświadamiania sobie roli, jaką nauczyciele – w toku codziennych 

kontaktów – spełnili w podjęciu ostatecznej decyzji.  

Na podstawie wywiadów jakościowych wnioskować można, że zarówno obecni gimnazjaliści, jak 

i uczniowie szkół zawodowych rzadko spotykali się z usługą doradztwa zawodowego. Gdy już 

miało to miejsce, często przybierało formę testu, którego wyniki omawiano bardzo pobieżnie. 

Buduje to fałszywe wyobrażenie młodzieży o doradztwie i zmniejsza liczbę osób nim 

zainteresowanych.  

 

3.3.3. Internet 

Prócz nieformalnych źródeł informacji, jak rodzice i znajomi, przeciętny gimnazjalista dysponuje 

szerokim wachlarzem źródeł instytucjonalnych. Najważniejszym z nich jest Internet, a zwłaszcza 

strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych. Zastąpił on (choć wciąż z nimi koegzystuje) 

bardziej tradycyjne formy prezentacji informacji edukacyjnej, jaką są np. drukowane katalogi 

szkół. Wspominane one były niemal wyłącznie w trakcie FGI przez nauczycieli, którzy wciąż je 

doceniają i korzystają z nich. Jak tłumaczy w trakcie FGI przedstawiciel szkół zawodowych z 

Warszawy: 

Są informatory o szkołach, dzisiaj przyszedł kolejny, który będzie prezentowany na zbliżających 

się targach edukacyjnych, w których jest obszerna informacja o szkołach warszawskich, 

zawodowych, różnych typów. Jakie zawody można w nich uzyskać, w ogóle sama informacja o 

szkole, o historii szkoły, tak żeby przybliżyć i młodym ludziom, i rodzicom i samą szkołę, i 

zawody, w których on ewentualnie może się kształcić. To jest jedna z informacji. Oczywiście 

druga to jest możliwość skorzystania ze strony internetowej Biura Edukacji [Urzędu Miasta 

Stołecznego Warszawy], na której prezentowane są najróżniejsze informacje, w tym również 

wykazy szkół ponadgimnazjalnych z adresami, telefonami i tak dalej. 

Z wywiadów z uczniami wynika, że ta druga – elektroniczna forma przekazywania 

informacji znacznie bardziej im odpowiada niż materiały drukowane. Zdają sobie z 

Nieformalne pozytywne wspieranie uczniów gimnazjów w ich wyborach edukacyjnych 

przez nauczycieli jest bardzo doceniane przez młodzież. Badanie wskazuje, że 

nauczyciele powinni: 

 wskazywać uczniom ich mocne strony, 

 zachęcać do refleksji nad wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, 

 dostarczać wiedzy o możliwych pracach (zawodach, branżach), w których 

można wykorzystać wiedzę z danego przedmiotu.  
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tego sprawę również nauczyciele, a jedna z uczestniczek FGI z przedstawicielami szkół 

zawodowych proponuje: 

Może trzeba stworzyć takie bardziej nowoczesne narzędzia, żeby on nie chodził, tylko 

wygooglował w Internecie i znalazł te informacje. Musi mieć pewną wiedzę o tych zawodach, 

ten opis jakiś krótki, żeby móc zdecydować, gdzie on ma iść dalej, jeśli chodzi o wybór szkoły 

zawodowej.  

Jak w badaniu ilościowym, tak i w wywiadach strony internetowe wymieniane są jako jedno z 

najczęściej wybieranych przez uczniów źródeł informacji. W niektórych wypadkach jest to wręcz 

decydujący zasób wiedzy: Po prostu czytałem o tej szkole dużo w Internecie. I dlatego ta szkoła 

mnie zaciekawiła, no i pomyślałem, że spróbuję się do niej dostać – podsumowuje swój wybór 

jeden uczniów ostrołęckich szkół zawodowych. Uszczegółowiając, uczniowie wymienili trzy typy 

stron internetowych, z których korzystają: 

1. Strony internetowe szkół: Tak, że jak będziemy mieli jakieś wątpliwości, no to z 

Internetu skorzystamy, wejdziemy na stronę tej szkoły – mówi członek rodziny ucznia z 

Ostrołęki, a kilku innych badanych również wymienia witryny internetowe placówek 

wśród istotnych źródeł wiedzy. 

2. Rankingi szkół ponadgimnazjalnych – gimnazjaliści, wybierając szkołę 

ponadgimnazjalną, kierują się również publikowanymi w Internecie rankingami. 

Tworzone są one na podstawie osiągnięć uczniów, ale również biorą pod uwagę liczbę 

kandydatów na jedno miejsce w danej szkole. Zainteresowanie rankingami 

zaobserwowano przede wszystkim wśród gimnazjalistów planujących naukę w 

warszawskich liceach: Zauważyłam, że w rankingu jest trzecią szkołą w Warszawie – 

mówi o szkole, którą się interesuje gimnazjalistka z Ostrołęki, a jej rówieśniczka z 

Warszawy stwierdza: No tak w ogóle, to jest jedna z lepszych szkół, jest na liście, ma 

numer 16-ty. Wiec to jest moim pierwszym wyborem. A jak się nie dostanę, to do 

Dąbrowskiego, na klasę humanistyczną. Na miejsce szkoły w rankingu zwracają uwagę 

przede wszystkim prymusi, chcący się dostać do jak najwyżej notowanego liceum, ale 

również wśród uczniów warszawskich szkół zawodowych pojawiał się wątek rywalizacji 

dwóch placówek o miano najlepszej szkoły zawodowej w mieście i dla dwóch badanych 

miejsce ich placówki w rankingu było istotne. 

3. Fora dyskusyjne – nie stanowiły one często wymienianej formy przekazywania wiedzy 

w Internecie, tym niemniej jedna z ostrołęckich gimnazjalistek deklaruje korzystanie z 

tego źródła informacji: Tak, czytałam po różnych forach, nadal szukam. Właśnie po 

forach, jak oceniają dzieci te szkoły, czy jest dobra atmosfera, czy jest zła, czy dobrze 

przygotowują, czy nie. W kilku innych wywiadach rozmówcy również zasugerowali – 

choć nie wprost – poszukiwanie informacji na forach. 

Co ważne, Internet był dość często wskazywany przez młodzież jako pożądany środek 

przekazywania informacji związanych ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Uczniowie ZSZ z 

powiatów łosickiego i sierpeckiego, zapytani o miejsce, gdzie chcieliby szukać informacji, 

stwierdzają: 

Tutaj starałbym się czegoś wyszukać w Internecie 

Na przykład, żeby w Internecie, żeby pisało, chociaż nie lubię w Internecie siedzieć, ale już bym 

przeczytał, jak by pisało. 
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Ważne jednak, by strony internetowe zawierające informacje na temat szkół 

ponadgimnazjalnych były odpowiednio zwięzłe i czytelne, nie każdy z badanych jest bowiem 

gotów na przetwarzanie dużej ilości wiedzy: Jakbym jeszcze raz wybierał taką szkołę, to tak 

samo bym robił jak teraz. Też znowu zdobywałbym nowe informacje, żeby nie za dużo, żeby się 

nie pogubić w tym – podsumowuje swoją filozofię poszukiwań uczeń z ostrołęckiej ZSZ. 

 

 
 

3.3.4. Prezentacje szkół 

Dość powszechnie wymienianym przez uczniów reprezentujących powiaty ziemskie źródłem 

informacji były prezentacje urządzane w gimnazjach przez uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych: Był wywiad, przyjechała pani z mechanika, uczniowie niektórych klas i 

właśnie oferowali albo technikum, albo zawodowe, nie? Spodobała się bardziej zawodówka i w 

gimnazjum też miałem oceny, jakie miałem, nie? – relacjonuje uczeń ZSZ z powiatu 

sierpeckiego. Natomiast jeden z ostrołęckich gimnazjalistów spodziewa się również takiej 

prezentacji: Mamy mieć teraz w szkole takie spotkanie. Uczniowie wypowiadają się dość 

pozytywnie o tej formie prezentacji szkół. 

Oczywiście, jak każda reklama, wizyty takie nie dostarczają wiedzy pełnej i badani uczniowie 

zdają sobie sprawę, że celem odwiedzających jest zrekrutowanie jak największej liczby 

kandydatów, nie zaś odpowiednie dopasowanie szkoły do zdolności i zainteresowań 

gimnazjalistów. Wypowiedzi badanych na ten temat są jednak dość neutralne, bez komponentu 

oceniającego, jeden z badanych wymienia spotkania z przedstawicielami szkół w jednym rzędzie 

z innymi źródłami informacji:  

Byli nauczyciele, którzy pomagali, właśnie też oni doradzali nam różne profile, różne szkoły i 

były nawet lekcje te takie związane z tymi tematami, spotkania z przedstawicielami szkół, 

przyjeżdżali do nas i właśnie zachęcali do wyboru tej właśnie szkoły… 

Powyższa wypowiedź ucznia szkoły zawodowej z Ostrołęki ma charakter czysto deskryptywny 

ale dotyka jednej kwestii, która wydaje się mieć znaczenie dla badanych – zwracają oni uwagę, 

czy informacje są przekazywane przez nauczycieli, czy przez uczniów. Dość dobre reakcje 

zdają się wywoływać prezentacje prowadzone w gimnazjum przez jego 

absolwentów: Generalnie od innych szkół, tak jak absolwenci odeszli z gimnazjum, 

porozchodzili się po różnych szkołach, to przyjeżdżali, robili prezentacje na przykład o swoich 

szkołach, pokazywali, jakie są możliwości.  

W wypowiedziach badanych trudno  doszukać się nastawienia pracowników gimnazjów do 

przyjeżdżających do nich przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, ale wydaje się, że wśród 

uczniów jest ono neutralne, a spotkania te mają szczególnie dużą rolę dla segmentu 

elastycznych. 

Internet w chwili obecnej staje się dla uczniów oczywistym i ważnym źródłem informacji. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele z tych informacji już w Internecie się znajduje 

(chociażby mapa szkolnictwa zawodowego). Dlatego też należy zwrócić uwagę na promocję 

już istniejących treści. Można wykorzystać do tego pozycjonowanie czy usługę google 

adwords (np. wykorzystując hasła: "jak wybrać szkołę po gimnazjum", "szkoły zawodowe 

na Mazowszu", itp.  
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Można zauważyć, że wizyty przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych w gimnazjach 

spełniają dwie funkcje. Po pierwsze dostarczają wiedzy o profilach oferowanych w 

okolicznych szkołach. Słowo okoliczne jest tu o tyle trafne, że skoro przedstawiciel przyjechał 

„do nas” (do gimnazjum), to ta szkoła nie może być daleko. To znaczy, że ja też tam mogę 

dojeżdżać. Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych spełniają też drugą funkcję, szczególnie 

istotną w kontekście doradztwa. Nie tylko ograniczają się do wymienienia oferowanych 

profili kształcenia, ale też opisują, na czym polega wykonywanie danego zawodu, 

gdzie można pracować ukończywszy dany profil itp. Nie ograniczają się do stwierdzenia 

„mamy profil kucharza”, ale też zachęcają do tego profilu, mówiąc „kucharz może w przyszłości 

zajmować się …”, „może pracować w …”. Pełnią oni zatem funkcję informacyjną o danym profilu 

kształcenia. Nijako zastępują doradcę zawodowego, czyli osobę, która dostarcza informację 

edukacyjno-zawodową.  

W gimnazjum, w wyborze, ja pamiętam, że były jakieś akcje, odwiedzali nas przedstawiciele 

różnych szkół. No i pamiętam, że pofatygował się do nas, właśnie, tutaj, ten nasz dyrektor 

(nazwisko), do nas i po prostu przedstawiał, to wszystko, jak to wygląda. Z innych szkół, nie 

pamiętam, żeby ktoś nas odwiedzał. 

Moderator: I co, pomocne było w wyborze, tutaj? 

No, naprawdę, szczególnie, jeżeli ktoś może, no nie wiem, ci słabsi, którzy wiedzieli, że mogą 

sobie nie dać rady w technikum czy w ogólniaku, mieli zapowiedź całkiem dobrą, jeżeli chodzi o 

zawodówkę. Mieli to dobrze całkiem wytłumaczone (uczeń technikum, powiat mławski, IDI). 

Powyższa wypowiedź doskonale pokazuje, że uczniowie – z powodu braku ogólnej informacji o 

dostępnej ofercie edukacyjnej – korzystają z materiałów promocyjnych, traktując je jako pewne 

źródło informacji. I o ile wizyty przedstawicieli szkół średnich w gimnazjach należy uznać za 

ważny i potrzebny element systemu dostarczania uczniom wiedzy o szkołach i profilach 

kształcenia, o tyle bez wsparcia z innych stron o neutralnym nastawieniu (nauczyciele, rodzice, 

doradca zawodowy) może prowadzić do rozczarowania dokonanym wyborem szkoły i zawodu, a 

także kłopotem w znalezieniu w przyszłości pracy.  

Wypowiedź drugiej strony – organizatora wizyt w gimnazjach, czyli przedstawiciela szkoły 

zawodowej, uczestnika jednego z wywiadów grupowych, dobrze pokazuje cel tych spotkań: 

Nasza szkoła robi około 45 gimnazjów w okolicy, żeby po prostu, żeby był nabór. Mówię 

otwarcie. Dlatego też wizyty przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych nie mogą być traktowane 

jako forma preorientacji zawodowej, a raczej dostarczanie wiedzy o ofercie edukacyjnej. Należy 

te dwie funkcje wyraźnie rozgraniczyć.  

 

3.3.5. Dni otwarte 

O ile można wnioskować z przeprowadzonych wywiadów, objazdowe prezentacje są domeną 

szkół zawodowych w okolicach o niższym poziomie urbanizacji. Miejskie licea, ale też szkoły 

zawodowe preferują promocję w formie dni otwartych. Wspominają o nich gimnazjaliści z 

Warszawy i Ostrołęki.  

Dla uczniów dni otwarte stanowią cenną informację, ponieważ pozwalają na zapoznanie się z 

ofertą konkretnej szkoły – zobaczenie jej od środka. Może to prowadzić albo do zrezygnowania 

z danej szkoły (jedna z rozmówczyń tak o tym opowiedziała: jak się wchodzi do jakieś szkoły, to 

się czuje, czasami są one takie zimne, nie chce się w nich spędzić trzech lat), albo właśnie do 
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wyboru konkretnej placówki (jeden z rozmówców, który zastanawia, czy nie pójść do szkoły, 

gdzie był na dniach otwartych, tak o tym mówi: Byłem na dniach otwartych i mnie zaciekawiło). 

Jednakże pojawiały się również głosy, że mimo zalet tej metody w czasie dni otwartych nie ma 

szansy na pełen ogląd szkoły: nauczycieli, poziomu nauczania, dlatego trzeba sięgnąć po inne 

źródła informacji (np. znajomych).  

W przypadku jednego z uczniów szkół zawodowych z Sierpca zachętą były dni otwarte 

poprzedzone wizytą promocyjną przedstawicieli szkoły zawodowej w gimnazjum: 

– No tak, jak… przecież jak mówiłem już – przyjeżdżali… ze szkół jakieś nauczyciele i nam 

opowiadali o tym. I potem jak było dni otwarte, to udostępniali nam, pokazywali. 

Moderator: Czyli co, to jest najlepsza droga, tak? 

– Myślę… Myślę, że tak. 

Uczeń ten, zapytany o najlepszą formę otrzymywania informacji o ofercie edukacyjnej, wymienił 

te techniki, z których sam korzystał. Jest to symptomatyczne i pojawia się również w innych 

wywiadach – większość uczniów nie ma zbyt dużych oczekiwań, jeśli chodzi o politykę 

informacyjną szkół i organów prowadzących i często przyjmuje funkcjonujące formy 

komunikacji za jedyne możliwe oraz najlepsze. Pokazuje to przede wszystkim pewien sposób 

myślenia, w którym za dobre uznawane jest to, co bliskie i znane.  

 

3.3.6. Targi edukacyjne 

Specyfiką miast na prawach powiatu – Warszawy i Ostrołęki – są targi edukacyjne dla 

gimnazjalistów. Jedna z uczennic ostrołęckiego technikum opisuje je jako pozytywne 

doświadczenie, które pomogło jej podjąć decyzję: 

I było porozstawiane stoisko z propozycjami różnymi, więc z tego można było, w zależności 

właśnie, jaki był profil, czy spróbować czegoś, czy jakiś tam profil fryzjerski to dziewczyny 

ścinały, więc tak całkiem sympatycznie było. (…) Można było spotkać uczniów, dowiedzieć się, 

jaka jest szkoła, jacy są nauczyciele, wymienić się spostrzeżeniami tak naprawdę, więc to było 

naprawdę bardzo fajne doświadczenie.  

O podobnych targach organizowanych w Warszawie opowiadał uczeń jednego ze stołecznych 

techników, lecz nie okazywał nimi większego zainteresowania. 

Targi i dni otwarte stanowią dla szkół ponadgimnazjalnych okazję do rozdawania drukowanych 

materiałów promocyjnych, które – choć mniej istotne niż strony internetowe i opinie znajomych 

– również mają znaczenie dla część młodzieży. Jeden z uczniów ostrołęckich szkół zawodowych 

stwierdza nawet, że choć informacje zawarte w ulotce nie odegrały decydującej roli w jego 

wyborze, to jednak zainteresowały go na tyle, że zaczął szukać danych na temat reklamującej 

się szkoły: 

Przez ulotki. Co roku są właśnie te Targi Szkół i bodajże właśnie na targu tych, jednym z tych 

targów szkoły dostałem ulotkę i tak się potoczyło, że się o niej dowiedziałem, bo wcześniej to 

bym nie wiedział. Po czym jak poszedłem do szkoły, to paru moich znajomych okazało się, że 

tam chodziło, ale to nie od nich się dowiedziałem, tylko po prostu z tej ulotki. 
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Potwierdzenie znajduje więc teza, że uczniowie szukają w opiniach nieformalnych potwierdzenia 

oficjalnie zdobytych informacji, często będących efektem działań promocyjnych szkół. Badanie 

wskazuje również, że dla niektórych gimnazjalistów ulotki stanowią jeden z pożądanych 

sposobów otrzymywania informacji. 

 

3.3.7. Urząd pracy 

Na koniec warto wspomnieć o incydentalnie pojawiającym się w wywiadach Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako o instytucji, która może zaoferować młodym ludziom wiedzę przydatną w 

trakcie podejmowania decyzji edukacyjnych. O współpracy gimnazjum z PUP opowiada jeden z 

uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki: 

– Byłem chyba ze dwa razy, mieliśmy tak jakby, no wycieczkę, coś takiego to. (…) każdy miał 

tam czas, żeby porozmawiać z jakimś urzędnikiem, on tłumaczył, jak tam można łatwiej znaleźć 

pracę, podpowiadał, w jakich miejscach, kierunkach, w jakim czasie i tak dalej. 

Moderator: Okej, to były cenne informacje, czy miał pan poczucie, że takie trochę jednak 

niekoniecznie? 

– Nie, no raczej cenne, bo jednak ktoś musi nakierunkować osobę, żeby jednak podjęła taką, a 

nie inną decyzję. 

Jak widać, współpraca szkół i instytucji rynku pracy, choć wciąż nikła na terenie województwa, 

może być dla uczniów przydatna. Wspominana jest ona incydentalnie, jednak trudno wskazać 

instytucję, która mogłaby lepiej zapoznawać uczestników systemu edukacji z sytuacją na rynku 

pracy w regionie. 

 

3.3.8. Podsumowanie 

Wyniki badania wskazują, że uczniowie, kiedy już zaczynają szukać informacji o szkolnictwie 

ponadgimnazjalnym, mają do wyboru liczne zasoby wiedzy. Jednakże pojawiają się przeszkody 

wymieniane przez przedstawicieli rynku pracy – uczestników wywiadów pogłębionych. Do 

najważniejszych można zaliczyć: 

 brak zainteresowania uczniów zdobywaniem takich informacji, dopóki nie 

upływa termin wyboru szkoły 

 niedostatki infrastruktury służącej przekazywaniu informacji 

 odmienne priorytety nauczycieli gimnazjalnych – ich celem są jak najlepsze 

wyniki egzaminów gimnazjalnych i temu zagadnieniu poświęcają w swojej komunikacji z 

uczniami więcej miejsca niż kwestiom wyborów zawodowych i edukacyjnych 

 niski stopień zaangażowania rodziców w podejmowanie decyzji edukacyjnych 

przez ich dzieci.  

Ważne, że uczniowie korzystają z różnorodnych źródeł informacji – tendencję tą należałoby 

wzmacniać. Nie wszystkie zasoby wiedzy są traktowane przez gimnazjalistów z jednakową 

uwagą, wydaje się, że najwyżej w hierarchii wiarygodności stoją znajomi i rodzina. Warto więc, 

aby rodzice pomagali uczniom w poszukiwaniu informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i przy okazji sami wyrabiali sobie zdanie na ten temat i wspierali dzieci w 
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analizowaniu wszystkich dostępnych – i czasami oferujących sprzeczne rekomendacje – danych. 

Uczniowie szukają bowiem potwierdzenia danych, które otrzymali kanałami oficjalnymi – 

również w trakcie działań promocyjnych – w nieformalnych kontaktach ze znajomymi i ze 

znaczącymi innymi. Ważne jest również, by usługa doradztwa zawodowego stała się częścią 

procesu podejmowania decyzji, a doradca, obok rodziców, znajomych, nauczycieli i 

wychowawców, stał się istotnym punktem odniesienia.  

Celem ewentualnych działań promujących odpowiedzialne podejmowanie decyzji edukacyjnych 

powinno być więc nie tyle promowanie określonych źródeł informacji, lecz zachęcanie uczniów 

do sięgania po jak najbardziej różnorodne zasoby wiedzy i konsultowanie zdobywanych 

informacji z osobami kompetentnymi.  

 

3.4. Światopogląd młodzieży a decyzje edukacyjne 

Celem niniejszego raportu, prócz opisania mechanizmów podejmowania przez gimnazjalistów 

decyzji o szkole ponadgimnazjalnej, jest wypracowanie wskazówek dla uczniów i instytucji 

edukacyjnych, które ułatwią gimnazjalistom podjęcie optymalnej decyzji. To zaś wymusza na 

autorkach przyjęcie określonej perspektywy teoretycznej i analitycznej. Analizując każdy 

dokonany przez uczniów wybór, każdą podjętą przez nich decyzję zakładamy, że powinna mieć 

ona charakter racjonalny. Przyjmujemy tutaj dedukcyjną koncepcję racjonalności, która zakłada, 

że uczniowie – jak i wszyscy inni ludzie – mają określone wyobrażenie na temat świata i praw 

rządzących zjawiskami społeczno-gospodarczymi i potrafią przełożyć te prawa na konkretne 

sytuacje z własnego życia. Opierając się na tej wiedzy, podejmują takie decyzje, które będą dla 

nich najbardziej użyteczne, przyniosą im największą korzyść.9 

Podstawą dokonania wyboru jest więc określenie celu, który dana osoba chce 

osiągnąć, bądź którego osiągnięcie ma ułatwić podjęta decyzja.  

Jeżeli wybór angażuje ucznia poznawczo, jest dla niego ważny, wówczas jego decyzje są 

rozważne, refleksyjne, w znacznym stopniu świadome. Ich podjęcie poprzedzone jest aktywnym 

poszukiwaniem informacji, analizą i kompleksową oceną dostępnych opcji. Ten typ racjonalności 

nazywamy racjonalnością ekstensywną. W decyzjach racjonalnie uproszczonych zakres 

rozważań towarzyszących podjęciu decyzji zostaje świadomie uproszczony i podporządkowany 

uznawanym normom społecznym i środowiskowym10. 

Teoria racjonalnego wyboru zakłada, że uczeń jest w stanie uporządkować wszystkie dostępne 

mu opcje w postaci hierarchii preferencji, a następnie wybiera najwyżej ocenioną opcję.  

Z teoretycznego punktu widzenia optymalna sytuacja wyboru szkoły to taka, w której: 

 jednostki można scharakteryzować poprzez ich stałe predyspozycje lub zainteresowania, 

                                                
9 Takie podejście teoretyczne nie określa jednak, jakiego rodzaju są korzyści, które podejmujący 

decyzję uczeń chce osiągnąć. Jeżeli w jego oglądzie świata praca i nauka są czymś przykrym i 

niepotrzebnym w życiu, to wybór szkoły, która będzie wymagała najmniejszego wysiłku, będzie decyzją z 

jego punktu widzenia racjonalną. 

10 Dorota A. Mikulska, Decyzje konsumenta i uwarunkowania jego racjonalności [w:] Człowiek i jego 

decyzje. Tom 2, op. cit., s. 26. 
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 zawody można scharakteryzować poprzez stawiane stałe wymagania dotyczące 

uzdolnień, 

 jednostki są zdolne do podejmowania racjonalnych decyzji, czyli wyboru zawodów 

odpowiadających ich uzdolnieniom, 

 prawidłowe zestawienie jednostki z zawodem pod względem profilu uzdolnień 

charakteryzującego osobę oraz profilu kwalifikacji charakteryzujących zawód gwarantuje 

powodzenie w zawodzie oraz satysfakcję.11 

Ta perspektywa teoretyczna zwraca uwagę, że w analizie podejmowania decyzji edukacyjnych 

przez młodzież należy wziąć pod uwagę nie tylko bezpośrednio artykułowane cele, motywacje i 

preferencje uczniów odnośnie szkół i zawodów, ale również ich ogólne wyobrażenia na temat 

świata, ich osobiste teorie dotyczące życia społecznego i ekonomicznego, które będą tu 

określane jako światopogląd. 

Ponieważ próba objętych badaniem jakościowym uczniów szkół zawodowych i gimnazjalnych 

była duża i została jeszcze wzbogacona o uczestników konkursów na blog oraz esej opisujące 

wybór szkoły ponadgimnazjalnej, dostarczyła szerokiego przekroju postaw i charakterów 

młodzieży w województwie mazowieckim. Wśród badanych znalazły się takie osoby, jak 

mieszkająca samodzielnie nastolatka (uczennica ostatniej klasy technikum gastronomicznego) z 

rodziny adopcyjnej – niechętnie wypowiadająca się o swych nowych, a z jeszcze mniejszą 

ochotą o biologicznych rodzicach; cierpiący na niedosłuch uczeń zasadniczej szkoły zawodowej 

wychowywany przez samotną matkę, która obawia się, że syn „wda się” w zmarłego ojca, który 

nie wykazywał ochoty do pracy; pochodzący z niewielkiego miasta uczeń technikum – syn 

odnoszącego sukcesy biznesmena, który żałuje, że nie może więcej czasu poświęcać na swoją 

pasję, jaką jest taniec, a jednak kształci się w kierunku, który ma mu zapewnić stabilną 

przyszłość i przyda się w zakładach jego ojca; zżyta wiejska rodzina, która pomimo posiadania 

znacznego jak na Mazowsze areału ziemi, zrezygnowała z prowadzenia pełnoformatowego 

gospodarstwa i utrzymuje z pracy ojca rodziny – i kilkadziesiąt innych, bardzo zróżnicowanych 

przypadków.  

Tak duże różnice pomiędzy badanymi sprawiają, że niewiele jest elementów obrazu świata, 

które byłyby podzielane przez wszystkich lub nawet przez wyraźną większość badanych. O 

zróżnicowaniu światopoglądowym badanych świadczą chociażby ich odpowiedzi na zadawane 

wprost pytanie o kwestie, które są dla nich najważniejsze w życiu.  

Dla części badanych podstawowym celem było poczucie bezpieczeństwa, rozumianego głównie 

przez pryzmat zasobności finansowej: 

Na przykład, żeby po prostu prowadzić stabilne życie i nie musieć się martwić o to, co będzie za 

tydzień, za miesiąc, że czegoś zabraknie, że coś takiego żeby jednak być ustatkowanym, 

stabilnym właśnie finansowo, emocjonalnie i tak, żeby po prostu czuć się pewnie. 

Z kolei inny z badanych warunki materialne uważał za rzecz drugorzędną, podczas gdy 

najważniejsze było szczęście rodzinne jako podstawowa ostoja bezpieczeństwa: 

Co jest ważne? Na pewno rodzina, szczęście, moim zdaniem. Chyba to najważniejsze szczęście, 

                                                
11

 Agnieszka Rutkowska-Pietrzak, Decyzje determinujące odkrywanie i konstruowanie drogi 

zawodowej [w:] ibidem . 
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aby było. Rodzina, wspierające osoby, pieniądze, myślę też są ważne, ale może i nie 

najważniejsze. Nie wiem, gdzieś może wsparcie jest jakieś, żeby ktoś wspierał. 

Inna z badanych skupia się na zdrowiu swoim i bliskich: 

Żeby każdy w mojej rodzinie był zdrowy, żeby nie miał żadnych problemów, bo zdrowie jest 

najważniejsze. 

Jednak nie dla każdego rodzina jest tak ważna, pojawiają się głosy reprezentujące znacznie 

bardziej indywidualistyczny światopogląd: 

Ważne, co jest w życiu? Po prostu spełniać swoje marzenia, dążyć do tego, nie poddawać się, 

po prostu iść w jednym kierunku. 

Jedna z badanych prezentuje wręcz postawę, którą można by określić jako egocentryczną, 

decyzja rozsądna to dla niej decyzja podjęta jedynie w oparciu o przemyślenie własnego 

interesu, bez rozpatrywania aspektu moralnego (choć w innych jej wypowiedziach widać 

konformizm wobec norm społecznych): 

– Co moim zdaniem jest ważne w życiu? Podejmowanie rozsądnych decyzji, które często, na 

pierwszy rzut oka wydają nam się bardzo nierozsądne, ale po dłuższym przemyśleniu sprawy 

mogą być bardziej… 

– No właśnie, czy to mają być rozsądne, czy dobre decyzje? 

– Rozsądne. Nie muszą być dobre. Mają być rozsądne, bo w życiu trzeba być jednak egoistą i 

kierować się tym, co jest dobre dla nas, bo nigdy nikomu bardziej nie będzie zależało i nie 

będzie kochał nas bardziej niż my sami. To jest dewiza, jaką ja się kieruję i decyzje mają być 

rozsądne, a nie dobre. 

Jednak inny z badanych wskazuje na czynniki społeczne, ponadjednostkowe jako najważniejsze 

kryterium szczęścia: 

Rozsądnie to zrobić. Co jeszcze? Ważne w życiu? Żeby mieć, nie zrobić komuś przykrości, żeby 

nie zostać samemu, nie być na lodzie. (…) Ważna jest na pewno rodzina, ważne… No pieniądze 

są ważne, no, bo bez nich no to ciężko jednak, no, ale nie najważniejsze. Ważne jest, taki 

spokój myślę i to, że spokój też w kraju, że nie ma wojen, że nie ma, że jednak jest taki 

właśnie, no nie ma właśnie tych kłótni, takich różnych, nie wiem, skandali. 

Jak widać, deklaracje te są bardzo zróżnicowane i obejmują pełne spektrum zainteresowań 

człowieka. Jeżeli coś się w nich powtarza, to jest to słowo „rozsądek” i „rozsądna decyzja”: 

Żebym się jakoś ustabilizować, żeby nie popełniać jakichś błędów życiowych, żeby później 

czegoś nie żałować. Mieć takie bardziej przemyślane decyzje, chociaż spontanicznie też mi się 

zdarza coś zrobić, ale ja po prostu później tego nie, tak bardzo tego nie żałować i… 

Takie poglądy mogły jednak zostać wywołane samą tematyką wywiadów, tym bardziej, że 

pytanie zadawane było niemal na samym końcu, po dokładnym omówieniu podejmowanych 

przez młodzież decyzji. Tak więc, wartość przypisywana rozsądnemu podejmowaniu decyzji 

może być efektem ubocznym badania, a w tym wypadku należy ten wpływ uznać za efekt 

pozytywny. 
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Pomimo, że nie znaleziono takich elementów światopoglądu, które pojawiałyby się we 

wszystkich wywiadach, wskazać można jednak kilka postaw, które zaznaczyły się w 

wypowiedziach większości respondentów reprezentujących szkoły zawodowe. 

Wykształcenie jako szansa na lepszą przyszłość 

Ogromna większość objętych badaniem jakościowym uczniów – nie tylko gimnazjalistów, ale 

również uczniów techników i ZSZ – deklaruje chęć dalszego kształcenia się po ukończeniu 

obecnej szkoły. Potwierdzają to wyniki badania ilościowego: większość (54%) ankietowanych 

uczniów zasadniczych szkół zawodowych planuje kontynuować naukę w szkołach 

przygotowujących do matury, a co trzeci z nich (niecałe 33%) nie zdecydował się jeszcze w tej 

kwestii, a więc nie odrzuca takiej możliwości. Powszechna jest więc opinia o konieczności 

zdobywania edukacji, pomimo świadomości, że wyższe wykształcenie nie 

gwarantuje pracy. Osiągniecie kolejnego poziomu wykształcenia samo z siebie podnosi 

poczucie wartości badanych. Jeden z uczniów ZSZ tak motywuje swoją chęć ukończenia liceum 

uzupełniającego i zdania matury: 

Myślę, że czułbym się jakiś może bardziej dowartościowany. Inaczej, sam dla siebie, tak 

właśnie, że tutaj po zawodówce, a tutaj mam maturę, to jest jednak różnica taka. 

Inny uczeń ZSZ, pomimo niechęci do nauki przedmiotów ogólnokształcących wykazywanej przez 

wielu badanych z tej kategorii, stwierdza: 

Moim zdaniem tak, bo jednak nie tylko jest ważny ten zawód, ale też i inne przedmioty tam 

język polski, matematyka, historia czy coś innego, bo jednak nie na samej mechanice tylko 

świat polega, trzeba też wiedzieć coś innego w życiu. 

Podobnie też uczennice technikum są zdecydowane kontynuować naukę, pomimo że nie mają 

żadnych sprecyzowanych planów: 

– Ja sobie nie wyobrażam, żeby skończyć i już koniec. 

– I nie wiadomo, co dalej robić. 

– No właśnie. 

– Więc jednak się lepiej trochę pouczyć jeszcze. 

– Później może coś znajdę, może mi się jakiś kierunek studiów spodoba i jeszcze będę miała 

czas. 

W wypadku tej rozmówczyni dalsza edukacja wydaje się również sposobem na odroczenie 

decyzji związanych z karierą zawodową, nie jest to jednak regułą wśród uczniów szkół 

zawodowych, jako że wielu z nich chciałoby w przyszłości łączyć dokształcanie się z pracą 

zawodową. 

Orientacja na szybkie podjęcie pracy zarobkowej 

Chęć dalszego kształcenia się nie przeszkadza uczniom szkół zawodowych w dążeniu do jak 

najszybszego zapewnienia sobie niezależności finansowej – w wielu wypadkach łączy się to z 

odciążeniem budżetu rodziny – stąd też szybkie podejmowanie przez badanych pierwszej pracy 

zawodowej. Wskazują na to zarówno wyniki badania ilościowego, jak i jakościowego. Jeśli 
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wyodrębnić ankietowanych, którzy nie odbyli dotąd praktyk zawodowych ani nie podejmowali 

płatnej pracy, a więc – jak można przyjąć – nie posiadają żadnych doświadczeń zawodowych, to 

okazuje się, że stanowią oni niecałe 19% badanych z zasadniczych szkół zawodowych, niecałe 

4% (sic!) uczniów techników, niecałe 15% uczniów techników uzupełniających i nieco ponad 

20% uczniów szkół policealnych. Innymi słowy, czterech na pięciu objętych badaniem 

uczniów szkół zawodowych podejmowało już pracę zarobkową.  

Praca ta albo podejmowana jest w okresie wakacji, albo w niepełnym wymiarze, jako 

uzupełnienie nauki szkolnej – to drugie rozwiązanie wybierane jest przede wszystkim przez 

uczniów ZSZ: 

W zeszłym roku jeszcze miałem 2 dni nauki szkolnej, nie 3 dni nauki szkolnej i 2 dni praktyk, a 

już w ostatniej klasie mam 2 dni nauki i 3 dni praktyk i po prostu około 250 złotych co miesiąc 

przynoszę dla siebie.  

Niektórzy badani swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zbierali jeszcze jako uczniowie 

gimnazjów – tak było w przypadku jednego z uczniów łosickiego ZSZ: 

– Aha. W jakim wieku zaczął pan pracować tak dorywczo? 

– Dorywczo? Czternaście… już może nawet wtedy, tak czternaście lat, myślę, że tak dorywczo. 

Piętnaście może. 

Poza pracą wykonywaną podczas wakacji w Warszawie (badany pochodzi z powiatu łosickiego, 

więc praca wymagała od niego wyprowadzki z domu na kilka miesięcy), miał on już propozycję 

stałej pracy w fabryce, w której zatrudniona jest jego matka: 

Właściwie już dostałem propozycje, nawet mówił, pytał się mnie ten szef, czy nie chciałbym, bo 

ja tam też właśnie często na soboty chodziłem, na piątki po lekcjach. On właśnie też, no tak 

mocno się nie namęczyłem, dał mi nawet 10 złotych tak o, na godzinę, a prawie nic się nie 

namęczyłem. Tylko, że to dla mnie taka…, ja wiem, mówię, że trochę za nudna praca. 

Jak widać, badani – choć chętni do jak najszybszego podjęcia pracy – dążą jednak do tego, aby 

sprawiała im ona satysfakcję, a nie tylko umożliwiała łatwe zarobienie pieniędzy; postawa, jaką 

prezentuje cytowany powyżej rozmówca, pojawiała się w wywiadach kilkukrotnie. Badani nie 

prezentują więc czysto materialistycznego światopoglądu, choć zarabianie pieniędzy stanowi 

bardzo istotny czynnik motywujący, ale definiują swoje plany w kategoriach szczęścia 

oraz samorealizacji i postawa taka znajduje uznanie w oczach rodziców – również 

tych nisko wykształconych, wykonujących robotnicze zawody: bo tak powinno być, każdy 

powinien robić to, co lubi – stwierdza ojciec w wywiadzie Affinity Group, jeden z uczniów zaś 

podsumowuje: Ważne, co jest w życiu? Po prostu spełniać swoje marzenia, dążyć do tego, nie 

poddawać się. 

Niższość pracy fizycznej wobec pracy biurowej 

W wywiadach, w których pojawiał się wątek preferencji badanych wobec pracy fizycznej i 

umysłowej/biurowej, widać było chęć uniknięcia tej pierwszej i wyboru drugiej. Takie 

upodobania prezentowali zarówno uczniowie, jak i ich rodzice – również ci zatrudnieni w 

zawodach robotniczych i rolnictwie. Jedna z matek mówi o swoim synu – gimnazjaliście: 

– Na pewno on robotnikiem nie będzie. To, to ja na 100% [wiem – przy. aut.]. On się do łopaty 

nie nadaje. 
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– A do czego się nadaje? 

– Ja myślę, że on za biurkiem gdzieś będzie siedział, będzie bardzo gdzieś wysoko, daleko 

zajdzie. No jestem na 100% pewna. Bo, no jak to się mówi, lubi dobre życie, tak że on do 

łopaty się nie nadaje, chociaż by chciał. Chyba, że dorobić, no. Parę groszy, do czegoś. Na buty 

se zarobić albo gdzieś. 

Słuchający tej wypowiedzi syn zdawał się zgadzać z opinią matki. Z wypowiedzi tej wyłania się 

zresztą dość ciekawy schemat – z jednej strony praca fizyczna daje możliwość szybkiego 

zarobienia pieniędzy, z drugiej strony nie zapewnia ona odpowiednio wysokiej pozycji 

społecznej, a do tego młodzi ludzie powinni aspirować. 

Praca fizyczna jest też uważana za bardziej uciążliwą od biurowej. Można wręcz stwierdzić, 

że dla badanych reprezentujących rodziny robotnicze i rolnicze – a z takich wywodzi 

się większość uczniów szkół zawodowych – praca biurowa w ogóle nie jest pracą, co 

ilustruje fragment jednego z wywiadów rodzinnych: 

– A taki cieśla czy taki hydraulik jakiś, ślusarz, to trzeba robić, pracować chyba, nie, a nie. 

– Tak, trzeba pracować fizyczne. 

– Bo to nie może siedzieć w komputerku sobie gdzieś tam w biurze. Dlatego dla takich też nie 

ma pracy. 

Poglądy badanych na pracę fizyczną i na wartość wykształcenia wiążą się również z niską 

waloryzacją zasadniczych szkół zawodowych. 

Niska ocena zasadniczych szkół zawodowych i uczącej się w nich młodzieży 

O ile wśród badanych pojawiają się zarówno opinie o wyższości technikum nad liceum 

ogólnokształcącym, jak i o przewadze liceum nad technikum, to niemal wszyscy zgodni są co do 

faktu, że ZSZ znajdują się na samym dole hierarchii szkół ponadgimnazjalnych. I tam też 

znajdują się uczniowie zawodówek. Bardzo zdecydowane i ostre wypowiedzi na ich temat 

pojawiają się w wywiadach z gimnazjalistami. Jedna z badanych stwierdza: Zawodówka to jest 

takie dno po prostu. Inna ma negatywną opinię na temat uczniów szkół zawodowych w 

ogólności, ale nawet na tym tle uczniowie ZSZ prezentują się niekorzystnie: 

– Myślę, że ci z liceum, no to są bardziej tacy elokwentni, tacy… Takie mam wyobrażenie, że 

może trochę, nie wiem, eleganccy bardziej czy wyrafinowani. Tacy z technikum, no to, no trochę 

mniej, ale też jednak mogą mieć trochę (…) Może starają się podporządkować, ale raczej jest to 

kwestia udawania niż prawdziwego, takiego stylu bycia. 

– Jaki jest ich prawdziwy styl bycia? 

– Taki raczej, no niechlujny, raczej taki, powiedziałabym prosty. (…) Natomiast ci z zawodówki, 

no to powiedziałbym, że ludzie bardzo prości i tacy mało, nie wiem, wykształceni, jakoś tak 

zawodówka zawsze mi się kojarzyła z tym, że ludzie, którzy właściwie nie mają żadnych takich 

na zawód, na przyszłość, jakoś tak spojrzenia i jakoś nie obchodzi ich to, co będzie. 

Kwestia niechlujności, która nie pojawiała się w wywiadach przeprowadzonych w poprzedniej 

turze badania decyzji edukacyjnych młodzieży, tym razem wystąpiła również w wypowiedziach 

uczniów technikum: 
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– Zawodówki? Wydaje mi się, że to byłby pokój taki brudny. 

– Brudny dokładnie, bo zawodówka to generalnie ci, którzy nie mają żadnych. 

– Perspektyw na życie. 

– Perspektyw na życie, dokładnie. Ci, którzy tylko rodzice naciskają: „nie ty po gimnazjum 

będziesz, to skończ coś jeszcze”. Bo zawodówka to jest takie. Wszyscy, no nie interesują się 

tym, czy im się coś powiedzie, bo to nie przygotowuje do matury, tylko, aby skończyć średnie, 

aby mieć średnie wykształcenie, bo w zawodówce. 

Inna uczennica technikum skupia się bardziej na sposobie prowadzenia nauki w ZSZ: bo 

zawodówka ma bardzo denny program i oni piszą sprawdziany z zeszytami. My w sumie też, ale 

ściągając, a to różnica. Duża część młodzieży, stoi więc na stanowisku, że należy od uczniów 

wymagać (nawet jeśli próbują oni te wymagania ominąć w nieuczciwy sposób), a w gruncie 

rzeczy, że młodzi ludzie powinni mieć ambicje. Uczniowie szkół zawodowych zajmują niskie 

miejsce w hierarchii społecznej, ponieważ dla innych kategorii młodych ludzi stanowią synonim 

niedbalstwa i braku ambicji. To, co jest obserwowane w ich podejściu do edukacji, 

projektowane jest też na inne sfery życia, włącznie z higieną. 

Uczniowie zawodówek są świadomi tej sytuacji i w niektórych wypadkach zgadzają się z taką 

oceną swojej grupy społecznej: 

W zawodówkach jest ciężko, bo to są tłuki, nieuki, to od razu odpadają, ale ogólnie znam 

jeszcze kilka osób z różnych zawodówek też w tym zawodzie i wytrzymują. 

