
ROLA DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 



Metodologia badania 

• Wywiady bezpośrednie przy użyciu komputera (CAPI) 
- 446 

• Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) - 225 

Techniki zbierania 
danych 

• uczniowie 

• rodzice 

• pracownicy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
biorący udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym 

• przedstawicie poradni psychologiczno-
pedagogicznych, jednostek Ochotniczych Hufców 
Pracy, organizacji pozarządowych, Szkolnych 
Ośrodków Kariery 

Badane podmioty 



Cele doradztwa 

Gimnazjum 

„poznanie 
siebie” 

wybór szkoły 

Szkoła 
ponadgimnazjalna 

wejście na 
rynek pracy 



Formy doradztwa 

Badanie ilościowe 

• szkoły objęte są szerokim spektrum form doradztwa 
zawodowego 

Badanie jakościowe 

• najczęściej stosowaną formą zajęć we wszystkich typach szkół są 
zajęcia grupowe; zajęcia indywidualne we wszystkich badanych 
szkołach realizowane są rzadko 



Zakres doradztwa 

Powszechna praktyka 

• zajęcia z doradztwa prowadzone niesystematycznie, 
doraźnie 

• zajęcia skierowane  zazwyczaj tylko do uczniów ostatnich 
klas 

W tej formie jak mamy zapis, że szkoła, czy poradnia udziela 
pomocy w planowaniu, że jakieś tam zajęcia są prowadzone, 
to Pani powiem z praktyki, że jeżeli szkoła 15 minut w ciągu 
pobytu ucznia w szkole, zorganizuje cokolwiek to może 
sobie wpisać, że się zajęcia odbyły. Czy jedną godzinę 
lekcyjną? To nie ma ani wskazanych godzin, ani treści, bo 
nikt nie wskazuje, nie ma nigdzie w przepisach prawnych… 
[doradca zawodowy z poradni psychologiczno-
pedagogicznej] 

 



Zakres doradztwa 

Wyjątki 

• zajęcia prowadzone w sposób uporządkowany 
(bardziej systemowy) – w większości to szkoły z SzOK 

• zajęcia skierowane do wszystkich uczniów 

Co daje więcej SzOK? SzOK właśnie daje to, że to 
działanie w szkole staje się jakby częścią programu 
szkoły istotną, o którą trzeba dbać. Bo powiedzmy, 
jeżeli to jest tylko jedno z zadań pedagoga 
szkolnego, (…) to ono jest piątym, siódmym, 
dziesiątym zadaniem z kolei. (…) Jeżeli jest to (…) 
Szkolny Ośrodek Kariery, to nawet, jeżeli tam 
pracuje doradca z zewnątrz czy nauczyciel, który ma 
trzy godziny tylko w tygodniu, to już jest element 
programowy szkoły, który pokazuje, że jest (…) 
nowy rodzaj usług. Powoduje to, że zaczynają się z 
tym identyfikować inni nauczyciele, dzieci widzą, że 
jest to coś ważnego, rodzice zauważają, co to za 
SzOK w tej szkole, co to, o co tu chodzi, tak, 
dlaczego? [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

 



Obecność SzOK w szkole 
7% 

6% 

87% 

szkoła prowadzi SzOK w momencie badania 

szkoła prowadziła SzOK 

szkoła nigdy nie miała SzOK w swojej strukturze 

Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 



Obecność SzOK w szkole 

SzOK 

Stałość 
działań 

doradczych 

Szerszy 
zakres form 
doradztwa 

Rozpowszechnia
nie działań 
doradczych 

Szersze grono 
adresatów 
doradztwa 



Świadomość doradztwa wśród uczniów 

W zeszłym roku przeprowadziliśmy wśród uczniów ankietę 
ewaluacyjną, w której między innymi pojawiło się pytanie o 
doradztwo zawodowe i okazało się, że uczniowie nie 
zorientowali się, że to jest doradztwo zawodowe i zaznaczyli, 
że czegoś takiego w ich szkole nie było. Uczniowie nie 
skojarzyli zajęć o samoocenie, temperamencie, wyborze szkół 
średnich z doradztwem zawodowym. [psycholog, gimnazjum 
publiczne] 

 