Inny uczeń ZSZ w następujący sposób opisuje reakcję swojej matki na wieść, że syn chce 

kontynuować naukę w zawodówce: 

Znaczy, no próbowała tak mnie przekonać do technikum, że jakby wyśmiewała się ze szkoły 

zawodowej, krytykowała ją tak, żebym ja sobie wziął do głowy, że na przykład, że tam, jak z 

zawodówki to się będą śmiali i tak dalej. Znaczy, tak trochę chciała, ale później to już 

zaakceptowała, no i już powiedziałem jej, że jeśli na pewno nie pójdę tu, tylko pójdę tu. I już 

musiała… 

Analiza poglądów osób badanych na zasadnicze szkoły zawodowe i ich uczniów – wiązanie tej 

kategorii z takimi cechami, jak brak ambicji i niedbalstwo, przy uwzględnieniu niskiej waloryzacji 

pracy fizycznej jako takiej oraz dążenia badanych do zdobywania coraz wyższego wykształcenia 

(nawet, jeśli nie przyniesie ono poprawy ich sytuacji ekonomicznej) prowadzi do wniosku, że 

system edukacji postrzegany jest w społeczeństwie (nie tylko przez młodzież szkolną, 

ale również przez ich bliskich) bardziej poprzez swoją funkcję selekcyjną niż 

edukacyjną12. W związku z tym, podejmując decyzje edukacyjne, młodzież myśli bardziej 

w kategoriach podnoszenia pozycji społecznej niżeli użyteczności zdobywanej 

wiedzy. 

Tradycjonalizm w postrzeganiu ról płciowych 

Ważnym czynnikiem światopoglądowym wpływającym na decyzje edukacyjne młodzieży są 

                                                
12

 Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia”, Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR, Warszawa 2005. 
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kwestie ról zawodowych i kulturowych przypisanych do poszczególnych płci. Co warte 

nadmienienia, otwarte odniesienia do roli płciowej jako wyznacznika decyzji edukacyjnych 

pojawiały się przede wszystkim w wywiadach z kobietami. Jedna z rozmówczyń stwierdza: 

I w moim przypadku szkołą pierwszego wyboru właśnie było to technikum, w którym jestem, bo 

też kolejną rzeczą, która mnie zmotywowała do tego, żeby wybrać to technikum było to, że 

każda prawdziwa kobieta potrafi gotować. 

Kolejna z badanych wypowiada się w podobnym duchu: 

Na początku, jak każdy, jako dziewczyna, chciałam zostać fryzjerką, kosmetyczką. 

Część młodych kobiet ma skłonność do wybierania zawodów, które stereotypowo 

łączą się z kobiecością, nie widać w wypowiedziach młodzieży jakiegokolwiek buntu 

przeciwko takiemu kategoryzowaniu zawodów. Młodzież wydaje się akceptować takie 

podziały, choć doświadczenie życiowe nie zawsze jest w zgodzie ze stereotypowym obrazem 

rzeczywistości: 

– A wy dziewczyny, czemu nie pomyślałyście o tym, żeby pracować na roli? 

– Bo jesteśmy dziewczynami. 

– Znaczy ja miałam takie plany pracować na roli, ale potem stwierdziłam, że w klasie rolniczej 

jedna dziewczyna, to tak trochę jest nie bardzo, prawda. 

– Czy myślisz, że to jest taki, w cudzysłowie, babski profil, czy tutaj płeć odgrywa jakieś 

znaczenie? 

– U nas jest, w każdym razie, u nas jest więcej chłopaków na profilu w naszej klasie, jak 

dziewczyn. Jest 17 chłopaków i jest 11 dziewczyn, tak że nie ma to żadnej reguły na to, że to 

dziewczyna powinna być księgową, a nie chłopak. 

Konformizm przejawiany przez badanych w odniesieniu do ról płciowych jest w zgodzie z wyżej 

opisaną skłonnością do stratyfikacyjnego postrzegania roli szkolnictwa – badana młodzież 

wydaje się akceptować porządek społeczny, w którym funkcjonuje. 

Duże znaczenie komunikacji z rówieśnikami 

Jedno z pytań, które zadawano młodzieży, zwłaszcza w trakcie wywiadów affinity group, 

dotyczyło najważniejszego dla nich przedmiotu (rzeczy). Dwa zdecydowanie najczęściej 

wymieniane przedmioty to telefon komórkowy i komputer z dostępem do internetu: 

Dla mnie najważniejszy jest komputer z Internetem, żeby mieć dostęp do informacji, do 

społeczności. 

Telefon. Telefon jest dla mnie bardzo ważny, bez niego się nie ruszę. Czyli jak jego nie mam, jak 

bez ręki bym była. 

Wybór właśnie tych przedmiotów wskazuje, jak ważne są dla młodzieży kontakty 

z rówieśnikami, bo przede wszystkim temu obydwa narzędzia służą.  
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3.5. Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego a wybory edukacyjne gimnazjalistów 

 

Badania jakościowe pokazały, że wiedza o reformie edukacji, która weszła w życie w 2012 roku, 

nie jest rozpowszechniona. Opinie na ten temat są zróżnicowane i przepełnione obawą wobec 

wynikających z reformy zmian. Uczestnicy wywiadów grupowych – przedstawiciele różnych grup 

aktorów na rynku pracy – mają też świadomość, że wprowadzane zmiany w systemie edukacji 

zawodowej nie muszą zaowocować poprawą zatrudnienia czy podejścia pracodawców do osób, 

które skończyły szkoły zawodowe. 

W niniejszym rozdziale wiedza o reformie szkolnictwa ponadgimnazjalnego została 

przedstawiona z perspektywy uczestników badania.  

3.5.1. Uczniowie 

3.5.1.1. Źródła wiedzy  

Głównym źródłem wiedzy o reformie i wprowadzonych zmianach okazała się dla młodych ludzi 

telewizja. Część badanych przyznała, że jedynym kanałem informacji na ten temat były 

serwisy informacyjne. Większość z tych osób twierdziła, że zdobyte w ten sposób informacje nie 

były kompletne, ale nie szukali wiedzy nigdzie indziej. Rzadkością wśród badanych byli tacy, 

którzy aktywnie poszukiwali informacji: telewizja była głównym źródłem ich wiedzy, ale ponadto 

starali się rozmawiać na ten temat z innymi ludźmi. 

Kolejnym istotnym źródłem wiedzy dla obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest 

rodzeństwo. Szczególnie wtedy, kiedy jest młodsze od badanych uczniów: Coś mi się obiło o 

uszy, bo mam siostrę teraz w pierwszej klasie szkoły średniej to właśnie ona mi trochę coś 

opowiadała o tym, że się zmieniło to wszystko i dlatego wiem coś, co nieco (uczeń technikum, 

Ostrołęka, IDI). Rodzeństwo staje się źródłem wiedzy o zmianach programowych między innymi 

dlatego, że każda reforma związana jest z kupnem nowych podręczników. Zmiany w systemie 

oświaty nie zawsze należą do tematów, które porusza się w gronie rodzinnym, ale już zakup 

nowych książek – tak. Wynika to również z faktu, że reforma najbardziej dotyczy osób, które w 

2012 roku zaczęły edukację w szkole ponadgimnazjalnej i młodszych. Dlatego młodsze osoby 

mają większą wiedzę o reformie i częściej o niej mówią. 

Dla gimnazjalistów podstawowym źródłem informacji byli nauczyciele i wychowawcy. Co prawda 

nie przekazywali oni wiedzy, która byłaby kompletna i dotyczyła wszystkich zmian, jakie 

wynikają z wprowadzenia w życie reformy, ale mówili przynajmniej o części wprowadzanych 

zmian. 

Duża grupa badanych o wprowadzonych zmianach dowiadywała się w trakcie wywiadu. Z tego 

powodu nie mieli oni wyrobionej opinii i z reguły nie potrafili się odnieść do proponowanych 

zmian. 

3.5.2. Poziom wiedzy 

Badana młodzież w większości przypadków nie potrafiła spontanicznie przywołać żadnych 

zmian, które weszły w życie w związku z reformą w systemie edukacji. Po usłyszeniu opisu 

wprowadzanych reform większość badanych przyznawała, że rzeczywiście spotkało się z którąś 

ze zmian.  

Porównując odpowiedzi uczniów gimnazjów i szkół zawodowych, można stwierdzić, że młodzież 

gimnazjalna lepiej orientowała się w zmianach niż ich starsi koledzy. Wynika to przede 
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wszystkim z faktu, że młodzież gimnazjalna dopiero staje przed wyborem szkoły, a wszystkie 

zmiany, które wchodzą w życie będą ich dotyczyć bezpośrednio. W przypadku uczniów ostatnich 

klas szkół zawodowych można stwierdzić, że zmiany, które nastąpiły, nie mają dla nich żadnego 

znaczenia – nie interesuje ich zatem zdobywanie wiedzy na ten temat. 

Ponadto uczniowie szkół zawodowych – jak wynika z ich deklaracji – często nie są 

zainteresowani otoczeniem społeczno-gospodarczym: [rozmówca:] Nie słyszałem nic. Zresztą 

polityka mnie nie interesuje za bardzo. [moderator:] A tutaj na przykład zmiana programu 

nauczania. Czy coś pan słyszał? [rozmówca:] Też nie. Też mnie to nie interesuje (uczeń 

technikum, powiat sierpecki, IDI). Takie osoby uważają, że reformy systemu edukacji są czymś, 

na co nie mają wpływu.  

Co istotne, wiedza gimnazjalistów w większości ograniczała się do zmian w liceach. Niewiele 

osób wiedziało, że zmiany związane będą także z kształceniem zawodowym. Wynika to z tego, 

że nauczyciele, którzy dla gimnazjalistów byli podstawowym źródłem informacji o reformie, 

częściej mówili o kształceniu na poziomie licealnym niż o szkolnictwie zawodowym. Bierze się to 

stąd, że nauczyciele gimnazjum w większości sami skończyli licea, co ułatwia im porównywanie 

tego, co było kiedyś z tym, co przynoszą kolejne reformy. Temat, który jest im bliższy i lepiej 

znany, łatwiej jest zaprezentować uczniom. Skutkiem takiego podejścia jest miedzy innymi to, 

że uczniowie gimnazjum żyją w przeświadczeniu, że tylko wybór liceum jest dobrym pomysłem i 

że „wszyscy idą do liceum”. Warto więc uświadamiać nauczycielom, jakie zmiany niesie 

ze sobą reforma, po to, by mogli oni przekazywać informacje nie tylko przyszłym licealistom, 

ale też uczniom szkół zawodowych. Spowoduje to nie tylko zwiększenie wiedzy na temat 

kształtu systemu edukacji wśród młodzieży, ale też poruszy dyskusję na temat szans oraz 

zagrożeń związanych z wyborem określonego typu szkoły. 

3.5.2.1. Opinie na temat zmian 

Przede wszystkim reforma edukacji jest źródłem niepewności. Młodzież mówi o tym, że nie tylko 

oni nie wiedzą, jak się mają poruszać po nowym systemie. Przyznają, że problem z tym mają 

także nauczyciele: Na przykład jeszcze teraz, co wiem, że teraz, jak te zmiany weszły to na 

przykład niektórzy nauczyciele nawet nie wiedzą, w jaki sposób mają uczyć tych uczniów do 

matury, jak mają ich przygotowywać. Tak wszystko namieszane jest, że to jest trudne, no. Nie 

wiadomo, czego mamy się uczyć, nie wiadomo, jak oni mają nas uczyć, więc jesteśmy 

nieprzygotowani (uczennica gimnazjum, powiat łosicki, FGI). Atmosfera niepewności wynika 

właśnie z braku wiedzy na temat zmian i konsekwencji, jakie mają przynieść. Nie można dziwić 

się, że uczniowie nie wiedzą, jakie zmiany przynosi kolejna reforma, skoro nauczyciele sami 

pogubili się w wielości reform, jakie są wprowadzane co kilka lat. 

Z najmniej przychylnymi opiniami badanych uczniów spotkał sie pomysł likwidacji szkół 

uzupełniających w ich obecnej formie. Zmiana taka kojarzy im się przede wszystkim z 

niemożliwością kontynuowania nauki po skończonej szkole zawodowej. Wynika stąd, że 

młodzież nie ma kompletnej wiedzy o reformie i brak im informacji, w jaki sposób będą mogli 

zdobywać kolejne umiejętności i stopnie edukacji. 

Z kolei likwidacja liceów profilowanych oceniana jest przez badanych jako bardzo dobre 

rozwiązanie. W ich oczach ten typ szkół był czymś pomiędzy liceum a szkołą zawodową i nie 

dawał żadnych możliwości. Powodem takich opinii był fakt, że znajomi badanych, którzy 

zadecydowali się na naukę w tego rodzaju placówce, nie byli zadowoleni z dokonanego wyboru. 
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Na temat likwidacji określonych typów szkół nie wypowiadali się gimnazjaliści. Dla nich nie 

miało to znaczenia, ponieważ większość z nich nie wiedziała nawet o istnienie takich szkół, jak 

licea profilowane czy szkoły uzupełniające. Wskazuje to na bardzo ubogą wiedzę o systemie 

edukacji wśród osób, które powinny być bezpośrednio zainteresowane tematem.  

Zmiany, które związane są z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych, są znane młodzieży w 

zakresie wiążącym się z formą egzaminu zawodowego. Te zmiany są ocenianie ambiwalentnie. 

Z jednej strony jest to szansa na zwiększenie zdawalności egzaminów – poprzez podzielenie 

jednego egzaminu na mniejsze części. Sprawia to, że wiedza będzie przyswajana bardziej 

systematycznie i zwiększa prawdopodobieństwo pogłębiania wiedzy na poszczególnych etapach. 

W rezultacie, według badanych, ma to doprowadzić do zwiększenia poziomu wiedzy 

absolwentów. Kolejnym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem jest to, że nie 

trzeba będzie zdać wszystkich egzaminów, żeby mieć potwierdzoną wiedzę. Według badanych 

brak jednej kwalifikacji nie byłby problemem, jeżeli udałoby im się zdobyć pozostałe. Z drugiej 

strony badani zwracali uwagę na fakt, że w ich opinii niektórych zawodów nie można dzielić na 

poszczególne kwalifikacje. Ciężko im wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać zakres tych 

kwalifikacji, są więc nieufnie nastawieni wobec tej reformy. Argumentem, który według części 

ankietowanych przemawia za rezygnacją z tej zmiany, jest zwiększenie liczby egzaminów – co 

przez część osób zostało odebrane bardzo negatywnie.  

Warto zauważyć, że badani uczniowie nie oceniali podziału zawodów na kwalifikacje z 

perspektywy swoich ewentualnych szans na rynku pracy, tylko z perspektywy ilości nauki do 

poszczególnych egzaminów. A uznanie zmiany tego rodzaju za dobrą lub nie zależało od tego, 

czy rozmówca woli pisać większą liczbę egzaminów z mniejszej ilości materiału, czy jeden 

egzamin z kilku lat nauki zawodu. Potwierdza to stawiane wyżej hipotezy o braku refleksji 

uczniów na temat ich przyszłości i wpływu decyzji edukacyjnych na ich sytuację na rynku pracy.  

Zmiany związane z kształtem ramowego planu nauczania przedmiotów ogólnych także nie 

zostały ocenione jednoznacznie. Badani uczniowie skoncentrowali się na tym, że nauka w szkole 

ponadgimnazjalnej będzie kontynuacją programu gimnazjum, a nie tak jak było dotychczas, 

powtórzeniem tej samej tematyki w rozszerzonym formacie. Jeden z badanych tak mówił o tej 

zmianie: że zamiast tej serpentyny takiej, że ciągnięcie, ciągle rozwijanie tego to będzie ciągła 

linia, że właśnie coraz więcej, coraz więcej tej wiedzy (uczeń gimnazjum, Ostrołęka, IDI). Dla 

części uczniów jest to zmiana pozytywna, ponieważ nie powtarza się już wcześniej omawianych 

tematów. Z drugiej jednak strony, to co dawała „serpentyna”, czyli powtarzanie i pogłębianie 

tego samego materiału, sprawiało, że w rezultacie uczniowie wynosili ze szkół większą wiedzę. 

W większości przypadków badani nie mieli jednoznacznej opinii o zmianach, które następują 

sytuacja wywiadu wymuszała na nich ustosunkowanie się do zmian w systemie edukacji. Stąd 

taki rozkład odpowiedzi, w których większość badanych wskazywała zarówno dobre, jak i złe 

strony poszczególnych zmian. Nie miało tu znaczenia, czy rozmówca kończył technikum, 

zasadniczą szkołę zawodową, czy gimnazjum.  

Takie podejście uczniów szkół zawodowych, którzy w tym roku kończą edukację, nie powinno 

nas dziwić – sami twierdzą, że te zmiany bezpośrednio ich nie dotykają. Nie muszą się nimi 

interesować. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy ktoś z badanych ma rodzeństwo lub znajomych, 

których obejmują zmiany programowe.  

Niestety, uczniowie ostatnich klas gimnazjów o reformie wiedzą niewiele więcej. Ich wiedza 

często się ogranicza to tego, że matura będzie trudniejsza. Po części taka sytuacja wynika stąd, 

że nauczyciele niewiele mówią o wprowadzanych w szkolnictwie zmianach. Zwykle też 
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ograniczają się do tłumaczenia, jak będzie teraz wyglądać nauka w liceum, rzadko wspominając 

o szkolnictwie zawodowym. Być może zresztą – niezależnie od wprowadzanych reform i zmian – 

na przestrzeni lat niewiele się w tym względzie zmieniło: gimnazjaliści nie mają, ale wcześniej 

także nie mieli wiedzy o tym, jak wygląda kształcenie zawodowe w Polsce. 

 

3.5.3. Pracodawcy 

Wiedza pracodawców o obecnym systemie edukacji jest mała i w dużej mierze uzależniona od 

sytuacji prywatnej (np. wieku ich własnych dzieci). O założeniach reformy wiedzą niewiele, bądź 

zgoła nic. Trudno jest im się odnieść do kwestii kontynuowania we wszystkich szkołach 

ponadgimnazjalnych treści nauczania z gimnazjum. Z przychylnością spotyka się za to idea 

rozbicia egzaminu zawodowego na egzaminy z poszczególnych kwalifikacji. Jedna z badanych 

tak argumentuje swój pozytywny stosunek do projektu: 

Wydaje się, że cały (projekt – przyp. autora) jest jak najbardziej słuszny. Te egzaminy 

podejrzewam – nie wiem jak jest, ale podejrzewam – że będą bardziej szczegółowe. Całościowa 

ocena z poszczególnych właśnie egzaminów powinna być bardziej miarodajna (pracodawca, 

miasto Siedlce, FGI branżowe). 

Obawy budzi jednak odpłatność tych egzaminów oraz możliwości ewentualnych zmian raz 

ustalonych ścieżek. Jak – w obliczu likwidacji techników uzupełniających – mają uzupełniać 

swoją wiedzę ich dotychczasowi uczniowie? To są pytania, które niepokoją badanych. Warto 

zatem zadbać o właściwą kampanię informacyjną, które by te wątpliwości rozwiała. 

 

3.5.4. Instytucje rynku pracy 

Elementem reformy, na którym koncentruje się uwaga badanych, jest zmiana systemu 

egzaminów zawodowych. Koncepcja dzielenia egzaminów na egzaminy z poszczególnych 

kwalifikacji, połączona z zamknięciem techników uzupełniających, to w opinii badanych dobry 

pomysł. Wskazują oni na możliwość wpisania tych egzaminów w proces uczenia się przez całe 

życie, nawet po ukończeniu szkoły, pozwalający na stały rozwój kwalifikacji zawodowych. Jeden 

z badanych mówi: Będzie właśnie możliwość zdobywania uprawnień nie tylko po ukończeniu 

szkoły, ale także po zdobyciu doświadczenia będzie można stanąć do egzaminu i to tworzy jakąś 

tam jedną, moim zdaniem, sensowną całość (przedstawiciel publicznych służb zatrudnienia, 

Radom, FGI branżowe). 

Przedstawicielom publicznych służb zatrudnienia trudno jest odnieść się do pozostałych 

aspektów wdrażanej reformy, choćby takich jak kontynuowanie programu z gimnazjum w 

szkołach ponadgimnazjalnych, nie jest to bowiem bezpośrednio związane z ich działalnością.  

 

3.5.5. Przedstawiciele szkół 

Wiemy, czego chcemy. Tylko musiałby jeszcze pan zaprosić do tego stołu (…) pracodawców, 

gdzie ci pracodawcy by powiedzieli, jakie mają też problemy z zatrudnieniem osób. Ponadto nas 

by usłyszeli. A ponadto, jeszcze bym powiedziała, trzecią grupę, która decyduje o tym i promuje 

szkolnictwo zawodowe, tamta grupa jest za wszystko praktycznie odpowiedzialna. (…) Trzecia 

grupa, proszę Pana, no chyba z ministerstwa, prawda? Ci, którzy układają nam te podstawy 

programowe, nam tutaj proponują te reformy, które nam proponują. Pyta mnie pan o trzecią 

grupę. Przecież dobrze pan wie, że to nie od nas wychodzi taka propozycja reformy szkolnictwa 
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zawodowego. Od nas nie wyszło to. (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto Radom, FGI 

branżowe) 

Ten cytat podsumowuje opinię przedstawicieli szkół o reformie. Jest to dla nich kolejna zmiana, 

nakładanie na nich kolejnych obowiązków. W kontekście permanentnej reformy trudno jest im 

mówić, jak te akurat zmiany wpłyną na wybory edukacyjne uczniów. Inny badany jeszcze 

bardziej obrazowo opisuje rzeczywistość szkolną: 

Słuchajcie, znowu ja widzę olbrzymią przepaść między ministerstwem, a później szarą 

rzeczywistością, jest raptem taka, jak jakiś Rów Mariański, co najmniej. (…) Całe szkolnictwo 

ma się oprzeć tylko na tym, żeby ten diabelny Rów Mariański zasypać i żeby korzystać z wiedzy 

i doświadczeń zwykłych szarych ludzi (przedstawiciel kształcenia ustawicznego, miasto Siedlce, 

FGI branżowe). 

Z perspektywy osób uczących w gimnazjach szczególnie ważnym aspektem reformy jest 

ściślejsze i wcześniejsze profilowanie klas w liceach. Ich zdaniem gimnazjaliści są „przerażeni” 

koniecznością podjęcia decyzji. Do tej pory pójście do liceum ogólnokształcącego pozwalało im 

odłożyć decyzję w czasie. Jeden z badanych mówi: Ale też dzieci, nie wiem, jak jest u was, ale, 

jak rozmawiam, to dużo osób właśnie nie wie, co robić i są przerażeni po prostu. (…) Że oni 

jeżeli podejmą złą decyzję, tak? To będzie dramat (przedstawiciel gimnazjum, miasto 

Warszawa, FGI branżowe). Inny nauczyciel, już ze szkoły zawodowej, mówi: Liceum to 

normalne, ogólnokształcące, skąd dziecko ma wiedzieć, czy chce być humanistą, czy 

matematykiem? (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto Radom, FGI branżowe). 

Drugą kwestą – poruszającą już tylko nauczycieli szkół zawodowych – są egzaminy zawodowe. 

W ich opinii reforma wpisuje się w koncepcję uczenia przez całe życie, uświadamia uczniom, że 

zawód nie jest raz na zawsze dany. A tą właśnie elastyczność – podobnie jak pracodawcy – 

bardzo sobie cenią. Pojawiają się jednak głosy wskazujące na potencjalne zagrożenia. Skoro 

zawód będzie tak łatwo zmienić, to decyzja o jego wyborze będzie mniej przemyślana.  

Jest reforma edukacyjna. I co proponuje uczniom? Skończyliście technikum, idźcie do następnej 

szkoły, uczcie się następnych zawodów. Pierwszy skończony. Pudło. Drugi skończony. Uczy się 

rok, półtora. Drugie pudło i co dalej? Następny? Ile takich pudeł może zaliczyć? I to jest tak 

naprawdę tragedia (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto Radom, FGI branżowe). 

Wiele jest niejasności i domniemywań w kwestii szczegółowych rozwiązań. A diabeł tkwi 

w szczegółach. Wątpliwości budzą koszty i czas trwania kursów oraz koszty samych egzaminów. 

Powstaje pytanie, jaką rolę odgrywać będą szkoły w tym procesie, a jaką prywatne firmy? 

W jaki sposób będzie weryfikowana rzetelność prowadzonych kursów i samych egzaminów? Na 

te i inne pytania musi odpowiedzieć ustawodawca. I wreszcie, kto będzie ponosił tego koszty? 

Wiecie, całe życie mogę chodzić na kursy. Tylko nikt o tym nie mówi, że to są kursy płatne 

(przedstawiciel kształcenia ustawicznego, miasto Siedlce, FGI branżowe). 

Przedstawiciele szkół zdają też sobie sprawę z nikłego znaczenia egzaminów zawodowych 

w oczach pracodawców i ponownie stawiają pytania, czy reforma coś w tym zakresie zmieni: 

W tej chwili próbuje się, żeby za dwa, trzy lata wprowadzić nowe egzaminy, że to trochę ma 

poprawić sytuację o tyle, że będzie więcej części praktycznej na egzaminach. Czy to będzie 

realnie? Oby tak było. Wątpię osobiście, ale w coś trzeba wierzyć (przedstawiciel szkoły 

zawodowej, miasto Ostrołęka, FGI branżowe). 
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3.5.6. Władze oświatowe 

Urzędnicy reprezentujący władze oświatowe nie podejmują się określenia potencjalnego wpływu 

reformy na decyzje podejmowane przez młodzież. Do najważniejszych zmian należą: zmiana 

programu nauczania, kontynuowanie materiału z gimnazjum w szkołach ponadgimnazjalnych, 

szybsze profilowanie w liceach ogólnokształcących. Jeśli już wypowiadano się w tej kwestii, to 

stwierdzano, że żadna z tych zmian raczej nie wpłynie na szkolnictwo zawodowe. Co ważne, te 

aspekty reformy nie wzbudzają sprzeciwu badanych.  

Najwięcej emocji związanych jest z egzaminem zawodowym. Choć możliwe jest, że 

przedstawiciele władz oświatowych po prostu więcej o tym wiedzą, a zatem chętniej 

wypowiadają się na ten temat. Możliwe, że egzaminy zawodowe będą chętniej zdawane 

w technikach, gdzie przestaną kolidować z maturą. Może zdawane ich po kolei 

zmobilizuje uczniów do dalszej pracy? A może wprost przeciwnie, jeden duży egzamin na końcu 

lepiej weryfikuje wiedzę i umiejętności nabyte przez cały tok nauczania? Zdaniem władz 

oświatowych trudno dzisiaj odpowiedzieć, jakie efekty przyniosą wprowadzone zmiany.  

Trudno również znaleźć odpowiedź na kolejne zasadnicze pytanie: czy zmiana formuły 

egzaminu spowoduje, że pracodawcy zaczną wymagać ich od kandydatów, a sam egzamin 

będzie praktyczny nie tylko z nazwy? Jeden z badanych wprost mówi: Egzamin praktyczny [ma 

być praktyczny – przyp. autora], a to czy będzie dzielony na kawałki, czy nie, to już 

drugorzędna kwestia (przedstawiciel władz oświatowych, miasto Ciechanów, FGI branżowe). 

Sama formuła egzaminu niewiele znaczy – ważniejsze w tym przypadku jest podejście 

pracodawców. 

Sami przedstawiciele władz oświatowych – tak jak i przedstawiciele szkół – mają dużo 

wątpliwości do sposobu organizacji kursów przygotowujących do egzaminów, ich czasu trwania i 

kosztów.  

 

3.5.7. Inne podmioty 

Osoby niezaangażowane bezpośrednio w system edukacji nie znają treści reformy i nie 

odróżniają kolejnych reform od siebie. Ciągłe zmiany są przez nich krytykowane: Czym ma być 

edukacja, czym ma być szkoła, jaka jej rola i zadania, bo mam wrażenie, że w ciągu tego czasu 

wolności troszeczkę się pogubiliśmy, każdy kolejny minister edukacji narodowej próbuje 

wprowadzić coś, co nie do końca jest przemyślane, a może tylko po to, żeby pozostawić po 

sobie ślad (przedstawiciel innych podmiotów rynku pracy, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

Cytat ten pokazuje, jak duża jest niechęć wobec zmian instytucji związanych z rynkiem pracy. 

 

3.5.8. Podsumowanie 

Wiedza na temat reformy jest mała: zarówno wśród uczniów i nauczycieli, jak i innych osób, 

(związanych i niezwiązanych z systemem edukacji). Jeśli już taka wiedza pojawia się, to jest 

wybiórcza, ograniczona do małego wycinka zmian. Opinie na temat reformy, które są oparte 

tylko na jej wybranych aspektach, często są krzywdzące, np. uczniowie uważają, że likwidacja 

szkół uzupełniających jest błędna, bo nie wiedzą, że powstają nowe rozwiązania, które 

umożliwią im zdobywanie wiedzy. 

Częściej mówi się o zmianach programowych, ograniczając się do liceów. Jest to błąd, ponieważ 

z tego powodu z dyskursu społecznego znika kształcenie zawodowe. Należy więcej mówić 

również o tym, jakie zmiany niesie ze sobą reforma dla edukacji zawodowej. 
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3.6. Opinie o swojej szkole uczniów szkół zawodowych 

 

Wiele uwagi poświecono temu, jak uczniowie podejmują decyzję o wyborze szkoły. Czy jednak 

są z tych decyzji zadowoleni? Czy dziś podjęliby takie same decyzje?  

Kończąc gimnazjum dorosłość w opinii uczniów to samodzielne podejmowanie decyzji. Kończąc 

szkołę zawodową dorosłość to w opinii uczniów traktowanie ich jak partnerów, szczera i otwarta 

rozmowa. Zwraca uwagę ton wypowiedzi o nauczycielach i o szkołach. Uczniowie nie tylko nie 

czują się traktowani jak partnerzy, lecz wręcz opowiadają o sytuacjach, gdy traktowani się 

przedmiotowo. Zarzuty uczniów wobec nauczycieli można podzielić na dwie kategorie: 

(1) uczniowie w nauczycielach nie mogą znaleźć wsparcia. W takich sytuacjach nie tylko dla 

wielu uczniów nie stanowią wsparcia, a część z nich wręcz demotywują: 

Badany: No podam to na przykładzie na przykład no u nas w technikum można pisać maturę, 

prawda? Bo to, to jak ktoś się po prostu słabo uczy no to po prostu nie wspiera go weź się za 

naukę, żebyś zdał tę maturę. Tylko nie zdałeś matury to jeszcze zdasz a jak będziesz zdawał 

maturę to cię nie przepuścimy. Na takiej zasadzie. Takie… 

Moderator: Aha, czyli w ogóle jakby wręcz odwrotnie, tak? Dobra, jak nie będziesz, 

jak obiecasz, że nie będziesz podchodził do matury… 

Badany: Zeszyt pokażesz, że masz coś to dobra, zdasz, tak ten. Raczej moim zdaniem to 

powinni wspierać, powiedzieć, weź się za naukę. Ty to zdasz tę maturę. Dasz radę. (FGI, 

Mława, zasadnicza szkoła zawodowa) 

(2) zdaniem uczniów część nauczycieli nie wywiązują się ze swoich obowiązków zawodowych. 

Jako przykład można przytoczyć następującą wypowiedź: 

Nie, nie, zajęcia powinny trwać 2 razy po 45 minut, wychodzi godzina 30, przychodzi sobie pani, 

powiedzmy, odbębni swoje w pół godziny, już skończyła i idzie sobie do pokoju, a my godzinę 

siedzimy bezczynnie. (FGI, Warszawa, szkoła policealna) 

Choć powyższy cytat nie pokazuje skali zjawiska niepokoi fakt, że w ogóle takie mają miejsce.  

(3) Niepokojące są również opowieści o sytuacjach, które wystawiają uczniów na śmieszność:  

Nie można wywalczyć palarni, my nie możemy wywalczyć, żeby nam normalnie, na przerwie, 

łazienki otwierali, tylko na lekcji jest zamknięta łazienka, jak ktoś chce skorzystać z łazienki, to 

trzeba iść z nauczycielem i tak dalej. A na przerwach… No tak, nauczyciel otwiera nam łazienki, 

dopiero możemy wejść. Jest przerwa, musimy, na przykład, jak ktoś zaczepi nauczyciela, albo 

coś w tym stylu, musimy czekać z pięć minut, czy coś, koniec przerwy, wszyscy chcą wejść do 

łazienki, czy tam zapalić, czy tam, nie wiem, to już mniejsza. (FGI, Warszawa, technikum) 

Z drugiej strony uczniowie przyznają, że sami nie stanowią łatwej grupy, a do nauki i pracy 

należy ich w znacznej części przymuszać, a nie tylko zachęcać. 

Na takich lekcjach, właśnie przy komputerach, to zamiast pisać prace, natomiast, no nauczyciel 

daje nam pracę, ale w ogóle nas nie pilnuje przy tym, żebyśmy zrobili tą pracę, wie, że nam się 

nie chce, że mamy wszystkie strony odblokowane, tam, możemy wchodzić facebook, co 

chcemy, no to olewamy tą pracę, wypuszczają nas w ogóle godzinę, dwie godziny przed, jak 

gdyby nigdy nic. No i się czepiają nas, cały czas, że się niby nie uczymy, tak w ogóle nas nie 

chcą przypilnować do tego. (FGI, Warszawa, technikum) 

W toku wywiadów grupowych uczniowie wykonywali zadania w ramach technik projekcyjnych, 

które polegały m.in. na wypisaniu skojarzeń z ich szkołą. Notatki te zostały spisane i 

pokategoryzowane. Zestawienie przedstawiono poniżej. 
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Tabela 3. Notatki na kartach zadań realizowanych w toku FGI 

kategorie negatywny neutralny pozytywny Suma 

końcowa 

atmosfera/ uczniowie 3 1 12 16 

inne 2 5 4 11 

nauczyciele 4  3 7 

nauka 5 4 9 18 

stan techniczny 8 2 2 12 

Suma końcowa 22 12 30 64 

 

Mimo wielu negatywnych opinii wygłaszanych przez uczniów generalnie bardziej pozytywnie niż 

negatywnie opisywali oni swoje szkoły. Przede wszystkim podobała im się atmosfera panująca 

w szkole/ uczący się w niej inni uczniowie. Z kolei najwięcej negatywnych emocji wzbudzał stan 

techniczny szkoły.  

Moja szkoła jest taka, raczej kameralna, ponieważ to jest mały budynek, są dosyć ciasne 

korytarze i niektóre sale lekcyjne są bardzo, bardzo malutkie. Jeżeli chodzi o przedmioty 

zawodowe, no to nie powiem, żebym się czuła na siłach, aby podchodzić do egzaminu 

zawodowego, ponieważ tak, jak tutaj kolega wcześniej wspomniał, no zastrzeżenia budzi 

wyposażenie pracowni, co prawda, mamy w niektórych pracowniach nowoczesne komputery, 

duże monitory, ale bardzo często bywają, różne problemy, takie administracyjne, to znaczy, no 

administrator nie działa u nas prężnie i bardzo często bywają, różnego rodzaju problemy, nie 

wiem, z serwerami, z Internetem. Jest bardzo dużo zablokowanych stron i jeżeli, na przykład, 

no, tak, jak ja i moja grupa, która ma zajęcia specjalizacyjne z grafiki, to mamy problem, żeby, 

powiedzmy, pobrać jakieś fotografie lub zdjęcia, które są nam niezbędne, aby wykonać jakąś 

pracę, więc albo strony są zablokowane, albo hasła są poblokowane, albo nie można ściągnąć 

tych zdjęć. Jeżeli, powiedzmy, przynosimy własny materiał, w postaci jakiś fotografii lub 

obrazków, na pendrive, nie działają u nas USB porty, są wyłączone, ponieważ administrator 

stwierdził, że będziemy wirusy nanosić. I w związku z tym, jeżeli ktoś, wykonał w domu jakąś 

pracę, tudzież, no ma jakieś materiały ze sobą, nie może z nich skorzystać i wtedy należy prosić 

nauczyciela, który i tak jest zalatany, jest zajęty cały czas, aby podłączyć USB, do jego 

komputera i on dopiero ze swojego komputera, ze swojej pozycji, wrzuci na serwer i wtedy z 

serwera można pobrać takie prace. No bywają też takie problemy, że serwery są nagle 

obcinane, że konta są resetowane i wtedy jest płacz, bo wszyscy tracą jakieś swoje dane, swoje 

prace. (FGI, Warszawa, technikum)  

Warto wskazać, że uczniowie, którzy wskazują na niezadowolenie z podjętej przez siebie decyzji 

i wyboru szkoły zawodowej dostarczają wielu różnych argumentów na poparcie swojej opinii. Są 

to zarówno: 

(1) niezadowolenia z wybranego zawodu, 

To nie jest to, co ja bym chciała dalej robić (FGI, łosicki, technikum)  

(2) świadomość, że niskie wykształcenie może stanowić barierę w przyszłości, 

Przez wszystkie klasy w gimnazjum – przyp. autora), aby szedłem żeby było łatwiej. 

Przechodzić, przechodzić. A myślę, że teraz robiłbym inaczej. (FGI, Mława, zasadnicza szkoła 

zawodowa) 

(3) czy wreszcie niezadowolenie z poziomu prowadzonych zajęć. 
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To, że jest motywująca, ale drugi raz bym tam nie poszła, ciężko jest coś wynieść z tej szkole. 

(FGI, Warszawa, szkoła policealna) 

Należy również wskazać na fakt, że większe niezadowolenie z wybranej szkoły - na podstawie 

badań jakościowych - zgłaszają uczniowie, których zawody wiążą się z nowoczesnymi 

technologiami: informatyk, teleinformatyk. Pojawiały się opinie o brakach w wyposażeniach 

szkół, czy też niskich kompetencjach nauczycieli przedmiotów zawodowych. Może to 

wskazywać, że część szkół wymaga zarówno doposażenia pracowni, jak i zwiększenia 

kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

 

Doświadczenie w kontaktach z pracodawcami 

Ważnym elementem nauki zawodu jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z 

zawodem, ale również pewna socjalizacja do pracy, która zachodzi w trakcie praktyk i staży u 

pracodawców. 75% uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych odbywało praktyki lub 

staż w zakładzie pracy. Wyniki badań jakościowych są zbieżne z wynikami pilotażowej edycji 

badania Młodzież na rynku pracy, dlatego też nie są tutaj powtarzane.  

Wykres 15. Odsetek uczniów techników, 

którzy odbywali staż lub 

praktyki. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów z 

ostatnich klas  techników (n = 339) 

Wykres 16. Odsetek uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych,  którzy 

odbywali staż lub praktyki. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów z 

ostatnich klas  t zasadniczych szkół zawodowych (n 

= 193) 

Wśród uczniów tych dwóch typów szkół ponad 60% podejmowało pracę, za którą otrzymywało 

wynagrodzenie (nie chodzi tu o staż, ani praktyki). Częściej pracę zarobkową podejmowali 

mężczyźni niż kobiety. Co ważne, w 1/3 przypadków praca ta była związana z obecnym 

kierunkiem kształcenia. Młodzież mieszkająca na wsiach częściej (43%) niż osoby mieszkające 

w miastach (23%) przyznawała, że ich praca jest zgodna z kierunkiem kształcenia. 

52% uczniów szkół policealnych oraz techników uzupełniających odbywali staż lub praktyki w 

zakładach pracy. 

Wykres 17. Odsetek uczniów szkół policealnych, 

którzy odbywali staż lub praktyki. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów z ostatnich 

klas szkół policealnych (n = 197) 

Wykres 18. Odsetek uczniów techników 

uzupełniających, którzy odbywali staż 

lub praktyki. 

 
Źródło: Ankieta audytoryjna wśród uczniów z ostatnich 

klas  techników uzupełniających (n = 21) 
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Obecnie pracuje zawodowo 40% osób uczących się w tych dwóch typach szkół, czyli 90 

ankietowanych. Zdecydowanie częściej pracę zarobkową podejmowali mężczyźni – pracuje ich 

aż 64% spośród ankietowanych mężczyzn, podczas gdy kobiet tylko 27%, z tych, które brały 

udział w badaniu. Osoby te zarabiają od 300 złotych to 8 tysięcy złotych, średnia zarobków 

wynosi niecałe 2 tysiące złotych, jednak połowa badanych zarabia mniej niż 1 500 złotych 

miesięcznie. ¾ osób z tej grupy twierdzi, że ich dochody pozwalają na samodzielne utrzymanie. 

Tylko 19 osób uznało, że poza tym, że za zarobione pieniądze utrzymują się sami, są w stanie 

jeszcze odłożyć część zarobków. Mężczyźni nie tylko chętniej podejmują pracę, ale też ich praca 

jest lepiej opłacana. Połowa pracujących kobiet uważa że ich zarobki są niskie i nie pozwalają 

na samodzielne utrzymanie, podczas gdy wśród mężczyzn taką odpowiedź wskazało tylko 6% 

pracujących. Osoby, które lepiej zarabiają częściej twierdzą, że sytuacja finansowa ich 

gospodarstwa domowego jest lepsza. Jest to konsekwencją tego, że osoby podejmujące pracę 

zarobkową nawet jeśli nie zarabiają dużo to wspomagają w jakiś sposób budżet rodzinny 

(chociażby przez to, że nie są obciążeniem dla rodziny). Około 1/3 badanych osób przyznało, że 

ich praca jest związana z ich obecnym kierunkiem kształcenia. Wśród wszystkich uczniów tych 

dwóch typów szkół pracę zawodową do tej pory podejmowało 62% ankietowanych.   
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4. Model podejmowania decyzji przez uczniów i rodziców szkół 

specjalnych 

Szczególne miejsce w polskim systemie edukacji zajmuje kształcenie osób o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, tj. takich, u których występują dysfunkcje rozwojowe, opóźnienia 

rozwoju intelektualnego lub zaburzenia neurologiczne i psychiczne. W krajowym systemie 

kształcenia specjalnego można wyróżnić następujące formy edukacji takich osób: 

 indywidualne kształcenie w domu ucznia, 

 kształcenie w klasie ogólnodostępnej, 

 klasy integracyjne przy szkołach ogólnodostępnych, szkoły integracyjne, 

 klasy specjalne przy szkołach ogólnodostępnych, 

 szkoły specjalne.13 

Szkolnictwo specjalne dysponuje ofertą dla uczniów we wszystkich kategoriach wiekowych: od 

Szkół Podstawowych Specjalnych, poprzez Gimnazja Specjalne do Zasadniczych Szkół 

Zawodowych Specjalnych i Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy. Ponieważ ta część 

systemu oświaty oferuje również kształcenie zawodowe i teoretycznie powinna przygotowywać 

przynajmniej niektóre osoby niepełnosprawne intelektualnie do aktywności na rynku pracy, 

została ona objęta badaniem „Młodzież a rynek pracy”.  

 

4.1. Charakterystyka Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy w 

województwie mazowieckim 

 

W województwie mazowieckim w 2011 roku funkcjonowało 58 szkół specjalnych 

przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością. W 

większości powiatów jest jedna placówka kształcenia specjalnego (w 28 powiatach z 42). W 

powiatach przysuskim, pruszkowskim, płońskim, ostrowskim i wyszkowskim są po 2 takie 

szkoły, w wołomińskim oraz grójeckim po 3, a Radomiu – 4. W Warszawie jest najwięcej tego 

typu placówek – aż 10. W 5 powiatach nie ma szkół specjalnych przysposabiających do pracy. 

Co ciekawe (widać to na mapie) 4 z tych powiatów skupione są wokół Radomia, miasta, w 

którym funkcjonują 4 placówki tego typu, w których uczy się co 10 uczeń spośród wszystkich 

kontynuujących naukę w tego rodzaju szkołach. 

W Warszawie, w szkołach specjalnych, uczy się  ponad 250 osób, co stanowi 20% wszystkich 

uczniów tego typu szkół. Kolejnym miastem na prawach powiatu przyciągającym więcej uczniów 

jest Radom. W przypadku pozostałych w poszczególnych powiatach w 2011 roku było od 12 do 

44 uczniów14.  

Wśród 58 szkół specjalnych tylko jedna z nich działa jako samodzielna placówka edukacyjna – 

jest to szkoła specjalna przysposabiająca do pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom 

Niepełnosprawnym mieszcząca się w Warszawie. W 2011 uczyło się w niej 15 uczniów. 

                                                
13

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 71c, ust. 1. 

14
 Brak jest danych o liczbie uczniów w 2 placówkach: jednej znajdującej się w powiecie 

wołomińskim, a drugiej w pruszkowskim 
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Pozostałe szkoły funkcjonują w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczy (32) lub 

Zespołów szkół i placówek oświatowych (24 przypadki). 

W szkołach specjalnych uczą się osoby upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym (ponad 70% uczniów) oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niecałe 

30%). Warto zauważyć, że wśród osób, które mają więcej niż jedną niepełnosprawność, według 

danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, ponad 95% jest upośledzonych 

umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Poza tym, są to osoby, które w ponad 

połowie przypadków są niepełnosprawne ruchowo, część z nich dodatkowo niedowidzi (około 

1/5), a część ma autyzm (około 1/6). 

Z danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej wynika, że w 2011 szkoły 

specjalne przysposabiające do zawodu ukończyło 246 uczniów (dane pochodzą z 46 placówek). 

Średnią jedną szkołę kończyło 5-6 osób, jednak rozbieżność między poszczególnymi placówkami 

jest bardzo duża i wynosi od 1 do 20. 

 

Mapa 1. Liczba uczniów i szkół specjalnych w poszczególnych powiatach. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO za 2011 rok 

W jednej szkole średnio uczy się 23 uczniów. Najwięcej uczniów, jeśli chodzi o szkoły uczy się w 

placówkach mających swoje siedziby w miastach na prawach powiatu: Płocku (50 uczniów w 

jednej szkole), Radomiu (55 uczniów w jednej ze szkół) i Warszawie (w jednej szkole 50 

uczniów, w drugiej 61). Także Warszawa jest miastem, gdzie w pojedynczej szkole uczy się 

najmniejsza liczba osób (w jednej ze szkół 4 osoby, w innej 7). 

Liczba uczniów

10 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
powyżej 100

- Liczba szkół10

0

10
1

4

1

1

1

1

2

3
1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1
1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

82 

 

4.2. Charakterystyka badanych uczniów 

Przeprowadzono 6 wywiadów rodzinnych (Affinity Group, AG) z uczniami Szkół Specjalnych 

Przysposabiających do Pracy (kształcą uczniów w 3-letnim cyklu nauczania, przygotowując 

młodzież do podejmowania pracy w zakresie gospodarstwa domowego) i Zasadniczych Szkół 

Zawodowych Specjalnych (przeznaczone dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu 

lekkim; nauka w szkole odbywa się w cyklu 2- lub 3-letnim). Ze względu na specyfikę tej 

kategorii badanych, wywiady z ich rodzinami potraktowane zostały w analizie oddzielnie od 

wywiadów z uczniami szkół zawodowych i gimnazjów. 

Objęci badaniem uczniowie szkół specjalnych byli starsi niż reszta uczestniczącej w badaniu 

młodzieży, mieli 19–21 lat. Czworo uczniów nich ma upośledzenie w stopniu znacznym i 

prowadzenie z nimi wywiadu było możliwe tylko w zakresie najprostszych, najbardziej 

konkretnych kwestii, rozmowa prowadzona była niemal wyłącznie z ich matkami i rodzeństwem. 

Rozmówcy ci nie przygotowują się do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, a jedynie zyskują 

podstawowe umiejętności potrzebne w gospodarstwie domowym, jak sprzątanie i 

przygotowywanie prostych posiłków. Pozostała dwójka ma upośledzenie w stopniu 

umiarkowanym i uczestniczy w przygotowaniu do wykonywania zawodu – w obydwu 

przypadkach są to profesje kulinarne. Osoby te udzielały moderatorowi wyczerpujących 

odpowiedzi na pytania o konkretne czynności, jakie wykonują w szkole i w domu, podawały 

konkretne informacje. W tych wypadkach jednak głównymi rozmówcami także były matki 

uczniów. 

W związku z tym, poniższe analizy i wnioski z badania odnoszą się przede wszystkim do 

rodziców, a zwłaszcza matek. Matki uczniów szkół specjalnych brały udział we wszystkich 

6 wywiadach, w jednym uczestniczył również ojciec, w dwóch pojawiło się rodzeństwo. Jedną 

z pierwszych kwestii, jakie nasuwają się w toku analizy wywiadów, jest pogłębienie 

tradycyjnego podziału ról w rodzinach, w których są dzieci niepełnosprawne intelektualnie. 

Tylko w dwóch spośród objętych badaniem rodzin matki pracowały zawodowo, z czego jedna 

pracowała wraz z mężem w rodzinnym przedsiębiorstwie handlowym tuż przy domu (w obydwu 

przypadkach dzieci spędzały większość tygodnia w internacie); pozostałe przebywały na 

wcześniejszych emeryturach w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. O ile można 

wnioskować z przeprowadzonych wywiadów, ujawnienie się choroby dziecka często wyzwala 

następujący sytuację: Mój mąż pracuje, no, bo jest jedynym żywicielem rodziny, ja generalnie 

to właściwie już nie pracuję odkąd tam dowiedzieliśmy się, no niestety musiałam też 

zrezygnować z pracy, bo miałam dwuzmianowy system. Nie zawsze budzi to zadowolenie 

matek, ale bywa rzeczywiście koniecznością, jak w przypadku matki rozwiedzionej, mieszkającej 

tylko z dzieckiem niepełnosprawnym:  

A ja to wie pan, żebym jakąś prace miała gdzieś… Tylko u mnie jest taka sprawa, że muszę 

[córkę] odprowadzić i przyprowadzić,. no czy gdzieś do dziecka, czy chorego, ale to rodzice… 

też idą na 7 do pracy …  to bym musiała [córkę] do zamkniętej szkoły prowadzić, no to gdzie. 

No to nie bardzo.  Jak musze do sklepu wyskoczyć, to ona na chwilkę zostanie, a tak to też nie. 

Tak nie umie gazu podpalić, a bierze się za ten gaz. 

Tak więc wyraźna większość zadań związanych z opieką nad dziećmi 

niepełnosprawnymi stanowi domenę kobiet, w tym również kwestie związane z 

edukacją. 
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4.3. Wybór szkoły 

Proces wyboru szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku 

zwykłych szkół ponadgimnazjalnych. Inne są motywacje aktorów, inne źródła informacji, inne 

zróżnicowanie oferty edukacyjnej i inne kryterium wyboru. Przede wszystkim jednak, to rodzice 

a nie młodzież dokonują wyboru szkoły. Podejmując decyzję, kierują się dobrem i 

dążeniem do szczęścia dziecka (tak tłumaczone zwykle bywa przeniesienie dziecka – jeszcze na 

niższych szczeblach edukacji – z oddziału integracyjnego do szkoły specjalnej). Pewien udział 

samych uczniów w decyzjach edukacyjnych możliwy jest tylko w przypadku osób z 

upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim lub umiarkowanym15. Uczniowie tacy, 

uczęszczający do Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych, sami wybierają z oferty szkoły 

zawód, którego chcą się nauczyć. Tak było w przypadku obydwu osób objętych wywiadami. 

Innym czynnikiem wpływającym na wybory związane z kształceniem specjalnym jest możliwość 

odbycia przez ucznia całego cyklu kształcenia w ramach jednego zespołu szkół specjalnych, 

zapewniającego edukację od podstawówki po zasadniczą szkołę zawodową. W związku z tym, 

wybór szkoły ponadgimnazjalnej odbywa się de facto (było tak w przypadku kilku spośród 

badanych uczniów), kiedy dzieci mają 6–7 lat. Reprezentująca Warszawę rozmówczyni tak 

odnosi się do momentu, którym trzeba podejmować decyzję: on tutaj już chodził do przedszkola 

to właściwie człowiek nie myśli pewnie tak, a bo jeszcze mam czas, właśnie, że nieprawda, już 

trzeba myśleć. Rodzice niechętnie przenoszą dzieci z placówki do placówki nie tylko z powodu 

niewielkiej liczby takich szkół, ale również ze względu na stres, z jakim wiąże się dla dzieci 

zmiana środowiska – kilka objętych badaniem matek wspominało o tym, że dzieci nie od razu 

aklimatyzują się w nowym miejscu, nawet jeśli jest to placówka reprezentująca wysoki poziom. 

 

4.4. Motywacje rodziców 

Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że rodzice mają inny poziom oczekiwań wobec życia zdrowych 

i niepełnosprawnych dzieci (w każdej z badanych rodzin była przynajmniej dwójka dzieci, z 

czego jedno niepełnosprawne). Przy czym nie chodzi tutaj o oczywiste różnice w ich 

aktywnościach. Rodzice inaczej definiują cel życia dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. Jedna 

z matek zapytana, czego życzy dzieciom, odpowiada: 

No, ale żeby [niepełnosprawny syn] był jak najbardziej sprawny, no jednak, żeby jak największy 

kontakt miał z tymi ludźmi, żeby dał jakoś tam sobie w życiu radę. 

A [młodszemu, zdrowemu synowi] czego pani życzyła za pięć lat? 

(…) no nie wiem, czego, żeby skończył szkołę no i żeby miał dobry zawód chyba to się liczy, 

żeby był szczęśliwy w życiu. 

                                                
15 Powszechnie stosowana klasyfikacja niepełnosprawności intelektualnej DSM IV wprowadza następujący 

podział: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (69-55 IQ Wechslera, dorosła osoba znajduje 
się na poziomie intelektualnym zbliżonym do 12-latka), niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
umiarkowanym (54-35 IQ Wechslera, dorosła osoba znajduje się na poziomie 6-9 roku życia), 
niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym (34-20 IQ Wechslera, dorosła osoba znajduje się na 
poziomie 4-5 roku życia), niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim (>20 IQ Wechslera, dorosła 
osoba znajduje się na poziomie rozwoju odpowiadającym najwyżej 3 rokowi życia). Za: Jadwiga Komender, 
Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność umysłowa [w:] Adam Bilikiewicz (red.), Psychiatria. T. II 
Psychiatria kliniczna. Urban&Partner, Wrocław 2002, s. 617–644. 
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Postawy rodziców wobec ich pełnosprawnych dzieci są bardzo zbliżone do tego, co prezentują 

osoby niemające dzieci niepełnosprawnych – dają młodzieży bardzo dużo swobody w wyborze 

ich ścieżki życiowej, być może więcej niżeli przeciętni rodzice dzieci zdrowych. W badaniu 

trudno to było dokładnie określić, gdyż większość rodzeństwa objętych nim uczniów była albo 

na studiach, albo wręcz założyła już własne rodziny, prowadząc życie dość niezależne od 

rodziców. 

Natomiast edukacja specjalna nie ma zapewniać dzieciom startu w przyszłość – gdyż ta i tak 

jest niepewna i skomplikowana – ale umilić im i ułatwić bieżące funkcjonowanie, 

zapewnić rozrywkę i kontakty społeczne, co dość dobrze oddaje wypowiedź jednej z 

matek: 

A w domu, no, co, w domu, jak to się mówi to w domu ludzie umierają. No już tego nie będzie, 

nawet niech będą jakieś terapie warsztatowe, bo są później rzeczywiście, szkoła tam ma 

indywidualne zajęcia, ma też i kolegów, mają jakieś różne zawody sportowe, tak że, no coś się 

dzieje w tym życiu tych dzieci. Żeby jakoś tak bardziej właśnie wyrwać z tego swojego świata. 

W związku z tym wszyscy badani rodzice maksymalnie przedłużają kształcenie dzieci, np. jeden 

z badanych, po ukończeniu edukacji w zawodzie kucharza, rozpoczął naukę zawodu cukiernika. 

Większość z nich z niepokojem myśli też o chwili, kiedy uczniowie osiągną wiek 23 lat i nie będą 

już mogli uczęszczać do szkoły: nie chcieliśmy, żeby w domu siedziała, bo nie, bo jeszcze by 

było gorzej, a tak między dziećmi razem, wspólnie, czy jakieś zabawy, czy dyskoteki. Na razie 

niech jeszcze się uczy, przecież tam jeszcze można dwa lata być i będzie. Czy dłużej, nie wiem. 

To za każdym razem zmieniają teraz. Szkoła specjalna nie pełni więc roli szczebla w karierze 

jednostki, przygotowania do udanego funkcjonowania w życiu zawodowym i nie pod tym kątem 

jest oceniana – dla rodziców liczy się to, jak wpływa na aktualny dobrostan ich dzieci. 

 

4.5. Źródła informacji 

Na podstawie wywiadów można stwierdzić, że podstawowe źródła informacji o szkołach 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie to: 

 pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych 

 nauczyciele szkolni i przedszkolni 

 inni rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 

Uogólniając, bardzo dużą rolę odgrywają nieformalne kanały kontaktu. Nawet jeśli mowa 

o poradniach psychologiczno-pedagogicznych, matki wspominają nieformalne rozmowy z 

pracownicami, które ukierunkowały je na szkoły cieszące się dobrą opinią w środowisku, co 

ilustruje wypowiedź jednej z badanych: W ogóle byliśmy pod opieką poradni pedagogiczno-

psychologicznej, (…) no i panie po prostu jak już się kończył gimnazjum ,to powiedziały, że tam 

właśnie jest bardzo dobra szkoła,  sprawdzona, dobre są opinie o tej szkole. Ta rodzina nie 

poprzestała zresztą na opinii pracownic poradni i zrobiła rekonesans na dużym obszarze kraju, 

wykorzystując inne kanały, również nieformalne: Taki znajomy, wujka naszego znajomy i tam 

też brał papiery, patrzył mówi na i nawet w Warszawie o, on tam prześledził to wszystko i 

powiedział, że tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. W poszukiwaniu odpowiedniej szkoły 

pomocny jest więc kapitał społeczny i kulturowy rodziców, który pozwala im nawiązać bliższe 

relacje z pracownikami odpowiednich instytucji. 
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Osoby słabo wykształcone i nieaktywne społecznie w znacznie większym stopniu polegają 

na wskazaniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, do których są kierowani. O 

tym opowiada badana będąca w najtrudniejszej sytuacji materialnej, z chorym na depresję 

i agresywnym (Niebieska Karta) mężem: 

– Dyrektor ze szkoły [podstawowej] wysłał nas do Radomia na takie badania. No i skierowali 

nas tam [do szkoły specjalnej]. 

W tym przypadku wybór szkoły przebiegł bardzo szybko, rodzice po prostu postępowali zgodnie 

z zaleceniami poradni. Widać też, że dla tej rodziny – jak również dla innej stosunkowo nisko 

sytuowanej – ważna okazała się opinia wyrażona przez nauczyciela, nie wspominali oni 

natomiast o konsultacjach z innymi rodzicami. 

Z jednej strony porady innych rodziców przedstawiane są jako jedno z głównych źródeł 

informacji o szkołach specjalnych (o poszczególnych placówkach), rodzice spotykają się również 

przy okazji rozmaitych wydarzeń życia szkolnego (zebrania, wywiadówki, przedstawienia), 

jednak w badaniach nie odnotowano przypadków aktywności w klubach, wspólnotach czy 

stowarzyszeń powołanych, by pomagać osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Jedna z 

badanych regularnie spotyka się z innymi osobami wychowującymi dzieci niepełnosprawne w 

tym samym miasteczku i należy do stowarzyszenia, jednak dzieje się to tylko ze względu na 

zajęcia proponowane córce, a nie bezpośrednio w celu uzyskania wsparcia psychologicznego lub 

informacji: No wie pan, Sierpc jest małym miasteczkiem, znamy się tak po prostu. Na 

stowarzyszeniu się spotykamy na hali dzieci grają w piłkę no to są co czwartek, no i jej zaczyna 

się to podobać. Inna z badanych matek, znajdująca się w wyjątkowo trudnej sytuacji, tak 

podsumowuje swoje kontakty z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych: Nie, tylko tyle jak 

pojadę tam do szkoły, to tam nieraz z mamami tych dzieci porozmawiam, a tak to nie. Bo ja 

bym często tam chciała gdzieś wyjechać, tam porozmawiać, ale jak mąż jest chory to on mi nie 

pozwala. On mi nie pozwala nigdzie jechać, pójdę do sklepu, to już jest za długo. Jest ciężko, 

no. Przypadek tej kobiety jest skrajnie trudny i nie należy go uznawać za reprezentatywny dla 

ogółu badanych, jednak także z innych wywiadów wynika, że kontakty pomiędzy rodzicami 

dzieci niepełnosprawnych stymulowane są (nawet, jeśli niejako „przy okazji” i nieintencjonalnie) 

przez same szkoły specjalne. 

 

4.5.1. Oferta szkół specjalnych 

Zdecydowanie się na konkretną szkołę specjalną nie gwarantuje rodzicom, że ich dziecko 

zostanie do niej przyjęte. Jak już wspomniano wcześniej, nie każda szkoła cieszy się równie 

dobrą opinią rodziców i pracowników poradni, w związku z tym również w przypadku szkół 

specjalnych wytwarza się nieformalny ranking i liczba kandydatów do najwyżej 

ocenianych placówek jest większa niż liczba miejsc. W związku z tym, jedna z badanych, której 

udało się zapisać syna do jednej z wysoko cenionych placówek, mówi o tym jako o szczęśliwym 

przypadku: 

(…) ja o tej szkole słyszałam już jak on był w przedszkolu, że ludzie się zapisują do tej szkoły, 

nie wiem, jak teraz, ale to było parę lat temu ładnych, że są kolejki. Pani dyrektor, no wiadomo, 

że tylko dobiera właśnie dzieci (…) specjalnie z jakimś tam upośledzeniem, że tam, no nie każdy 

się może dostać, więc nawet nie sądziłam, że on tam kiedyś się może dostać. No, ale był 

taki przypadek, że pani nam zaproponowała, że zwolniło chyba się miejsce czy dwa i to też nie 
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jest tak, że go przyjęli, trzeba było z nim jechać do tej szkoły, oni zweryfikowali, czy 

rzeczywiście się nadaje do tej szkoły. 

Rodzice uczniów niepełnosprawnych, podobnie jak wszyscy rodzice, starają się posłać swoje 

dzieci do możliwie najlepszej szkoły, z tym że nie chodzi o zapewnienie dziecku jak najlepszego 

startu w dorosłość, lecz o dobre warunki  życia na obecnym etapie.  

Jak wspomniano wyżej, dla aktywnych (zamożnych i dobrze wykształconych) rodziców nie mają 

znaczenia granice jednostek samorządowych, przeszukują ofertę edukacyjną niezależnie od 

rejonizacji, natomiast dla osób dysponujących słabszym kapitałem ma to większe znaczenie. Dla 

przykładu najbardziej obciążona materialnie i zdrowotnie rodzina spod Radomia tak opisuje 

dostępną sobie ofertę szkół specjalnych: Radom, Przysucha, albo Białobrzegi, ale w 

Białobrzegach to nie ma dojazdu. Nie ma internatu, nie ma dojazdu. Raczej albo do Przysuchy, 

albo do Radomia. Rozważane były więc (zapewne wskazane przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną) ośrodki położone ok. 100 km od ich miejsca zamieszkania: Przysucha i 

Białobrzegi, choć dwa razy bliżej znajdują się Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice, położone 

jednak w innym województwie. Tymczasem opisana w poprzednim akapicie rodzina (zasobna i 

przedsiębiorcza), która dokładnie sprawdziła opinie o różnych szkołach, nie poddała się 

rejonizacji i choć mieszka w woj. Podlaskim, zapisała dziecko do szkoły w woj. mazowieckim. 

Wybór szkoły dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie jest więc tak samo uzależniony od 

sytuacji materialnej i kapitału kulturowego rodziny, jak w przypadku dzieci zdrowych, a 

może nawet bardziej. Prócz tego rodzice borykać się muszą z mniejszą liczbą dostępnych 

placówek, co jedna z matek tak podsumowuje: Znaczy powiem tak panu, tak jak rodzice mają 

dzieci niepełnosprawne jest wielkim dylematem w ogóle znaleźć jakąkolwiek szkołę, każdy tak 

swoimi niciami, wiciami, jaka może być dobra, jaka może być zła, no wiadomo. Wagi temu 

stwierdzeniu dodaje fakt, że badana mieszka w Warszawie, a więc mieście z najszerszą ofertą 

szkół. 

 

4.5.2. Kryteria wyboru szkoły 

Objęci badaniem rodzice uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wymieniają trzy kryteria, 

którymi posługiwali się, wybierając szkołę dla swojego dziecka. 

1. Dla osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i rodzinnej ważna jest odległość i 

możliwość dojazdu – stąd jedni zdecydowali się na szkołę odleglejszą, ale z internatem: 

Bo chcieli nas do Radomia, ale do Radomia trzeba by dowozić go co dzień. No, ale to 

nie było możliwości, bo to jest wieś. Tu było gospodarstwo, trzeba było i w 

gospodarstwie się zajmować i… i dzieci jeszcze były. Inni wybrali szkołę znajdującą się 

w ich mieście zamieszkania: po co mam jeździć i też taką małpia miłością się kocha te 

dzieci, że do internatu, gdzie do internatu – mówi matka uczennicy. W tym ostatnim 

przypadku rodzice rozwiedli się, niepełnosprawne dziecko mieszka tylko z matką i jest 

jej jedynym towarzyszem życia od momentu założenia rodziny przez starszą córkę. 

2. Te same osoby – w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej – ale również takie, które ze 

względu dyspozycje psychologiczne nie posiadają szerszej informacji na temat oferty 

szkół specjalnych, kierują się wskazaniem poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

(…) po prostu skierowali nas w poradni (…) że jest taka szkoła przysposabiająca do 

życia w rodzinie, a ona w innej szkole by sobie nie poradziła przecież. I dlatego poszła 
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do Łosic. Tutaj dobry dojazd jest do Łosic, opieka w Łosicach, przecież internat, bursa 

jest, sobie tam mieszka cały tydzień. Bo codziennie za ciężko dojeżdżać jest. 

Jak widać z przytoczonej wypowiedzi, dla respondentów ważna była również 

dostępność placówki, lecz w tym wypadku nie chodzi jedynie o dostępność geograficzną 

i finansową, ale również informacyjną. 

3. Dla osób lepiej sytuowanych, o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej ważniejszy niż 

odległość jest poziom szkoły (oceniany na podstawie opinii innych rodziców oraz 

pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych). Poszukują takiej placówki, w 

której spodziewają się najlepszej opieki dla swego dziecka: 

(…) ta pani z poradni właśnie (…) nam doradziła, że jest bardzo dobra szkoła (…) jest 

to szkoła, no niestety prywatna, nie państwowa, no i trzeba koszty pokrywać, tak. No, 

ale przecież wiadomo, że no w takich, tak jak w zwykłych szkołach państwowych, 

aczkolwiek chyba już teraz też się pozmieniało te szkoły, no taka przechowywalnia była.  

Ta rodzina jest więc gotowa – i może sobie pozwolić – na ponoszenie kosztów nauki 

dziecka w szkole prywatnej, aby zapewnić synowi optymalne warunki. Przy czym nie 

chodzi tu tylko o jakość kształcenia, poziom prezentowany przez kadrę, itp. Dla 

rodziców liczą się również usługi rehabilitacyjne i medyczne świadczone w placówce, 

którymi jedna z rozmówczyń tłumaczy swój wybór: Ano tam jest właśnie ta, chodzi na 

te zajęcia specjalne, właśnie też to trochę zaważyło, że właśnie są, mają te, te, właśnie 

te zajęcia biofeedbacku. Ta sama osoba, która zdecydowała się wybrać dla dziecka 

szkołę położoną w innym województwie, o alternatywnych szkołach w innych 

miejscowościach mówi: No nie za dobre opinie były. 

Podsumowując, kryteria przyjmowane przez rodziców wybierających szkoły specjalne są do 

pewnego stopnia podobne do tych, którymi kierują się zdrowi uczniowie wybierający szkołę 

ponadgimnazjalną – liczy się dla nich dostępność i poziom placówki. Różnicą jest to, że w 

przypadku szkół specjalnych nie liczy się zawód, do którego szkoła ma 

przygotowywać– rodzice uczniów niepełnosprawnych intelektualnie i tak nie mają 

nadziei na to, że ich dzieci znajdą zatrudnienie. 

Obydwaj objęci badaniem niepełnosprawni uczniowie uczący się zawodu mogli sami wybrać 

profil kształcenia zgodnie ze swoimi upodobaniami, oczywiście z oferty dostępnej w szkole, do 

której uczęszczają (obydwaj wybrali zawody związane z kulinariami – kucharza i cukiernika). 

 

4.6. Funkcjonowanie dzieci w szkołach specjalnych 

4.6.1. Dojazd/zakwaterowanie 

Z sześciorga objętych badaniem uczniów szkół specjalnych troje mieszka w internacie, dwóch 

uczniów codziennie dojeżdża do szkoły transportem zapewnianym przez gminy (w ramach ich 

obowiązków ustawowych), a jedna uczennica mieszka na tyle blisko szkoły, że jest tam 

codziennie odprowadzana przez matkę. Co ciekawe, w tym ostatnim wypadku, jak relacjonuje 

matka, córka chciałaby zamieszkać w internacie, ale nie jest to możliwe, ze względu na zbyt 

małą odległość miejsca zamieszkania od szkoły. Świadczy to o dobrej opinii, jaką mają internaty 

przy szkołach specjalnych wśród uczniów i rodziców – z relacji dzieci wynika, że prowadzą tam 
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bardzo uporządkowane życie, a rodzice nie wyrażają żadnych wątpliwości co do jakości 

zapewnianej tam opieki.  

Uczniowie spędzają w internacie czas od poniedziałku do piątku, a w przypadku rodziny o 

najtrudniejszej sytuacji, dziecko przyjeżdża do domu raz na kilka tygodni. Możliwość 

umieszczenia dziecka w internacie było zresztą podstawowym kryterium wyboru przez rodziców 

szkoły specjalnej dla syna. W internacie w tej samej miejscowości mieszka też jego młodsza 

(w pełni sprawna) siostra, ucząca się w szkole zawodowej – zgodnie z relacją matki, córka nie 

chce mieszkać w domu ze względu na depresyjnego i agresywnego ojca. Internaty wydają 

się więc dużym odciążeniem dla rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, 

dwóm spośród badanych matek umożliwiają one aktywność zawodową, w jednym wywiadów 

wspomniano też, że mieszkające w nich dzieci objęte są opieką specjalistów m.in. logopedy. 

 

4.6.2. Ocena szkół 

Wśród badanych rodziców – ani też wśród uczniów szkół specjalnych – nie było nikogo 

niezadowolonego z jakości kształcenia w tych placówkach. Najbardziej zadowolona z mam 

wyraziła nawet zdanie: Ja naprawdę mogę pokazać, bo tutaj mam koleżanki, których dzieci 

chodzą do szkoły, to jesteśmy takiego zdania, że ta szkoła jest idealna. Co sprawia, że rodzice 

są tak dobrego zdania o szkołach specjalnych? 

Z pewnością jednym z poważnych atutów szkół specjalnych są zauważalne zmiany w 

zachowaniu dzieci po rozpoczęciu nauki w tych placówkach. Jedna z mam wskazuje, że jej syn 

od momentu rozpoczęcia nauki w szkole na pewno taki bardziej się zrobił otwarty. Inna 

twierdzi, że jej córka nauczyła się samodzielności, choć trochę, bo jednak w domu to zawsze w 

domu, zawsze człowiek pomagał, a tam kąpie się sama, przy sobie coś zrobi mniej więcej. 

Opiekujące się dziećmi matki są więc zadowolone z większej sprawności dzieci w zaspokajaniu 

własnych potrzeb i silniejszej mobilizacji: Więcej się porusza, więcej chodzi, więcej ćwiczy, 

więcej… Ma takie swoje zajęcia. To i weźmie szczotkę i pozamiata dom. A jakby siedział w 

domu, to tego by nie zrobił, bo jak uczę go w domu czy tam pisać czy coś, to on od razu mówi, 

że głowa go boli, że musi taty pilnować. A tam nie powie tego, tylko, co mu każą to on musi 

robić. Tak więc szkoły są wystarczająco skuteczne w podnoszeniu sprawności młodzieży. 

Zgodnie z relacją badanych rodziców są one również dobrze wyposażone: Nie, no mają nową 

szkołę drugi rok, dostali nowy budynek, piękną szkołę, naprawdę, te sale piękne, oświetlone – 

mówi jedna z badanych. Niektórzy rodzice wskazują też na dużą liczbę atrakcji zapewnianych 

młodzieży: Wyjazdów jest na okrągło. Te dzieciaki na okrągło gdzieś tam jeżdżą, cały czas, a 

jak już maj przychodzi to cały maj na okrągło. Choć inna z badanych stwierdza: Ale wie pan, 

żeby popracować z takimi dziećmi to też nie potrzeba dużo (…) wystarczy tylko ten śpiew. 

Innymi słowy, w opinii respondentów młodzież niepełnosprawną łatwiej jest zainteresować 

typowymi szkolnymi aktywnościami. 

Najważniejsza jednak wydaje się bardzo pozytywna opinia o pracującej w szkołach 

specjalnych kadrze. Z relacji badanych wynika, że we wszystkich szkołach zatrudnieni są 

pedagodzy, logopedzi i inni potrzebni specjaliści. Nie mniej ważne niż kwalifikacje nauczycieli są 

jednak niewielkie oddziały szkolne i indywidualne podejście nauczycieli do uczniów oraz 

rodziców. W wywiadach indywidualnych z uczniami zwykłych gimnazjów i szkół zawodowych 

rzadko wspominano konkretnych nauczycieli, natomiast w każdym wywiadzie z rodzinami 

uczniów szkół specjalnych padały imiona nauczycielek i opiekunek szkolnych, zwykle tak jak w 
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poniższym cytacie – w formie zdrobniałej: Pani Agatka tak potrafi dotrzeć do nich, lub też: Pani 

Ula, pani Iwonka. Wygląda więc na to, że w szkołach specjalnych kontakt nauczyciel–uczeń, 

nauczyciel–rodzic jest znacznie bardziej osobisty i badani bardzo wysoko sobie to cenią.  

Niektórzy rodzice przypisują to pozytywne nastawienie pracowników szkół odpowiedniemu ich 

wykształceniu: (…) uważam, [że] sobie daje radę z tymi dziećmi rewelacyjnie, pomaga na tyle, 

na ile może i umie i ma fachową jednak tą kadrę swoją. Są to wszystkie osoby na pewno po 

studiach jakichś pedagogicznych, nie wiem, psychologicznych. Innym jednak wystarcza sam 

fakt, że dzieci zyskują w tych szkołach akceptację, której brakuje im w pozaszkolnym życiu: To 

jest podejście tych nauczycieli, którzy uczą w tej szkole. Że rzeczywiście są profesjonalistami w 

każdym calu. Dzieci są przyjaźnie traktowane, nie są traktowane wrogo, jako … każde 

tam jest inne. Każde dziecko jest inne, i dzieci są akceptowane. I przez nauczycielkę i jeden 

przez drugiego. W tej wypowiedzi niestety odzwierciedlenie znajdują wciąż żywe w 

społeczeństwie uprzedzenia wobec osób z dysfunkcjami intelektualnymi. Bardzo wyraźnego 

dowodu na istnienie takich uprzedzeń dostarcza wypowiedź matki ucznia szkoły specjalnej z 

Warszawy, która przed zapisaniem syna do placówki, do której aktualnie uczęszcza, próbowała 

otworzyć nową szkołę specjalną we współpracy z dyrekcją szkoły katolickiej: 

(…) i taką szkołę mogliby utworzyć, rzeczywiście, prywatną też, płaconą normalnie przez nas 

wszystkich, ale niestety rodzice tamtejszych zdrowych dzieci, no niestety nie zgodzili się 

właśnie, żeby na tym ich terenie powstała szkoła właśnie, no dla dzieci takich 

niepełnosprawnych umysłowo, czyli nie jest tak wcale prosto. 

W wywiadzie nie wyjaśniano, co było przyczyną niechęci rodziców dzieci sprawnych wobec 

szkoły specjalnej. W każdym razie, z wywiadów wynika, że uczniowie są zadowoleni z nauki w 

swoich placówkach. Jedna z rozmówczyń relacjonuje: Rozmawiałam i z tym jednym chłopcem, 

mówi, że no on sobie nie wyobraża innej szkoły, że jest i pani świetna, i klasa jest świetna. 

Szkoła wspaniała, że on do żadnej innej szkoły nie chciałby chodzić. Rodzicom zaś w dużym 

stopniu udziela się entuzjazm ich dzieci wobec szkoły. 

 

4.6.3. Zakres aktywności młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

Zakres aktywności pozaszkolnych wśród wszystkich badanych uczniów szkół specjalnych – i tych 

z mniejszą, i tych większą z niepełnosprawnością – jest podobny i obejmuje: sprzątanie i dbanie 

o własną czystość, gry komputerowe (w jednym wypadku córka umiała się posługiwać 

komputerem, matka – nie) oraz oglądanie telewizji. Dosyć dobrego podsumowania ich trybu 

życia dostarcza poniższy cytat: 

Weekendy tylko w domu. To mówię, że on albo na komputerze, albo tam sprzątają sobie w 

domu, tam w pokoju, albo tu przychodzą do mnie pomagają mi jak jest coś do pracy. A tak, to 

nie mamy, żeby tam chodzić gdzieś na spacery, czy tam na coś, to nie wychodzimy nigdzie. 

Oczywiście są rodziny, które mają możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i otwartego życia, 

nie dziwi jednak strach rodziców, że po zakończeniu edukacji życie ich dzieci będzie się 

sprowadzać tylko do wymienionych wyżej zadań. Tym bardziej, że szkoła jest dla uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie jedynym źródłem kontaktów rówieśniczych – 

nawet rodzeństwo jest w ich życiu mało obecne. Choć badani rodzice często mówią o nich 

„dzieci” to jednak wszyscy objęci badaniem uczniowie są już dorośli i takie też jest zazwyczaj ich 
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rodzeństwo – studiujące, uczące się zamiejscowo lub prowadzące odrębne gospodarstwa 

domowe. 

Wydaje się jednak, że szkoły specjalne edukują nie tylko młodzież niepełnosprawną, ale również 

ich rodziców do bardziej wymagającego i ambitnego traktowania dzieci. Dla przykładu można 

przytoczyć wypowiedź jednej z matek, w której widać postawę pedagoga: Znaczy, no jemu tak 

nie można za bardzo pomagać. Od niego trzeba właśnie wszystko wymagać. Nie tak pod 

nogę mu tak, jak to się mówi pod nos, bo on musi sam… Zlecanie dzieciom wykonywania 

prostych prac domowych wydaje się również sposobem na utrzymanie ich nabytej w toku 

edukacji sprawności. 

 

4.7. Nauka zawodu i perspektywy po zakończeniu edukacji 

4.7.1. Zajęcia praktyczne 

Przysposobienie do wykonywania zawodu, oprócz ekonomicznego, ma także duże znaczenie 

rehabilitacyjne, ponieważ stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju, co 

znajduje odzwierciedlenie w bardzo pozytywnych wypowiedziach rodziców i samej młodzieży 

niepełnosprawnej na temat wykonywanych zadań. W zależności od typu szkoły i stopnia 

niepełnosprawności młodzieży zakres zajęć praktycznych różni się – osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności uczą się podstawowych czynności, jak sprzątanie czy przygotowanie 

kanapek, uczniowie przygotowujący się do zawodu otrzymują bardziej złożone zadania, jednak 

prostsze niż te, które są wykonywane przez uczniów zwykłych szkół zawodowych. Jeden z 

uczniów przygotowujący się do zawodu cukiernika (a wcześniej kucharza), opowiada o swoich 

zajęciach: Ciasta piekliśmy. Sałatki robiliśmy. (…) Kanapki na ciepło. Gofry. 

Inni uczniowie i rodzice wspominają o szyciu na maszynie, bukieciarstwie, malarstwie, zajęciach 

muzycznych, przygotowaniu wypieków. Stosunkowo większy zakres możliwości mają uczniowie 

z dużych miast – mama ucznia z Warszawy wspomina o cotygodniowych wizytach w 

warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, gdzie młodzież pomagała sprzątać klatki zwierząt. 

Wspomina też o możliwym zakresie aktywności tych osób (upośledzenie znaczne):  

Albo pomagają w domu starców, przy ludziach starszych albo chodzą też do biura, widziałam 

takie filmiki w szkole, że na przykład rozszywają albo coś zszywają dokumenty, przekładają, 

układają tam w jakichś biurach, tylko to też są po dwie godziny takie zajęcia, właściwie dłużej 

nie, no i zawsze muszą być ta osoba, która, no jednak ich pilnuje, nadzoruje, bo same takie 

dzieci to nie, nic z tego, po prostu.  

Opisywane w cytacie filmy prezentujące możliwości pracy młodzieży z dysfunkcjami 

umysłowymi były elementem przeznaczonych dla rodziców pogadanek na temat zawodów. O ile 

można wywnioskować z wypowiedzi badanej, miały one przekonać rodziców, że ich dzieci mogą 

podejmować jakąś aktywność poza domem i szkołą. Inna z mam wspomina z kolei o rozmowie 

jej córki z doradcą zawodowym, która miała miejsce w ramach programu dofinansowanego z 

funduszy UE. Pojawiają się więc w szkołach specjalnych wydarzenia zawierające elementy 

doradztwa zawodowego. 

4.7.2. Plany na przyszłość 

Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, większość rodziców z niepokojem czeka na 

moment, w którym ich dzieci zmuszone będą zakończyć naukę w szkołach specjalnych. 
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Niestety, poza jednym przypadkiem, nie mają planów na ten okres. Wszystko wskazuje na 

to, że większość uczniów po zakończeniu nauki czeka stałe przebywanie w domu z 

rodzicami. Rodzice zaś (matki) będą w większym stopniu obarczeni koniecznością stałej opieki 

nad nimi. Jak podsumowuje sytuację jedna z badanych: Nie wiem, czy sobie poradzi sama 

gdzieś indziej. Przecież potrzebuje pomocy kogoś innego, tak że nie wiemy, co będzie, 

zobaczymy, czas pokaże. Inna zaś w podobnym tonie stwierdza: Ona będzie razem z nami, nie 

Dominika? Sobie jakoś radzić będzie musiała. Rodzice wolą więc cieszyć się aktualną poprawą 

sytuacji, niżeli wybiegać myślami w niezbyt optymistycznie przedstawiającą się przyszłość. 

Nawet w przypadku uczniów, którzy przygotowują się do zawodu, rodzice nie mają nadziei na 

znalezienie im zatrudnienia. Niestety, nawet zakłady pracy chronionej nie są tu lekarstwem, 

na co wskazuje wypowiedź jednej z badanych: U nas są zakłady chronione trzy, ale wie pan, nie 

chce tu mówić nazwiskami, w ogóle to jest tak jak jeszcze może niesprawny ruchowo, ale 

umysłowo tak, ale co Ci ludzie niesprawni umysłowo to jest wykorzystywanie. Ja nie wiem, że w 

ogóle takie firmy jeszcze istnieją i pieniądze im się duże daje. Ta sama osoba z dezaprobatą 

wypowiada się o likwidacji spółdzielni inwalidów, która niegdyś funkcjonowała w jej mieście, i 

która faktycznie stanowiła pewne rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych umysłowo: U nas w 

Sierpcu było tylko nie wiem jak to dokładnie się nazywało Spółdzielnia Inwalidów, może być 

takie coś? To ja wiem, że moja sąsiadka tam pracowała niepełnosprawna umysłowo, tam kleili 

jakieś tam torebki takie tam, takie właśnie tam (…) O takie coś, dlaczego to zniszczyli, 

zlikwidowało państwo? Wygląda więc na to, że oferta dla dorosłych niepełnosprawnych 

umysłowo zmniejsza się, przynajmniej w niektórych częściach województwa. 

W dwóch wywiadach rodzice wyrażają nadzieję, że częściowo da się kontynuować zajęcia ze 

szkół specjalnych w ośrodkach terapii zajęciowej. Jak opisuje jedna z matek:  

I jako osoby dorosłe mogą tam uczestniczyć, oni tam też próbują gotować, szyć, prać, takie 

podstawowe czynności życiowe. Uczą się, chociaż to już są osoby dorosłe, i niby potrafią, w 

szkole się też troszkę uczyli, ale tam po prostu zajmują czas tym ludziom, tam ich no na kilka 

godzin dziennie można zapisać, można tam dowieźć no ale to już chyba we własnym zakresie 

trzeba go dowieźć.  

Korzystanie z tej formy wsparcia jest więc dla badanych mniej dogodne, ale daje szansę na 

kontynuowanie tego, co udało się osiągnąć w szkole specjalnej. 

Osobno trzeba wspomnieć o planach najlepiej sytuowanej i najbardziej przedsiębiorczej z 

objętych badaniem rodzin – chce ona wykorzystać umiejętności syna, który kształci się jako 

kucharz i cukiernik, oraz zasoby znajdujące się w posiadaniu rodziny i wspólnie z dalszym 

krewnym otworzyć lokal gastronomiczny: 

(…) no myśleliśmy sami o otwarciu takiej małej gastronomi żeby on miał pracę i córka, to 

znaczy my mamy taką dużą posesję kupioną przy drodze do Warszawy i tak planowaliśmy nad 

tym, bo właśnie (…) ten pan, który z naszej rodziny myśli na później wrócić tu do Polski i coś 

otworzyć. I myśleliśmy, że razem będziemy pracować, że w ten sposób, tak myślimy, a czy, czy 

to nam się zrealizuje to nie wiemy, no nie. 

Jak widać, plany te są jeszcze mało skonkretyzowane, ale z pewnością stanowią bardzo 

pozytywny przykład – dziecko niepełnosprawne umysłowo ma znaleźć swoje miejsce w 

rodzinnym przedsiębiorstwie. 
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4.8. Podsumowanie 

Sytuacja rodzin, w których znajduje się dziecko niepełnosprawne umysłowo, jest z pewnością 

bardziej skomplikowana niż życie przeciętnych rodzin, również pod względem decyzji 

edukacyjnych. Są one podejmowane nie przez samą młodzież, ale przez rodziców, a szczególnie 

przez matki, które poświęcają się często wyłącznie opiece nad dzieckiem i domem. Wybory nie 

mają na celu przygotowania dziecka do pracy zawodowej, ale do bieżącego poprawienia jego 

funkcjonowania, rodzice nie mają bowiem nadziei na jakiekolwiek zatrudnienie dla 

niepełnosprawnych dzieci. Szkoły specjalne stanowią dla rodzin odciążenie (zwłaszcza, że 

uczniowie często mieszkają w internatach) i z niepokojem myślą one o momencie, w którym 

młodzież osiągnie wiek wykluczający możliwość uczęszczania do szkół specjalnych. Niewiele 

rodzin ma plany na tę sytuację. 

Wybierając szkołę specjalną, rodzice polegają głównie na kontaktach nieformalnych z 

przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych i innymi rodzicami w podobnej 

sytuacji. Wybór z oferty w znacznym stopniu zależy od warunków materialnych oraz kapitału 

kulturowego rodziny – osoby gorzej sytuowane częściej postępują zgodnie z wytycznymi 

poradni. Wśród szkół specjalnych również występuje nieformalna hierarchia i nie zawsze można 

zapisać dziecko do wybranej placówki. Ponieważ zespoły szkół specjalnych zapewniają 

kształcenie na wszystkich szczeblach, wybór szkoły ponadgimnazjalnej rozstrzyga się często 

wraz z wyborem szkoły podstawowej.  
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5. Wyniki badania - porównanie geograficzne 

Niniejszy rozdział poświęcony jest pokazaniu zróżnicowań pomiędzy odpowiedziami uczniów 

uczących się w różnych powiatach województwa mazowieckiego. Omówione zostały 

zróżnicowania, które są istotne statystycznie. W każdej z sześciu lokalizacji, w której 

przeprowadzono badanie (Warszawa-Mokotów, miasto Ostrołęka, powiaty: lipski, łosicki, 

mławski, sierpecki) zrealizowano ankietę zarówno w szkołach gimnazjalnych, jak i w szkołach 

zawodowych. W pierwszej kolejności pokazane zostały różnicie w odpowiedziach uczniów 

gimnazjum, następnie szkół ponadgimnazjalnych.  

Niniejszy rozdział poświęcony jest pokazaniu zróżnicowań pomiędzy odpowiedziami uczniów 

uczących się w różnych powiatach województwa mazowieckiego. Omówione zostały 

zróżnicowania, które są istotne statystycznie. W związku z tym, odnosi się on tylko do części 

danych zawartych w raportach cząstkowych z badań w poszczególnych lokalizacjach. W każdej 

z sześciu lokalizacji, w której przeprowadzono badanie (Warszawa-Mokotów, miasto Ostrołęka, 

powiaty: lipski, łosicki, mławski, sierpecki) zrealizowano ankietę zarówno w szkołach 

gimnazjalnych, jak i w szkołach zawodowych. W pierwszej kolejności pokazane zostały różnicie 

w odpowiedziach uczniów gimnazjum, następnie szkół ponadgimnazjalnych.  