Stanowisko osób realizujących doradztwo zawodowe w szkole 

52% 

30% 

12% 

9% 

3% 

pedagog prowadzący zajęcia z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

nauczyciel prowadzący zajęcia z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

psycholog prowadzący zajęcia z doradztwa 
zawodowego 

doradca zawodowy zatrudniony w szkole 

inny specjalista prowadzący zajęcia z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego 

Wykres 2. Zawód respondenta 

Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 (Pytanie wielokrotnego wyboru, 
suma odpowiedzi>100%) 



Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkole 

 Ponad połowa respondentów (54%) posiada formalne potwierdzenie swoich 
kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego (głównie poprzez studia 
podyplomowe) 

 

 
Najwyższy odsetek 
wykwalifikowanych formalnie 
doradców – subregion radomski 
(69%) 

Najniższy odsetek 
wykwalifikowanych formalnie 
doradców – subregion ostrołęcki 
(25%) i ciechanowski (34%) 

  Istnieje 29% osób prowadzących doradztwo zawodowe, które nie posiadają 
oficjalnych kwalifikacji w tej dziedzinie i nie są skłonne je zdobywać. 



program doradztwa 

pomoce dydaktyczne 

infrastruktura (miejsce do prowadzenia zajęć doradczych) 

czas przeznaczony na zajęcia z doradztwa 

dostęp do szkoleń 

Potrzeby szkolnych doradców 



Współpraca w środowisku doradców 

 dwie skrajne opinie 

[…] kiedy zaczynałam pracę w szkole jako doradca zawodowy, 
miałam okazję poznać część osób prowadzących doradztwo 
zawodowe w okolicy. Muszę przyznać, że nie byli oni otwarci i chętni 
do współpracy. To były moje początki w tej branży i akurat wtedy 
bardzo miałam ochotę na nauczenie się czegoś od starszych 
koleżanek. Odniosłam jednak wrażenie, że nie mają ochoty dzielić 
się z innymi swoimi doświadczeniami w zakresie doradztwa 
zawodowego. Miałam poczucie dużej niepewności i może nawet 
niechęci do ujawniania swoich metod pracy.  
[doradca zawodowy, gimnazjum publiczne] 
 

Mam bardzo duże grono znajomych już z całej Polski 
doradców zawodowych, więc wymieniamy się mailem. Teraz 
założyłam stronę na swoim Facebooku doradców 
zawodowych, żeby po prostu się jakoś komunikować i 
wiedzieć, co się dzieje na tym rynku. [Doradca zawodowy w 
SZOK w szkole ponadgimnazjalnej] 



Bariery w realizacji doradztwa 

 Po prostu szkoły nie mają na to zwyczajnie pieniędzy, bo 
samorządy nie są skłonne dokładać pieniędzy na doradztwo 
zawodowe. No i na tym polega problem. W związku z tym, to 
jest robione od przypadku do przypadku. Szkoły by chciały, 
żeby to ,na przykład w gimnazjach, żeby to poradnia za nich 
załatwiała. No tam, gdzie możemy, wchodzimy, ale nie 
możemy objąć rok rocznie wszystkich gimnazjów i wszystkich 
dzieciaków w gimnazjach tego typu pomocą. To jest 
niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. 
[Przedstawiciel poradni] 



Bariery w realizacji doradztwa 

Bariery 
Dojeżdżanie 
uczniów do 

szkół 

Brak pełnej 
instytucjonaliza
cji doradztwa 

Sytuacja na 
rynku pracy 

Brak 
wystandaryzowa-
nych materiałów 
dydaktycznych 

Sytuacja 
finansowa szkół 



Potrzeba doradztwa – perspektywa uczniów i rodziców 

 uczniowie 

 rodzice 

 doradcy o rodzicach 

Czy istnieje możliwość, że znajdę pracę jakąkolwiek, tak i jakie 
zarobki mniej więcej potem.(…) To też by mi się przydało [wiedzieć- 
przypis badacza], naprawdę. No, bo tak szczerze mówiąc, no to 
rozmowa kwalifikacyjna, to nawet nie wiem, na czym to polega, a 
CV tym bardziej, imię, nazwisko, coś tam trzeba napisać, datę 
urodzenia, coś tam, coś tam, jaką tam szkołę się skończyło, co się 
robiło i staż, no to tyle wiem. To też by mi się przydało. [uczeń 
ostatniej klasy ZSZ] 