 

5.1. Uczniowie Gimnazjum 

5.1.1. Podstawowe informacje o respondentach 

Podstawowe dane o respondentach prezentujemy bez uwzględnienia wag, aby pokazać, jak 

grupy wyodrębnione ze względu na najważniejsze zmienne – takie jak wielkość miejscowości 

zamieszkania czy płeć, były reprezentowane w badanej zbiorowości. 

Pierwszy wykres przedstawia rozkład płci w poszczególnych lokalizacjach. W danych dla 

gimnazjów nieco nadreprezentowane są dziewczynki. Stanowiły one 53,8% uczestników 

badania we wszystkich powiatach. W poszczególnych powiatach ich odsetek osiąga wartości od 

50,4% do 56,3%, a zatem w żadnym powiecie ta dysproporcja nie osiągnęła znaczącego 

rozmiaru. 

 

Wykres 19. Płeć respondentów  w podziale na lokalizacje.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=793) 
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Różny charakter badanych powiatów odzwierciedla zróżnicowanie zbadanych uczniów ze 

względu na rodzaj miejscowości zamieszkania. Ogółem 54% zbadanych pochodzi ze wsi, zaś 

46% z miast. W poszczególnych lokalizacjach sytuacja wyglądała jednak bardzo różnie - co jest 

pochodną charakteru powiatu. Skrajną postać przyjęło w Warszawie w dzielnicy Mokotów, gdzie 

aż 93% badanych pochodzi z miasta. Można wnioskować, że około 7% dzieci przejeżdża (lub 

jest przywożonych) z podwarszawskim miejscowości. Opozycją jest powiat łosicki, gdzie 97,5% 

badanych stanowią osoby zamieszkujące na wsi. 

 

Wykres 20. Wielkość miejscowości zamieszkania respondentów  w podziale na lokalizacje.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=790) 
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bezpośrednio z tematyką badania, dlatego kolejne dane na temat gimnazjów prezentowane są 

w postaci przeważonej, czyli uwzględniającej informacje o rzeczywistej strukturze płci i wielkości 

miejscowości zamieszkania wśród gimnazjalistów uzyskane z SIO. 

Oceny, jakie otrzymywali uczniowie  w różnych powiatach są bardzo zróżnicowane. Medianą, 

czyli wartością środkową, we wszystkich lokalizacjach była kategoria 3,51 - 4,00, z wyjątkiem 

Ostrołęki, w której medianą okazała się kategoria 4,01 - 4,50. Niestety, różnice w ocenach 

uczniów z różnych powiatów trudno jednoznacznie interpretować, gdyż oceny zależy 

w podobnej mierze od systemu oceniania, poziomu wymagań, jak i od umiejętności i pilności 

uczniów. Ważne jest jednak, że w każdej lokalizacji udało się dotrzeć do uczniów o dużej 

rozpiętości zdobywanych ocen. 
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Wykres 21. Rozkład średnich ocen przebadanych uczniów w podziale na lokalizacje.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=789) 

 

Uczniowie z różnych powiatów różnią się podejściem do nauki również w tym względzie, że 

w różnej mierze uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Co nie jest zaskakujące, najczęściej 

w zajęciach takich uczestniczą uczniowie gimnazjów z Warszawy-Mokotowa (66%) oraz - co 

może zaskakiwać - powiatu lipskiego (66%). Najrzadziej spośród badanych powiatów 

z mławskiego (46%). Spośród wszystkich zbadanych uczniów 59% uczestniczy w zajęciach 

pozalekcyjnych, co należy ocenić jako bardzo wysoki wynik. 

 

Wykres 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? w podziale na 

lokalizacje. 

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=789) 
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5.1.3. Plany edukacyjne (szkoła ponadgimnazjalna) 

W całej badanej zbiorowości 67% uczniów deklaruje, że podjęło już decyzję, o tym do jakiej 

szkoły udadzą się po ukończeniu gimnazjum. Aż 62% z nich planuje udać się do liceum. Jest to 

najczęstszy wybór we wszystkich lokalizacjach. Jednak najczęściej był wybierany w Ostrołęce 

(78%) i na Mokotowie (68%), zaś najrzadziej w powiecie sierpeckim (49%). Największy 

odsetek uczniów planuje udać się do techników w powiecie łosickim (42%), zaś najmniej 

w Ostrołęce (17%), choć to tam - spośród badanych lokalizacji - jest największa oferta tego 

typu szkół. Potwierdza to hipotezę, że licea są znacząco chętniej wybierane przez uczniów 

z obszarów miejskich. Spośród powiatów tzw. ziemskich najmniej uczniów chce udać się do 

techników w powiecie mławskim, choć można to tłumaczyć stosunkowo małą ofertą tego typu 

szkół w powiecie. Zasadnicze szkoły zawodowe największą popularnością cieszą się w powiecie 

mławskim i sierpeckim. Aż 15% uczniów w tych powiatach planuje udać się do szkół tego typu. 

Najmniej popularne są zaś w Warszawie-Mokotów (5%), w Ostrołęce (5%) i w powiecie 

łosickim (4%).  

 

Wykres 23. Typ szkoły ponadgimnazjalnej wybranej przez gimnazjalistów, którzy podjęli już decyzję 

w tym zakresie, według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=530) 

 

Uczniowie szkół znajdujących się w miastach w ogromnej większości planują udać się do szkoły 

ponadgimnazjalnej w tej samej miejscowości, w której mieszkają. Około 2/3 (69% na 

Mokotowie i 67% w Ostrołęce) z nich zadeklarowało, że nie planuje dojeżdżać do szkoły do 

innej miejscowości. Zupełnie inne postawy wykazują uczniowie uczęszczający do szkół w tzw. 

powiatach ziemskich. Ponad połowa uczniów szkół w powiecie mławskim (53%), lipskim (57%) 

i sierpeckim (60%) planuje uczęszczać do szkoły ponadgimnazjalnej do innej miejscowości. 

Największą mobilność wykazują uczniowie z powiatu łosickiego. Aż 82% z nich deklaruje, że 

planuje dojeżdżać do szkoły, co jednak jest również pochodną rozmieszczenie szkół w powiecie. 

Wśród powiatów o niemiejskim charakterze najmniejszą mobilnością cechują się uczniowie 

z powiatu mławskiego. Takie zróżnicowanie jest pochodną faktu, że uczniowie z miast mają 

dostęp do infrastruktury edukacyjnej w miejscu zamieszkania, a uczniowie z obszarów wiejskich 

takiego dostępu nie mają. 

78,2 

67,7 

60,7 

55,1 

54,1 

48,9 

61,6 

17,2 

27,8 

24,6 

36,2 

41,9 

36,2 

30,3 

4,6 

4,5 

14,8 

8,7 

4,1 

14,9 

8,1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ostrołęka 

Mokotów 

Powiat 
mławski 

Powiat lipski 

Powiat łosicki 

Powiat 
sierpecki 

Razem 

Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

97 

 

Wykres 24. Odpowiedzi na pytanie Czy planujesz, że będziesz dojeżdżał do szkoły do innej miejscowości?  

według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=793) 

 

Obserwację, iż uczniowie gimnazjum z powiatu mławskiego są mało mobilni, potwierdzają też 

dane na temat deklarowanego maksymalnego czasu dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Najkrótszy czas dojazdy deklarują uczniowie z Ostrołęki. Jednak wśród powiatów ziemskich po 

raz kolejny uczniowie z mławskiego okazują się najmniej mobilni. Uczniowie z Warszawy-

Mokotowa, mimo iż w dużej części planują uczęszczać do szkoły w miejscowości swojego 

zamieszkania, wcale nie planują krótkiego czasu dojazdu do szkoły. Wiąże się to oczywiście 

z rozmiarem miejscowości, w której większość z nich mieszka – Warszawy. Jednak wyraźnie też 

widać, że długi czas dojazdu nie stanowi dla nich problemu i nie szukają szkoły blisko domu.  

 

Wykres 25. Średnia i mediana czasu, jaki gimnazjaliści są w stanie maksymalnie poświęcić na dojazd do 

szkoły ponadgimnazjalnej według lokalizacji (wyniki prezentowane w godzinach; nie uwzględniono osób, 

które wpisały wartości większe niż 4 godziny). 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=718) 
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5.1.4. Plany edukacyjne - po szkole ponadgimnazjalnej 

Do matury najczęściej planują przystąpić uczniowie uczęszczający do gimnazjów w Warszawie-

Mokotów (94%) i w Ostrołęce (92%). Jak już pokazaliśmy uczniowie tych szkół są w większości 

mieszkańcami miast. Najrzadziej do matury planują przystąpić uczniowie gimnazjów z powiatu 

mławskiego (79%), chociaż wciąż należy wysoko ocenić taki odsetek. Można przypuszczać, że 

aspiracje osób uczących się w miastach (Warszawa i Ostrołęka) są wyższe, niż ich rówieśników 

z pozostałych powiatów. Trudno jednak wyjaśnić dlaczego najniższy odsetek uczniów planuje 

zdawać maturę właśnie w powiecie mławskim. Prawdopodobnie jest to związane z niską 

mobilnością uczniów z tego powiatu, co była omawiane w poprzednim akapicie. Warto jednak 

zwrócić uwagę, że zdecydowana większość uczniów planuje zdać maturę. We wszystkich 

zbadanych lokalizacjach odsetek takich osób wyniósł 88%. Potwierdza to stawiane w raporcie 

hipotezy, że zdanie matury, a następnie pójście na studia wydaje się oczywistą 

ścieżką edukacyjną dla zdecydowanej większości młodzieży, a jak pokazują badania 

jakościowe - również rodziców.  

 

Wykres 26. Odpowiedzi na pytanie Czy planujesz zdawać maturę? według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=781) 
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którzy planują udać się na studia wyższe, należy tłumaczyć ich niską mobilnością, na którą 

zwracano uwagę we wcześniejszych akapitach. 

 

Wykres 27. Odpowiedzi na pytanie Czy planujesz pójść na studia? według lokalizacji.

  

Źródło: ankieta audytoryjna (N=764) 
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Wykres 28. Odpowiedzi na pytanie Czy szkoła, do której obecnie chodzisz, jest w tej samej miejscowości, 

w której mieszkasz?  w podziale na lokalizacje.

 Źródło: ankieta audytoryjna (N=779) 

 

Uczniowie zależnie od powiatu w bardzo różny sposób docierają do szkoły. Mieszkający 

w Warszawie lub okolicy bardzo często są podwożeni przez rodziców (48%) lub korzystają 

z komunikacji miejskiej (39%). Nieco inna sytuacja panuje w Ostrołęce – gimnazjaliści 

najczęściej deklarują, iż do szkoły chodzą pieszo (44%). Prawdopodobnie różnica między 

Mokotowem i Ostrołęką wynika z faktu, że podczas gdy mieszkańcy Ostrołęki najczęściej 

posyłają swoje dzieci do szkół najbliższych, rodzice mieszkający w Warszawie wkładają wiele 

wysiłku, by spośród szerokiego wachlarza szkół gimnazjalnych publicznych, społecznych 

i prywatnych, wybrać dla swego dziecka najlepsze. Wiąże się to oczywiście ze względnie dużą 

odległością, jaką uczniowie uczący się w Warszawie muszą pokonać, aby dotrzeć do wybranego 

gimnazjum. 

Zgoła odmienna sytuacja panuje w powiatach ziemskich. Ogromne znaczenie mają autobusy 

szkolne, często dowożące dzieci do szkół z oddalonych wsi. Z popularnych „gimbusów” korzysta 

od 66% do 78% uczniów uczących się w powiatach lipskim, łosickim, mławskim i sierpeckim. 

Inne środki transportu, takie jak komunikacja publiczna, podwożenie przez rodziców, czy 

chodzenie pieszo mają w tych powiatach znaczenie marginalne. 

 87,2     

 80,7     

 33,9     

 36,2     

 42,7     

 31,1     

 55,3     

 12,8     

 19,3     

 66,1     

 63,8     

 57,3     

 68,9     

 44,7     

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Mokotów 

Ostrołęka 

Powiat lipski 

Powiat łosicki 

Powiat 
mławski 
Powiat 

sierpecki 

Razem 

Tak Nie 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

101 

 

Wykres 29. Odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób dojeżdżasz do szkoły? według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=793) 

 

Sytuacja materialna rodzin uczniów gimnazjów, w  ich subiektywnej ocenie, raczej nie różni się 

w poszczególnych powiatach. Nieco gorzej na tle innych lokalizacji kształtuje się 

sytuacja rodzin uczniów z powiatów mławskiego i łosickiego. Aż 21% i 23% uczniów 

przyznaje, że nie starcza na najpilniejsze potrzeby lub na większe wydatki. Jednak różnica 

między wymienionymi powiatami osiągającymi najniższe wyniki jest bardzo niewielka 

w porównaniu z Warszawą-Mokotów, w której analogiczny odsetek wyniósł 17%. Co zaś 

najbardziej zaskakujące, odczucia na temat sytuacji materialnej rodziny wśród gimnazjalistów 

z Ostrołęki, a w pewnej mierze również z powiatu lipskiego, są bardziej pozytywne, niż ich 

rówieśników z Warszawy-Mokotowa. Tymczasem stopa bezrobocia w Warszawie wynosi 4,4 

(grudzień 2012), w Ostrołęce 15,5, zaś w powiecie lipskim 17,1. Powiat lipski dużo gorzej od 

Warszawy wypada również pod względem warunków życia. W przygotowanym przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego raporcie w rankingu powiatów pod względem wskaźnika 

Human Development Index Warszawa zajęła miejsce 1., zaś powiat lipski 363 (17. od końca). 

Oznaczać to, że dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej takie określenia jak "pieniędzy 

starcza na wszystkie wydatki" mogą znaczyć zupełnie coś innego niż dla mieszkańca sierpeckiej 

wsi.  

Oznacza to również, że ocena sytuacji materialnej rodzin gimnazjalistów głównie odpowiada 

temu, jak sytuacja w ich rodzinie kształtuje się na tle innych: sąsiadów czy rówieśników. Na 

podstawie danych trudno zatem porównać poziom dobrobytu w rodzinach gimnazjalistów 

z różnych powiatów, jednak pozwala to stwierdzić, że w każdej z lokalizacji uczestniczył pełny 
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przekrój społeczny gimnazjalistów: od tych o najgorszej sytuacji materialnej, aż do tych 

o najlepszej. Możliwe było również porównanie gimnazjalistów z uczniami szkół zawodowych.  

 

Wykres 30. Ocena sytuacji materialnej rodziny w podziale na lokalizacje. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=758) 

 

O obiektywnej sytuacji materialnej rodzin ankietowanych świadczą natomiast wskaźniki 

związane z bezpośrednimi zachowaniami, niż z subiektywną oceną. Wspomniane różnice 

w poziomie życia i bezrobocia dużo lepiej korelują z odsetkiem uczniów, którzy wskazali, iż ich 

rodziny korzystają z pomocy społecznej. Zdecydowanie najlepiej pod tym względem wypada 

Warszawa, gdzie tylko 3,7% procent uczniów wskazało, iż rodzina korzysta z pomocy 

społecznej. Najgorzej wypada powiat lipski, gdzie ten sam odsetek wyniósł 17,7%. Pozostałe 

lokalizacje wypadają podobnie, osiągając odsetek około 10%. 
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Wykres 31. Odpowiedzi na pytanie Czy twoja rodzina korzysta z pomocy opieki społecznej?  według 

lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=772) 

 

Liczebność gospodarstw domowych uczniów gimnazjum jest zależna od powiatu. Niestety, część 

gimnajzalistów nie podeszła do badania poważnie lub źle zrozumiała pytanie. We wskazanych 

przez respondentów wartościach pojawiły się bowiem, takie liczby jak 19, 23, 25, 30 a nawet 

90. Zostały one uznane za niepoprawne i nie brano ich pod uwagę w czasie liczenia średnich.  

W najmniejszych gospodarstwach domowych mieszkają gimnazjaliści uczący się w Warszawie 

na Mokotowie. Średnio mieszkają oni z 3,6 osobami. Nieco odmiennie prezentuje się sytuacja 

w Ostrołęce, gdzie ten sam wskaźnik wyniósł 4,2. W powiatach o charakterze ziemskim 

gimnazjaliści mieszkają z większą liczbą osób w gospodarstwie domowych. 

W powiecie lipskim, sierpeckim, mławskim i łosickim respondenci mieszkają przeciętnie z około 

5 osobami (średnie dla poszczególnych powiatów odpowiednio: 4,7; 5; 5,1 i 5,3). Zróżnicowanie 

między powiatami pod tym względem tłumaczyć należy właśnie miejscem zamieszkiwania 

ankietowanych. Gospodarstwa wiejskie są liczniejsze ze względu na: 

 większe możliwości lokalowe, jakie zapewniają domy jednorodzinne, 

 wyższy poziom dzietności w wiejskich rodzinach, 

 wyższy poziom wspólnotowości i silniejsze związki rodzinne (niechęć do rozwodów 

i opieka nad najstarszymi członkami rodzin). 
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Wykres 32: Średnia i mediana liczba osób mieszkających z respondentami w gospodarstwie domowym 

według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=755) 

5.1.6. Wnioski 

Zbiorowości gimnazjalistów zbadane w poszczególnych lokalizacjach nie różnią się między sobą 

pod względem płci czy struktury wielkości miejscowości zamieszkania. Pewnym wyjątkiem, są 

oczywiście miasta na prawach powiatu: jest naturalne, że w ich przypadku większa część 

gimnazjalistów pochodzi z miast. Fakt, że wśród badanych znalazły się osoby, o pełnej 

rozpiętości średnich ocen uzyskiwanych w toku nauki i warunków materialnych, w jakich żyją 

ich rodziny, potwierdza, że badanie zostało zrealizowane w sposób reprezentatywny, a jego 

wyniki odzwierciedlają opinie ogółu gimnazjalistów z lokalizacji. 

Warunki życia gimnazjalistów z miast na prawach powiatu są znacząco lepsze, niż ich 

rówieśników z  powiatów ziemskich. Ich rodziny rzadziej korzystają z pomocy opieki społecznej, 

a częściej korzystają z wygodniejszych sposobów docierania do szkoły i nie muszą uczyć się 

w gimnazjach położonych w innej miejscowości. Ponadto uczniowie mieszkający na wsi, dużo 

rzadziej posiadają rodziców z wyższym wykształceniem. Wszystkie te czynniki przekładają się 

również na aspiracje gimnazjalistów i ich szanse edukacyjne. 

Gimnazjaliści uczący się w miastach na prawach powiatu częściej wybierają liceum i częściej 

planują w przyszłości rozpocząć studia wyższe. Tłumaczyć to należy, z jednej strony 

obiektywnie lepszymi warunkami materialnymi i większą dostępnością dobrych szkół średnich 

i uczelni w dużych miastach, z drugiej zaś odmiennymi aspiracjami, zaczerpniętymi 

z najbliższego otoczenia. 
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5.2. Szkoły zawodowe 

5.2.1. Podstawowe informacje o respondentach 

Podstawowe dane o respondentach prezentujemy bez uwzględnienia wag, aby pokazać, jak 

grupy wyodrębnione ze względu na najważniejsze zmienne – takie jak typ miejscowości 

zamieszkania czy płeć, były reprezentowane w badanej zbiorowości. 

Wśród badanych ze szkół zawodowych jest więcej mężczyzn. Stanowili oni 58% uczestników 

badania we wszystkich lokalizacjach. Z wyjątkiem Ostrołęki, to właśnie oni stanowili większość 

zbadanych. W poszczególnych powiatach ich odsetek osiąga wartości od 40% do nawet 80%. 

Najwyższa wartość zanotowana została w powiecie łosickim. Różnice w strukturze płci wśród 

zbadanych w poszczególnych lokalizacjach wynikają z różnej specyfiki szkolnictwa zawodowego 

w różnych powiatach, jak i z zastosowanego schematu doboru próby. 

 

Wykres 33: Płeć respondentów według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=769) 

 

W całej zbiorowości 65% badanych ze szkół zawodowych pochodzi z obszarów 

wiejskich. Najczęściej na wieś jako swoje miejsce zamieszkania wskazują osoby uczące się 

w szkołach zawodowych w powiecie lipskim, łosickim i mławskim. Dosyć zadziwiające jest, że 

prawie trzech na pięciu uczniów z Ostrołęki, która jest przecież miastem na prawach powiatu, 

deklaruje, iż mieszka na wsi. Oznacza, to że szkolnictwo zawodowe w decydującej 

mierze przyciąga osoby mieszkające na obszarach wiejskich. Osoby mieszkające 

w mieście prawdopodobnie chętniej udają się do liceów ogólnokształcących. Podobna sytuacja 

występuje na warszawskim Mokotowie. Wedle deklaracji uczniów, aż 45% z nich pochodzi 

z miejscowości podwarszawskich, skoro wskazują oni, iż miejsce ich zamieszkania to wieś 

(23%) lub miasto do 50 tys. mieszkańców (22%). Nie jest tajemnicą, że warszawskie szkoły 

przyciągają uczniów spoza miasta, wydaje się jednak, że w przypadku szkół zawodowych 

zjawisko to jest szczególnie silne. Warto też pamiętać, że choć „wieś” podwarszawska 

administracyjnie tak samo jest wsią, jak wsie na krańcach województwa, to jednak ma często 

zupełnie inne cechy. 
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Wykres 34: Wielkość miejscowości zamieszkania według lokalizacji. 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=759) 

 

We wszystkich lokalizacjach, na ile było to możliwe, zbadano uczniów uczęszczających do 

każdego z czterech rodzajów szkół zawodowych. W powiecie łosickim zbadano wyłącznie 

uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych, gdyż nie są tam prowadzone szkoły 

policealne ani technikum uzupełniające. Najwięcej badanych chodzi do techników (45%), gdyż 

są to szkoły zawodowe kształcące największą liczbę uczniów. W dalszej kolejności badani 

najczęściej byli uczniami zasadniczych szkół zawodowych (26%). Tylko 13% zbadanych 

uczęszczało do technikum uzupełniającego. Podobna struktura zbadanych powtarza się we 

wszystkich lokalizacjach. Wyjątkiem jest wspomniany powiat łosicki, ale również powiat 

sierpecki, gdzie największą część zbadanych stanowią uczniowie techników uzupełniających 

(30%), i Mokotów, gdzie aż 58% zbadanych to uczniowie techników. Opisywane różnice są 

pochodną strukturą uczniów w danym powiecie i doboru próby.  

 

Wykres 35: Szkoła, do której uczęszczają respondenci – w podziale na lokalizacje. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=779) 
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5.2.2. Ocena dokonanych wyborów 

Kolejne dane na temat uczniów szkół policealnych prezentowane są w postaci przeważonej, 

czyli uwzględniającej informacje o rzeczywistej strukturze płci i wielkości miejscowości 

zamieszkania wśród uczniów szkół zawodowych uzyskane z Systemu Informacji Oświatowej. 

Średnie ocen uczniów z semestru poprzedzającego moment badania  w analizowanych 

powiatach, są bardzo zróżnicowane. W kwestionariuszu proszono uczniów tylko o wskazanie 

przedziału, do jakiego należy średnia ich ocen16. Medianą, czyli wartością środkową, we prawie 

wszystkich lokalizacjach była kategoria 3,01 – 3,50. Wyjątkiem była Ostrołęka i powiat mławski, 

w którym medianą okazała się kategoria 3,51 – 4,00. Jednak tego typu różnice trudno 

interpretować, przecież różnica ocen zależy w podobnej mierze od systemu oceniania, poziomu 

wymagań, jak i od umiejętności i pilności uczniów. Ważne jest jednak to, ze w każdej lokalizacji 

udało się dotrzeć do uczniów o dużej rozpiętości zdobywanych ocen. 

 

Wykres 36. Średnie ocen ankietowanych z poprzedniego semestru w rozbiciu na lokalizacje (pytanie 

zadano tylko uczniom techników i zasadniczych szkół zawodowych). 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=549) 

 

Uczniowie szkół zawodowych w poszczególnych powiatach są w różnej mierze zadowoleni 

z wyboru szkoły i zawodu. Przeciętnie 63% uczniów ponownie dokonałoby tego samego wyboru 

szkoły. Najbardziej zadowoleni są uczniowie z powiatu mławskiego (73%), zaś 

najmniej z warszawskiego Mokotowa (51%). Z drugiej strony, na Mokotowie aż 28% 

uczniów z tej dzielnicy udzieliła odpowiedzi „nie wiem”. Jest to największy odsetek 

niezdecydowanych spośród sześciu lokalizacji. Największy odsetek uczniów, którzy oceniają, iż 

dzisiaj nie wybrałyby tej samej szkoły, jest w Ostrołęce – aż 28% dzisiaj dokonałoby innego 

wyboru szkoły. 
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 W zeszłej edycji badania okazało się, że podanie dokładnej średniej, było dla uczniów 
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Wykres 37. Odpowiedzi na pytanie Czy dzisiaj wybrałbyś tę samą szkołę? według lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=770) 

 

Nieco inaczej prezentuje się zadowolenie z wybranych zawodów, choć ponownie, tego samego 

wyboru najrzadziej dokonaliby uczniowie placówek ulokowanych w miastach na prawach 

powiatu i uczniowie szkół w powiecie łosickim. Tak samo jak z wyboru szkoły, z wyboru zawodu 

najbardziej zadowoleni są uczniowie szkół zawodowych z powiatu mławskiego i lipskiego. 

 

Wykres 38. Odpowiedzi na pytanie Czy dzisiaj wybrałbyś ten sam zawód/kierunek kształcenia? według 

lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=767) 

 

Przedstawione wyżej wyniki wskazują wyraźnie, że uczniowie szkół zawodowych z miast są 

bardziej krytycznie, ale też refleksyjnie, nastawieni do dokonanego wyboru szkoły i zawodu.  

Jak pokazują badania jakościowe, mają oni i większą wiedzę o dostępnej ofercie edukacyjnej, 

jak i większe oczekiwania wobec szkoły i nauczycieli. Niski poziom zadowolenia z wybranej 

szkoły w powiecie łosickim natomiast można tłumaczyć małą ofertą szkolnictwa zawodowego na 
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terenie powiatu, co mogło powodować dokonywanie wyborów niezgodnych ze swoimi 

preferencjami i predyspozycjami.   

Główny motyw wyboru konkretnej szkoły był odmienny w poszczególnych lokalizacjach. 

W powiatach lipskim i łosickim uczniowie najczęściej wskazywali, że wybrali szkołę głównie 

dlatego, że znajdowała się ona blisko ich miejsca zamieszkania. Aż 59% uczniów z powiatu 

lipskiego wskazało tę odpowiedź. Dla Mokotowa ten sam odsetek wyniósł zaledwie 16%, zaś 

decydującego znaczenia nabiera oferta zawodów, jakie oferują mokotowskie szkoły. 

Wyniki te potwierdzają, że stopień zadowolenia uczniów silnie koreluje z ofertą edukacyjną 

w mieście i powiecie, choć przykład Ostrołęki wskazuje, że w przypadku dużego wyboru szkół 

i zawodów duże znaczenie odgrywa również jakość kształcenia.  

 

Wykres 39. Odpowiedzi na pytanie Który z opisów najlepiej pasuje do podjętej przez Pana/Panią decyzji 

o wyborze szkoły? według lokalizacji.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=758) 

 

Uczniowie z powiatu sierpeckiego najczęściej kontaktowali się z doradcami zawodowymi. Aż 

42% z nich miało taki kontakt. Tymczasem na Mokotowie tylko 15% uczniów mogło 

skorzystać z tej usługi. Poniższy rozkład odpowiedzi może również sugerować pewien 

związek pomiędzy korzystaniem z doradztwa zawodowego a zadowoleniem z wybranego 

zawodu.  
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Wykres 40. Odpowiedzi na pytanie Czy miałeś kontakt z doradcą zawodowym? według lokalizacji.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=770) 

5.2.3. Warunki życia 

Jeżeli chodzi, o warunki życia i subiektywną ocenę sytuacji materialnej własnej rodziny przez 

respondentów, to należy powtórzyć te same uwagi, które już sformułowano przy analizie 

wyników ankiety w gimnazjum. Ocena sytuacji materialnej rodzin gimnazjalistów głównie 

odpowiada temu, jak sytuacja w ich rodzinie kształtuje na tle ich otoczenia, np. sąsiadów czy 

rówieśników.  

Na podstawie danych trudno zatem porównać poziom dobrobytu w rodzinach gimnazjalistów 

z różnych powiatów. Wśród uczniów gimnazjów, rozkład odpowiedzi na pytanie w każdym 

z powiatów był praktycznie identyczny. Tłumaczyć to należy tym, że wszystkie dzieci 

uczęszczają do gimnazjum, a zatem rozkład ich ocen sytuacji materialnej rodziny jest taki sam, 

jak w całym społeczeństwie. Inaczej jest z uczniami szkół zawodowych. Może być tak, że 

w danym powiecie do szkół zawodowych częściej udają się osoby, które mają lepszą bądź 

gorszą sytuację materialną niż społeczna przeciętna. Wydaje się zatem, że na podstawie analizy 

odpowiedzi respondentów na pytanie o sytuację materialną ich rodziny, można ocenić, jak 

sytuacja materialna respondentów, czyli osób udających się do szkół zawodowych wygląda na 

tle osób z ich lokalnego otoczenia. 

Można przypuszczać, że z osób względnie lepiej sytuowanych w lokalnej 

społeczności rekrutują się uczniowie szkół zawodowych w powiecie łosickim. Aż 61% 

z nich twierdzi, że pieniędzy wystarcza na wszystkie wydatki, podczas gdy wśród gimnazjalistów 

łosickich ten sam odsetek wyniósł 55%. Z kolei, spośród relatywnie słabiej ulokowanych 

materialnie rodzin lokują się uczniowie szkół zawodowych z powiatu lipskiego i Ostrołęki. 

Wśród uczniów szkół zawodowych z powiatu lipskiego i Ostrołęki tylko 35% ocenia, 

iż w ich rodzinie starcza pieniędzy na wszystkie wydatki, podczas gdy dla uczniów 

gimnazjów wynosiło to odpowiednio 65% i 70%. W pozostałych lokalizacjach, choć 

z mniejszym nasileniem, powtarza się obserwacja, iż do szkół zawodowych udają się osoby 

raczej z rodzin nienajlepiej uposażonych materialnie. 
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Wykres 41. Odpowiedzi na pytanie Które ze stwierdzeń najlepiej pasuje do sytuacji finansowej Twojej 

rodziny? według lokalizacji.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=753) 

 

Obserwację, iż osoby uczęszczające do szkół zawodowych rekrutują się z rodzin o gorszej 

sytuacji materialnej, potwierdzają dane o odsetku uczniów, których rodziny korzystają z pomocy 

opieki społecznej. Podczas gdy, wśród uczniów gimnazjów 9% wskazało, iż ich rodzina korzysta 

z pomocy opieki społecznej, dla uczniów szkół zawodowych wskaźnik ten wyniósł aż 17%. 

 

Wykres 42. Odpowiedzi na pytanie Czy Twoja rodzina korzysta z pomocy Opieki Społecznej? według 

lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=764) 
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niż dla pozostałych powiatów. Zwłaszcza w powiatach sierpeckim i łosickim średnia liczba osób 

w gospodarstwie jest wysoka. Średnie wyniosły odpowiednio 4,7 i 4,6, zaś mediany 5. Pozostałe 

lokalizacje: Ostrołęka, powiat lipski i mławski, osiągają parametry bliskie przeciętnym dla całej 

zbadanej zbiorowości. Należy również zwrócić uwagę, że są wyższe średnie niż w przypadku 

uczniów gimnazjum. 

 

Wykres 43. Średnia i mediana odpowiedzi na pytanie Ile osób mieszka z Tobą w twoim 

domu/mieszkaniu? według lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=733) 

5.2.4. Plany na przyszłość 

Uczniowie z Mokotowa przejawiają największą wiarę, iż mają szansę znaleźć pracę 

w wyuczonym zawodzie. Aż 52% z nich uważa, że ma raczej dużą lub bardzo dużą szansę na 

znalezienie pracy w zawodzie. Wiąże się to zapewne z niską stopą bezrobocia w Warszawie. 

Najmniejszy optymizm pod tym względem wykazują uczniowie szkół zawodowych z Ostrołęki. 

Tylko 27% uczniów szkół w tym mieście wierzy, iż ma bardzo duże lub raczej duże szanse na 

znalezienie pracy. Trudno jednak, tym razem tłumaczyć to stopą bezrobocia, skoro powiaty 

sierpecki (24,8) i lipski (17,2) cechują się wyższą stopą bezrobocia niż Ostrołęka (15,5). Tym 

bardziej, trudno wyjaśnić wysoki optymizm mieszkańców powiatu sierpeckiego, który pod tym 

względem ulokował się na drugim miejscu w zestawieniu. 

Wydaje się, że w przypadku, gdy poziom optymizmu co do możliwości znalezienia pracy 

w zawodzie nie daje się wyjaśnić poziomem bezrobocia, należy go tłumaczyć nauczanymi 

w szkole zawodami. Potwierdzają to odpowiedzi na pytanie o zadowolenie z wybranego zawodu. 

Okazuje się bowiem, że właśnie uczniowie szkół ostrołęckich są najmniej 

zadowoleni z wybranego zawodu. Dlatego też, mimo wcale niewysokiej stopy bezrobocia, 

uważają oni, iż będą mieli problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie. Przeciętnie 38% 

badanych uważa, że ma bardzo dużą lub raczej dużą szansę znalezienia pracy w zawodzie. 
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Wykres 44. Odpowiedzi na pytanie Jak myślisz, jakie masz szanse na znalezienie pracy w wyuczonym 

zawodzie po ukończeniu szkoły? według lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=771) 

 

Zdecydowana większość uczniów szkół zawodowych planuje przystąpić do egzaminu 

zawodowego na koniec nauki w szkole (92%). Od całej zbiorowości odstają wyniki z Ostrołęki, 

w której tylko 80% badanych planuje zdawać egzamin zawodowy. Prawdopodobnie wiąże się to 

z wątpliwościami uczniów co do słuszności obranego kierunku kształcenia zawodowego, 

wspomnianych w poprzednich akapitach. 

 

Wykres 45. Odpowiedzi na pytanie Czy planujesz przystąpić do egzaminu zawodowego na koniec nauki 

w szkole?  według lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=764) 

Uczniów szkół zawodowych zapytano również o gotowość do zmiany zawodu na inny. Po raz 

kolejny Ostrołęka w zestawieniu odstaje od innych lokalizacji, w których przeprowadzono 

badanie. Aż 77% uczniów szkół zawodowych deklaruje gotowość do zmiany wyuczonego 
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zawodu na inny. Jest to o 10 punktów procentowych więcej, niż w pozostałych lokalizacjach. 

W dalszej kolejności, największą gotowość do zmiany zawodu deklarują uczniowie z Mokotowa 

i powiatu lipskiego. Około 65% z nich jest gotowa się przekwalifikować. 

Zawód niechętnie zmieniliby uczniowie z powiatu łosickiego i sierpeckiego. 

Odpowiednio, 46% i 47% z nich deklaruje, iż raczej nie zmieniłoby zawodu lub zdecydowanie 

nie zmieniłoby zawodu. Wynika to z przekonania, że łatwo znajdą pracę w zawodzie, co było 

omawiane wcześniej. 

 

Wykres 46. Odpowiedzi na pytanie Czy gdyby zaszła taka konieczność, mógłbyś zmienić zawód na inny, 

niż ten w którym się kształcisz? według lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=770) 

 

Uczniom przygotowującym się do zdania matury lub posiadającym wykształcenie średnie, czyli 

uczącym się w technikum, technikum uzupełniającym i szkole policealnej, zadano pytanie, czy 

zamierzają w przyszłości udać się na studia wyższe. Najczęściej na studia wyższa planują udać 

się uczniowie uczący się w Ostrołęce i w Warszawie. Na Mokotowie i w Ostrołęce odpowiednio 

aż 67%  i 63% uczniów planuje kontynuować edukację. Najrzadziej na studia wyższe 

planują udać się uczniowie z powiatu lipskiego – tylko 24%. Jest to prawie ponad dwa 

razy mniej niż w każdej z pozostałych lokalizacji. W pozostałych powiatach około połowa 

uczniów planuje udać się na studia wyższe. 
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Wykres 47. Odpowiedzi na pytanie Czy zamierzasz po zakończeniu nauki w tej szkole rozpocząć studia 

wyższe? według lokalizacji (pytanie zadano tylko uczniom techników i techników uzupełniających). 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=569) 

 

Z kolei, uczniom zasadniczych szkół zawodowych zadano pytanie, czy zamierzają udać się do 

szkoły przygotowującej do zdania matury. W całej zbadanej zbiorowości 56% uczniów szkół 

zawodowych planuje to uczynić. Na Mokotowie odsetek ten wyniósł aż 67%. Wysoki był 

również w Ostrołęce, gdzie wyniósł 61%. Dla kontrastu, wśród uczniów z powiatu sierpeckiego 

tylko 37% zamierza udać się do szkoły przygotowującej do zdania matury. Dane te po raz 

kolejny pokazują, że mieszkańcy obszarów miejskich i wiejskich różnią się aspiracjami i oceną 

swoich możliwości.  

 

Wykres 48. Odpowiedzi na pytanie Czy zamierzasz po zakończeniu nauki iść do szkoły przygotowującej 

do zdania matury? według lokalizacji (pytanie zadano tylko uczniom techników i techników 

uzupełniających). 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=202) 
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5.2.5. Mobilność 

Wśród osób zdecydowanych podjąć dalszą naukę, najbardziej mobilni są uczniowie z powiatu 

łosickiego, gdyż aż 78% z nich planuje podjąć naukę poza miejscem zamieszania. Nie wiele 

ustępują im mieszkańcy Ostrołęki – ten sam odsetek wyniósł 76%. Najmniej mobili okazali się 

badani z Mokotowa, co nie jest zaskakujące, skoro mają oni szeroki wybór uczelni 

w miejscowości zamieszkania. Powiaty sierpecki, lipski i mławski osiągają podobne wyniki: od 

66% do 70%. 

 

Wykres 49. Odpowiedzi na pytanie Czy chcesz podjąć tę naukę (studia wyższe) poza miejscem 

zamieszkania? według lokalizacji wśród osób, którą zadeklarowały, że podejmą dalszą edukację. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=378) 

 

Prawie 3/4 wszystkich badanych (78%) nie miałaby problemu ze zmianą miejsca zamieszania, 

jeżeli miałoby to pozwolić zdobyć pracę. Największą mobilność deklarują uczniowie 

z powiatu łosickiego i Ostrołęki. Dla obu lokalizacji 87% z badanych deklaruje, iż mogliby 

przeprowadzić się do innej miejscowości w celu podjęcia dobrej pracy. Wskazuje to, że 

Ostrołęka nie jest postrzegana jako lokalne centrum. Potwierdzają to bardzo wyraźnie badania 

jakościowe.   

Najmniej mobilni są mieszkańcy Mokotowa. Tylko 68% z nich składa podobne deklaracje. 

Wynika to zapewne z bliskości dużego rynku pracy i przekonania, że zmiana miejsca 

zamieszkania nie będzie konieczna, aby zdobyć dobrą pracę. Pozostałe powiaty osiągają odsetki 

bliskie średniej dla całej zbadanej zbiorowości, czyli oscylujące w okolicach 88%. 
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Wykres 50. Odpowiedzi na pytanie Czy mógłbyś przeprowadzić się do innej miejscowości w celu podjęcia 

dobrej pracy? według lokalizacji.

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=769) 

 

Jeżeli chodzi o planowanie wyjazdu za granicę, to najbardziej mobilni okazują się mieszkańcy 

Ostrołęki i powiatu lipskiego. Aż 40% z nich planuje wyjazd za granicę. W Warszawie-Mokotów 

ten sam odsetek wynosi 17%, przy czym odsetek osób, które odpowiedziały „nie wiem” jest 

bardzo wysoki (44%). W pozostałych powiatach wyjazd za granicę planuje około 23% 

badanych. 

 

Wykres 51. Odpowiedzi na pytanie Czy zamierzasz po zakończeniu szkoły, do której chodzisz, wyjechać 

za granicę? według lokalizacji. 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=771) 
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5.2.6. Praktyki i aktywność zawodowa (dotyczy tylko uczniów techników uzupełniających 

i szkół policealnych) 

Kwestionariusze wypełniane przez uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników, 

techników uzupełniających i policealnych różniły się od siebie. Uczniom dwóch ostatnich typów 

szkół zadano dodatkowo serię pytań dotyczących pracy zawodowej i praktyk. W zestawieniach 

nie są prezentowane dane dla powiatu łosickiego, gdyż nie ma w nim szkół policealnych ani 

techników uzupełniających. Ponadto wszystkie zestawienia opierają się na próbach o niskich 

liczebnościach, dlatego należy z rezerwą odnosić się do zarysowujących się w analizie 

zależności. 

W poszczególnych lokalizacjach bardzo różny odsetek uczniów odbył praktykę w zakładzie 

pracy. Aż 64% uczniów z powiatu mławskiego ma za sobą praktyki, zaś tylko 27% uczniów 

z powiatu sierpeckiego. Pozostałe lokalizacje plasują się pomiędzy nimi, przy czym trudno 

zauważyć szczególne zależności. W całej badanej zbiorowości 52% uczniów odbyło praktykę. 

 

Wykres 52. Odpowiedzi na pytanie Czy do tej pory odbywał Pan praktyki w zakładzie pracy? według 

lokalizacji (pytanie zadano tylko pracującym zawodowo uczniom szkół policealnych i techników 

uzupełniających).

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=220) 

 

Najczęściej pracują uczniowie uzupełniających techników i szkół policealnych z powiatu 

mławskiego. Aż 60% wykonuje pracę zawodową. Dla odmiany na Mokotowie i w powiecie 

sierpeckim pracuje tylko odpowiednio 24% i 26%. W przypadku powiatu sierpeckiego jest to 

prawdopodobnie spowodowane wysoką stopą bezrobocia. 
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Wykres 53. Odpowiedzi na pytanie Czy obecnie pracuje Pan zawodowo? według lokalizacji (pytanie 

zadano tylko pracującym zawodowo uczniom szkół policealnych i techników uzupełniających).

 

Źródło: ankieta audytoryjna (N=226) 

 

Najbardziej zadowoleni ze swoich zarobków są uczniowie z powiatu mławskiego. Aż 32% z nich 

twierdzi, że ich zarobki są dobre i wystarczają, żeby samodzielnie się utrzymać i odłożyć, 

a kolejne 58%, że zarobki wystarczają im na utrzymanie. Dużo gorzej wygląda sytuacja 

w Ostrołęce. Połowa badanych z tego obszaru twierdzi, że ich zarobki są niskie i nie wystarczają 

na utrzymanie. 

 

Wykres 54. Odpowiedzi na pytanie Czy Pana zarobki są…? w podziale na lokalizacje. 

 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=98) 
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Najczęściej z kierunkiem kształcenia jest związana praca uczniów z Ostrołęki. Aż 58% z nich 

pracuje w zawodzie. Najrzadziej zaś uczniów z Mokotowa. Tylko 28% z nich deklaruje, że ich 

praca jest związana z obecnym kierunkiem kształcenia, zaś aż 46% zaprzecza temu 

stwierdzeniu. Średnio 41% uczniów pracuje w zawodzie, zaś 24% nie. 

 

Wykres 55. Odpowiedzi na pytanie Czy Pana praca jest związana z obecnym kierunkiem kształcenia? 

według lokalizacji (pytanie zadano tylko pracującym zawodowo uczniom szkół policealnych i techników 

uzupełniających). 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=87) 

 

Poniższy wykres prezentuje średnie zarobki uzyskiwane przez pracujących respondentów ze 

szkół policealnych i techników uzupełniających. Najwięcej zarabiają badani z powiatu 

mławskiego, zaś najmniej z sierpeckiego. 

 

Wykres 56. Średnia odpowiedzi na pytanie Proszę wpisać wysokość zarobków netto  według lokalizacji 

(pytanie zadano tylko pracującym zawodowo uczniom szkół policealnych i techników uzupełniających). 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=76) 
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ze stopą bezrobocia w powiecie. Najmniejsze wartości osiągnął dla Ostrołęki (27%) i Mokotowa 

(27%), zaś największe dla powiatu sierpeckiego (60%) i lipskiego (55%). W powiecie 

sierpeckim stopa bezrobocia jest najwyższa (24,8) wśród badanych lokalizacji, zaś na drugim 

miejscu plasuje się właśnie powiat lipski (17,1). 

 

Wykres 57. Odpowiedzi na pytanie Czy wcześniej podejmował Pan pracę, za którą otrzymywał Pan 

wynagrodzenie? według lokalizacji (pytanie zadane tylko uczniom szkół policealnych i techników 

uzupełniających). 

 
Źródło: ankieta audytoryjna (N=223) 

5.2.7. Wnioski 

W odpowiedzi uczniów szkół zawodowych, tak samo jak w przypadku uczniów gimnazjów, 

główna osią zróżnicowania okazał się podział na tzw. powiaty ziemskie i grodzkie. W szkołach 

zawodowych z Ostrołęki i Warszawy-Mokotowa większą część uczniów stanowią kobiety, i co 

naturalne, osoby zamieszkałe w miastach. Zwraca jednak uwagę bardzo wysoki udział uczniów 

z obszarów wiejskich w ostrołęckich szkołach. Ponadto, uczniowie z tych miast żyją na ogół 

w lepszych warunkach materialnych. Przekłada się to na aspiracje uczniowie szkół zawodowych 

mieszczących się w miastach na prawach powiatów: dużo częściej planują oni zdawać maturę 

i udać się na studia. Są oni też bardziej skłonni do ewentualnej zmiany zawodu. 

Z drugiej strony, lokalizacje te drastycznie różnią się ze względu na mobilność uczniów. Podczas 

gdy uczniowie z Ostrołęki deklarują największą gotowość do migracji, uczniowie z Mokotowa 

najniższą. Ponadto, uczniowie szkół zawodowych z miast na prawach powiatu, mimo iż 

najczęściej wybierali szkołę pod kątem dostępnych w niej zawodów, są z tego wyboru 

niezadowoleni. Badania jakościowe wskazują, że może to wynikać z większych oczekiwań 

uczniów z obszarów miejskich wobec szkoły: lepszej infrastruktury, większej dostępności do 

specjalistycznych pracowni, większego zaangażowania nauczycieli. Szkoły zawodowe nie zawsze 

są w stanie im to zapewnić, co powoduje frustrację i niezadowolenie. Z drugiej strony szkoły 

w dużych ośrodkach miejskich konkurują z większą liczbą szkół niż szkoły w małych 

miejscowościach. Można stawiać pytanie, czy w sposób rzetelny informują o swojej ofercie 

edukacyjnej, czy też stosują tzw. chwyty marketingowe przyciągające uczniów. Należy 

podkreślić, że to od liczby uczniów zależy wysokość otrzymanej subwencji, co powoduje, że 

przyjęcie największej liczby osób leży w interesie szkoły. W trakcie paneli branżowych pojawiały 

się opinie, że te uwarunkowania zachęcają do atrakcyjnego prezentowania swojej oferty przez 

szkoły, co nie zawsze może pokrywać się z opiniami uczniów, którzy do danej szkoły 
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uczęszczają. Sami uczniowie zwracają uwagę na niedoinwestowanie w pracownie szkolne, ale 

również w kwalifikacje i kompetencje nauczycieli, szczególnie w branżach, gdzie zmiany 

zachodzą bardzo szybko (informatyka).    

Powiaty sierpecki i mławski znacząco różnią się od pozostałych. Uczniowie w powiecie 

sierpeckim posiadają najgorsze warunki materialne (największa liczba członków gospodarstwa 

domowego, najczęstsze korzystanie z pomocy opieki społecznej) i najrzadziej planują podjąć 

dalszą edukację po szkole zawodowej. Z drugiej strony, są bardzo optymistyczni co do 

możliwości zdobycia pracy w zawodzie, mimo iż wśród badanych lokalizacji najmniejszy odsetek 

uczniów kiedykolwiek podjął pracę lub odbył praktykę zawodową właśnie wśród nich, a obecnie 

pracujący uzyskują najniższe zarobki. Może to wskazywać na fakt, ze na terenie tych powiatów 

wiedza uczniów o lokalnym rynku pracy jest niewielka. Mława wyróżnia się także najwyższym 

zadowoleniem uczniów z wybranej szkoły i z wybranego kierunku kształcenia.  
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6. Wybory edukacyjne uczniów ostatnich klas oczami 

przedstawiciel aktorów rynku pracy i systemu edukacji 

Istotną częścią badania, wnoszącą wartość dodaną do jego poprzedniej edycji, jest 

przeprowadzenie wywiadów grupowych, które przyjęły formę debaty z przedstawicielami 

środowisk będących uczestnikami lub odbiorcami procesów decyzyjnych młodzieży.  

Ich opinie na tematy związane ze szkolnictwem zawodowym i sposobami podejmowania decyzji 

przez uczniów zostały przedstawione z uwzględnieniem opinii każdej z grup.  

6.1. Pracodawcy 

6.1.1. Ocena sytuacji szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności 

Pracodawcy, dokonując oceny szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności, zwracają uwagę na 

konieczność podjęcia nauki przez uczniów w rzeczywistym miejscu pracy. Uczniowie odbywają u 

nich praktyki, bądź zgłaszają się jako kandydaci do pracy. Należy zatem pamiętać, że generalne 

opinie pracodawców o uczniach jako przedstawicielach młodego pokolenia są czymś innym, niż 

opinie pracodawców o uczniach szkół zawodowych jako ich potencjalnych pracownikach.  

Pracodawcy zwracają uwagę na roszczeniowe postawy młodych osób przy jednoczesnym braku 

inicjatywy czy zaangażowania z ich strony. O zaangażowaniu i chęci do pracy wśród młodych 

ludzi mówią jako o pojedynczych przypadkach: 

Bo jeżeli on przyjdzie do tego, że mu tam dzień minął i nie chce się w to angażować, to z niego 

nic nie będzie. Cokolwiek byśmy robili. Bo będzie ciągle roszczeniowy tylko, będzie uważał, że 

za mało zarabia, a z siebie niewiele daje. (pracodawca, miasto Płock, FGI branżowe) 

Brak zaangażowania i postawy roszczeniowe to efekt dwóch zjawisk. Pierwsze to zmiana punktu 

odniesienia współczesnej młodzieży. W pokoleniu pracodawców, gdy oni sami wchodzili na 

rynek pracy, punktem odniesienia było najbliższe otoczenie. Obecnie horyzont się bardzo 

rozszerzył i uczniowie mają znacznie większe aspiracje. Porównują się nie tylko do osób 

z własnego środowiska, ale też z innych, znacznie odleglejszych. Tam, rzecz jasna, łatwiej 

znaleźć przypadki wspaniałych karier, wysokich zarobków i to z nimi młodzież chce się 

utożsamiać. Zdaniem pracodawców brak jest jednak informacji o sposobach osiągania sukcesu 

– ścieżkach edukacyjnych, ciężkiej i sumiennej pracy. Teoretycznie niezmiennym drogowskazem 

pozostają rodzice. Ich sytuacja i losy zawodowe powinny „urealniać” oczekiwania młodych osób. 

Jednak zachodzi tu inne zjawisko. Młodzież punktem wyjścia czyni obecny poziom życie, z niego 

chcą zacząć swoje dorosłe życie i osiągnąć jeszcze więcej niż ich rodzice. Brak zaangażowania i 

dominowanie postaw roszczeniowych to w opinii części pracodawców także kwestia przywar 

narodowych Polaków. I choć grupa głoszących takie poglądy nie wydaje się być liczna, to z 

pewnością jest słyszalna. Wypowiedzi pracodawców dawały podstawę, by sądzić, że w ich opinii 

szkoła przestała pełnić funkcję wychowawczą (skupiając się bardziej na nauczaniu i 

dostarczaniu konkretnej wiedzy) i nie kształci już postaw młodych ludzi (np. stosunku do pracy), 

które byłyby zgodne z oczekiwaniami pracodawców. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są – 

w opinii pracodawców – niskie kompetencje kadry pedagogicznej i niska jakość oferty samej 

szkoły (jako przykłady wymieniano praktyki, wycieczki edukacyjne). 

Jeśli jednak już skoncentrować się na opiniach pracodawców o absolwentach szkół zawodowych 

– a nie o młodym pokoleniu w ogóle – należy zacząć od podstawowego pytania: czym w opinii 
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pracodawców młodzi pracownicy, absolwenci szkoły zawodowej, różnią się od innych 

pracowników? Badanie pokazuje, że pracodawcy jako punkt odniesienia przyjmują dwie grupy: 

starsi pracownicy oraz młodzi pracownicy–absolwenci szkół wyższych. Pracujący absolwenci 

szkół zawodowych właśnie do nich są porównywani.  

Generalnie (niezależnie od typu skończonej szkoły) w oczach pracodawców osoby młode tym 

się różnią od starszych pracowników, że wykazują większe skłonności do mobilności, zmiany 

pracy. Innymi słowy, nie wiążą się z zakładem pracy tak silnie, jak ich starsi koledzy/koleżanki. 

To niesie dla pracodawcy istotne ryzyko przyuczenia kogoś do zawodu, a następnie utraty tego 

dopiero co przyuczonego pracownika. Jak przyznaje jeden z badanych: 

Ma „papiery”, natomiast spawać nie do końca umie. Musi nabrać doświadczenia. I teraz 

pytanie, na ile pracodawca może takiego człowieka utrzymać? Bo on pracując, na przykład jako 

spawacz, u nas pół roku, po pół roku się zwalnia i wyjeżdża do Norwegii, gdzie ma pieniążki 

dużo inne (pracodawca, miasto Płock, FGI branżowe). 

Z kolei problemem zatrudniania młodych kobiet (w odróżnieniu od starszych kobiet) jest ich 

zamążpójście i urodzenie dzieci. I choć z mobilnością nie ma to wiele wspólnego (ta zostaje 

wręcz ograniczona), efekt finalny jest podobny: utrata pracownika. Pracodawczyni prowadząca 

restaurację, tak opisuje sytuację u siebie w firmie: 

Jest dużo młodych dziewczyn, które odchodzą, wychodzą za mąż i rodzą dzieci i idą na 

macierzyński. Potrzeba mi następnego pracownika, czyli dlatego jest ta rotacja. Czyli jakby 

podstawa, ten trzon, kucharki powiedzmy, w kuchni jest stały. Starszy wiekowo, że tak powiem, 

bo to są kobiety po pięćdziesiątce. A te, które przyszły jako młody narybek troszkę się pouczyły, 

wyszły za mąż, urodziły dzieci i wypadły z obiegu (pracodawca, miasto Siedlce, FGI branżowe). 

W opinii badanych pracodawców absolwentów szkół zawodowych różnią od absolwentów szkół 

wyższych ich mniejsze zdolności intelektualne. W opinii pracodawców osoby z wyższym 

wykształceniem potrafią abstrakcyjne myśleć, bardziej kreatywnie podchodzą do rozwiązywania 

problemów, są też bardziej otwarte na wiedzę. Należy jednak zadać pytanie, co jest efektem, a 

co przyczyną? Czy ktoś poszedł na studia, bo ma szersze horyzonty i ciekawość świata, czy też 

uzyskał je dopiero w toku edukacji? Sami pracodawcy dają się jednak czasem złapać w pułapkę 

stereotypu ucznia szkoły zawodowej, który poszedł do niej nie dlatego, że chciał, ale dlatego, że 

nigdzie indziej się nie dostał. Jedna z pracodawców przyznaje: 

Po pierwsze, ja uważam, że ludzie po szkole zawodowej mają większy szacunek do tej pracy, 

natomiast jest jeden problem – to my, właśnie my w wieku takim naszym w przedziale 50–70, 

my mamy głęboko zakodowane, że w tej zawodówce to jest głąb, nie dostał się nigdzie, to jest 

głąb poszedł do zawodówki (pracodawca, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

Dopiero po uwzględnieniu tych cech młodych osób-absolwentów szkół zawodowych jako 

kandydatów do pracy, wyłania się portret szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności. W 

opinii znacznej części pracodawców szkolnictwo zawodowe jest nieskuteczne. 

Nieskuteczność objawia się nie tylko tym, że szkoły zawodowe nie wychowują młodych ludzi 

(tego już nikt nie wymaga), ale także nie wypełniają swoich podstawowych obowiązków, jakimi 

są nauczenie zawodu i przygotowywanie do jego wykonywania. 

Proces rekrutacji pracowników z założenia jest trudny: brakuje osób spełniających oczekiwania 

pracodawców, a zgłaszający się w toku rekrutacji absolwenci szkół zawodowych też nie 

posiadają wszystkich wymaganych kwalifikacji. Pracodawcy uważają, że szkoły pracują na 
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przestarzałym sprzęcie, który – ich zdaniem – nijak się nie ma do realiów rynkowych. I choć nie 

jest to argument bezzasadny, to trudno oczekiwać, by szkoły były na bieżąco ze wszystkimi 

(kosztownymi) technologiami.  

Wyjściem z tej patowej sytuacji są praktyki zawodowe. Dla dużych pracodawców jest to 

zarazem sposób na zapewnienie sobie podaży pracowników o potrzebnych im kwalifikacjach, 

zaś dla mniejszych pracodawców możliwość przyuczania do zawodu, tak jak kiedyś miało to 

miejsce w przypadku mistrza i czeladnika. W ogóle interesującym wątkiem jest duży sentyment, 

jakim pracodawcy darzą to rozwiązanie w jego dawnym, nieuwspółcześnionym wydaniu. 

Wieloletnie terminowanie u mistrza, stopniowe zdobywanie kolejnych umiejętności i – co bardzo 

podkreślają – zdobywanie pewnej etyki pracy, budowanie poczucia tożsamości z grupą 

zawodową wydaje się być ideałem dla wielu z nich. Dlatego też pracodawcy oczekują od 

kandydatów na pracowników (zarówno tych z wykształceniem zawodowym, jak i tych z 

wykształceniem wyższym), że zaczynać będą oni od najniższego szczebla i stopniowo 

awansować na kolejne stanowiska. Jedna z badanych opowiada:  

Ja chciałem osobę, która będzie się rozwijała (kształciła – przyp. autora) (…). A zacznie jako 

robotnik, potem będzie jako brygadzista, czyli ten lider, potem kierownik zmiany, kierownik 

wydziału i tak dalej, która będzie rozwijała się, podnosząc swoje wykształcenie techniczne 

(pracodawca, miasto Płock, FGI branżowe). 

Jednocześnie pracodawcy postulują poniekąd sprzeczną z tym systemem elastyczność w 

przechodzeniu z jednego stanowiska na inne. I tylko część zastrzega, że dotyczy to np. obsługi 

różnych typów podobnego urządzenia. Dla wielu elastyczność oznacza wręcz zdolność do 

natychmiastowego przebranżowienia się na zupełnie inny zawód.  

Skoro to praktyki zawodowe u pracodawcy stanowią najlepszy sposób na umożliwienie uczniom 

nauki zawodu na nowoczesnym sprzęcie, a pracodawcy nie wzbraniają się – w deklaracjach 

spotkań podczas badań – przed przyjmowaniem praktykantów, pozostaje zadać pytanie, jak je 

zorganizować. W opinii pracodawców organizacja praktyk spotyka się z dwoma przeszkodami. 

Są to wyśrubowane regulacje związane z przyjęciem młodocianego pracownika czy stażysty 

oraz konieczność ponoszenia dodatkowych, ukrytych kosztów związanych z oddelegowaniem 

pracownika-opiekuna (nawet jeśli nikt nie jest formalnie delegowany, jakiś doświadczony 

pracownik musi czuwać nad praktykantami). Każdy z tych problemów wymaga odrębnego 

rozwiązania. Jedno to uproszczenie przepisów, jednak pracodawcy nie potrafili dokładnie 

określić, których. Może to sugerować, że nie same przepisy stanowią problem, a raczej brak 

wiedzy na ich temat. Dlatego też warto informować o tym, w jaki sposób pracodawca 

może przyjąć praktykanta czy stażystę do swojej firmy. Drugie to obniżenie kosztów 

ponoszonych przez pracodawcę. Sami badani proponują zastosowanie regulacji podobnych do 

tych, jakie dotyczą zatrudnienia osoby niepełnosprawnej: 

Musi być tak, jak w przypadku zatrudniania pracownika niepełnosprawnego. Jeżeli zatrudnisz, to 

nie płacisz tam czegoś albo dostajesz pieniądze jakieś i wtedy kalkulacja. Bo to jest biznes 

i jeżeli stwierdzę, że opłaci mi się, powiedzmy tam, mieć kłopoty z tymi młodymi, którzy 

w każdą dziurę wejdą i mogą mieć różne problemy. To powiedzmy kalkuluję i mówię „dobra, 

będę ich tam pilnował, kogoś tam dam do tego” (pracodawca, miasto Płock, FGI branżowe). 

Choć to brak umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu jest najczęściej podnoszonym 

wątkiem w toku rozmów z pracodawcami, stoi za tym znacznie bardziej fundamentalny 

problem. Jeden z badanych słusznie zwraca uwagę, że w szkołach zawód traktuje się często 
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jako zestaw poszczególnych umiejętności (np. obsługi konkretnych maszyn), a nie całościowo. 

Tak mówi jeden z rozmówców:  

Zawód to jest umiejętności, kompetencje i wykształcenie. To jest zawód. Natomiast zawodem 

nie jest to, że ktoś umie tylko przykręcać jedną śrubę czy pracować na jednej tokarce. On musi 

umieć pracować na wielu tokarkach po to, żeby był wielostanowiskowy i żeby był 

jak najbardziej elastyczny. To jest właśnie ten zawód. To nie jest to, że on będzie przez 

całe życie przykręcał tylko jedną śrubę, ale powinien mieć troszeczkę większe możliwości. I to 

jest istotne w tym momencie, czyli żeby na te zawody patrzeć szeroko. (pracodawca, miasto 

Płock, FGI branżowe)  

Jeśli więc mamy mówić o elastyczności – ale traktowanej rozsądnie jako możliwość pracy na 

różnych stanowiskach, a nie natychmiastowego przebranżowienia na zupełnie inny zawód – 

wówczas uczniowi trzeba dostarczyć szerszych podstaw. Dotyczy to zakresu nauki podczas 

praktyk u pracodawcy, ale przede wszystkim sposobu nauczania w szkole.  

 

 

6.1.2. Obserwowane i pożądane sposoby wyboru szkoły przez absolwentów gimnazjów 

Pracodawcy – choć w tych kwestiach wypowiadają się bardziej jako osoby prywatne – 

deklarują duże niezadowolone z systemu edukacji. Gdy mowa o systemie edukacji w 

całości (nie tylko o szkolnictwie zawodowym) każdorazowo usłyszeć można skargi na reformę z 

1999 roku, która wprowadziła gimnazja. Pracodawcy wskazują, że uczeń już na koniec szkoły 

podstawowej musi dokonać wyboru gimnazjum, zaś wybór gimnazjum determinuje jego dalsze 

wybory edukacyjne. Przez to decyzja musi być podjęta znacznie wcześniej niż za ich czasów. 

Problem ten dotyka ich nie tylko jako osoby prywatne (rodziców dzieci, które uczą się 

w gimnazjach), ale też jako pracodawców. W ich opinii uczniowie podejmują bardziej 

przypadkowe decyzje, co ostatecznie może skutkować niskim zaangażowaniem w pracę. Należy 

jednak z dużą ostrożności podchodzić do tego typu opinii, gdyż odnoszą się do czasów, gdy 

badani „byli młodzi”, a często ten okres jest oceniany przez pryzmat pozytywnych wspomnień. Z 

drugiej strony młodzież kończąca gimnazjum (16 lat) jest starsza niż młodzież kończąca 8-letnią 

szkołę podstawową (15 lat). Pokazuje to również pewną zmianę w postrzeganiu dorosłości. 

Obecnie wchodzenie w dorosłość w społecznym postrzeganiu przesunęło się w czasie i 

następuje później niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu.  

Drugi problem ma charakter systemowy – jest to obserwowany obecnie pęd młodzieży do nauki 

w liceach. Kierunek ten jest wskazywany uczniom nie tylko przez rodziców, ale też w 

dużej mierze przez nauczycieli. Tak mówi o tym jeden z pracodawców:  

Z punktu widzenia pracodawców, absolwentów szkół zawodowych (ale również studiów 

wyższych) powinna cechować elastyczność. Zdobyte w szkole kompetencje powinny 

dawać podstawę do wykonywania prac na wielu stanowiskach, z wykorzystaniem 

różnorodnego sprzętu. Dlatego też kształcenie zawodowe nie powinno skupiać się 

wyłącznie na nauczeniu wykonywania poszczególnych prac/zadań, ale na zrozumieniu 

zasad działania (np. urządzenia), które są w pewien sposób uniwersalne.  
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Od szkoły podstawowej zaczyna się źle, bo nie sądzę, że jak pójdzie do gimnazjum, że go będą 

pchali w kierunku zawodu, tylko najprawdopodobniej do liceum (pracodawca, miasto Warszawa, 

FGI branżowe). 

Co do samych wyborów dokonywanych przez uczniów, należy zaznaczyć, że choć istotnym 

wątkiem jest wybór zawodu zgodnego z zainteresowaniami, to pracodawcy stanowczo 

wskazują, że podjęta decyzja musi być racjonalna. Nieraz odwołują się nawet do swoich 

własnych wyborów edukacyjnych i – jeśli tamte były w ówczesnych warunkach racjonalne – 

podkreślają, że uważają je za słuszne. Jednocześnie wymagają przy tym od młodego człowieka 

ogromnej wiedzy o możliwościach, jakie przed nim stoją. Nie można bowiem mówić 

o racjonalnym wyborze bez wyczerpującej wiedzy przedmiotowej: 

Jeżeli racjonalnie ma wybierać, to musi obejrzeć, w którą stronę świat się rozwija, 

w jakich dziedzinach ma szansę znaleźć pracę i popatrzeć na rynek pracy, jaki jest 

teraz, ewentualnie perspektywiczny i zgodnie z tym wybierać. Ja powiadam, że 

można kończyć studia, jako rzecz dodatkową, to, co hobbistycznie, co mnie 

interesuje, czym się interesuję. Natomiast, jak mam się przygotować do życia i mam 

z tego żyć, to muszę wybrać coś, co da mi możliwość funkcjonowania i zatrudnienia 

(pracodawca, miasto Płock, FGI branżowe). 

Jeden z badanych słusznie jednak zauważa, że warunki tej „pełnej wiedzy” nie są uczniom 

zapewnione. W ważnym momencie podejmowania decyzji nie mają odpowiedniej wiedzy. W 

jego opinii promuje się tylko korzyści związane z wykonywaniem konkretnego zawodu, ale już 

nie zwraca się uwagi na jego wady, trudności związane z jego wykonywaniem. Mówi: 

Poszliśmy na zarządzanie, proszę mi wierzyć, to było takie nowoczesne, wszyscy na 

zarządzanie. Powinniśmy odejść od tych głupich takich, wpajania młodzieży, że on będzie 

menadżerem. To jest takie modne, menadżer. A kto to jest? Facet z depresją, bo on wraca w 

nocy do domu, żona ma problem, bo nie ma ojca w domu, awantury, ale on jest menadżerem 

(pracodawca, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

 

6.2. Instytucje rynku pracy 

6.2.1. Ocena sytuacji szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności 

Przedstawiciele instytucje rynku pracy (powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji 

zatrudnienia) pytani o młodych pracowników, koncentrują się na absolwentach uczelni 

wyższych. Opinie o nich są zazwyczaj negatywne. Jeden z badanych, mówiąc o absolwentach 

szkół wyższych, używa nawet sformułowania „oszukani przez oświatę”. To ten problem – 

kształcenie ogólne, a później wyższe – jest dla przedstawicieli instytucji zatrudnienia 

problemem, a nie kształcenie zawodowe. Jest to pierwszy istotny wniosek wypływający z 

analizy ich wypowiedzi.  

Wnioskiem płynącym z powyższych rozważań jest podkreślenie roli, jaką w wyborach 

edukacyjnych powinna odgrywać wiedza o świecie pracy: zawodach, stanowiskach, 

branżach, oczekiwaniach pracodawców, jak również konsekwencjach wyboru pewnych 

ścieżek kariery. 
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Nie oznacza to bynajmniej, że przedstawiciele instytucji runku pracy oceniają sytuację 

w szkolnictwie zawodowym jako dobrą. Z jednej strony wskazują, że szkoły zawodowe 

kończy mniej osób niż kiedyś, ale co istotniejsze uważają, że absolwenci kończący 

szkoły zawodowe wcale nie są przygotowani do wykonywania zawodu. W efekcie 

jeszcze trudniej jest znaleźć osobę, która odpowiadałaby wymaganiom stawianym kandydatom 

przez pracodawcę. Jeden z przedstawicieli powiatowego urzędu pracy mówi: 

Co z tego, że skończy 30 osób daną szkołę, daną klasę, jak pani będzie szukała dla pracodawcy 

odpowiedniego kandydata, przetrzepie Pani tych 30 kandydatów i się okaże, że nie ma żadnego 

(przedstawiciel służb zatrudnienia, Płock, FGI branżowe).  

Co interesujące, dla przedstawicieli agencji zatrudnienia istotnym problemem jest niezdawanie 

przez uczniów szkół zawodowych egzaminów zawodowych. Jest to ciekawe o tyle, że sami 

pracodawcy nie zwracali uwagi na posiadanie przez kandydata do pracy dyplomu 

potwierdzającego zdanie tego egzaminu, a agencje zatrudnienia można przecież uznać za ich 

reprezentantów. Dla badanych przedstawicieli instytucji rynku pracy jest to jednak istotny 

problem. Jak mówi jeden z badanych pracowników powiatowego urzędu pracy: 

Ja myślę, że się zmieniło też podejście uczniów, bo jeżeli ktoś kiedyś wybierał kierunek 

zasadniczą szkołę zawodową czy inną, to starał się ją ukończyć i z jakimś tam efektem. W tej 

chwili mamy masę przypadków, gdzie trafiają do nas absolwenci szkół zasadniczych 

zawodowych, którzy nawet nie podchodzą do egzaminu zawodowego, tak że ich podejście tutaj 

jest w ogóle, nawet, jeśli wybierali szkołę nastawioną na zdobycie zawodu w efekcie pod 

koniec nie podchodzą do obrony zawodu to także o czymś świadczy (przedstawiciel 

służb zatrudnienia, Płock, FGI branżowe). 

Powyższa wypowiedź wskazuje, że stosunek młodych ludzi do egzaminów zawodowych 

odzwierciedla podejście do wybranej przez nich ścieżki kariery. Niezdawanie egzaminu 

zawodowego może świadczyć o tym, że absolwent nie chce wykonywać rzetelnie i z sercem 

wybranego zawodu. Natomiast hipotezę o niestawianiu wymogu posiadania egzaminów 

zawodowych przez samych pracodawców potwierdza przedstawiciel szkoły zawodowej. Mówi: 

Pracodawca wstał i powiedział, szef takiej dużej organizacji pracodawców powiedział, przyznał 

się do tego, że on nie wie, że uczniowie w szkołach technikalnych i zawodowych kończą 

uczelnie zawodowe. O czym my rozmawiamy!? Że dla nich ważniejsze są tam jakieś inne 

certyfikaty, reszta się w ogóle nie liczy (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto Radom, FGI 

branżowe). 

Wypowiedź ta wskazuje na brak wiedzy wśród pracodawców o tym, czego uczą się uczniowie 

szkół zawodowych, jakie nabywają umiejętności, w jaki sposób są one potwierdzane. Egzaminy 

zawodowe natomiast nie mają rangi certyfikowanych egzaminów branżowych, nie są 

postrzegane przez pracodawców jako ważne.  
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6.2.2. Obserwowane i pożądane sposoby wyboru szkoły przez absolwentów gimnazjów 

Absolwenci gimnazjów, ale i szerzej – młodzież w ogóle – to w oczach badanych osoby bez 

pomysłu na siebie, bez pomysłu na przyszłość. Jeden z badanych wprost mówi: Nikt z nich nie 

myśli o przyszłości, to na pewno, tylko dzień dzisiejszy (przedstawiciel służb zatrudnienia, Płock, 

FGI branżowe). Młode osoby widziane ich oczyma to osoby znajdujące się w stanie letargu, 

bujające gdzieś w obłokach.  

W kontekście wyborów edukacyjnych, a później zawodowych dokonywanych przez młode 

osoby, można zaobserwować pewien rozdźwięk w wypowiedziach respondentów. Zgadzają się 

oni z powszechnie panującą opinią, że zawód musi się wiązać z zainteresowaniami. 

Jednocześnie stwierdzają deficyt zainteresowań. Pytając młode osoby, z którymi mają kontakt 

(a mają go w zdecydowanej większości z absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, a nie 

gimnazjów), często spotykają się z zupełnym brakiem zainteresowań. Rozumują więc 

następująco: jeśli młodzież poszukująca pracy, zgłaszająca się do powiatowych urzędów pracy i 

prywatnych agencji zatrudnienia, nie ma zainteresowań, to jak ma je mieć gimnazjalista? 

Badani tak mówią o deficycie zainteresowań:  

To jest kwestia tego, czy nieraz na zajęciach, czy w indywidualnej pracy pytamy o to, jakie mają 

umiejętności, to już żaden nie odpowie, natomiast pytamy o coś takiego dla nas prozaicznego, 

o zainteresowania i młodzi ludzie nie mają zainteresowań (przedstawiciel służb zatrudnienia, 

Płock, FGI branżowe).  

  

Przedstawiciele różnorodnych środowisk zauważają, że młodzież ma kłopoty ze 

zdiagnozowaniem swoich zainteresowań, a więc zapewne też swoich mocnych stron. 

Wyraźnie wskazuje to na potrzebę wsparcia młodzieży w zdiagnozowaniu swoich 

predyspozycji czy upodobań.  

Może to wskazywać na dwie możliwości: albo egzaminy zawodowe nie sprawdzają 

rzeczywistych umiejętności (przesłanką do tego jest np. opisowa forma praktycznej 

części egzaminu, zamiast rzeczywistego wykonania zadania), albo też pracodawcy nie 

mają odpowiedniej wiedzy o funkcji egzaminów (przesłanką są stwierdzenia 

pracodawców o tym, że nie wiedzą o takich egzaminach lub nie wiedzą, czemu one 

służą). Wskazuje to na dwa kierunki działań, które trzeba podjąć: 

 Zmiana formuły egzaminu na praktyczną, czyli rzeczywiste wykorzystanie 

umiejętności do wykonania zadania, zamiast opisywania, jak zadanie trzeba 

wykonać; 

 Promocja egzaminów zawodowych wśród pracodawców jako gwarancji 

posiadania przez absolwenta konkretnych umiejętności. 

Trzeba zauważyć, że zastosowanie tylko jednego z działań może nie być skuteczne. 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

130 

 

6.3. Przedstawiciele systemu edukacji 

6.3.1. Ocena sytuacji szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności 

Szkoła jest kluczowym elementem systemu edukacji. Po ukończeniu gimnazjum uczeń może 

wybrać między kształceniem ogólnym a zawodowym (lub też połączyć oba tryby, wybierając 

technikum). O ile kiedyś wybór ten zapadał po ósmej klasie szkoły podstawowej, obecnie jest 

dokonywany po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjum. W opinii przedstawicieli szkół 

zawodowych kluczową zmianą, jaka nastąpiła na przestrzeni ostatnich lat jest zwiększenie się 

odsetka uczniów wybierających kształcenie ogólne. Licea – niegdyś elitarne – przestały 

przebierać w kandydatach. Jedna z osób mówi: 

Jak pamiętam, to zawsze było, że do zasadniczej szły dzieci słabsze, a teraz się okazuje, że 

wszystkie dzieci nadają się do liceum. (…) Do technikum, do liceum. A te dzieci po prostu 

naprawdę mają i opóźnienia powiedzmy takie rozwojowe różne, różne sytuacje (przedstawiciel 

szkoły zawodowej, miasto Radom, FGI branżowe). 

Za uczniem idzie subwencja oświatowa, a licea wykorzystują duże zainteresowanie ich ofertą 

i nadziejami, jakie wiążą rodzice z wysłaniem dziecka do liceum ogólnokształcącego. Z punktu 

widzenia samorządu ważny jest czynnik ekonomiczny – kształcenie ogólne jest tańsze. Jest to 

obecnie szczególnie ważne w obliczu niżu demograficznego i perspektywy zwolnień w edukacji. 

Jedna z badanych osób (reprezentujących szkołę zawodową) tak to opisuje:  

Każda szkoła chce przetrwać. I licea chcą przetrwać. I te słabsze [licea] też chcą przetrwać. I 

też wszystkich przyjmą, z najmniejszą ilością punktów. Wszystkich przyjmą. Oni chcą pracować. 

Wiedzą, że jak moje liceum padnie, to znaczy, że ja nie mam pracy. Gdzie ja pójdę do pracy? 

Gdzie? Kto mi zaproponuje pracę? Więc oni wszystko robią, żeby te licea były… (przedstawiciel 

szkoły zawodowej, miasto Radom, FGI branżowe). 

Ta sama osoba przyznaje po chwili, że szkoły zawodowe nie mają czym zachęcić ucznia. Licea 

dają nadzieję na studia i pracę umysłową. Szkoła zawodowa nie może nawet udowodnić, że 

nauczy zawodu. Badany mówi: Robimy wszystko, żeby tym uczniom pokazać: zobaczcie, mamy 

takie fajne zaplecza, mamy tu pracownie. A guzik mamy. Do „dobrego i atrakcyjnego” 

wyposażenia liceum wystarczy pracownia komputerowa, w szkole zawodowej potrzebne są 

drogie, profesjonalne urządzenia. Przedstawiciele szkół skarżą się, że od władz oświatowych 

otrzymują tylko instrukcje opisujące pożądany efekt finalny, ale nikt im nie pomaga w jego 

osiągnięciu. Otrzymują materiały i wysyłani są na szkolenia, a gdy już mija termin 

wprowadzania zmian, całą pracę muszą wykonać sami. Jedna z osób mówi: 

Ci, którzy by nam powinni pomóc finansowo, doposażyć stanowiska egzaminacyjne, twierdzą 

tylko, podadzą nam na papierze, proszę bardzo, wykaz, co my mamy kupić i co zapewnić na te 

stanowiska pracy. Tylko nam pozostawiają: róbcie, co chcecie (przedstawiciel szkoły 

zawodowej, miasto Radom, FGI branżowe). 

Szkoły przyznają się do walki o ucznia, który staje się klientem, otwierając nowe, atrakcyjne 

kierunki kształcenia. Wykorzystują zjawisko mód, choć te szybko przemijają. Jeden z badanych 

mówi: 

Pojawiają się nowe zawody i chwała im za to. Zawsze jest jakieś tam urozmaicenie, 

szkoła się na tym przez rok, dwa, trzy obłowi, ale to są krótkie serie. Oczywiście część 

tam się zwolni, część się zatrudni, bo taka brutalna prawda. Albo się znowu śle na 
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podyplomówkę osobę, która przez dwa lata będzie się uczyła po to, żeby przez rok czy dwa 

pracować. Taka jest brutalna prawda w tej chwili. (…) Więc się tworzy nowe i wymyśla się 

naprawdę nieraz takie kierunki, że dech zapiera i się czeka na ucznia i mu się mówi, 

że tak i tak, to będzie dobry kierunek dla Ciebie na tą chwilę (przedstawiciel szkoły 

zawodowej, miasto Radom, FGI branżowe). 

Nie lepiej przedstawiają się kwalifikacje nauczycieli. Sami przyznają, że wielu z nich 

nigdy nie pracowało w zawodzie, którego naucza. Z jednej strony, by uczyć zawodu, 

wymaga się przygotowania pedagogicznego, a z drugiej zarobki nauczyciela są 

nieporównywalnie niższe niż wynagrodzenie, które ta osoba otrzymywałaby w normalnym 

zakładzie pracy. Tak o zatrudnianiu praktyków mówi jeden z badanych: 

Dopiero od kilku, nie wiem, dwóch czy trzech lat dyrektor może zatrudnić jako 

nauczyciela zawodu kogoś, kto jest dobrym w praktyce, a nie ma odpowiedniego 

wykształcenia, przygotowania pedagogicznego. (…) wystartuje jako stażysta, a nie 

jako nauczyciel dyplomowany. Tylko mało zarabia i po prostu to nie ma sensu. 

Przepisy nie pozwalają. Ograniczają (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto Ostrołęka, 

FGI branżowe). 

Problematyczna jest również kwestia podręczników, z których mają korzystać uczniowie szkół 

zawodowych oraz podstaw programowych, służących nauczycielom. Podręczniki – w opinii 

samych nauczycieli – nie są aktualizowane od lat, a podstawa programowa jednego przedmiotu 

nieznacznie różnią się od podstawy innego przedmiotu. Badany mówi: 

My jako nauczyciele przedmiotów zawodowych jesteśmy z niczym. Nie ma programów, nie ma 

podręczników przede wszystkim. Naprawdę totalnie nic i po prostu… (przedstawiciel szkoły 

zawodowej, miasto Ostrołęka, FGI branżowe) 

Jakimś wyjściem z sytuacji deficytu nowoczesnych urządzeń i maszyn w szkołach są praktyki. 

Podobnie jak sami pracodawcy, również nauczyciele wskazują, że przyjęcie praktykanta to dla 

pracodawcy ukryty koszt mniejszej efektywności pracownika-opiekuna. Do tego uczniowie 

przychodzą na krótko i rzadko są zmotywowani do sumiennej pracy. Pracodawcom nie opłaca 

się też „szycie pracownika na miarę przez szkołę”, bo mają dostateczną liczbę wykwalifikowanej 

kadry na rynku pracy. 

Zarzutami, z którymi często szkoły się spotykają, jest niedostosowanie oferty edukacyjnej do 

warunków rynku pracy. Sami przedstawiciele szkół wskazują jednak, że otwarcie 

kierunku kształcenia zależy przede wszystkim od liczby chętnych. Szkoły nie 

posiadają też rzetelnej wiedzy o sytuacji na rynku pracy (nie znają losów swoich 

absolwentów, nie mają żadnych informacji z powiatowych urzędów pracy o rejestrujących się 

tam absolwentach), ani nie mają rzetelnej wiedzy o aktualnie nauczanych zawodach i 

liczbie uczniów uczących się w innych okolicznych szkołach (dane w Systemie 

Informacji Oświatowej udostępniane są z dużym opóźnieniem, a korzystanie z danych 

niepublikowanych w zestawieniach wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych17). 

Skąd szkoły mają wiedzieć, w jakich zawodach kształcić? Jeden z badanych mówi: 

My, znaczy skąd szkoła, albo państwo wiecie, ile osób skończyło szkoły w danym zawodzie? I co 

się okazuje? Tych informacji praktycznie nie ma. Druga sprawa. Co się dzieje z absolwentami? 

                                                
17

 Znajomość języka programowania SQL 
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Wiedzy nie ma. Kiedyś było coś takiego i myślę, że do tego dobrze byłoby wrócić, że Urzędy 

Pracy monitorowały tych absolwentów. A tego nie ma (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto 

Radom, FGI branżowe). 

 

6.3.2. Obserwowane i pożądane sposoby wyboru szkoły przez absolwentów gimnazjów 

Pierwszą obserwacją, jaka się nasuwa w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży, jest brak 

szerszej wiedzy o systemie edukacji wśród uczniów gimnazjów, ale również wśród 

pracodawców, a po części również wśród nauczycieli (sic!). Jaka szkoła czego uczy, która 

kończy się maturą, a która nie? A jeśli szkoła bez matury, to jak ją można później uzyskać? Na 

te odpowiedzi wielu gimnazjalistów nie zna odpowiedzi, w szczególności w kontekście 

wchodzącej w życie reformy.  

W związku z ciągłymi zmianami w systemie edukacji jedyną stałą tego systemu wydaje się 

liceum i następujące po nim studia. Jest to zatem nie tylko wybór „prestiżowy”, 

odpowiadający aspiracjom dziecka i jego rodziców, ale też wybór dla nich 

zrozumiały. I tak szkoła zawodowa – zarówno technikum, jak i zasadnicza szkoła zawodowa – 

stają się szkołami drugiego wyboru. 

Tak, odczuwa się to i tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim z perspektywy młodzieży, 

dzieciaków dość często jest tak, że wybierając szkołę, właściwie trafiając do szkoły, gdzie 

wybierają, uczą się konkretnego zawodu, trafiają tam często tylko dlatego, że nie dostali się do 

ogólniaka, do liceum ogólnokształcącego (przedstawiciel szkoły zawodowej, miasto Ostrołęka, 

FGI branżowe). 

Uczniowie nie tylko nie znają alternatyw, ale nie mają poważnych źródeł informacji. Sami 

przedstawiciele szkół (odpowiadając na zarzuty nieprzystosowania oferty edukacyjnej do 

potrzeb lokalnego rynku pracy) wskazują, że dobrych źródeł informacji nie ma: 

Są też rodzice, którzy nie chcą ze mną rozmawiać, bo co ja im mogę powiedzieć? Oni wiedzą 

lepiej. Bo na przykład oni się rozpytali w rodzinie, wśród znajomych, które liceum jest dobre, to 

tam ten Jasiu pójdzie. I są jeszcze tacy rodzice, którzy trochę się krępują i sama muszę do nich 

wyjść i to są właśnie ci uczniowie, którzy tak no przechodzą sobie z klasy do klasy i oni właśnie 

idą do zawodówki (przedstawiciel gimnazjum, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych bardzo zwracają uwagę na brak doradztwa 

zawodowego w gimnazjach. Wydaje im się, że byłoby ono wręcz rozwiązaniem wszystkich 

problemów z wyborem  szkoły ponadgimnazjalnej. Zdaniem przedstawicieli szkół, doradztwo nie 

jest obecnie prowadzone na wystarczającym poziomie, brakuje nań środków, ale drzemie w nim 

ogromny potencjał. To ciekawe, bo doradcy pracujący w gimnazjach zwracają szczególną 

uwagę na rolę rodziców w całym procesie. Mówią: 

Analizując wypowiedzi przedstawicieli szkół zawodowych, można dojśc do wniosku, że 

brakuje strategicznego zarządzania kształceniem zawodowym z poziomu władz 

samorządowych (by np. unikać powielanie się zawodów w szkołach z terenu powiatu). 

Szkołom brakuje informacji zwrotnej: czy ich absolwenci znajdują pracę, czy pracują 

w zawodzie, czy zdobyli potrzebne umiejętności? 
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Ja mam takie wrażenie. Nie wiem, ja to tak odczuję, że to jest jakby takie tutaj właśnie 

scedowanie odpowiedzialności na szkołę, bo rodzice chyba są… (…) Rodzice znają najlepiej 

swoje dziecko. Znają jakieś tam jego inne sprawy oprócz tylko i wyłącznie predyspozycji. I to 

może być groźne [że się zapomina o roli rodziców – przyp. red) (przedstawiciel 

gimnazjum, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

A nawet twierdzą, że gimnazjaliści w ogóle nie są gotowi do podejmowania tak 

odpowiedzialnych decyzji: 

Poza tym gimnazjum to też może być taka przechowalnia bagażu właśnie w sensie doradztwa 

zawodowego. Bo trudno jest z maluchami rozmawiać, żeby on zrobił wgląd w siebie. On może 

na siebie popatrzeć, ale wgląd na siebie to już niekoniecznie (przedstawiciel gimnazjum, miasto 

Warszawa, FGI branżowe). 

Znamienne jest wykorzystanie słowa „maluch”, gdy mowa o 16-latkach. Sami nauczyciele 

w gimnazjum uważają, że nie należy oczekiwać od uczniów tak daleko idących deklaracji co do 

swojej przyszłości. Jak zatem mają ich do tego zachęcić, skoro sami nie wydają się przekonani? 

Osoby reprezentujące szkoły wskazują dodatkowo na problem natury technicznej. Kiedy zajęcia 

z doradztwa miałyby się odbywać? W trakcie innych lekcji nie można, bo prowadzący nie 

zrealizują programu nauczania. Wymagane są osobne zajęcia poświęcone stricte doradztwu 

zawodowemu. Badana mówi: 

Nie wiem, czy państwo jesteście świadomi, nauczyciele od 3 lat w gimnazjach i szkole 

podstawowej są rozliczane z realizacji programu nauczania. Czyli ma zrobić 100 godzin w czasie 

roku, musi 100 godzin odfajkować, dyrektorzy mają lekcje od pierwszej do setnej, tematy lekcji 

odfajkowują, czy pani to zrobiła, czy nie. Jeżeli tego nie zrobi, no to są sankcje karne, czyli 

pozbawienie [premii – przyp. red], łącznie tam ze zwolnieniem. Więc nauczyciele do czego 

dążą? Nauczyciele nie wpuszczą doradców zawodowych na lekcje (przedstawiciel instytucji 

kształcenia ustawicznego, miasto Siedlce, FGI branżowe). 