 

Ja powiem tak, rodzice nie zawsze chcą się kontaktować ze szkołą, 
nawet, jeżeli są trudności wychowawcze. A jeżeli mieliby się 
kontaktować ze szkołą tylko i wyłącznie dla doradztwa, ja myślę, że, 
obawiam się, że mogłoby się okazać, że a to czasu im brakuje, bo ja 
na ogół jestem w godzinach, kiedy oni są w pracy. I jest ich ciężko 
zmobilizować do współpracy, jeżeli są naprawdę trudności takie 
wychowawcze, czy edukacyjne. A jeśli chodzi o doradztwo, to tak 
raczej z przymrużeniem oka myślę, że przez rodziców może być 
traktowane. [Doradca zawodowy gimnazjum] 

Uważam, że popełniliśmy błąd, że nie skorzystaliśmy z pomocy 
doradcy zawodowego przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. W 
tej chwili bym do tego wszystkiego podeszła inaczej. Myślę, że 
rzeczywiście rodzice powinni korzystać z doradztwa zawodowego. 
Jednak wspólnie można dzieckiem jakoś pokierować. Rodzic może 
podpowiedzieć czym się uczeń interesuje. Zawsze jest takie 
spojrzenie z innej strony. [rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ, 
subregion warszawski] 
 



Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi w zakresie doradztwa 

 powszechna 

 dobrze 
oceniania 

 w ostatnich latach poradnictwa zawodowego w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych udziela się 8-10 uczniom w skali roku (opinie pracowników 
poradni) 

 w minimalnym stopniu 
dotyczy poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych 

 utrudniona ze względu na deficyt pracowników instytucji zewnętrznych 

 80% szkół współpracuje z innymi 
instytucjami zajmującymi się 
doradztwem 

 79% szkół ocenia współpracę z 
instytucjami zewnętrznymi w zakresie 
doradztwa jako dobrą lub bardzo dobrą 



Opinie na temat systemu doradztwa w szkole 

Znaczy, że jako systemu to go nie ma. Znaczy są poszczególni 
doradcy, którzy są po pierwsze, którym się chce, po drugie, jeśli 
rzeczywiście są dobrzy, jeśli są przygotowani to jest drugi warunek, 
że doradztwo w szkole będzie istniało. Po trzecie musi być dyrektor 
świadomy roli doradztwa i tego, że nie da się tego załatwić poprzez 
doraźne jakieś tam rozwiązania, czy zlecanie zajęć 
nieprzygotowanym pracownikom. Dla mnie systemowego 
rozwiązania w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach w tej 
chwili nie ma. (…) Zdarza się, że jeśli istnieją dobre przykłady 
doradztwa, to raczej one wynikają z tego, że jest, doradca 
zawodowy z wykształcenia, czy z prawdziwego zdarzenia, który 
jest praktykiem, który jest zapaleńcem, który robi to doradztwo, bo 
widzi też jego sens i w tym kierunku też ciągnie, ale to jest raczej, 
jeśli mam jakieś pozytywne przykłady, to raczej nie tyle szkoły, co 
samych doradców zawodowych szkolnych, którzy w taki sposób 
działają. Myślę, że cały system funkcjonuje słabo i źle. Jako 
system. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 



Dobre praktyki 

wieloetapowy system 
diagnozowania uczniów i 
późniejszych konsultacji 

Szkolne Ośrodki Kariery 

prowadzenie doradztwa 
zawodowego od 

pierwszego do ostatniego 
roku nauczania 

angażowanie uczniów 
gimnazjum w projekty i 
konkursy organizowane 

przez zewnętrzne instytucje 

wykorzystywanie narzędzi 
takich jak: karty kariery czy 
osobiste portfolia kariery 
lub testy multimedialne 
(np. Labirynt zawodów) 