 

6.4. Władze oświatowe 

Pespektywa władz oświatowych to w dużej mierze perspektywa przedstawicieli szkół. Wynika to 

ze ścieżek zawodowych znacznej części pracowników władz oświatowych. Wielu spośród nich 

pracowało (niektórzy nadal pracują) jako nauczyciele czy nawet zarządzało szkołami. 

Nawiązując do wyżej cytowanej wypowiedzi o „Rowie Mariańskim” dzielącym szkoły i 

Wypowiedzi przedstawicieli szkół pokazują, że ważnymi elementami w podejmowaniu 

decyzji przez uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych jest doradztwo zawodowe, 

któremu jednak trzeba w szkole stworzyć odpowiednie warunki (np. przeznaczyć na 

nie dodatkowe godziny czy realizować je na godzinach wychowawczych). Sami 

doradcy zwracają uwagę na rolę rodziców – najpierw w diagnozowaniu predyspozycji 

ucznia, a potem w podejmowaniu decyzji. Można jednak odnieść wrażenie, że sami 

nauczyciele nie dostrzegają swojego potencjału we wsparciu procesu decyzyjnego 

uczniów. Niepokoić może również fakt swoistej infantylizacji młodzieży i postrzegania 

jej przez nauczycieli jako osób niezdolnych do refleksji nad sobą i otaczającą go 

rzeczywistością.  
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ministerstwo, można uznać, że władze oświatowe – głównie te lokalne – stają na tym samym 

brzegu rowu co szkoły. 

 

6.4.1. Ocena sytuacji szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności 

Czy szkolnictwo zawodowe ma się koncentrować na kształceniu poszczególnych kwalifikacji, czy 

jednak powinno przede wszystkim kłaść nacisk na wychowanie młodzieży? Pracodawcy w toku 

wywiadów traktują szkołę jako „fabrykę” absolwentów z kwalifikacjami. I uważają, że szkoły się 

z tego nie wywiązują, tak jak powinny. Wychowanie uważają już za zadanie rodziny i szkołom 

ponadgimnazjalnym takich oczekiwań nie stawiają. Same szkoły uważają przychodzących do 

nich uczniów jako tych gorszego sortu, tych, którym nie udało się dostać do liceum (nawet tego 

najgorszego), trudno im ich zatem wychowywać. A oczekiwaniom pracodawców nie są w stanie 

sprostać, gdyż nie mają właściwego zaplecza dydaktycznego i odpowiednio wykwalifikowanych 

kadr do realizacji programu. 

W opinii władz oświatowych szkoła zawodowa ma nie tyle wychowywać (tu kluczową rolę ma 

odgrywać rodzina), co uświadamiać. W pierwszej kolejności uczeń powinien zrozumieć, że przez 

długie lata, kiedy będzie funkcjonował na rynku pracy, musi wykazywać się elastycznością , 

a wybór zawodu dokonany po gimnazjum często nie przesądza o całym życiu. Jest to zatem 

priorytet zgodny z oczekiwaniami samych pracodawców, którzy mimo iż poszukują 

wąsko wyspecjalizowanych pracowników, to cenią sobie również umiejętność 

adaptacji do stanowiska pracy. Jeden z przedstawicieli władz oświatowych mówi: 

Ważne jest to, co pani powiedziała: przekazanie tej młodzieży tej świadomości, że to jest tylko 

początek jakiegoś etapu życiowego, więc te umiejętności, kompetencje miękkie, 

dostosowywanie się do różnych zmieniających się warunków i przekonanie niestety do tego, że 

trzeba będzie się uczyć przez całe życie. Bo jak się trafi praca taka czy inna, to nie będzie 

można długo czekać (przedstawiciel władz oświatowych, miasto Ciechanów, FGI branżowe) 

Władze oświatowe przyznają rację nauczycielom – w końcu wielu z nich osobiście pracowało 

w szkołach – gdy ci uskarżają się na zaplecze techniczne, trudności w zatrudnieniu praktyków 

do nauki zawodu. Ich zdaniem jest źle: 

Brakuje specjalistów, nauczycieli. Brakuje bazy (przedstawiciel władz oświatowych, miasto 

Ciechanów, FGI branżowe). 

Przyznają również, że egzaminy zawodowe skupiają wiele uwagi i środków: niejednokrotnie 

nauczyciele muszą koncentrować się na przygotowywaniu uczniów do egzaminu, a nie na 

realizowaniu bieżącego materiału, zaś sam egzamin często nie sprawdza tego co powinien. 

Mówią: 

Nikt tego nie będzie od nich wymagał. Tu jest problem największy. (…) My już z góry wiemy. 

Dla nich [egzamin] może być skomplikowany, ale w rzeczywistości w życiu im się do niczego nie 

przyda (przedstawiciel władz oświatowych, miasto Ciechanów, FGI branżowe). 

Władze oświatowe wskazują na problem jakości informacji uzyskiwanej z Powiatowych Urzędów 

Pracy i wytykają ich braki. Jedno to brak wiedzy o ofertach, które do urzędu pracy nie trafiły. 

Drugie to metodologia wyliczania zawodów deficytowych i nadwyżkowych.  
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Istotnym głosem, który pojawił się na spotkaniu z przedstawicielami władz oświatowych, a nie 

pojawił na spotkaniu z przedstawicielami szkół, jest postulat kształcenia nie tylko pod 

kątem lokalnego rynku pracy. W opinii jednej z badanych trzeba w końcu zmienić 

perspektywę patrzenia. Mówi: 

Dlatego też trzeba kształcić nie tylko [dla] lokalnego rynku pracy. (…) Ja uważam, że jest sens 

kształcenia i my dojdziemy do tego, do czego doszły społeczeństwa zachodnie – do mobilności. 

U nas człowiek przywiązany do tego mieszkania jak chłop pańszczyźniany do swojej ziemi, do 

tego swojego miejsca. Ale to się zmieni, wykształcimy tutaj u nas jakiegoś tego technika, 

choćby od hodowli koni, prawda, i on sobie znajdzie tą hodowlę gdzieś tam w Płocku. Poszuka, 

znajdzie i się przeniesie tam, powiedzmy będzie żył tam pięć czy dziesięć lat. Do tego dojdziemy 

nie wiem, kiedy (przedstawiciel władz oświatowych, miasto Ciechanów, FGI branżowe). 

Jednakże wyniki badania ilościowego i jakościowego wśród uczniów pokazują, że 

przedstawiciele młodego pokolenia cechują się dużą akceptacją dla mobilności na tym etapie 

życia. Sądząc po wynikach innych badań, mobilność spada wraz z wiekiem.  

 

6.4.2. Obserwowane i pożądane sposoby wyboru szkoły przez absolwentów gimnazjów 

Władze oświatowe postrzegają sposób podejmowania decyzji przez gimnazjalistów w sposób 

podobny do przedstawicieli innych badanych grup. I tu również dyskusja zaczyna się od 

ogromnego zainteresowania liceami, przytacza się przykład studentów zarządzania, którzy nie 

mają później czym zarządzać i w efekcie zasilają rzesze bezrobotnych. Cześć badanych uważa, 

że gimnazjaliści podejmą decyzje według zainteresowań – choć można sądzić, że nie jest to 

powszechna opinia; część twierdzi, że wybór szkoły jest zupełnie przypadkowy, podyktowany 

opinią kolegów. Dobrze obrazuje to wymiana zdań między dwoma uczestnikami wywiadu: 

B1: Na pewno uczniowie podejmują jakąś decyzję pod względem swoich zainteresowań. To, co 

zasugerują rodzice, ale bardzo dużo, bo tam, gdzie kolega. 

B2: Nie są zainteresowani. A gdzie! A bo kolega. A później mówi, a po co ja przyszedłem? Ja nie 

jestem w ogóle tym zainteresowany. No, ale kolega szedł, no i będzie nam, będzie nam raźniej 

(przedstawiciele władz oświatowych, miasto Radom, FGI branżowe). 

Przedstawiciele władz oświatowych przyznają, że gimnazjaliści nie mają wiedzy o systemie 

edukacji. Otwiera to pole do popisu szkołom, którym nie zawsze jest na rękę rzetelne 

poinformowanie ucznia o możliwościach, jakie daje skończenie ich szkoły. Jeśli zatem 

uczniowie traktują prezentacje przedstawicieli szkół jako źródło wiedzy o samym zawodzie czy 

ogólniej o perspektywach (a jak wynika z wywiadów z uczniami, często tak jest), to nie jest to 

pożądany stan rzeczy. Jeden z badanych – na przykładzie liceum ogólnokształcącego – tak 

opisują tą praktykę: 

Odpowiedni marketing. To co ja panu powiem. Jeżeli ja pójdę do szkoły wojskowej, do 

wojskowego tego profilu wojskowego, to ja się dostanę łatwiej do szkoły wojskowej. Nic 

bardziej błędnego. Każda ta szkoła, każde to LO kończy się maturą, tylko i wyłącznie. To jest 

LO. Oni mają, owszem, więcej jakichś zajęć. Samoobrony, jakiegoś strzelania, że tak się wyrażę, 

takiej otoczki wokół tego. Chodzą sobie w mundurkach, ładnie się bawią, ale mimo wszystko 

finałem skończenia szkoły jest świadectwo maturalne (przedstawiciel władz oświatowych, 

miasto Radom, FGI branżowe). 
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Inaczej niż w wywiadach z pracodawcami czy przedstawicielami szkół, w wywiadach z władzami 

oświatowymi częściej pojawia się wątek doradztwa zawodowego, rozumianego nie tylko jako 

badanie preferencji, ale również dostarczanie wiedzy o różnych zawodach i „odczarowywanie” 

tych, które niegdyś budziły negatywne skojarzenia, a dziś dzięki automatyzacji pracy zmieniły 

swój charakter (np. prace fizycznie wyczerpujące bądź brudne). Działania te należy kierować nie 

tylko do uczniów, ale i do ich rodziców. Jeden z przedstawicieli władz oświatowych mówi: 

Jakie są słabe strony w tej chwili szkolnictwa zawodowego w Polsce? Co jest słabością waszym 

zdaniem szkolnictwa zawodowego? Na pewno żeśmy sobie powiedzieli, mała świadomość i taka, 

takie zorientowanie w tym, społecznie, tak? Znaczy generalnie pamiętam, jak się spotykałem z 

rodzicami. Czego byście chcieli dla swoich dzieci się pytałem, bo oni mówią, że 

lekkiej, łatwej i przyjemnej pracy. Ale jaka to jest? Jak to wygląda? Na urzędnika, siedzieć 

za biurkiem, nic tam nie robić tylko papiery przekłada, tak? Takie wyobrażenie jak gdyby rodzice 

mają. Na pewno nie fizycznie, na pewno nie rękami, tylko bardziej głową. Wszystkim się 

wydaje, że praca głową jest lżejsza od pracy fizycznej (przedstawiciel władz oświatowych, 

miasto Radom, FGI branżowe). 

Można zatem zauważyć, że młodzież kieruje się w swoich wyborach nie tyle wiedzą, co 

stereotypami. Należy podkreślić, że dotyczy to również rodziców.  

Kolejnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, by uczniowie mieli szansę podjąć racjonalna 

decyzję, jest zapewnienie im doradztwa zawodowego oraz środków finansowych na jego 

realizację. Przedstawicielka starostwa powiatowego mówi: 

Ja bym pilnowała jakości tego doradztwa zawodowego. Od kilku lat teraz jest taka moda – 

przynajmniej ja tak to odbierałam – na doradztwo zawodowe. Nauczyciele, jak dostają jakieś 

tam dofinansowania na studia podyplomowe, no to wtedy ileś osób ze szkoły na doradztwo 

zawodowe. No i sobie pokończyli. U mnie akurat jest kilka osób co to pokończyli. No i nikt tej 

wiedzy nie wykorzystuje, to nie funkcjonuje. Bo jeśli nie ma pieniędzy na to w szkołach... 

(przedstawiciel władz oświatowych, miasto Ciechanów, FGI branżowe). 

Przy tych wszystkich zastrzeżeniach władze oświatowe dają podobną jak inne badane grupy 

receptę na postulowany sposób wyboru szkoły ponadgimnazjalnej: kierować się 

zainteresowaniami, a praca ma sprawiać przyjemność. Jedna z badanych tak to widzi: 

Ludzie, wybierając zawód, myślą rynkiem pracy, ale też muszą jakoś z tymi swoimi wartościami 

skonfrontować. Czyli [potrzeba – przyp. Red.] troszkę zajęć w kierunku określenia swoich 

wartości, określenia swoich zainteresowań. Żeby też dziecko sobie uświadomiło, że praca 

powinna sprawiać przyjemność (przedstawiciel władz oświatowych, miasto Warszawa, FGI 

branżowe).  

 

 

Badani przedstawiciele władz oświatowych wskazują również na dużą rolę doradztwa 

zawodowego w określeniu predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjów, zwracają 

jednak uwagę, że liczy się również jakość doradztwa.  
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6.5. Inne podmioty związane z rynkiem pracy 

6.5.1. Ocena sytuacji szkolnictwa zawodowego i jego skuteczności 

Inne podmioty związane z rynkiem pracy to m.in. organizacje pracodawców czy organizacje 

pozarządowe realizujące projekty skierowane do młodzieży. W wypowiedziach ich 

przedstawicieli pojawiają się te same wątki, co w innych grupach. Szkolnictwo zawodowe ma 

złą sławę, brakuje zaplecza, a czasem nawet wykwalifikowanych kadr. Skupiając się jednak na 

cechach charakterystycznych dla tej grupy podmiotów, można stwierdzić, że tu szczególnie 

ciekawe uwagi wyrazili przedstawiciele pracodawców. Warto zwrócić uwagę na dwa wątki. 

Pierwszym poważnym problemem, jaki sygnalizują, jest problem nawiązania współpracy ze 

szkołami. I nie wynika to ze złej woli dyrekcji szkoły, a z przepisów, które ograniczają ich pole 

działania czy wręcz to działanie uniemożliwiają. Równocześnie przedstawiciele pracodawców 

przyznają, że trzeba coś zrobić z plagą pseudo-praktyk w zakładach pracy. Tak długo, jak 

praktyki nie będą prawdziwymi praktykami, podczas których uczeń może przyuczyć się do 

zawodu, tak długo nie będzie możliwe skuteczne szkolnictwo zawodowe:  

To jest fikcja, oni podają kawę, więc nie ma co ukrywać, że po tej stronie jest też to wina 

pracodawców (przedstawiciel innych podmiotów rynku pracy, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

Inną rzeczą – wymagającą zmiany sposobu myślenia u samych pracodawców – jest 

zaakceptowanie faktu, że pracownik (niekonieczne młody absolwent szkoły zawodowej) musi 

przejść w zakładzie pracy szkolenie na dane stanowisko. Nie może znać się na obsłudze 

specjalistycznych urządzeń, to starszy stażem pracownik powinien go do nich przyuczyć. 

I ostatnia rzecz, Niemcy zdali sobie sprawę, że w wielu zawodach, szczególnie 

specjalistycznych, technicznych wąskich, to jest tak wąska działka, że nie ma innego 

rozwiązania, musi pracodawca szkolić (przedstawiciel innych podmiotów rynku pracy, miasto 

Warszawa, FGI branżowe). 

Drugim istotnym wątkiem jest fakt, że podobnie jak pracodawcy, i władze oświatowe, i 

przedstawiciele innych podmiotów związanych z rynkiem pracy mówią o potrzebie kreowania u 

uczniów – już w szkole – elastyczności rozumianej jako łatwe przystosowywanie się 

do zmian na rynku pracy (np. poprzez przekwalifikowanie się) oraz kompetencji 

miękkich, bardziej niż skupiania się na umiejętności wykonywania konkretnych czynności, 

obsługi konkretnych maszyn. Jedna z osób mówi: 

Powiedziałabym, że jednak znacznie ważniejsze jest po pierwsze to, że te osoby rzeczywiście 

nie mają tych miękkich kompetencji, czyli takich pracowniczych kompetencji, poczucia 

odpowiedzialności, punktualności. Cała masa rzeczy i właśnie takich umiejętności społecznych 

i na to powinien być położony nacisk (…), a druga rzecz niezmiernie ważna, że powinno być 

elastyczne podejście do zawodu, czyli tu się uczę jakiegoś zawodu (przedstawiciel innych 

podmiotów rynku pracy, miasto Warszawa, FGI branżowe). 
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6.5.2. Obserwowane i pożądane sposoby wyboru szkoły przez absolwentów gimnazjów 

Opinie przedstawicieli podmiotów rynku pracy na temat sposobu podejmowania decyzji 

edukacyjnych przez gimnazjalistów są zbieżne z opiniami innych badanych grup. Ich zdaniem 

uczniowie wybierają szkołę taką jak ich znajomi, brakuje im wsparcia na tym etapie (zarówno ze 

strony rodziców, jak i profesjonalnych doradców). Co ważne, podkreślają, że doradztwo to nie 

tylko wyznaczanie zawodu zbieżnego z zainteresowaniami, ale pokazanie na czym, w 

praktyce, polega wykonywanie różnych zawodów. W kontekście doradztwa pojawiają się 

nowe zagadnienia o charakterze praktycznym. Część osób uważa, że nauczyciele nie powinni 

zajmować się doradztwem. Jedna z osób mówi:  

Ale z nieznanych przyczyn uważa się, że nauczyciel zrobi to lepiej, tylko, że on wie to z teorii, on 

w tym nie pracuje. (…) To jest moja opinia i oczywiście zawsze ktoś się może przekwalifikować. 

Ale, jeżeli ktoś jest w państwowym systemie płacy, on nie ma pojęcia o tym, jak działa rynek, 

poza tym, co słyszy w telewizji, czyta w gazetach, on nie wie, on może się domyślać, ale to nie 

jest praktyka (przedstawiciel innych podmiotów rynku pracy, miasto Warszawa, FGI branżowe). 

Choć w mniej skrajnej formie wątek demonopolizacji szkół (ale też powiatowych urzędów pracy) 

pojawia się również w wypowiedziach innych badanych. W toku wywiadów pojawiły się kwestie 

dotyczące konieczności prowadzenia doradztwa, ale i zadbania o właściwy PR doradztwa, by nie 

kojarzyło się ono tylko z pomocą świadczoną osobom bezrobotnym (w PUP), ale stanowiło 

integralny element planowania kariery. Na wypowiedzi takie jak ta poniższa należy jednak 

patrzeć przez pryzmat grup interesów, innych podmiotów, które doradztwo chcą realizować.  

Doradztwo zawodowe też często kojarzy się z jakąś procedurą urzędową niż z taką współpracą 

z profesjonalnym „pomagaczem". Myślę, że może trochę czasu potrzeba na to, żeby ten proces 

przebiegał, ale też, żeby doradztwo się upowszechniło i realizowane było przez różne podmioty, 

co zapewne pozwoli też na odnalezienie się, bo różne osoby się odnajdują w różnych miejscach, 

instytucji, szkole, organizacji pozarządowej, to też pomysł jest na to, żeby rozczłonkować, żeby 

nie było monopolu na realizację (przedstawiciel innych podmiotów rynku pracy, miasto 

Warszawa, FGI branżowe). 

Przedstawiciele innych podmiotów związanych z rynkiem pracy opowiadają się za szukaniem 

złotego środka, łączenia zainteresowań z wyborem takiego zawodu, by jego wykonywanie 

przynosiło satysfakcjonujące dochody. 

I raczej postawiłabym z jednej strony na to, jakie ma możliwości, jaki potencjał drzemie w tym 

człowieku w odniesieniu do tego, jakie są realia (przedstawiciel innych podmiotów rynku pracy, 

miasto Warszawa, FGI branżowe). 

Oznacza to, że szkoły zawodowe, obok dostarczania kwalifikacji, powinny skupić się 

na uniwersalnych pożądanych przez pracodawców kompetencjach, są to m.in. tzw. 

kompetencje miękkie, np. praca w grupie, zdolności interpersonalne, ale też 

kompetencje osobiste, jak np. punktualność, uczciwość, które w szkołach zawodowych 

(choć należy zauważyć problem jest szerszy i nie dotyczy tylko szkół zawodowych) nie 

są kształcone na dostatecznym poziomie.  
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6.6. Podsumowanie 

Celem edukacji jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale również kształtowanie 

postaw i wartości. Praktycznie żadna z grup zaproszonych na panele branżowe nie zwraca na 

to uwagi. I choć pracodawcy wskazują na roszczeniowe postawy młodych pracowników i ich 

niski poziom kompetencji społecznych, a szkoły zawodowe sądzą, że idą do nich uczniowie „z 

drugiego sortu”, którym się nie udało dostać gdzie indziej, wątek wychowywania młodzieży nie 

jest akcentowany lub wręcz nie pojawia się wcale.  

Zadaniem szkoły – tak w opinii pracodawców, jak i władz oświatowych – jest uświadamianie 

uczniów, że ich decyzja o wyborze zawodu nie rozstrzyga o całej ich przyszłości. Uczniów należy 

informować o tym, jakie kompetencje są istotne, by dobrze funkcjonować na rynku pracy oraz 

że powinni pamiętać o możliwości zmiany kwalifikacji. Konsekwencją tego powinno być 

informowanie uczniów, jak mogą to zrobić. Pracodawcy w szczególności zwracają uwagę, by 

program realizowany w szkole był skonstruowany w ten sposób, by to przekwalifikowywanie 

umożliwiał. Można sądzić, że takie podejście ma się zrealizować dzięki wprowadzanym w 

systemie szkolnictwa zawodowego zmianom. 

Poszukując rozwiązania tego problemu, wszyscy badani zgodnie wskazują na konieczność 

prowadzenia rozbudowanego systemu doradztwa zawodowego. Doradztwo powinno świadczyć 

usługi polegające na dopasowaniu predyspozycji do zawodów, ale i wskazać, na czym dokładnie 

polega jego wykonywanie. Konieczne jest również uświadomienie uczniom, jakie mają 

alternatywy (jakie są typy szkół, czym się od siebie różnią) oraz opisanie sytuacji na rynku 

pracy. Jednak przedstawiciele samych szkół gimnazjalnych są najmniej przekonani, że to 

wystarczy. Traktują oni uczniów z większą niż inni pobłażliwością, mniej skłonni są wymagać od 

nich poważnych i dojrzałych decyzji.  

Wszyscy – łącznie z samymi szkołami zawodowymi – wskazują, że system edukacji zawodowej 

w Polsce jest w bardzo złym stanie. Brakuje sprzętu, brakuje ludzi. Silną – i nie zawsze uczciwą 

konkurencją – są licea ogólnokształcące, które przyjmują praktycznie wszystkich chętnych. 

Należy jednak wskazać, że choć jest wiele informacji o złej sytuacji w szkołach zawodowych, to 

trudną sytuację na rynku pracy mają młodzi absolwenci szkół wyższych (szczególnie dużo o tym 

mówią przedstawiciele instytucje rynku pracy).  

Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów wydaje się być większe zaangażowanie 

pracodawców w proces edukacji. Można by to osiągnąć np. poprzez wprowadzenie rozwiązań, 

które zachęciłyby pracodawców do przyjmowania praktykantów i realizowania z nimi 

właściwego programu praktyk, a także promowanie tego typu postaw. To wymaga z jednej 

strony zmiany przepisów, z drugiej wynagradzania pracodawców. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i organizacji pracodawców wskazują na ważny 

wątek: doradztwo zawodowe to nie tylko określanie predyspozycji, ale również dostarczanie 

wiedzy o świecie pracy. Dlatego też doradca, który wykonywał również inne zawody, jest 

szczególnie wartościowy. Można wręcz sądzić, że zawód doradcy zawodowego jest dobrym 

zawodem dla osób, które chcą się przekwalifikować.  
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7. Postulowane sposoby podejmowania decyzji przez uczniów 

- wnioski i rekomendacje 

Najważniejszym efektem niniejszego badania jest wypracowanie modelowej ścieżki 

podejmowania decyzji przez uczniów ostatnich klas szkół  gimnazjalnych. Celem opracowania 

modelowej ścieżki jest dostarczenie rekomendacji, dzięki którym uczniowie będę mogli bardziej 

świadomie i racjonalnie dokonywać wyborów edukacyjnych, a osoby z ich otoczenia - rodzice, 

nauczyciele - skuteczniej zachęcać do podejmowania racjonalnych decyzji. Model ma również 

znaczenie dla instytucji odpowiadających za kształcenie młodzieży. 

By móc zaproponować modelową ścieżką na początek prezentujemy założenia, na podstawie 

których został opracowany model:  

1) Pierwszym głównym wnioskiem z niniejszego badania jest przyjęcie jako postulowanego 

rozwiązania procesu decyzyjnego zbliżonego do modelu podejmowania decyzji przez 

uczniów z segmentu "zdecydowanych", a więc decyzja podejmowana jest zgodnie z 

posiadanymi przez ucznia predyspozycjami.  

2) Wybór dokonywany jest przez ucznia, a dorośli - rodzice, nauczyciele, doradcy 

zawodowi wspomagają go w podejmowanych decyzjach. Przyjęcie takiego założenia 

wynika z przeprowadzonych badań empirycznych, które pokazują, że w chwili obecnej 

takie postępowanie jest ma charakter normy społecznej.   

3) Dokonywany wybór powinien opierać się na modelu racjonalnego wyboru zatem: 

a. Uczeń powinien posiadać możliwie szeroką wiedzę o ofercie edukacyjnej, 

b. Uczeń powinien posiadać możliwie szeroką wiedzę o świecie pracy: zawodach, 

branżach, ale również szansach znalezienia zatrudnienia po ukończeniu danej 

szkoły/specjalności, 

c. Uczeń powinien znać swoje predyspozycje.  

Model został wypracowany na podstawie wypowiedzi uczniów szkół gimnazjalnych, szkół 

zawodowych i ich rodziców, a także na podstawie postulatów przedstawicieli szkół (zawodowych 

i gimnazjalnych), pracodawców i organizacji zrzeszających pracodawców, władz 

samorządowych, organizacji pozarządowych zajmujących się oświatą.  

 

7.1. Graficzny model podejmowania decyzji edukacyjnych przez uczniów gimnazjów.  

Poniżej został przedstawiony graficznie postulowany model podejmowania decyzji. Jest on 

wynikiem pogłębionej analizy materiału jakościowego oraz towarzyszącej temu procesowi 

dyskusji w zespole badawczym.  

Model składa się z dwóch części: (1) procesu zdobywania wiedzy o sobie i świecie oraz 

(2) właściwej ścieżki podejmowania decyzji edukacyjnych.  

Pierwsza część procesu ma na celu dostarczenie uczniom wiedzy o sobie i świecie pracy, bez 

której nie ma możliwości podjęcia racjonalnej decyzji. Przybrała formę koła hermeneutycznego 

ze względu na podobieństwo do procesu rozumienia: nie można poznać siebie bez wiedzy o 

świecie (w tym świecie pracy), ale też nie można poznać dobrze świata bez wiedzy o sobie 

samym - w tym o swoim potencjale. W tej części procesu kluczowe dla powodzenia całego 
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procesu jest zachęcenie uczniów do samopoznania oraz pobudzenie ich do zdobywania wiedzy o 

otaczającym świecie. Uczeń powinien: 

 Zdobyć wystarczającą wiedzę o świecie pracy: branżach, zawodach. Uczeń musi sobie 

odpowiedzieć na pytania: Co wiem o świecie pracy? Co powinienem wiedzieć? 

 Zdobyć wiedzę o sobie - tutaj są ważne dwa źródła: sam uczeń i jego otoczenie. 

Dlatego z jednej strony uczeń musi sobie odpowiedzieć na pytania o swoje 

zainteresowania i mocne strony, z drugiej strony musi je zweryfikować z opiniami 

otoczenia - czy to rodziców, nauczycieli czy rówieśników. Opinia otoczenia może być 

źródłem nowej refleksji nad własnymi predyspozycjami.  

 Ta część postulowanego modelu powinna mieć miejsce przez cały okres kształcenia, jednakże 

zintensyfikowane działania powinny zostać podjęte w drugim półroczu drugiej  i pierwszym 

półroczu trzeciej klasy gimnazjum. Kluczową rolę powinien odgrywać wychowawca.  

W obecnym kształcie procesu decyzyjnego uczniów szkół gimnazjalnych trudno zauważyć 

opisywane elementy, w niektórych szkołach po części mają miejsce, jednakże w ograniczonym 

zakresie. Dlatego w dalszych rozdziałach szczegółowo są opisywane kroki, jakie powinny zostać 

podjęte, by spełnić opisywane założenia.  

W trzeciej klasie gimnazjum uczeń powinien wkroczyć na właściwą ścieżkę decyzyjną, która 

ma charakter linearny. Należy jednak podkreślić, że jest to również proces, w którym można (a 

czasem należy) wrócić na poprzedni etap, jeśli z jakiś powodów niemożliwe jest pójście 

naprzód. Dodatkowo do każdego etapu właściwej ścieżka decyzyjnej przyporządkowane zostały 

rezultaty oraz osoby, które powinny odgrywać rolę wspierającą ucznia w podejmowaniu decyzji.  

We właściwej ścieżce decyzyjnej przyjęto założenie, że uczeń ma już pewien zasób wiedzy o 

sobie i świecie, zatem jest w stanie wstępnie nakreślić, co chciałby robić po szkole gimnazjalnej. 

Jest to pierwszy (1) etap poszukiwania właściwego dla siebie zawodu czy specjalizacji. Uczeń 

próbuje określić swoje miejsce na rynku pracy uwzględniając fakt, czy w wybranym przez niego 

zawodzie ma szansę na znalezienie zatrudnienia. Mogą mu w tym towarzyszyć rodzice, 

nauczyciele, a także doradca zawodowy. Efektem tego etapu powinno być przygotowanie przez 

ucznia listy zawodów/prac, które w przyszłości chciałby wykonywać czy też wydaje mu się, że 

mógłby się w nich sprawdzić.  

Kolejnym krokiem jest (2) weryfikacja swoich wstępnych wyborów, co do zawodu, czy 

specjalności. Kluczową rolę odgrywa tutaj doradca zawodowy, którego zadaniem jest 

przeprowadzenie testu predyspozycji i rozmowa z uczniem na ten temat. Wynikiem tego etapu 

jest przygotowanie listy zawodów, które chciałby wykonywać uczeń oraz określenie, które z nich 

są najbardziej przez niego pożądane. 

Gdy uczeń już wie, co chce robić w swoim przyszłym życiu zawodowym, powinien nakreślić 

możliwe sposoby osiągnięcia swojego celu, czyli (3) wyznaczyć możliwe ścieżki 

edukacyjne. Takie podejście umożliwia zdiagnozowanie więcej niż jednej ścieżki dotarcia do 

tego samego punktu, a tym samym możliwość lepszego dopasowania do sytuacji ucznia w 

kolejnym etapie. Dużą rolę powinien w tym miejscu odegrać wychowawca (choć również może 

to być np. doradca zawodowy prowadzący na ten temat zajęcia), który opowie uczniom, że 

istnieją różnorodne sposoby nauki zawodu czy uzyskania pracy w danej branży. Również 

doradca zawodowy powinien uświadamiać uczniom szeroki wachlarz możliwości, przed jakimi 

stoją. Ważne jest podkreślenie, że dalsza edukacja w liceum ogólnokształcącym, a następnie 

studia, nie są jedyną drogą do zdobycia adekwatnego do wybranego zawodu wykształcenia. 
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Zdobyta wiedza na temat możliwości pozwala uczniowi zadać sobie pytanie, jakimi kryteriami 

będę się kierował przy wyborze właściwej dla mnie ścieżki edukacyjnej. Musi on na tym etapie 

dokonać (4) oceny własnych możliwości: tego, czy poradzi sobie w danym typie szkoły, czy 

jest w stanie dojeżdżać lub mieszkać w internacie, czy boi się samotności w nowej szkole (jak 

pokazało badanie, jest to częsta obawa przyszłych absolwentów szkół gimnajzalnych). W tym 

procesie uczeń powinien liczyć na szczególne wsparcie rodziców, którzy w atmosferze zaufania 

powinni przedyskutować najważniejsze kwestie; doradca zawodowy może natomiast pomóc 

rozwiać pojawiające się wątpliwości czy odpowiedzieć na pytania. Efektem powinna być lista 

kryteriów, jakimi będą się kierować uczniowie przy ostatecznym wyborze.  

Do dokonania racjonalnego wyboru brakuje tylko uczniom (5) wiedzy o ofercie edukacyjnej 

w subregionie. Jest to jeden z ostatnich etapów, ponieważ badanie pokazało, że wybór szkoły 

i zawodu nie powinien być dyktowany przez dostępność szkół i oferowanych przez nie profili 

kształcenia, a powinien wynikać z predyspozycji uczniów i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku 

pracy. Dlatego też właściwy wybór powinien mieć miejsce, gdy uczeń już zna swoje 

predyspozycje, określił swoje oczekiwania oraz ma odpowiednią wiedzę o rynku pracy i ofercie 

edukacyjnej.  

Na poniższym schemacie zaprezentowany został graficznie postulowany model decyzyjny 

uczniów ostatnich klas gimnazjów.  
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Opinie o sobie 

Czym się interesuję? 

Co lubię robić? 

Co mi dobrze 
wychodzi? 

Opinie innych o mnie 

Co inni uważają o moim 
predyspozycjach? 

Co o moich predyspozycjach mówi 
doradca zawodowy. Jakie są 

rezultaty testów predyspozycji? 

Wiedza o świecie 

Jakie są zawody i 
branże? 

Co wiem o możliwych 
zawodach i branżach? 

Osoby wspierające 
ucznia 

Rodzice, wychowawca,   
Doradca zawodowy 

Doradca zawodowy 

Wychowaca, rodzice,  
Doradca zawodowy 

Rodzice,  
Doradca zawodowy 

Wychowca, rodzice, 
zewnętrzne źródła 

informacji,  
Doradca zawodowy 

UCZEŃ,  
Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Poszukiwanie 

W czym się sprawdzę? Który zawód chce wykonywać? 
Gdzie znajdę pracę? 

Weryfikacja 

Przeprowadzenie testu kompetecji 

Rozmowa z doradcą zawodowym 

Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych 

Opis możliwych ścieżek uzyskania wybranych kwalifikacji 
zawodowych 

Ocena własnych możliwości 

W jakim typie szkoły poradzę sobie? Czy jestem gotowy na 
ew. zmiany (dojazdy, nowe otoczenie, itp.)?  

Zapoznanie się z oferą edukacyjną 

W jakich konkretnych szkołach mogę realizować moje 
plany? 

WYBÓR 

Efekty etapu 

Lista potencjalnych 
zawodów, które uczeń chce 

wykonywać 

Zweryfikowana  
i shierarchizowana lista 

zawodów, które uczeń chce 
wykonywać 

Ścieżki edukacyjne, które  
mogą doprowadzić do 

wykonywania wybranego 
zawodu 

Lista kryteriów, jakimi 
będzie się kierował uczeń 

przy wyborze szkoły 

Lista konkretnych placówek 
eduk., w których uczeń 

może uczyć się zgodne ze 
swoimi oczekiwaniami 

Złożenie dokumentów 
aplikacyjnych  

Informacje, jakie 
uczeń powinien 

zgromadzić do 

końca drugiej klasy 
gimnazjum 
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7.2. Koło hermeneutyczne, czyli co uczeń powinien wiedzieć, zanim zacznie 

dokonywać wyboru 

Podstawą do dokonania dobrego wyboru są dwa elementy: samoświadomość własnych 

możliwości i ograniczeń oraz szeroka wiedza o możliwościach na rynku pracy m.in.: jakie 

zawody można wykonywać, w jaki sposób i na jakie będzie zapotrzebowanie. Samoświadomość 

jest wynikiem autorefleksji ucznia na swój temat.  

Proces ten generalnie powinien mieć miejsce w ciągu całego cyklu edukacyjnego, rozpoczynając 

od przedszkola, a powinien zostać zintensyfikowany w trakcie nauki w gimnazjum, w 

szczególności w drugiej klasie gimnazjum i na początku trzeciej.  

7.2.1. Jak zachęcić uczniów do refleksyjności? 

Pierwszym krokiem do podjęcia dobrej decyzji o przyszłej ścieżce edukacyjnej jest autorefleksja 

uczniów, których te decyzje mają dotyczyć. Powinna ona dotyczyć przede wszystkim takich 

obszarów jak: zainteresowania, świadomość swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji, 

cech charakteru. Jednakże, jak pokazują badania, uczniowie mają taką refleksję. Można odnieść 

wrażenie, że nie zawsze są też zachęcani do określania swoich mocnych i słabych stron, czy 

zainteresowań, ponieważ - sądząc po wypowiedziach badanych - wzorowy uczeń powinien być 

równie dobry z wszystkich przedmiotów. Dlatego też pierwszym krokiem w dokonywaniu decyzji  

jest refleksja nad własnymi predyspozycjami. Uczeń powinien zastanowić się m.in: 

 Jakie przedmioty lubi w szkole oraz dlaczego właśnie takie przedmioty (bo zajęcia są 

przeprowadzone w ciekawy sposób, nauczyciel jest sympatyczny)? 

 Jakie tematy go interesują? 

 Jakie ma cechy charakteru? Jakie ma doświadczenia? 

 Co lubi robić (manualnie, fizycznie)? 

Na tym etapie kluczową rolę odgrywa sam uczeń i jego umiejętność spojrzenia w siebie. 

Jednakże rodzice i nauczyciele swoją postawą i pytaniami mogą (a wręcz powinni) zachęcić 

ucznia do przemyśleń. Zajęcia lub rozmowa z doradcą zawodowym również powinny pełnić tę 

funkcję.  

W tym miejscu należy poczynić uwagę, że nauczyciele różnych przedmiotów powinni  

obserwować swoich uczniów i pokazywać im, co jest ich mocną stroną. Wymaga to odejścia od 

tradycyjnego sposobu przekazywania wiedzy. Przewrotnie szansy można upatrywać w zmianach 

demograficznych, które sprawiają, że klasy mogą być mniej liczne, co powinno sprzyjać 

większej indywidualizacji nauczania.  

Dużą rolę w tym procesie może odegrać wychowawca, przeznaczając godziny wychowawcze na 

prowadzenie zajęć wspierających uczniów w dokonywaniu właściwych wyborów. Do tego celu 

może być wykorzystane wiele istniejących metod do pracy indywidualnej i grupowej z 

młodzieżą. Jako jedną z technik pomocnych uczniowi można zaproponować ćwiczenie 

polegające najpierw na samodzielnym określeniu przez ucznia swoich cech i zainteresować. 

Drugim zadaniem może być zebranie przez ucznia opinii i uwag o sobie i swoich  

predyspozycjach u bliskich i znajomych. Może to być materiał do refleksji.  
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Refleksyjność na temat własnej osoby powinna być rozwijana u uczniów od wczesnych lat 

szkolnych (w odpowiednim do wieku zakresie). Jednak punktem, w którym z pewnością 

należy poczynić zdecydowane kroki uaktywniające refleksyjność uczniów na temat 

własnej przyszłości, jest drugie półrocze drugiej klasy gimnazjum, a najpóźniej 

początek trzeciej klasy gimnazjum. Jest to moment, kiedy uczniowie zaczynają myśleć o 

tym, że będą musieli dokonać ważnego wyboru w swoim życiu. Często jednak nie wiąże się to z 

refleksją na temat swoich predyspozycji.  

7.2.2. Jak zweryfikować swoje wyobrażenia na temat zawodów i prac, które chce 

podejmować w przyszłości? 

Uczeń powinien mieć szansę zweryfikować swoje wyobrażenia o swoich predyspozycjach i 

mocnych stronach. Ten element jest o tyle ważny, że opinie o sobie samym nie muszą się być 

zbieżne z opiniami otoczenia, co też bywało widoczne w badaniach jakościowych. Dlatego ten 

etap postulowanej ścieżki wyboru zawodu skupia się na skonfrontowaniu opinii o 

predyspozycjach ucznia z różnymi źródłami. Może to być również punkt wyjścia do autorefleksji 

na swój temat. Pierwszym ze źródeł jest otoczenie - rodzina, rodzeństwo czy znajomi. Uczeń 

powinien zapytać ich o opinie na temat jego predyspozycji i mocnych stron wraz z przykładami. 

Drugim krokiem jest wykonanie testu predyspozycji zawodowych przeprowadzonego przez 

doradcę zawodowego lub psychologa szkolnego. Jak pokazują badania na temat doradztwa 

zawodowego w chwili obecnej w województwie mazowieckim nie funkcjonuje ono w sposób 

właściwy. Ze względu na fakt, że poświęcone będą temu zjawisku szczegółowe rekomendacje, 

w niniejszym miejscu wskazujemy, w jaki sposób szkoły mogą zaprosić doradców zawodowych 

do współpracy. Jak pokazuje niniejsze badanie samo rozwiązanie testu predyspozycji 

zawodowych dla uczniów niewiele znaczy. Gdy będzie ono wpisane w ciąg działań 

wspierających wybór szkoły przez ucznia ma szanse na większe powodzenie. Test predyspozycji 

na tym etapie może również mieć formę np. testu komputerowego (testy tego typu powstają 

np. w wyniku projektów współfinansowanych z EFS), jednak nie zastąpią one rozmowy z 

doradcą zawodowym/psychologiem we właściwym procesie decyzyjnym. 

 

7.2.3. Jak zwiększyć wiedzę o możliwych ścieżkach edukacyjnych i zawodowych wśród 

uczniów? 

Badania wyraźnie pokazały, że uczniowie, ale też ich rodzice, jak i nauczyciele, nie mają dużej 

wiedzy o rynku pracy: o różnorodności zawodów, ścieżkach kariery, zapotrzebowaniu na 

poszczególne zawody, oczekiwanych kompetencjach i kwalifikacjach. Badania pokazują, że 

uczniowie i ich rodzice swoją wiedzę opierają na własnych doświadczeniach i obserwacjach 

najbliższego otoczenia. Takie podejście ma szczególnie negatywne konsekwencje w przypadku 

mieszkańców obszarów wiejskich i niewielkich miast, gdzie po pierwsze struktura zawodów jest 

o wiele uboższa niż w dużych miastach, po drugie dużym prestiżem cieszą się zawody, w 

których można pracować w sektorze publicznym (bo często ten sektor jest też największym 

pracodawcą w powiecie). Jak sądzimy, może to tłumaczyć tak dużą popularność np. kierunku 

pedagogika. 

Dlatego też tak ważnym zadaniem jest pokazanie uczniom gimnazjów, że mają szerokie 

możliwości w wyborze najpierw swojej ścieżki edukacyjnej, a potem zawodowej. Należy również 

zaznaczyć, że trzeba wyjść poza wąskie rozumienie zawodu - mając jeden zawód można 

wykonywać wiele różnych prac, jak również można stosunkowo łatwo przekwalifikować się do 

zbliżonego lub innego zawodu. Za wiedzą nt. kwalifikacji zawodowych powinna iść również 

informacja, jak  je zdobyć. Ważne jest podkreślenie faktu, że tradycyjne podejście do zawodu 
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("zawód jest na całe życie") przestaje być aktualne. Między innymi z tego powodu uczniowie 

powinni być poinformowani, jak został zmieniony system szkolnictwa zawodowego (po reformie 

zmienił się sposób zdobywania nowych kwalifikacji). Kluczowe informacje dotyczące sposobów 

zdobywania nowych kwalifikacji powinny być wiązane z tematem kształcenia się przez całe życie 

(niezależnie od zawodu), zgodnie z ideą Lifelong Learning. 

W zwiększeniu wiedzy uczniów o możliwych ścieżkach zawodowych największą rolę powinni 

odgrywać nauczyciele, a przede wszystkim wychowawca dysponujący godziną wychowawczą. 

Rola nauczycieli poszczególnych przedmiotów powinna się skupiać na prezentacji możliwych 

ścieżek edukacyjnych i zawodowych związanych szeroko z nauczanym przedmiotem - 

odpowiednio do poziomu nauczania i typu szkoły. Uczniowie mający konkretne zainteresowania  

mogą dowiedzieć się, w jaki sposób je wykorzystać na rynku pracy. Szkoła może również 

organizować zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego. 

Wychowawca może z uczniami wykonać kilka ćwiczeń, które przysłużą się większej  

świadomości uczniów o możliwych do wykonywania zawodach. Jedną z nich jest zapoznawanie 

się uczniów z gazetami z ogłoszeniami o pracę. Daje to również pogląd, w jakich zawodach 

poszukiwani są pracownicy na lokalnym rynku pracy. Warto również sięgnąć po ogłoszenia np. z 

większych miast czy sąsiednich powiatów. Drugim ćwiczeniem jest zadanie polegające na 

odtworzeniu, jak powstał dany przedmiot: kto i co musiał zrobić, by mógł on trafić do rąk 

właściciela. Zadanie może również wzmacniać umiejętności pracy w grupie. Tego typu zajęcia 

mogą być również prowadzone jako cykl zajęć przez doradcę zawodowego.  

W tym miejscu warto pokazać ciekawą inicjatywę realizowany przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”18 

(http://linkdoprzyszlosci.pl/). Projekt zakłada dotarcie do uczniów szkół średnich i ostatnich klas 

gimnazjów z małych miejscowości profesjonalistów - osób wykonujących nieszablonową pracę 

związaną z nowymi technologiami i ICT. Na stronie projektu szkoła/biblioteka sama może 

wybrać profesjonalistę, który opowie o swojej pracy, ale też o swojej drodze, która go 

zaprowadziła do miejsca, w którym jest obecnie. Wizyty mają być inspiracją do planowania 

swojej przyszłości w sposób szeroki i nieszablonowy, jednocześnie wpisujących się w ideę 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W podobny sposób możliwe jest 

promowanie postaw przedsiębiorczych.  

7.2.4. Zwiększenie pola widzenia. Wyjście poza myślenie o wąskich specjalizacjach 

Jak podkreślają uczniowie ostatnich szkół zawodowych, największą zaletą wybranej przez nich 

szkoły jest to, że daje ona konkretny zawód. Jednakże, jak można sądzić po wypowiedziach 

przedstawicieli instytucji rynku pracy i pracodawców, należy to uznać za ograniczenie 

szkolnictwa zawodowego.  

Szkolnictwo zawodowe jest postrzegane jako system kształcący w ściśle określonych i wąsko 

zdefiniowanych zawodach. Kończąc daną szkołę i zdając egzamin zawodowy uczeń otrzymuje 

tytuł zawodowy - bardzo wyspecjalizowany. Uczniowie wybierający szkołę zawodową mówiąc o 

pracy w zawodzie często mają na myśli wykonywanie tego wąsko zdefiniowanego zawodu. 

Brakuje im świadomości, że zdobyta w szkole wiedza i umiejętności powinny być świetną bazą 

do wykonywania wielu prac, które wiążą się z profilem kształcenia, ale nie są bezpośrednio 

łączone z wyuczonym zawodem w tradycyjnym rozumieniu. Przeprowadzone debaty branżowe 

                                                
18

 ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności 
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zdają się pokazywać, że tej wiedzy brakuje zarówno nauczycielom, jak i rodzicom. Dlatego też 

należy promować szerokie spojrzenie na zawód, jak również postawy elastyczne. Zatem uczeń 

powinien wiedzieć, że zdobyte wykształcenie daje mu szerokie możliwości podjęcia pracy, ale 

także że w razie konieczności może stosunkowo łatwo się przekwalifikować  (zgodnie z 

założenia Krajowych Ram Kwalifikacji). Szkolnictwo zawodowe powinno również skupiać się na 

promowaniu postaw przedsiębiorczych, gdyż często kształci one przyszłych rzemieślników 

prowadzących własną działalność i przedsiębiorców. Należy podkreślać, że jest to jedna z 

możliwych dróg dla absolwentów tego typu szkół.  

7.3. Etapy właściwego procesu edukacyjnego 

Przy założeniu, ze w tracie wcześniejszych lat edukacji nastąpiły opisywane wyżej procesy, 

właściwy proces decyzyjny powinien rozpocząć na początku trzeciej klasy gimnazjum.  

7.3.1. Jak wybrać zawód/profil kształcenia dla siebie? Etap 1: Poszukiwanie  

Jest to jeden z najważniejszych punktów w całym modelu podejmowania decyzji, gdyż uczeń, 

mając już szeroką wiedzę o świecie pracy oraz dużą wiedzę o sobie samym, musi z niej zrobić 

użytek i przełożyć ją na pewne wstępne, choć już konkretne decyzje. Należy podkreślić, że są 

uczniowie, którzy na podstawie wielu informacji potrafią wskazać dla siebie ścieżkę edukacyjną i 

zawodową, jak również są tacy, którzy będą mieli kłopot z określeniem, co by chcieli robić w 

przyszłości. Szczególnie ta druga grupa  może mieć potrzebę zwrócenia się z pomocą do 

dorosłych, jednak w przypadku pierwszej jest to również wskazane. Uczeń nie powinien czuć, że 

pozostał sam z tak ważną życiową decyzją, choć jednocześnie musi wiedzieć, że jest za nią 

odpowiedzialny.  

Na tym etapie uczeń odpowiada na dwa kluczowe pytania: 

 W jakim zawodzie się sprawdzę? 

 Czy w tym zawodzie znajdę pracę/stworzę dla siebie miejsce pracy? 

Efektem powinna być lista zawodów, które uczeń chciałby wykonywać.  

7.3.2.  Czy wybrana przeze mnie ścieżka jest właściwa? Etap 2: Weryfikacja 

 Na tym etapie kluczową rolę powinien odegrać doradca zawodowy, który w pierwszym kroku 

przeprowadzi test kompetencji zawodowych, a następnie na podstawie swojej wiedzy i 

doświadczenia powinien porozmawiać z uczniem na temat jego zdiagnozowanych predyspozycji, 

jego oczekiwań i możliwych ścieżek edukacyjnych. Rozmowa ma nakierować ucznia na grupy 

zawodów, w których mógłby się sprawdzić wraz z dyskusją, czy w tych zawodach możliwe 

będzie znalezienie zatrudnienia lub otworzenie własnej firmy w przyszłości. W przypadku części 

zawodów należy wziąć również pod uwagę stan zdrowia.  W świecie idealnym uczeń powinien 

odbyć kilka takich spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, mogą one jednak mieć 

również charakter poradnictwa grupowego (przy czym w grupach mniejszych niż liczebność 

klasy). 

W obecnej sytuacji, gdy nie ma systemowego rozwiązania w zakresie doradztwa zawodowego, 

szkoły stosują różne strategie skorzystania chociaż ze szczątkowej formy doradztwa. Panele 

branżowe pokazują jednak, że nie mają one pełnej wiedzy, z jakich możliwości mogą 

skorzystać. Dlatego też należy promować ofertę Ochotniczych Hufców Pracy i ich Mobilnych 

Centrów Informacji Zawodowej (w województwie mazowieckim znajduje się jedno centrum na 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

148 

 

subregion), które mogą dostarczyć odpowiednią kadrę na zajęcia z młodzieżą, mogą również 

świadczyć poradnictwo indywidualne i dostarczać informacji zawodowej. Dyrektorzy szkół mogą 

również zapewnić doradcę zawodowego na zajęcia z młodzieżą współpracując z Powiatowym 

Urzędem Pracy czy też Poradnią Pedagogiczną.  

Efektem tego etapu powinna być shierarchizowana według preferencji lista zawodów. 

7.3.3. Jak mogę nauczyć się Wybranego zawodu? Etap 3: Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych 

Decyzja o wyborze zawodu/grupy zawodów wiąże się z koniecznością operacjonalizacji, jak 

konkretnie zdobyć ten zawód. Badania uczniów szkół zawodowych i absolwentów szkół 

zawodowych pokazują, że dróg do wymarzonej pracy jest wiele - można ukończyć liceum, a 

następnie pójść na odpowiednie studia, można skończyć technikum w danym zawodzie lub 

zasadniczą szkołę zawodową, a potem dokształcać się ustawicznie. Dlatego też uczeń powinien 

rozważyć różnorodne ścieżki uzyskania danego zawodu. Wsparciem może być rozmowa z 

doradcą zawodowym (też w postaci zajęć grupowych), rozmowa z rodzicami oraz zajęcia 

prowadzone, np. przez wychowawcę. Jest to też moment, kiedy uczeń praktycznie może zdobyć 

lub uzupełnić wiedzę o obecnym systemie edukacji ponadgimanzjalnej (szczególnie w 

kontekście reformy szkolnictwa ponadgimanzjalnego) i wyższej, a także o sposobach na 

uzupełnianie swoich kwalifikacji i przekwalifikowanie. Jest tutaj szerokie pole dla zajęć 

prowadzonych przez wychowawcę, ale też warto, by nauczyciele innych przedmiotów poruszali 

ten temat w kontekście nauczanych przez siebie przedmiotów. Jednym ze sposobów może być 

ćwiczenie, w ramach którego uczniowie rozrysowują (np. w grupach) alternatywne sposoby 

pracy w danym zawodzie czy na danym stanowisku. Potem wyniki prac są omawiane przez 

wychowawców. Takie zadania mają na celu uświadomienie uczniom, że do celu może prowadzić 

wiele dróg, nie ma jednego słusznego rozwiązania, każda osoba ma prawo do własnej 

indywidualnej ścieżki.   

Efektem tego etapu powinna być rozrysowana przez ucznia ścieżka zawodowa do zdobycia 

wybranych we wcześniejszym etapie zawodów.  

7.3.4. Jak zrealizować swoje plany? Etap 4: Ocena swoich możliwości 

Gdy uczeń już wie, co chciałby robić (albo ma chociaż na ten temat już większe wyobrażenie), 

gdy wie, jakie są możliwe sposoby dojścia do pożądanego zawodu, wtedy powinien się 

zastanowić, która z tych ścieżek jest dla niego dostępna. Badanie pokazują, że należy wziąć pod 

uwagę takie elementy jak: 

 Ocena możliwości podjęcia nauki w poszczególnych typach szkół, co wymaga 

przyjrzenia się swoim wynikom edukacyjnym, 

 Ocena gotowości do zmian - wyjazd do innego miasta, mieszkanie w internacie, długie 

dojazdy, 

 Ocena możliwości finansowych rodziny wraz z uwzględnieniem możliwości uzyskania 

wsparcia z zewnątrz (w szkole powinna być udzielana taka informacja), 

 Podsumowująca ocena oczekiwań wobec szkoły (uwzględniająca inne ważne dla ucznia 

i jego rodziców kryteria). 

Na tym etapie bardzo ważną rolę odgrywają rodzice, którzy powinni swoją postawą zachęcać 

ucznia do dyskusji nad tym, jak wybrać dobrą szkołę i czym się kierować w wyborze. Rodzice 

powinni być uwrażliwieni przez wychowawców na to, jak bardzo ich dzieci potrzebują ich 

wsparcia w tym zakresie.    
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Dokonanie oceny w tych czterech głównych punktach pozwoli stworzyć listę kryteriów, którymi 

uczeń i jego rodzice będą się kierować przy wyborze szkoły i zapoznawaniu się z ofertą 

edukacyjną.  

7.3.5. Jak ocenić dostępność nauczanych zawodów? Etap 5: Zapoznanie się uczniów z ofertą 

edukacyjną subregionu 

Badania pokazują, że wiedza uczniów o dostępnej ofercie edukacji na  poziomie 

ponadgimanzjalnym opiera się na informacjach uzyskanych od znajomych osób (ponownie 

opieranie się głównie na doświadczeniach bliskich osób), na dalszych miejscach jest wymieniany 

internet czy też ulotki szkół i wizyty przedstawicieli szkół. Pokazuje to sytuację, w której uczeń 

nie ma pełnej wiedzy o ofercie edukacyjnej w swojej okolicy - zarówno powiecie, jak i 

subregionie. Są również powiaty w województwie mazowieckim, w których jest niewielki wybór 

szkół i zawodów, co znacząco zmniejsza wybór uczniów. Dlatego też należy podjąć działania 

ułatwiające uczniom zdobycie wiedzy o tym, gdzie mogą kształcić się w zawodach i profilach, 

które im odpowiadają, również poza powiatem. Dlatego też należy kontynuować, rozwijać i 

upowszechniać inicjatywy takie jak  "Mapa Szkolnictwa Zawodowego" realizowaną przez 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy wśród uczniów i nauczyli gimnazjów. Zachęcać należy 

również samorządy do publikacji szerokich informacji o szkołach w swoim powiecie.  

Uczniowie i ich rodzice powinni również mieć dostęp do informacji o losach absolwentów 

poszczególnych szkół, co pozwoli racjonalnie ocenić poziom nauczania i zgodność z potrzebami 

rynku pracy. Dlatego też należy wprowadzić obowiązek monitorowania losów absolwentów 

(choć ten obowiązek nie musi spoczywać na szkole). Może to być zadanie realizowane 

systematycznie, np. przez Wojewódzki Urząd Pracy.  

Na tym etapie również wychowawcy (lub też doradcy zawodowi) powinni dostarczać uczniom 

informacji o możliwych sposobach pozyskania informacji o ofercie edukacyjnej: stronach 

internetowych takich jak "Mapa Szkolnictwa Zawodowego", stronach samorządów, na których 

są opisywane szkoły w powiecie, stronach szkół.  

Uczeń powinien na podstawie zdobytej wiedzy i kryteriów wyboru wytypować wstępnie szkoły, 

w których chciałby podjąć naukę. Drugim etapem jest zdobycie szerszej wiedzy o szkole, tak by 

podjęta decyzja edukacyjna okazała się jak najbardziej trafna. Źródłem wiedzy w tym wypadku 

mogą być uczniowie wybranej szkoły czy na przykład informacje zdobyte w trakcie dni 

otwartych.  Bardzo ważną rolę na tym etapie odgrywają rodzice, którzy powinni zachęcać ucznia 

do poszukiwania informacji o szkole oraz oceny źródeł i uzyskanych opinii.  

Efektem tego procesu powinna być lista szkół, w których uczeń chciałby podjąć kształcenie. 

7.3.6. Etap 6: Realizacja decyzji 

Ostatnim elementem ścieżki jest wybranie maksymalnie 3 szkół, do których uczeń złoży 

dokumenty. Uczeń powinien mieć uporządkowane hierarchicznie, do której szkoły chciałby pójść 

w sytuacji, gdy dostanie się do wszystkich trzech.  

Po przejściu całego procesu uczeń powinien również czuć, że wszystko jego decyzje są 

przemyślane oraz że może liczyć na pomoc osób dorosłych. 
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8. Rekomendacje 

Rekomendacje na poziomie jednostkowym - czy to dla uczniów i ich rodziców czy nauczycieli 

znalazły się w poprzednim rozdziale. W tym rozdziale skupiono się na rozwiązaniach 

systemowych wspierających podejmowanie decyzji przez uczniów w modelowy sposób.  

 

8.1. Jak zachęcić uczniów do szkolnictwa zawodowego?  

Kluczowym elementem zachęcenia uczniów do wyboru szkolnictwa zawodowego jest 

wprowadzenie całościowego doradztwa zawodowego do szkół gimnazjalnych. Przede wszystkim 

powinno ono realizować przedstawiony w poprzednim rozdziale model decyzyjny. Wymaga to 

zaangażowania w większym wymiarze niż dotychczas doradcy zawodowego - jednak 

rozumianego nieco szerzej niż standardowo. Doradca zawodowy powinien być źródłem 

informacji o świecie pracy, ale również o możliwych ścieżkach edukacyjnych. W tym rozumieniu 

doradca zawodowy jest również doradcą edukacyjnym. Pierwsza rekomendacja w tym zakresie 

dotyczy systemowego zapewnienia dostępu do doradcy każdemu uczniowi gimnazjum. 

Adresat rekomendacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej   

W obecnej sytuacji, gdy takiego systemowego rozwiązania brak, dyrektorzy szkół i ich organy 

prowadzące mogą zapewnić dostęp do doradcy zawodowego poprzez Mobilne Centra Informacji 

Zawodowej lub nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Niewykorzystany 

wydaje się również potencjał Powiatowych Urzędów Pracy, które mogłyby w pewnym zakresie 

dostarczać uczniom wiedzy o lokalnym rynku pracy.  

Adresat rekomendacji: Dyrektorzy szkół i ich organy prowadzące 

Dużą nadzieję w zmianie sposobów podejmowania decyzji należy upatrywać w przeprowadzonej 

reformie szkolnictwa ponadgimanzjalnego. Z jednej strony wymusza ona podjęcie decyzji o 

profilu kształcenia na koniec 3. klasy gimnazjum. W tej sytuacji wybór liceum traci swoją 

funkcję "odwlekania decyzji" o swojej przyszłości. Z drugiej strony wprowadzony Krajowy 

System Kwalifikacji (dalej KSK) i powiązany z nim system egzaminów zawodowych daje szansę 

absolwentom szkolnictwa zawodowego na łatwe przekwalifikowanie się (do pokrewnego 

zawodu). Jest to również zachęta do dalszego kształcenia się absolwentów szkół zawodowych. 

Należy jednak możliwości dawane przez KSK szeroko promować, w szczególności wśród uczniów 

gimnazjów i ich rodziców, ponieważ badanie pokazują, że wiedza na ten temat jest znikoma 

wśród wszystkich badanych grup. Część uczniów mogła się nie zdecydować na szkołę 

zawodową ze względu na konieczność wyboru stosunkowo wąskiej specjalizacji w wieku lat 15. 

Jednocześnie wciąż pokutuje przeświadczenie, że zawód wybiera się na całe życie. Uczniowie 

powinni mieć świadomość, że elastyczność staje wartością na rynku pracy. Konsekwencją tego, 

jest zdanie sobie sprawy, że w trakcie swojej kariery zawodowej pracownik może stanąć przed 

koniecznością kilkakrotnej zmiany pracy i zawodu, co wiąże się z podnoszeniem swoich 

kwalifikacji. Zatem wskazana jest promocja KSK. 

Adresat rekomendacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej   

Ważnym elementem jest budowa marki egzaminów zawodowych. W obecnej chwili pracodawcy 

niemal nie mają świadomości istnienia egzaminów zawodowych: nie wiedzą, w jaki sposób są 

przeprowadzane ani jakie umiejętności sprawdzają. Nie wiedzą również, że zostały dokonane 
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zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminów. Egzamin zawodowy będzie odgrywał 

znaczenie w sytuacji, gdy za jego pomocą będą sprawdzane faktycznie posiadane przez ucznia 

umiejętności, a jego zdanie będzie dla pracodawców sygnałem, że absolwent szkoły zawodowej 

ma podstawową wiedzę i umiejętności w danym zawodzie. Trudno w chwili zweryfikować efekty 

wprowadzonej reformy, wymaga to dalszych pogłębionych badań, choć utrzymanie zdawania 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w części praktycznej w sposób pisemny (nie 

wymagający praktycznego wykonania zadań sprawdzających daną kwalifikację) nie budzi 

optymizmu.  

Adresat rekomendacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Uczniom (choć i nauczycielom, i wychowawcom) brakuje wiedzy o ofercie edukacyjnej 

szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim. Dlatego też należy szerzej promować 

takie narzędzia jak Mazowiecka Mapa Szkolnictwa Zawodowego. Dlatego też należy zwrócić 

uwagę na promocję już istniejących treści. Można wykorzystać do tego pozycjonowanie czy 

usługę google adwords (np. wykorzystując hasła: "jak wybrać szkołę po gimnazjum", "szkoły 

zawodowe na Mazowszu", itp.). 

Adresat rekomendacji: Wojewódzki Urząd Pracy 

8.2. Jak podnieść jakość kształcenia zawodowego? 

Z punktu widzenia pracodawców, absolwentów szkół zawodowych (ale również studiów 

wyższych) powinna cechować elastyczność. Zdobyte w szkole kompetencje powinny dawać 

podstawę do wykonywania prac na wielu stanowiskach, z wykorzystaniem różnorodnego 

sprzętu. Dlatego też kształcenie zawodowe nie powinno skupiać się wyłącznie na nauczeniu 

wykonywania poszczególnych prac/zadań, ale na zrozumieniu zasad działania (np. urządzenia), 

które są w pewien sposób uniwersalne.  Dzięki temu absolwentowi szkoły zawodowej będzie 

łatwiej adaptować się do wykonywania nowych prac (np. nauki obsługi maszyn). 

Adresat rekomendacji: Nauczyciele, Dyrektorzy szkół zawodowych 

Oznacza to również, że szkoły zawodowe, obok dostarczania kwalifikacji, powinny skupić się na 

uniwersalnych pożądanych przez pracodawców kompetencjach, są to m.in. tzw. kompetencje 

miękkie, np. praca w grupie, zdolności interpersonalne, ale też kompetencje osobiste, jak np. 

punktualność, uczciwość, które w szkołach zawodowych (choć należy zauważyć problem jest 

szerszy i nie dotyczy tylko szkół zawodowych) nie są kształcone na dostatecznym poziomie.  

Adresat rekomendacji: Nauczyciele, Dyrektorzy szkół zawodowych 

Szansy dla szkolnictwa zawodowego można upatrywać również w położenia nacisku na 

kształcenie przedsiębiorczości. Szkoły zawodowe w dużej mierze mogą przygotowywać 

przedsiębiorców-rzemieślników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Adresat rekomendacji: Organy prowadzące szkoły zawodowe 

Analizując wypowiedzi przedstawicieli szkół zawodowych, można dojść do wniosku, że brakuje 

strategicznego zarządzania kształceniem zawodowym z poziomu władz samorządowych (by np. 

unikać powielanie się zawodów w szkołach z terenu powiatu). W powiązaniu z analizą zawodów, 

w jakich kształcą szkoły na terenie powiatu, należy przeprowadzić analizę wyposażenia szkół, 

gdyż ma ono wpływ na jakość prowadzonego kształcenia.  
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Adresat rekomendacji: Organy prowadzące szkoły zawodowe 

Jakość kształcenia zawodowego wiąże się ściśle z kompetencjami nauczycieli zawodowych. 

Dlatego też dyrektorzy szkół zawodowych powinni kierować swoich pracowników na szkolenia 

podwyższające ich kwalifikacje - w szczególności staże i wizyty studyjne u pracodawców. Jest to 

możliwe poprzez uczestniczenie nauczycieli w projektach realizowanych w ramach Działania 3.4 

– Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie w Programie 

Operacyjnym Kapitał Ludzki.  

Adresat rekomendacji: Dyrektorzy szkół zawodowych i ich organy prowadzące 

Kształcenie zawodowe nie może funkcjonować bez ścisłej współpracy ze środowiskiem 

przedsiębiorców. Z tego powodu na poziomie powiatowym powinna powstać platforma 

współpracy szkolnictwa zawodowego z pracodawcami. Podstawą może stać się powiatowa rada 

zatrudnienie, która w większym stopniu powinna uczestniczyć w strategicznym zarządzaniu 

edukacją zawodową na poziomie powiatu. Włączenie pracodawców w proces zarządzania 

strategicznego może zaowocować poczuciem współwłasności wypracowanych rozwiązań, a tym 

samym zwiększeniem zaangażowania w prowadzenie praktycznej nauki zawodu (np. 

przyjmowanie na praktyki, aktywny udział w realizowaniu programu praktyk, itp. ). 

Adresat rekomendacji: Organy prowadzące szkoły zawodowe, pracodawcy 

Szkołom i ich organom prowadzącym brakuje informacji zwrotnej: czy ich absolwenci znajdują 

pracę, czy pracują w zawodzie, czy zdobyli potrzebne umiejętności. Dlatego też należy 

kontynuować badania losów absolwentów, czy to prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy, 

czy też w zakresie własnym przez szkoły. Wyniki badań powinny być promowane wśród 

dyrektorów szkół zawodowych oraz ich organów prowadzących.  

Adresat rekomendacji: Wojewódzki Urząd Pracy 

8.3. Zmiana roli nauczyciela 

Wyniki niniejszego badania nieśmiało, aczkolwiek dość wyraźnie wskazują, że dokonywanie 

przez uczniów dobrych wyborów wiąże się ściśle z dwoma elementami: szeroką wiedzą o 

możliwych alternatywach zawodowych i refleksyjnością. Nauczyciele mogą przysłużyć się do 

zwiększenia występowania obu elementów, a jak pokazują nasze badania w chwili obecnej robię 

to tylko nieliczni.  

Szerzenie wiedzy o możliwych drogach edukacyjnych i zawodowych na dobrą sprawę powinno 

rozpocząć się już w przedszkolu, gdzie dzieci zapoznają się z zawodami. Tak więc to powinien 

być etap, gdzie wychowawcy przedszkolni przekazują dzieciom wiedzę o możliwych ścieżkach 

zawodowych. Nie dokonano diagnozy, czy i w jaki sposób jest to założenie realizowane, 

ponieważ nie było to przedmiotem niniejszego badania. Jednakże - sądząc po wypowiedziach 

uczniów, ich rodziców, samych nauczycieli czy aktorów rynku pracy - takie sytuacje zdarzają się 

incydentalnie, z pewnością nie są powszechną praktyką. Bazując na wypowiedziach uczestników 

badań jakościowych, można odnieść wrażenie, że szkoła jest miejscem, gdzie przekazuje się 

wiedzę, która zostanie następnie wykorzystana w testach rozwiązywanych na koniec 

poszczególnych etapów kształcenia. Znacznie mniejszą uwagę przywiązuje się do rozwijania 

różnorodnych umiejętności czy kompetencji społecznych. Niemal wszyscy podkreślają 

standaryzację i brak nauki samodzielnego niezależnego myślenia. Jedną z ważniejszych 

postulowanych zmian są zmiany w systemie kształcenie nauczycieli. Niniejsze badanie 
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sygnalizuje jedynie, że obecnie stosowanie metody i podejścia nauczycieli często ukierunkowane 

są na zdobycie przez uczniów wiedzy, a nie umiejętności. Wiedza ta - jak można sądzić z 

wypowiedzi uczniów - dotyczy wąsko rozumianego nauczanego przedmiotu. Analiza procesu 

kształcenia nauczycieli oraz rekrutacji osób do wykonywania tego zawodu powinna być 

przedmiotem pogłębionych studiów i analiz. Można rozważyć rekomendowanie grantów lub 

stypendiów badawczych dla naukowców w tym zakresie. Przeprowadzone analizy wraz z 

szeroką dyskusją nad sposobami kształcenia i pożądanymi efektami kształcenia powinny być 

podstawą do proponowanych zmian najpierw w programach nauczania na studiach 

pedagogicznych oraz kursach i studiach podyplomowych dla nauczycieli, następnie zaś 

podstawą do zmian sposobów nauczania w samej szkole.  

Adresat rekomendacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

Podkreślić należy, że przedmiotem niniejszej analizy nie był ani program, ani zakres edukacji 

nauczycieli, jednakże sądząc po wypowiedziach uczniów i ich rodziców, przedstawicieli instytucji 

rynku pracy i pracodawców nauczyciele mają niską wiedzę o rynku pracy, w związku z 

czym przekazują uczniom stereotypowe wyobrażenia. Jednocześnie można zauważyć 

braki w umiejętności wskazywania uczniom i wzmacniania ich mocnych stron, co może 

utrudniać dokonanie wyboru dotyczącego swojej przyszłości. Nauczyciele konkretnych 

przedmiotów mogą zainteresować uczniów, jakie prace i jakie zawody można wykonywać, gdy 

ma się predyspozycje powiązane z danym przedmiotem. Warto w tym miejscu przypomnieć 

historię, która pojawiła się w trakcie wywiadów o nauczycielce chemii, która swoim uczniom 

szeroko opowiedziała o różnorodnych zawodach (w tym zawodach przyszłości), które można 

wykonywać dzięki zgłębieniu tajników chemii i biologii. Co istotne, informacje przekazywane 

przez nauczycielkę były powiązane z aktualnymi trendami na rynku pracy. Można przypuszczać, 

choć nie jest to poparte twardymi dowodami, że postawa rzeczonej nauczycielki przyczyniła się 

do boomu na profil biologiczno-chemiczny w miejscowym liceum, gdzie z powodu olbrzymiego 

popytu na ten  profil otworzono dodatkową klasę. Z pewnością natomiast postawa opisywanej 

nauczycielki przyczyniła się do wyboru profilu biologiczno-chemicznego przez jedną z uczennic, 

która ma zamiar w przyszłości zostać dietetyczką, choć rozważa również takie zawody jak 

rehabilitantka czy masażystka. Dlatego też należy taką postawę promować wśród nauczycieli i 

dostarczać im wiedzy i narzędzi, by mogli swoich uczniów wspomóc w wyborze swojej ścieżki 

edukacyjnej.  

Adresat rekomendacji: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Sądzimy, że przedmiotem dalszych pogłębionych badań powinna być trajektoria bycia 

nauczycielem oraz sposoby rekrutacji najpierw do wyboru studiów pedagogicznych, a następnie 

do wykonywania zawodu nauczyciela. Przywoływany często przez uczestników panelu 

ekspertów przykład fińskiego systemu edukacji pozwala na stawianie hipotezy, że selekcja (w 

tym autoselekcja) do zawodu nauczyciela może mieć znaczący wpływ na poziom i efekty 

kształcenia.  

Adresat rekomendacji: Wojewódzki Urząd Pracy, instytuty naukowe 

8.4. Szczególna rola wychowawcy 

Szczególną rolę w pobudzaniu refleksyjności uczniów powinien odgrywać wychowawca - co jest 

wyraźnie widoczne na postulowanej ścieżce wyboru zawodu. Wychowawcy powinni otrzymać 

pakiet narzędzi, który pozwoli zrealizować opisywaną wyżej ścieżkę decyzyjną. Dlatego też 
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rekomendujemy przygotowanie takiego narzędzia i dostarczenie go do wszystkich szkół 

województwa mazowieckiego. Program taki może zostać przygotowany przez podlegające 

samorządowi województwa Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Centrum może również do swojej oferty szkoleniowej wprowadzić szkolenie dla nauczycieli z 

tego zakresu.  

Adresat rekomendacji: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Warto również prowadzić akcję promocyjną skierowaną do nauczycieli gimnazjów, w której 

podkreśla się znaczenie wyboru, przed jakim stają uczniowie kończący gimnazjów. Badanie 

pokazuje, że traktowanie uczniów jako osób prawie dorosłych, a więc świadomych swoich 

czynów, ponoszących ich konsekwencje, nie jest standardem. Można było odnieść wrażenie, że 

uczniowie bywają "infantylizowani": w opinii części nauczycieli jeszcze niezdolni do dokonywania 

świadomych wyborów. Dlatego też pojawiały się głosy od uczniów i nauczycieli, że doradzają 

oni uczniom wybór liceum, jako sposobu na odłożenie decyzji o przyszłości na później. Dlatego 

też rekomendujemy promowanie wyników badania, np. na konferencjach dla nauczycieli, 

poprzez dystrybucję materiałów/wyników badania opracowanych pod kątem nauczycieli 

gimnazjum np. w formie ulotki.  

Adresat rekomendacji: Wojewódzki Urząd Pracy 

Wychowawca powinien również dotrzeć z informacją do rodziców uczniów, którzy stoją przed 

jedną z najważniejszych decyzji. Rodzice - jak pokazują niniejsze badania - dość często 

zostawiają decyzje dziecku. I choć nie rekomendujemy, by rodzice podejmowali decyzje za 

swoje dzieci, jednak zalecamy, by uczestniczyli w tym procesie jako strona doradcza i pobudzają 

do refleksji. Wychowawcy są osobami, które mogą rodzicom przypomnieć o wadze ich wsparcia 

w tej decyzji. Powinni do tego wykorzystać zebrania rodziców, które mogą być częściej 

organizowane w trzeciej klasie gimnazjum. Warto również, by wychowawcy choć raz w ciągu 

roku porozmawiali indywidualnie z rodzicami ucznia na temat jego predyspozycji. Rodzice mogą 

również uczestniczyć w rozmowach z doradcą zawodowym.  Rolą wychowawcy jest również 

wskazanie rodzicom instytucji, w jakich może uczeń może uzyskać wsparcie. 

Adresat rekomendacji: Wychowawcy klas, Dyrektorzy szkół 

Rolą szkoły powinno być natomiast zobowiązanie wychowawców do organizowania tego typu 

spotkań. Jednocześnie szkoła powinna zapewnić rodzicom możliwość skorzystania z doradztwa 

na temat wpierania dziecka w podejmowaniu decyzji edukacyjnych. W zakresie doradztwa 

powinno się znaleźć co najmniej: informacje o sposobach wspierania dziecka, informacje o 

obecnej sytuacji na rynku pracy oraz trendy i prognozy na przyszłość, informacje o możliwych 

ścieżkach edukacyjnych.  

Adresat rekomendacji: Dyrektorzy szkół 

8.5. Tematy do dalszych badań 

Temat sposobów podejmowania decyzji wydaje się już być dobrze rozpoznanym - w przypadku 

uczniów szkół zawodowych. Tematem wartym pogłębienia (np. w badaniu jakościowym na 

mniejszą skalę) są motywacje licealistów i wskazanie na różnice między ich trajektorią wyboru, 

a uczniami szkół zawodowych.  
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Jak dotychczas niewiele się mówi o trafności podejmowania decyzji przez uczniów. Dlatego też 

ciekawym i jednocześnie ważnym wątkiem jest sprawdzenie dopasowania predyspozycji 

uczniów do zawodu/profilu, w jakim obecnie się kształcą. Warto rozpatrzyć przeprowadzenie 

badania polegające na przeprowadzeniu testu predyspozycji zawodowych wśród uczniów 

różnych typów szkół i różnych zawodów, co pozwoli wskazać skalę rozbieżności pomiędzy ofertą 

edukacyjna a predyspozycjami uczniów. Najczęściej rozpatruje się niedopasowanie szkolnictwa 

w kontekście rynku pracy, ale warto również wskazać na rozbieżności w kontekście potrzeb 

uczniów, którzy są swoistymi klientami systemu nauczania.  

Badaniami warto również objąć system selekcji nauczycieli do zawodu, w tym  w szczególności 

nauczycieli przedmiotów zawodowych.  

W przypadku nauki podejmowanej przez uczniów niepełnosprawnych warto rozważyć podjęcia 

badań w następujących tematach: 

 Losy absolwentów szkół specjalnych - jaka część z nich podejmuje pracę w zakładach 

pracy chronionej, jaka znajduje się pod opieką ośrodków terapii zajęciowej dla 

dorosłych lub innych instytucji, a jaka pozostaje stale w domu pod opieką rodziców? 

 Szkoły specjalne z perspektywy zatrudnionych tam nauczycieli i specjalistów - rodzice 

wyrażają się bardzo pozytywnie na ich temat, a w ich opinii szkoły specjalne w zasadzie 

nie mają wad, warte sprawdzenia byłoby, jak pracownicy oceniają poziom kształcenia w 

szkołach, jakość współpracy z rodzicami i warunki pracy. 

 Ojcowie dzieci niepełnosprawnych umysłowo - jaka jest ich postawa wobec 

niepełnosprawnego potomstwa, jaką poziom wiedzy prezentują na temat kształcenia 

specjalnego; dzieci niepełnosprawne umysłowo w szkołach i klasach integracyjnych - 

czy znajdują potwierdzenie obawy uczniów szkół specjalnych o braku akceptacji ze 

strony dzieci w pełni sprawnych i ich rodziców? Czy efekty kształcenia są równie 

zadowalające, jak w szkołach specjalnych? Jaka jest satysfakcja dzieci z nauki? 

 Za ważny wynik badań należy uznać sposób, w jaki rodzice mówią  o przyszłości 

swojego dziecka, wypowiedzi matek pozwalają stwierdzić, że nie widzą one miejsca dla 

swoich dzieci na rynku pracy. Warto, by przyszłe badania wskazały na przyczyny 

takiego stanu rzeczy: zarówno społeczno-psychologiczne, jaki i finansowe.  

 Z pewnością należy też podtrzymywać wybraną metodologię badawczą - wywiady AG z 

rodzinami. Tylko uczniowie o lekkim stopniu niepełnosprawności byli w stanie brać 

czynny udział w wywiadach, a i w tych wypadkach rola matek w rozmowie była 

dominująca. 
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9. Streszczenie najważniejszych wyników badania 

Cel badania 

Badanie miało za zadanie zrealizować dwa główne cele: identyfikacja sposobów planowania 

rozwoju zawodowego przez uczniów szkół zawodowych oraz utworzenie postulowanej ścieżki 

wyboru zawodu przez uczniów.   

Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone w czterech grupach badawczych: uczniowie szkół 

gimnazjalnych i ich rodziny, uczniowie szkół zawodowych i ich rodziny, uczniowie szkół 

specjalnych przysposabiających do pracy uczniów niepełnosprawnych i ich rodziny, aktorzy 

rynku pracy. Do osiągnięcia celów badania wykorzystano zarówno ilościowe (ankieta 

audytoryjna wśród uczniów), jak i jakościowe technik badawcze (pogłębione wywiady 

indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe, wywiady rodzinne). Informacje pochodzące z 

tych źródeł zostały uzupełnione wspomnieniami swojego wyboru szkoły dokonywanego przez 

uczniów pierwszych klas szkół zawodowych oraz postami pochodzącymi z blogów uczniów 

ostatnich klas gimnazjów.   

Wyniki badania 

Charakterystyka uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Pierwszym kluczowym wynikiem badania jest wskazanie na istotne różnice w cechach 

społeczno-demograficznych między uczniami poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych. 

O ile uczniowie  szkół gimnazjalnych są grupą zróżnicowaną pod względem miejsca 

zamieszkania, wykształcenia rodziców, oceny dochodów rodziny, o tyle uczniowie 

poszczególnych typów szkół stanowią znacznie bardziej homogeniczne grupy pod tym 

względem. Szkoły zawodowe (z wyłączeniem szkół policealnych) są zdecydowanie chętniej 

wybierane przez chłopców (odsetek uczniów tej płci waha się od 61% do 68% - dane pochodzą 

z badania ilościowego), mieszkańców obszarów wiejskich (zależnie od typu szkoły od 57% do 

62%, podczas gdy wśród gimnazjalistów odsetek ten wynosi 45%) oraz młodzieży, której 

przynajmniej jedno z rodziców ma wykształcenie zawodowe. Taki rozkład odpowiedzi wskazuje, 

że w polskiej szkole zjawisko reprodukcji społecznej wciąż ma miejsce.  

Uczniowie szkół policealnych charakteryzują się innymi cechami społeczno-demograficznymi, co 

jest wynikiem faktu, że rekrutują się oni spośród absolwentów liceów ogólnokształcących. 

Zatem wśród uczniów dominują kobiety (67%), mieszkańcy obszarów miejskich (głównie do 50 

tys. mieszkańców).  

Typy podejmowania decyzji przez uczniów 

Badanie pilotażowe pozwoliło wyłonić dwa główne typy podejmowania decyzji edukacyjnych 

przez uczniów szkół gimnazjalnych, badanie właściwe potwierdziło otrzymane wyniki.   

Uczniowie działający według pierwszego typu zostali  nazwani "zdecydowanymi" ze względu na 

umiejętność określenia swoich mocnych stron,  posiadaniu zainteresowań i upodobań, które 

potem stawały się podstawą do wyboru zawodu/profilu kształcenia. Konsekwentnie uczniowie 

zdecydowani mają określone preferencje, co do swojej ścieżki edukacyjnej. Drugi segment 

uczniów stanowią uczniowie "elastyczni", których mocną stroną jest potencjalnie większa 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

157 

 

elastyczność na rynku pracy: deklarowana większa mobilność zarówno geograficzna, jak i 

większa skłonność do przekwalifikowania się. Wybór ich ścieżki edukacyjnej jest jednak bardziej 

przypadkowy, częściej kierują nimi zewnętrzne okoliczności, np. wybory podejmowane przez ich 

znajomych czy podpowiedzi rodziców.   

Źródła informacji i ich rola w podejmowaniu decyzji edukacyjnych przez uczniów 

Źródła informacji, z których czerpią uczniowie dokonując wyboru szkoły i zawodu, można 

podzielić na źródła osobowe i pozaosobowe. Pełnią one odmienne funkcje. Osobami 

dostarczającymi informacji są najczęściej tzw. znaczący inni, czyli osoby, które odgrywają dużą 

rolę w procesie socjalizacji i kształtowania się osobowości badanej młodzieży. Są to osoby, które 

albo dostarczają informacji o zawodach czy szkole ze względu na własne doświadczenia 

(rodzeństwo, dalsi krewni wykonujący dany zawód) lub też ich opinie są punktem odniesienia 

do podjęcia decyzji (rodzice, rówieśnicy). Pozaosobowe źródła informacji dostarczają najczęściej 

konkretnej wiedzy (rzadziej opinii) na temat, gdzie można się kształcić w danym zawodzie, jaka 

jest oferta edukacyjna danej szkoły.   

Kluczową rolę w procesie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej  powinni odgrywać najbliżsi ucznia -  

w szczególności rodzice. Badanie pokazuje jednak, że ich postawy są bardzo zróżnicowane: od 

pełnego wsparcia swojego dziecka, poprzez bierna aprobatę jego wyborów do autorytarnego 

narzucenia swoich decyzji. To co zwraca uwagę, to fakt, że postawa rodziców zależy od ich 

kapitału kulturowego i korelujących z nim aspiracji dziecka (choć czasem aspiracji rodziców). 

Postawa nazwana przez nas konsultacyjną wyraża się aktywnym udziałem w decyzji dziecka z 

uwzględnieniem jego zdolności, preferencji co do kierunku/zawodu kształcenia. Badanie 

pokazuje, że jest ona częściej spotykana wśród rodziców o przeciętnie wyższym wykształceniu, 

których dzieci wybierają się do liceów, choć zdarzają się w tym zakresie wyjątki. Opisywana 

postawa stała się postawą modelową do przygotowywania rekomendacji. Drugą - najczęściej 

spotykaną postawą - jest bierna aprobata decyzji dziecka. W tym przypadku rodzice przyjmują 

założenie, że ich dziecko samo najlepiej wie, co jest dla niego dobre. Ta postawa wiąże się 

często z faktem, że rodzice czują się niekompetentnymi doradcami w zakresie wyboru zawodu i 

szkoły. Mają poczucie, że dziecko, które często ma większe umiejętności ICT, lepiej posługuje 

się nowoczesnymi  technologiami, ma również większą wiedzę o procesach zachodzących we 

współczesnym społeczeństwie. Rodzice z mniejszym kapitałem kulturowym sami nie zawsze 

rozumieją zmiany zachodzące na rynku pracy czy w systemie edukacji, z tego powodu boją się  

ingerować w decyzje swoich dzieci. Trzecim, najrzadziej spotykanym typem postawy rodziców 

jest postawa autorytarna, w której rodzice podejmują decyzje (choć raczej zabraniają 

zrealizować uczniowi swoich planów) za swoje dzieci. Najczęściej taka postawa jest reakcją na 

wstępne wybory dziecka, które są niezgodne z oczekiwaniami rodziców.  

Ważną kategorią osób będących punktem odniesienia dla gimnazjalistów stojących przed 

wyborem szkoły są rówieśnicy. Szczególną rolę odgrywają dla kategorii uczniów nazwanych w 

badaniu "elastycznymi". Wybory przyjaciół ze szkoły stają się podstawą dla ich własnych 

wyborów. Ma to często miejsce w sytuacjach, gdy rodzice nie stanowią dla młodych ludzi 

podparcia. Starsi koledzy (podobnie jak starsze rodzeństwo) są natomiast często źródłem 

informacji o szkole, do której sami chodzą. Rozmowy z nimi bywają sposobem na weryfikacje 

informacji zdobytych bardziej formalnymi kanałami o wstępnie wybranej szkole. 

Wśród znaczących innych ważną rolę odgrywają dalecy krewni wykonujący ciekawe z punktu 

widzenia ucznia zawody. Członek rodziny staje się swoistą inspiracją dla ucznia, który odkrywa 

nowy zawód, nową ścieżkę kariery. Badania jakościowe wyraźnie pokazały, że uczniom i ich 



 

Badanie w ramach Modułu "Młodzież a rynek pracy" 

 

158 

 

rodzicom wyraźnie brakuje wiedzy o możliwościach przed jakimi staje absolwent gimnazjum - o 

możliwych ścieżkach edukacyjnych (wychodzących poza schemat liceum ogólnokształcące, 

studia), o możliwościach dokształcania się i przekwalifikowania się. Dlatego też jednym z 

postulatów niniejszego raportu jest zachęcanie uczniów do poszukiwania własnych 

indywidualnych ścieżek. 