organizowanie w 
gimnazjach wycieczek 

zawodoznawczych 

organizowanie 
całodniowych praktyk w 

zakładach pracy 

szkolenia dla doradców 
zawodowych 

organizowane przez 
KOWEZiU 

organizowanie spotkań z 
przedstawicielami 

zawodów oraz 
absolwentami szkół 

diagnoza zainteresowań 
uczniów gimnazjum i 

późniejsze profilowanie 
działań doradczych 

Dobre praktyki 



działania warsztatowe 
wykorzystywane w doradztwie 

zawodowym 

organizowanie spotkań 
informacyjno-szkoleniowych dla 

rodziców 

organizowanie oraz udział w 
targach szkół, dniach kariery, 

targach pracy oraz dniach 
biznesu 

Dobre praktyki 



Wnioski i rekomendacje - dotyczące diagnozy prowadzonego 
doradztwa w kontekście rynku pracy 

• Rekomendacja: stworzenie programu 
doradztwa w szkole 

Wniosek: 
niesystematyczność 
działań doradczych 

• Rekomendacja: określenie zakresu 
doradztwa w regulacjach prawnych 

Wniosek: brak systemu 
wsparcia doradztwa 

• Rekomendacja: tworzenie SzOK w szkołach 
Wniosek: obecność SzOK 

zwiększa zakres 
doradztwa 

• Rekomendacja: zwiększenie udziału zajęć 
indywidualnych 

Wniosek: zajęcia 
indywidualne z doradztwa 

realizowane są rzadko 



• Rekomendacja: kierowanie doradztwa do wszystkich 
uczniów 

Wniosek: doradztwo 
kierowane jest do uczniów 

ostatnich klas 

• Rekomendacja: uwzględniać w programie doradztwa 
spotkania m.in. z pracodawcami i absolwentami 

Wniosek: uczniowie chcą 
uczestniczyć w zajęciach 

przydatnych z ich perspektywy 

• uwzględnienie w kolejnym okresie programowania na 
poziomie Mazowsza środków dla szkół w zakresie 
prowadzenia doradztwa  

Wniosek: projekty zewnętrzne 
wspierają doradztwo 

• Rekomendacja: wymóg posiadania przez doradców 
odpowiednich kwalifikacji oraz kompetencji 

Wniosek: nie wszystkie osoby 
zajmujące się doradztwem 

mają odpowiednie kwalifikacje 

Wnioski i rekomendacje - dotyczące diagnozy prowadzonego 
doradztwa w kontekście rynku pracy 



• Rekomendacja: organizacja przez organy 
prowadzące cyklicznych spotkań doradców 
zawodowych 

Wniosek: brak 
środowiska zawodowego 
doradców stanowiącego 

pole wymiany 
doświadczeń 

• Rekomendacja: angażowanie rodziców w 
proces doradztwa 

Wniosek: w większości 
rodzice mają nikłą 
wiedzę na temat 

doradztwa w szkole ich 
dzieci 

Wnioski i rekomendacje - dotyczące diagnozy prowadzonego 
doradztwa w kontekście rynku pracy 



• Rekomendacja: 
usystematyzowanie współpracy 
między instytucjami poprzez 
opracowywanie szkolnych 
programów doradztwa 
zawodowego uwzględniających 
podział zadań między szkołę a 
instytucje zewnętrzne 

Wniosek: szkoły 
współpracują z 

instytucjami 
zewnętrznymi w 

zakresie 
doradztwa 

Wnioski i rekomendacje - dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 



Wnioski i rekomendacje - dotyczące możliwości zastosowania „dobrych 
praktyk” 

wszelkiego rodzaju imprezy typu: 
targi edukacyjne, targi pracy, dni 

kariery czy dni biznesu 

możliwości finansowania projektów 
ze środków zewnętrznych w obszarze 

doradztwa zawodowego w 
gimnazjach i szkołach zawodowych 

uwzględnianie w wewnątrzszkolnych 
programach doradztwa zawodowego 

kontaktów z przedstawicielami 
różnych zawodów, z pracodawcami 

czy absolwentami szkół 

opracowywanie szkolnych 
programów doradztwa zawodowego 

dla poszczególnych poziomów 
nauczania 

Należy 
upowszechnić: 



Dziękuję za uwagę 

 

 

Badanie zrealizowane przez firmę PSDB sp. z o.o. 

na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach projektu 
Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II   

Działanie 9.2 POKL 

 