Badanie pokazuje, że stosunkowo rzadko uczeń gimnazjum otrzymuje wsparcie w podjęciu 

decyzji w swojej szkole, czy to ze strony nauczycieli i wychowawców, czy też profesjonalnych 

doradców zawodowych. Zdaniem badanych uczniów szkół zawodowych i gimnazjalnych ze 

strony nauczycieli i wychowawców padały opinie o tym, że najlepszym wyborem jest liceum, 

dzięki któremu wybór konkretnego kierunku kształcenia odwlecze się o kilka lat. Jak pokazały 

wywiady grupowe prowadzone wśród nauczycieli i dyrektorów szkół gimnazjalnych wynika to z 

dość powszechnego przekonania, że uczniowie kończący gimnazjum nie są na tyle dojrzali, by 

podejmować tak ważne decyzje. Jednocześnie badanie pokazało, że postępowanie niektórych 

nauczycieli można nazwać dobrą praktyką. Za przykład może posłużyć nauczycielka biologii z 

powiatu łosickiego, która swoim uczniom przedstawiła zawody przyszłości mające związek z 

nauczanym przez nią przedmiotem. Tym samym zachęciła uczniów do przemyśleń nad swoją 

przyszłością. Jak wynikało z rozmów z uczniami nie jest to typowa postawa nauczyciela, dlatego 

też zachęciła wielu uczniów do wyboru profilu biologiczno-chemicznego w miejscowym liceum.  

Jak pokazuje badanie rzadkością jest efektywne wpieranie uczniów przez doradców 

zawodowych. Tylko 13% badanych uczniów gimnazjów i 28% uczniów szkół zawodowych 

zadeklarowało, że miało z nim kontakt. Jak pokazują badania jakościowe można przyjąć, że 

faktyczny odsetek uczniów korzystających z doradztwa zawodowego jest wyższy, jednak dla 

większości uczniów kontakt z doradcą był na tyle krótki i mało zindywidualizowany, że dopiero 

po dłuższej rozmowie przypominali sobie, że mieli z nim kontakt. Badania jakościowe wskazały 

na podstawowe deficyty obecnie prowadzonych działań:  

 

Uczeń kontakt z doradcą miał najczęściej na przeznaczonej na ten cel lekcji w szkole. Inne 

zinstytucjonalizowane kontakty z doradcą przez Szkolny Ośrodek Kariery czy poradnie 

pedagogiczno-psychologiczne są uczniom niemal nieznane. 

Badanie wyraźnie pokazało, że na tak prowadzone doradztwo nie ma popytu wśród uczniów. 

Istnieje natomiast zapotrzebowania na doradztwo całościowe (wraz z informacją zawodową), 

zindywidualizowane, włączające w ten proces rodziców.  

jednorazowy charakter 
prowadzonego doradztwa 

brak indywidualnej 
pogłębionej rozmowy z 

uczniem 

brak włączenia rodziców 
w proces doradztwa 

pośpiech w ralizacji 
testów predyspozycji 

brak włączenia informacji 
zawodowej do 

prowadzonego doradztwa 
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Wśród źródeł nieosobowych najważniejsze funkcje pełnią źródła internetowe, wśród nich należy 

wskazać głównie strony internetowe szkół, ale również rankingi szkół ponadgimnazjalnych (choć 

to raczej dotyczy liceów ogólnokształcących oraz szkół w dużych miastach), rzadziej fora 

dyskusyjne. Co ważne wiele poszukiwanych treści w Internecie jako takim już się znajduje (np. 

Mapa Szkolnictwa Zawodowego). Obecnym celem jest skuteczne docieranie do grupy 

docelowej, jaką są gimnazjaliści.  

Źródłem wiedzy o okolicznej ofercie edukacyjnej są głównie wizyty przedstawicieli szkół w 

gimnazjach, dni otwarte czy targi edukacyjne. W opiniach uczniów są one pomocne przy 

dokonaniu wyboru. Należy jednak pamiętać, że ich celem jest zrekrutowanie jak największej 

liczby uczniów - jak przyznają sami przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych. Z tego powodu 

te źródła informacji powinny pełnić uzupełniającą funkcje w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych.  

Miejsce zamieszkania a wybory edukacyjne młodzieży 

Badanie pokazało, że miejsce (zarówno powiat, jak wielkość miejsca zamieszkania) jest 

zmienną, która różnicuje opinie badanych uczniów na tematy związane z ich przyszłością 

zawodową i edukacyjną.  

Osiami, według których przebiega większość podziałów, są powiat grodzki - powiat ziemski, co 

de facto jest konsekwencją podziału miasto-wieś.  Uczniowie gimnazjów z miastach na prawach 

powiatu zdecydowanie częściej deklarują, że zamierzają wybrać liceum ogólnokształcące 

(Ostrołęka - 79% badanych, Warszawa Mokotów - 68%) niż uczniowie z powiatów ziemskich 

(od 49% - powiat sierpecki do 61% powiat mławski). Technika cieszą się mniejszą 

popularnością, odsetek wybierających je uczniów waha się od 17% (Ostrołęka) do 42% (powiat 

łosicki). Warto zauważyć, że w Warszawie wybór technikum zadeklarowało niemal 29% 

badanych uczniów, a więc znacząca więcej niż w innym badanym mieście na prawach powiatu 

Ostrołęce. Może to oznaczać, że uczniowie w stolicy zaczynają dostrzegać korzyści płynące z 

ukończenia technikum. Zasadnicze szkoły zawodowe zamierza wybrać zdecydowanie mniej 

uczniów (ogółem 8%), szczególnie mało popularne są wśród uczniów miejskich gimnazjów (w 

Warszawie i Ostrołęce chce je wybrać po niecałe 5% badanych uczniów). Zdecydowana 

większość uczniów gimnazjów chce zdawać maturę (88%), w szczególności z Warszawy i 

Ostrołęki. Na studia zaś planuje pójść 73% badanych uczniów gimnazjów, częściej z Warszawy i 

Ostrołęki. Takie rozkłady odpowiedzi wskazują, że uczniowie z obszarów miejskich mają większe 

aspiracje niż ich rówieśnicy z powiatów ziemskich (w szczególności mieszkający na terenach 

wiejskich). Może to być pochodną z jednej strony sytuacji materialnej rodzin mieszkających w 

miastach (a tym na prawach powiatu) i na terenach wiejskich. Z drugiej strony dużym 

ograniczeniem dla uczniów z obszarów wiejskich jest konieczność dojazdu do wybranej przez 

siebie szkoły lub decyzja o zamieszkaniu w internacie.    

Należy podkreślić, że w badanej zbiorowości wśród uczniów szkół zawodowych 65% stanowią 

mieszkańcy obszarów wiejskich (według deklaracji), a 21% z obszarów miast do 50 tysięcy 

mieszkańców. Pozostała część to mieszkańcy miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Należy 

zwrócić uwagę, że nawet w mieście na prawach powiatu Ostrołęce uczniowie z obszarów 

wiejskich stanowią większość (61%), a w powiecie łosickim stanowią nawet 94%. Jest to 

bardzo ważny wniosek dla wskazanie grupy docelowej działań promujących szkolnictwo 

zawodowe.  

Generalnie satysfakcja z dokonanego wyboru szkoły i zawodu jest dosyć wysoka (ponad 60%). 

W trzech lokalizacjach - Warszawie-Mokotowie, Ostrołęce i powiecie łosickim są one znacząco 
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niższe. Badania jakościowe pozwoliły wskazać powody niezadowolenia: jest to przede wszystkim 

rozczarowanie poziomem nauczania i wyposażeniem szkoły. Te czynniki w szczególności 

doskwierają uczniom kształcącym się w zawodach związanych z nowoczesnymi technologiami 

(informatyka, teleinformatyka). Z drugiej strony wiąże się to z ofertą edukacyjną w najbliższej 

okolicy, która ogranicza możliwości wyboru zawodu.  

Powody wyboru danej szkoły są bardzo zróżnicowane ze względu na powiat, w którym się uczą 

respondenci. Dla mieszkańców powiatów lipskiego i łosickiego (południowo-wschodnia część 

województwa) ważne jest odległość szkoły od domu (odpowiednio 59% i 42%), a dla uczniów z 

północnej części województwa ten czynnik był znacząco mniej ważny (poniżej 30% wskazań). 

Wybór szkoły będący konsekwencją wcześniejszego wyboru zawodu znacząco częściej 

deklarowali mieszkańcy z północnej części województwa mazowieckiego i z Warszawy (powyżej 

50%) niż z powiatów łosickiego (38%) i lipskiego (29%). Warto zwrócić uwagę, że właśnie w 

badanych powiatach północnego Mazowsza znacząco większy odsetek uczniów zadeklarował 

kontakt z doradcą zawodowym (sierpecki 42%, mławski 39% i Ostrołęka - 32%), tak więc 

można stawiać hipotezę, że doradztwo zawodowe ma związek z motywacjami, którymi kierują 

się uczniowie, choć nie zawsze przekłada się to na satysfakcje z dokonanych wyborów. Na 

podstawie badań jakościowych można wręcz wysunąć hipotezę, że przy świadomie 

zaplanowanym wyborze zawodu i potem szkoły, uczeń odczuwa większe rozczarowanie, gdy 

szkoła nie spełnia jego oczekiwań pod względem poziomu nauczania czy wyposażenia 

warsztatów szkolnych.  

Plany na przyszłość uczniów szkół zawodowych są zróżnicowane ze względu na ich miejsce 

zamieszkania. Uczniowie z Warszawy-Mokotowa i Ostrołęki mają wyższe aspiracje niż 

mieszkańcy badanych powiatów ziemskich: częściej planują podjąć studia wyższe (Warszawa-

Mokotów - 67%, Ostrołęka - 63%, ogółem 52%), czy też w przypadku uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych udać się do liceum ogólnokształcącego (Warszawa-Mokotów - 67%, 

Ostrołęka - 59%, ogółem 56%).  

Reforma szkolnictwa ponadgimnazjalnego a wybory edukacyjne młodzieży 

Najważniejszym wnioskiem z badania w tym zakresie jest stwierdzenie, że wiedza o założeniach 

reformy, w szczególności w zakresie szkolnictwa zawodowego jest niewielka - to stwierdzenie 

nie dotyczy wyłącznie uczniów szkół gimnazjalnych i zawodowych czy ich rodziców, ale również 

nauczycieli i dyrektorów gimnazjum, władz oświatowych przedstawicieli instytucji rynku pracy 

oraz pracodawców. 

Głównym źródłem wiedzy uczniów o założeniach reformy nie jest szkoła, a raczej telewizja, 

czasami starsze rodzeństwo. Dlatego też reforma jest przede wszystkim źródłem niepewności. 

Rozmowy o reformie ujawniły niską wiedzę o systemie edukacji ponadgimnazjalnej jako takim. 

Brak rozmów o możliwych ścieżkach edukacyjnych niejako powodują, że uczniowie sądzą, że 

maturę i wyższe wykształcenie mogą uzyskać jedynie poprzez ukończeniu  liceum 

ogólnokształcącego. Zmiany w systemie edukacji mogą być pretekstem do dotarcia do 

nauczycieli uczących w gimnazjum z informacją o szkolnictwie zawodowym oraz promowania 

tego typu kształcenia wśród tej grupy. Jak pokazało badanie może to być jedna z najlepszych 

form docierania do samych uczniów i ich rodziców.  
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Model podejmowania decyzji edukacyjnych przez uczniów i rodziców szkół 

specjalnych 

Ten moduł badania miał charakter przede wszystkim eksploracyjny, dlatego też został 

zrealizowany w formie badań jakościowych - wywiadów rodzinnych. Celem modułu badania było 

przede wszystkim przyjrzenie się sposobom podejmowania decyzji przez rodziny dzieci 

niepełnosprawnych kształcących się w szkołach specjalnych, a także określenie oczekiwań 

rodziców, jak i samej młodzieży wobec kształcenia zawodowego w szkole specjalnej. Pierwszym 

ważnym, choć spodziewanym wynikiem, jest stwierdzenie, że osobami niepełnosprawnymi - w 

tym podejmowaniem decyzji edukacyjnych - głównie zajmują się ich matki. Przeprowadzone 

wywiady nasuwają wniosek, że niepełnosprawność dziecka pogłębia tradycyjny podział ról w 

rodzinie. Drugim ważnym wnioskiem będącym konsekwencją powyższej konstatacji jest 

stwierdzenie, że to właśnie matki - a nie sama młodzież - wybierają dla swojego dziecka szkołę. 

Należy podkreślić, że zespoły szkół specjalnych zapewniają odbycia pełnego cyklu edukacyjnego 

w ramach jednej placówki, co sprawia, że wybór szkoły de facto ma miejsce, gdy dziecko ma 6-

7 lat. Jak pokazują wywiady, celem kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej nie 

jest zdobycie umiejętności, które pozwolą wkroczyć na rynek pracy, a raczej jego celem jest 

ułatwienie bieżącego funkcjonowania, zapewnienie rozrywki i kontaktów społecznych dziecku. 

Rodzice pytani o plany na przyszłość swoich dzieci nie potrafią ich określić. Wypowiedzi dają 

podstawę, by spodziewać się, że już dorośli niepełnosprawni pozostaną w domu z rodzicami po 

zakończeniu nauki, ewentualnie uczęszczając na warsztaty terapii zajęciowej.  

Głównymi - zdiagnozowanymi w badaniu - źródłami informacji o szkołach ponadgimnazjalnej dla 

młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie są: 

 Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

 Nauczyciele szkolni i przedszkolni, 

 Inni rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.  

Rodzice o szkołach specjalnych dowiadują się za pomocą nieformalnych kanałów kontaktu, jak 

można sądzić po wypowiedziach badanych, nawet jeśli źródłem są pracownicy instytucji 

publicznych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że badani rodzice, którzy są gorzej sytuowani 

materialnie, polegają na opiniach nauczycieli, czy pracowników poradni. Rodzice lepiej 

sytuowani natomiast weryfikowali informacje na podstawie opinii innych rodziców dzieci 

niepełnosprawnych szukając placówki o wysokim poziomie nauczania (nawet jeśli jest odległa 

od miejsca zamieszkania). Osoby w trudniejszej sytuacji materialnej brały jeszcze pod uwagę 

odległość i możliwość dojazdu do szkoły. Co ważne, żadna z rodzin nie brała pod uwagę 

zawodu, którego mogło się uczyć ich dziecko.  

Rodziny uczniów szkół specjalnych oraz sami uczniowie wyrażali bardzo pozytywne opinie o 

szkołach, w których się uczyli. Dotyczyły one przede wszystkim kadry nauczycielskiej. Jak 

pokazuje badanie, relacje nauczyciel-rodzic w szkołach specjalnych są bardziej 

zindywidualizowane, bardziej osobiste niż w innych szkołach.  

Przeprowadzone wywiady pozwalają stwierdzić, że szkoły specjalne starają się przygotowywać 

uczniów do zawodu, a przede wszystkim do aktywności (w tym zawodowej poza domem). 

Badanie pozwoliło zdiagnozować, że w jednej ze szkół przygotowane było specjalne spotkanie 

dla rodziców promujące aktywną postawę osób niepełnosprawnych. Na spotkanie puszczany był 

specjalny film promocyjny na ten temat. Jedna z uczennic miała spotkanie z doradcą 

zawodowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS.   
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Postulowane sposoby podejmowania decyzji edukacyjnych przez uczniów 

Najważniejszym produktem badania było stworzenie postulowanej ścieżki podejmowania decyzji 

edukacyjnych przez uczniów. Model składa się z dwóch części: (1) procesu zdobywania 

wiedzy o sobie i świecie oraz (2) właściwej ścieżki podejmowania decyzji 

edukacyjnych.  

Pierwsza część procesu ma na celu dostarczenie uczniom wiedzy o sobie i świecie pracy, bez 

której nie ma możliwości podjęcia racjonalnej decyzji. Przybrała formę koła hermeneutycznego 

ze względu na podobieństwo do procesu rozumienia: nie można poznać siebie bez wiedzy o 

świecie (w tym świecie pracy), ale też nie można poznać dobrze świata bez wiedzy o sobie 

samym - w tym o swoim potencjale. W tej części procesu kluczowe dla powodzenia całego 

procesu jest zachęcenie uczniów do samopoznania oraz pobudzenie ich do zdobywania wiedzy o 

otaczającym świecie. Uczeń powinien: 

 Zdobyć wystarczającą wiedzę o świecie pracy: branżach, zawodach. Uczeń musi sobie 

odpowiedzieć na pytania: Co wiem o świecie pracy? Co powinienem wiedzieć? 

 Zdobyć wiedzę o sobie - tutaj są ważne dwa źródła: sam uczeń i jego otoczenie. 

Dlatego z jednej strony uczeń musi sobie odpowiedzieć na pytania o swoje 

zainteresowania i mocne strony, z drugiej strony musi je zweryfikować z opiniami 

otoczenia - czy to rodziców, nauczycieli czy rówieśników. Opinia otoczenia może być 

źródłem nowej refleksji nad własnymi predyspozycjami.  

 Ta część postulowanego modelu powinna mieć miejsce przez cały okres kształcenia, jednakże 

zintensyfikowane działania powinny zostać podjęte w drugim półroczu drugiej  i pierwszym 

półroczu trzeciej klasy gimnazjum. Kluczową rolę powinien odgrywać wychowawca.  

W obecnym kształcie procesu decyzyjnego uczniów szkół gimnazjalnych trudno zauważyć 

opisywane elementy, w niektórych szkołach po części mają miejsce, jednakże w ograniczonym 

zakresie. Dlatego w dalszych rozdziałach szczegółowo są opisywane kroki, jakie powinny zostać 

podjęte, by spełnić opisywane założenia.  

W trzeciej klasie gimnazjum uczeń powinien wkroczyć na właściwą ścieżkę decyzyjną, która 

ma charakter linearny. Należy jednak podkreślić, że jest to również proces, w którym można (a 

czasem należy) wrócić na poprzedni etap, jeśli z jakiś powodów niemożliwe jest pójście 

naprzód. Dodatkowo do każdego etapu właściwej ścieżka decyzyjnej przyporządkowane zostały 

rezultaty oraz osoby, które powinny odgrywać rolę wspierającą ucznia w podejmowaniu decyzji.  

We właściwej ścieżce decyzyjnej przyjęto założenie, że uczeń ma już pewien zasób wiedzy o 

sobie i świecie, zatem jest w stanie wstępnie nakreślić, co chciałby robić po szkole gimnazjalnej. 

Jest to pierwszy (1) etap poszukiwania właściwego dla siebie zawodu czy specjalizacji. Uczeń 

próbuje określić swoje miejsce na rynku pracy uwzględniając fakt, czy w wybranym przez niego 

zawodzie ma szansę na znalezienie zatrudnienia. Mogą mu w tym towarzyszyć rodzice, 

nauczyciele, a także doradca zawodowy. Efektem tego etapu powinno być przygotowanie przez 

ucznia listy zawodów/prac, które w przyszłości chciałby wykonywać czy też wydaje mu się, że 

mógłby się w nich sprawdzić.  

Kolejnym krokiem jest (2) weryfikacja swoich wstępnych wyborów, co do zawodu, czy 

specjalności. Kluczową rolę odgrywa tutaj doradca zawodowy, którego zadaniem jest 

przeprowadzenie testu predyspozycji i rozmowa z uczniem na ten temat. Wynikiem tego etapu 
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jest przygotowanie listy zawodów, które chciałby wykonywać uczeń oraz określenie, które z nich 

są najbardziej przez niego pożądane. 

Gdy uczeń już wie, co chce robić w swoim przyszłym życiu zawodowym, powinien nakreślić 

możliwe sposoby osiągnięcia swojego celu, czyli (3) wyznaczyć możliwe ścieżki 

edukacyjne. Takie podejście umożliwia zdiagnozowanie więcej niż jednej ścieżki dotarcia do 

tego samego punktu, a tym samym możliwość lepszego dopasowania do sytuacji ucznia w 

kolejnym etapie. Dużą rolę powinien w tym miejscu odegrać wychowawca (choć również może 

to być np. doradca zawodowy prowadzący na ten temat zajęcia), który opowie uczniom, że 

istnieją różnorodne sposoby nauki zawodu czy uzyskania pracy w danej branży. Również 

doradca zawodowy powinien uświadamiać uczniom szeroki wachlarz możliwości, przed jakimi 

stoją. Ważne jest podkreślenie, że dalsza edukacja w liceum ogólnokształcącym, a następnie 

studia, nie są jedyną drogą do zdobycia adekwatnego do wybranego zawodu wykształcenia. 

Zdobyta wiedza na temat możliwości pozwala uczniowi zadać sobie pytanie, jakimi kryteriami 

będę się kierował przy wyborze właściwej dla mnie ścieżki edukacyjnej. Musi on na tym etapie 

dokonać (4) oceny własnych możliwości: tego, czy poradzi sobie w danym typie szkoły, czy 

jest w stanie dojeżdżać lub mieszkać w internacie, czy boi się samotności w nowej szkole (jak 

pokazało badanie, jest to częsta obawa przyszłych absolwentów szkół gimnazjalnych). W tym 

procesie uczeń powinien liczyć na szczególne wsparcie rodziców, którzy w atmosferze zaufania 

powinni przedyskutować najważniejsze kwestie; doradca zawodowy może natomiast pomóc 

rozwiać pojawiające się wątpliwości czy odpowiedzieć na pytania. Efektem powinna być lista 

kryteriów, jakimi będą się kierować uczniowie przy ostatecznym wyborze.  

Do dokonania racjonalnego wyboru brakuje tylko uczniom (5) wiedzy o ofercie edukacyjnej 

w subregionie. Jest to jeden z ostatnich etapów, ponieważ badanie pokazało, że wybór szkoły 

i zawodu nie powinien być dyktowany przez dostępność szkół i oferowanych przez nie profili 

kształcenia, a powinien wynikać z predyspozycji uczniów i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku 

pracy. Dlatego też właściwy wybór powinien mieć miejsce, gdy uczeń już zna swoje 

predyspozycje, określił swoje oczekiwania oraz ma odpowiednią wiedzę o rynku pracy i ofercie 

edukacyjnej.  

Na poniższym schemacie zaprezentowany został graficznie postulowany model decyzyjny 

uczniów ostatnich klas gimnazjów.  
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Opinie o sobie 

Czym się interesuję? 

Co lubię robić? 

Co mi dobrze 
wychodzi? 

Opinie innych o mnie 

Co inni uważają o moim 
predyspozycjach? 

Co o moich predyspozycjach 
mówi doradca zawodowy. Jakie 

są rezultaty testów 
predyspozycji? 

Wiedza o świecie 

Jakie są zawody i 
branże? 

Co wiem o możliwych 
zawodach i branżach? 

Osoby wspierające 
ucznia 

Rodzice, wychowawca,   
Doradca zawodowy 

Doradca zawodowy 

Wychowaca, rodzice,  
Doradca zawodowy 

Rodzice,  
Doradca zawodowy 

Wychowca, rodzice, 
zewnętrzne źródła 

informacji,  
Doradca zawodowy 

UCZEŃ,  
Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Poszukiwanie 

W czym się sprawdzę? Który zawód chce wykonywać? 
Gdzie znajdę pracę? 

Weryfikacja 

Przeprowadzenie testu kompetecji 

Rozmowa z doradcą zawodowym 

Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych 

Opis możliwych ścieżek uzyskania wybranych kwalifikacji 
zawodowych 

Ocena własnych możliwości 

W jakim typie szkoły poradzę sobie? Czy jestem gotowy na 
ew. zmiany (dojazdy, nowe otoczenie, itp.)?  

Zapoznanie się z oferą edukacyjną 

W jakich konkretnych szkołach mogę realizować moje 
plany? 

WYBÓR 

Efekty etapu 

Lista potencjalnych 
zawodów, które uczeń chce 

wykonywać 

Zweryfikowana  
i shierarchizowana lista 

zawodów, które uczeń chce 
wykonywać 

Ścieżki edukacyjne, które  
mogą doprowadzić do 

wykonywania wybranego 
zawodu 

Lista kryteriów, jakimi 
będzie się kierował uczeń 

przy wyborze szkoły 

Lista konkretnych placówek 
eduk., w których uczeń 

może uczyć się zgodne ze 
swoimi oczekiwaniami 

Złożenie dokumentów 
aplikacyjnych  

Informacje, jakie 
uczeń powinien 

zgromadzić do 

końca drugiej klasy 
gimnazjum 
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10. Summary  

Objective of the study 

The study was supposed to realize two main objectives: identification of ways to plan 

professional development by students of vocational schools and the establishment of a 

proposed path to choose an occupation by students.   

Methodology 

The study was conducted in four separate research groups: students of lower secondary 

schools (Polish gimnazjum) and their families, students of vocational schools and their families, 

students in special education schools preparing students with disabilities to work and their 

families, the actors in the labour market. In order to meet the objectives of the study both 

quantitative (auditorium survey among students) and qualitative research techniques (in-depth 

individual interviews, focus group interviews, family interviews) were used. Information from 

those sources was supplemented by memories of the school choice made by the first grade 

students of vocational schools, and posts from blogs of lower secondary school students in the 

last grades.   

Results of the study 

Characteristics of upper secondary school students 

The first key result of the study is noticing the socio-demographic differences in  characteristics 

between the students of different types of upper secondary schools. While the students of 

lower secondary schools are a diverse group in terms of place of residence, education of their 

parents, family income assessment; the students of given types of schools constitute much 

more homogeneous group in that regard. Vocational schools (excluding the post-secondary 

schools) are much more likely chosen by boys (the percentage of students of that sex ranges 

from 61% to 68% - the data derives from the quantitative research), inhabitants of rural areas 

(depending on the type of school from 57% to 62%, while that percentage among the students 

of lower secondary schools is 45%) and young people, whom at least one parent has a 

vocational education. This distribution of responses shows that the phenomenon of social 

reproduction still occurs at Polish schools.  

Post-secondary school students are characterized by different socio-demographic features, 

which is due to the fact that they are recruited from among graduates of general upper 

secondary schools (Polish liceum). Therefore most of the students are women (67%), 

inhabitants of urban areas (especially those up to 50 thousand inhabitants).  

Types of decision making by students 

The pilot study enabled to designate two main types of making educational decisions by 

students of lower secondary schools.  Students acting according to the first type were called the 

"decisive" because of the ability to identify their strengths, possession of interests. 

Consequently, the decisive students have definite preferences as to their educational path, and 

it results from the consciousness of their interests or knowledge of the actions that they like to 

do. The second segment of the students are the "flexible" students  whose strength is 
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potentially greater flexibility in the labour market: they declared both greater geographical 

mobility and higher propensity to undergo training. The choice of their educational path is 

however more casual, they are more often guided by external circumstances, such as choices 

made by their friends or tips from their parents.   

Sources of information and their role in making educational decisions  

 Sources of information can be divided into personal and non-personal ones. They perform 

different functions. Persons providing information are often called the significant others, i.e. 

those who play an important role in the process of socialization and development of the 

personality. Those are people who either provide information about professions or school due to 

their own experience (siblings, other relatives performing a given profession) or their opinions 

are a reference point to the decision-making (parents, peers). Non-personal sources of 

information provide the most often the specific knowledge (less often: opinions) on where to 

get educated in a given profession, what is the educational offer of a given school. A key role in 

the process of selection of an upper secondary school should be supported by the  people 

closest to the student - especially parents. The study shows, however, that their attitudes are 

very diverse: from the full support for their child, through passive approval of their child's 

choices to the authoritarian imposition of their own decisions. What draws the attention is the 

fact that the attitude of the parents depends on their cultural capital and the aligning 

aspirations of the child (although sometimes those are the aspirations of parents). The attitude, 

called by us the consultative attitude, is expressed through the active participation in the child's 

decision making taking into account child's capabilities, preferences as to the 

direction/professional education. The study shows that this attitude is more common among 

parents with an average higher education, whose children more often choose to attend upper 

secondary schools, although there are exceptions in that regard. The attitude described has 

become the model attitude for making recommendations. The second - the most common 

attitude - is the passive approval of a child's decision. In that case, the parents make the 

assumption that their child alone knows best what is good for him or her. That attitude is often 

associated with the fact that parents feel incompetent as advisers in terms of the choice of 

profession and school. They feel that a child who often has greater ICT skills, better use of 

modern technologies, has also a greater understanding of the processes taking place in the 

contemporary society. Parents with less cultural capital do not always understand the changes 

taking place in the labour market and in the education system and are afraid to interfere in the 

decisions of their children. The third and the least common type of parents' attitude is the 

authoritarian attitude in which parents make decisions (though they rather prohibit a student 

from realizing his or her own plans) for their children. The most often that attitude is a reaction 

to the child's primary choices that are inconsistent with the expectations of parents. 

An important category of persons who are the reference point for lower secondary school 

students facing the choice of schools are their peers. They play a special role for the students 

that are called the "flexible" in the study. The choices made by friends from school are the basis 

for their own choices. That is often the case in situations where the parents are not giving 

support. Older mates (like older siblings) are often a source of information about the school 

which they attend. Conversations with them are often a way to verify information about the 

pre-selected schools obtained through more formal channels. 

Among the other significant persons - distant relatives performing interesting professions from 

the point of view of the student play an important role. A family member becomes a kind of 

inspiration for a student who discovers this way a new job, a new career path. The qualitative 
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study have clearly shown that students and their parents clearly lack the knowledge about the 

opportunities faced by a graduate of a lower secondary school - the possible educational paths 

that go beyond the scheme of general upper secondary school - university, the opportunities for 

further training and retraining.  Therefore, one of the demands of this report is to encourage 

students to explore their own paths. 

The study shows that a lower secondary school student relatively rarely receives support in the 

decision making concerning his or her school, whether from teachers and class teachers or 

professional vocational advisers. According to the surveyed students of vocational schools and 

lower secondary schools, teachers and class teachers are of the opinion that the best choice is 

general upper secondary school, so that the choice of a specific field of study may be delayed 

by a few years. As shown by the group interviews conducted among teachers and principals of 

lower secondary schools that is due to the fairly widespread belief that students graduating 

from lower secondary school are not mature enough to make such important decisions. At the 

same time the study has shown that the behaviour of some teachers can be called a good 

practice. An example is the biology teacher from the łosicki poviat who presented her students 

with professions of the future that are relevant to the subject taught by her. Thus she 

encouraged students to think about their future. The discussions with the students showed that 

it is not a typical attitude of a teacher, and therefore it encouraged the students to choose the 

biological and chemical profile at the local upper secondary school.  

As the study has shown the rare thing is the effective supporting of students by vocational 

advisers. Only 13% of lower secondary school students and 28% of vocational school students 

participating in the study said they had contact with such advisor. As the qualitative study 

shows it can be assumed that the actual percentage of students using vocational advisory is 

higher, but for most students the contact with an advisor was so short and little individualized, 

that it was only after a long conversation that they recalled that they had contact with such a 

person. The qualitative study revealed a fundamental deficits in terms of ongoing activities:   

 

The most often a student had a contact with an advisor on a lesson specially organised for that 

purpose at school.  Other institutionalized contacts with an advisor i.e. through the School 

Career Centre or pedagogical and psychological advisory centres are almost unknown for 

students. 

one-off nature of the 
conducted advisory 

no individual in-depth 
conversation with a 

student 

lack of inclusion of 
parents in the process of 

advisory 

rush in realization of 
aptitude tests 

not including career 
information into the 
advisory conducted 
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The study clearly showed that there is no demand among students for the advisory conducted 

in that way. There is demand for the holistic advisory (including vocational information), 

individualized one and involving parents in that process.  

Among the non-personal sources the most important functions are played by Internet sources, 

including mainly the websites of schools, as well as rankings of upper secondary schools 

(although it rather concerns general upper secondary schools and schools in large cities), less 

frequently discussion forums are used. What is important, much of sought-after content on the 

Internet as such is already present there (e.g. the Map of Vocational Education). The current 

objective is to effectively reach the target audience, i.e. the lower secondary school students.  

The sources of knowledge about the local educational offer are mainly visits of school 

representatives at lower secondary schools, open days and educational fairs. In the opinions of 

students they are helpful in making a good choice. Note, however, that their aim is to recruit as 

many students as possible - as  the representatives of upper secondary schools admit 

themselves. For that reason, those sources of information should perform complementary 

functions in the process of educational decision-making.  

Place of residence and educational choices of young people 

The study showed that the location (both poviat and size of the place of residence) is a variable 

that differentiates the opinions of surveyed students on topics related to their future career and 

education.  

Axes, according to which the most of the divisions run, are municipal poviat - rural poviat, 

which in fact is a consequence of rural-urban split.  Students of lower secondary schools in 

cities with poviat rights more often declare that they intend to choose a general upper 

secondary school (Ostrołęka - 79% of respondents, Warsaw Mokotów - 68%) than students 

from rural poviats (from 49% - sierpecki poviat to 61% - mławski poviat). Vocational upper 

secondary schools (Polish technikum) are far less popular, the percentage of students choosing 

them ranges from 17% (Ostrołęka) to 42% (łosicki poviat). It is worth noting that in Warsaw 

the choice of vocational upper secondary school was declared by almost 29% of students, 

which is much more than in another tested city with poviat rights - Ostrołęka. That may mean 

that students in large cities are beginning to see the benefits of graduating from vocational 

upper secondary school. Vocational schools are to be chosen by much less students (total of 

8%), they are especially unpopular among the students of urban lower secondary schools (in 

Warsaw and in Ostrołęka less than 5% of students participating in the study want to choose 

them). The vast majority of students want to graduate with passing the secondary school final 

examinations (88%), especially in Warsaw and Ostrołęka. 73% of lower secondary school 

students participating in the study plan to study at universities, more often they are from 

Warsaw and Ostrołęka. Such distributions of responses indicate that students from urban areas 

have higher aspirations than their peers from rural poviats (especially those living in rural 

areas). It can be derived on the one hand on the material situation of families living in urban 

areas (and those with poviat rights) and in rural ones. On the other hand, a large barrier for 

students from rural areas is the need to travel to the school of their choice or a decision to live 

in a dormitory.    

It should be noted that in the analysed sample of students of vocational schools 65% are rural 

residents (according to their declarations), and 21% are residents of urban areas up to 50,000 

inhabitants. The rest are the inhabitants of cities with over 50,000 inhabitants. It should be 

noted that even in a city with poviat rights, i.e. Ostrołęka, students from rural areas account for 
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the majority (61%), and in the łosicki poviat even 94%. That is a very important conclusion for 

an indication of the target group for activities that promote vocational education.  

Satisfaction with the choice of school and profession is quite high (over 60%). In three 

locations - Warsaw-Mokotów, Ostrołęka and łosicki poviat - they are significantly lower. The 

qualitative survey helped to identify the reasons for discontent: it is mainly disappointment with 

the level of teaching and school facilities. Those factors in particular bother students that are 

educating in jobs related to new technologies (IT, data communications). On the other hand it 

is related to the educational offer in the immediate area, which limits the choice of profession.  

Reasons for choosing a given school are very diverse because of the poviat in which the 

respondents study. For residents of lipski and łosicki poviats (south-eastern part of the 

voivodship) the distance between school and home is important (59% and 42% respectively), 

and for students from the northern part of the voivodship that factor was significantly less 

important (less than 30% of responses). The choice of school which is a consequence of former 

career choice was significantly more often declared by the residents of the northern part of the 

mazowieckie voivodship and Warsaw (over 50%) than those of łosicki (38%) and lipski (29%) 

poviats. It is worth noting that just in the examined poviats of northern Mazovia significantly 

higher percentage of students declared contact with a vocational advisor (sierpecki poviat - 

42%, mławski poviat - 39% and Ostrołęka - 32%), so a hypothesis that vocational advisory is 

associated to motivations that guide the students, but not always translate to the satisfaction of 

the choices made, is justified. Based on the qualitative study one can even hypothesize that in 

the situation of deliberately planned career choices and then the relevant school, a student 

feels more disappointment if the school does not meet his/her expectations in terms of quality 

of teaching or school workshop equipment.  

Plans for the future of vocational school students are differentiated by their place of residence. 

Students from Warsaw-Mokotów and Ostrołęka have higher aspirations than residents of the 

rural poviats surveyed: they more often plan to start higher education (Warsaw-Mokotów - 

67%, Ostrołęka - 63%, total 52%), or more often than students of vocational schools plan to 

continue education in a general upper secondary school (Warsaw-Mokotów - 67%, Ostrołęka - 

59%, total 56%).  

The reform of upper secondary education and the educational choices of young 

people 

The most important conclusion of the study in this area is the statement that knowledge about 

the objectives of the reform, in particular in the field of vocational education, is low - that 

statement concerns not only students of lower secondary schools and vocational schools or 

their parents, but also teachers and school principals, educational authorities, representatives of 

the labour market and employers. 

The main source of knowledge of students about the objectives of the reform is not a school, 

but rather a TV, sometimes older siblings. Therefore, the reform is mainly a source of 

uncertainty. Conversations about the reform have revealed poor knowledge of the upper 

secondary education system as such. Lack of conversations on possible educational paths 

somehow make students think that an upper secondary school diploma and a university degree 

can be obtained only through graduation from general upper secondary school. Changes in the 

education system may be an excuse to reach out to teachers who teach in lower secondary 

schools with information on vocational education and the promotion of that type of education 
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among that group. As the study has shown it may be one of the best forms of reaching out to 

the students themselves and their parents.  

Educational decision-making model for students in special education and their 

parents  

This module of the study was primarily exploratory in nature, and therefore it was carried out 

by the means of qualitative research - family interviews. The objective of that module was 

primarily to look at the ways of making decisions by families of children with disabilities enrolled 

in special schools, and to identify the expectations of parents and the young people towards 

vocational training at a special school. The first important, but expected result, is the statement 

that mainly their mothers take care of people with disabilities - including making educational 

decisions for them. The conducted interviews raise the conclusion that a child's disability 

deepens the traditional division of roles in a family. Another important finding being the 

consequence of the above observation is the statement that mothers - not young people - 

choose their child's school. It should be noted that special schools provide education in a 

complete full cycle within a single facility, making the de facto choice of school when the child is 

6-7 years old. As the interviews show, the purpose of education in a vocational special school is 

not acquiring the skills that will enable to enter the labour market, but rather its purpose is to 

facilitate the day to day functioning, provide entertainment and social interactions. Besides, the 

parents asked about plans for the future of their children cannot identify them. The statements 

provide a basis to expect that even adults with disabilities will stay at home with their parents 

after graduation, possibly attending therapy workshops.  

The main - diagnosed in the study - sources of information on upper secondary schools for 

young people with intellectual disabilities are: 

 Employees of psychological and pedagogical centres, 

 School teachers and kindergarten teachers, 

 Other parents of children with intellectual disabilities.  

Parents learn about special schools through informal channels of contact, as it can  be judged 

by the statements of the interviewees, even if the sources are employees of public institutions.  

It is worth noting that those parents participating in the study who are of lower material status, 

rely on the opinions of teachers or staff of psychological and pedagogical centres. Whereas 

parents with better material status verified information on the basis of opinions of other parents 

of children with disabilities seeking institutions with high levels of education (even if it is far 

away from their place of residence). People who are in more difficult financial situation took 

also into account the distance and the possibility of travelling to school. Importantly, none of 

the families took into account the profession that their child could learn.  

Families of students of special schools and the students themselves have expressed very 

positive views about the school in which they were taught. They focused mainly on the teaching 

staff. As the study has shown, teacher-parent relationships in special schools are more 

individualized, more personal than in the other schools.  

The interviews conducted allow to conclude that special schools are trying to prepare students 

for the profession, and especially to the activity (including the employment outside home). The 

study made it possible to diagnose that in one of the schools there was a special meeting 

prepared for parents to promote the active attitude of people with disabilities. At the meeting a 
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special promotional film on the subject was shown. One of the students had a meeting with a 

vocational advisor under the project co-financed by the ESF funds.   

Below it is shown graphically the postulated model of the decision making. It is the result of in-

depth analysis of the qualitative material and the accompanying process of discussion in the 

research team.  

The proposed methods of making educational decisions by students  

The most important product of the study was the development of a proposed path of 

educational decision-making by students. The model consists of two parts: (1) the process of 

learning about themselves and the world and (2) the proper path of educational 

decision-making. 

The first part of the process is to provide students with knowledge about themselves and the 

world of work, without which it is impossible to make a rational decision. It took the form of 

hermeneutic circle because of its similarity to the process of understanding: you cannot know 

yourself without knowing the world (including the world of work), but at the same time the 

world cannot be known well without the knowledge of yourself - including your potential. In 

that part of the process it was crucial to the success of the process to encourage students to 

self-knowledge and to stimulate them to learn about the world around them. A student should:  

 Gain sufficient knowledge of the world of work: about industries, occupations. A 

student must answer the following questions: What do I know about the world of work? 

What should I know? 

 Learn about himself/herself - here are two important sources: the student himself 

/herself and his/her surroundings. Therefore, on the one hand a student must answer 

questions about their interests and strengths, and on the other hand, he/she must 

verify them with the opinions of the environment - parents, teachers or peers. Opinion 

of the environment can be a source of the renewed reflection on their own 

predispositions.   

This part of the proposed model should take place throughout the whole period of training, but 

more intensive actions should be taken in the second half of the second grade and the first half 

of the third grade of the lower secondary school. The key role should be played by the class 

teacher.  

In the present shape of the decision-making process of lower secondary school students it is 

difficult to see the elements described, in some schools they are partly present but in a limited 

way. Therefore, in the following sections, the steps to be taken to meet the relevant 

assumptions are described in detail.  

In the third grade of lower secondary school a student should step on the proper decision-

making path, which is linear in nature. It should be noted, however, that it is also a process in 

which you can (and sometimes should) go back to the previous step, if for some reason it is 

impossible to move forward. In addition, to each stage of the proper decision-making path the 

relevant results and people who should play a supporting role in a student's decision-making 

have been assigned.  

In terms of the proper decision-making path it was assumed that the student already has 

certain knowledge about herself/himself and the world, so she/he is able to pre-sketch what 
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she/he wants to do after the lower secondary school. This is the first (1) step in the search for 

profession or specialization that is proper for the student himself/herself. The student is trying 

to determine his/her place in the labour market given the fact that he/she has a chance to find 

a job in his/her chosen profession. Students may be accompanied by their parents, teachers, 

and also vocational advisers in that regard. The result of that stage should be preparation by a 

student of a list of occupations/works which in the future he/she would like to do or it seems to 

him/her that he/she could have been good at.  

The next step is (2) verification of their pre-selected choices in terms of profession or 

specialty. A key role is played here by a vocational advisor whose job is to conduct the aptitude 

test and to talk with the student about it. The result of that step is preparing of a list of jobs 

that a student would like to do and determining which ones are most desired by him/her. 

When a student already knows what he/she wants to do in their professional life, he/she should 

outline possible ways to achieve their goal, i.e. (3) determine the possible educational 

paths. Such an approach allows to diagnose more than one path to reach the same point, and 

thus the opportunity to better match the student's situation in the next stage. An important role 

here should be played by the class teacher (although it can also be a vocational advisor or a 

teacher who conducts classes on future career) who will tell the students that there are 

different ways to learn a profession or get a job in a given industry. Also a vocational advisor 

should educate students that they are facing a wide range of options. It is important to 

emphasize that further education in general upper secondary school, and then university, is not 

the only way to get an adequate education for the chosen occupation. 

The knowledge gained on possibilities allows the student to ask himself/herself what criteria 

he/she will apply in choosing the proper educational path for themselves. At that stage he/she 

must make (4) the evaluation of their own abilities: whether he/she handles on in that 

type of school, whether he/she is able to commute or live in a dormitory, whether she/he is 

afraid of being alone in a new school (as shown by the study, it is a common fear of the future 

lower secondary school graduates). In this process, the student should receive special support 

from parents who in an atmosphere of trust should discuss the most important issues; and the 

vocational advisor can help dispel doubts arising or answer questions. The result should be a list 

of criteria that will be used by students at the final selection.  

The only thing that students miss in order to make a rational choice is (5) the knowledge 

about the educational offer in the subregion. It is one of the last steps, as the study 

showed that the choice of the school and the profession should not be dictated by the 

availability of schools and educational profiles they offer, and should be based on students' 

abilities and needs of the local/regional labour market. Therefore, the proper choice should be 

made if the student already knows his/her abilities, described his/her expectations and has 

adequate knowledge of the labour market and the educational offer.  

The following diagram presents graphically the postulated decision-making model of students of 

the last grades of lower secondary schools.  
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