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Cel diagnostyczny: identyfikacja sposobów planowania rozwoju 
zawodowego przez uczniów szkół zawodowych.  

 

 

 

Cel aplikacyjny: zaproponowanie postulowanej ścieżki 
wyboru zawodu. 

  

  

Cele badania 

Ostatnia klasa gimnazjum 

•moment wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 

Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej 

•moment refleksji nad podjętą decyzją edukacyjną z 
uwzględnieniem szans powodzenia na rynku pracy  

podejście deskryptywne 

•identyfikacja sposobów 
planowania rozwoju 
zawodowego przez uczniów 
szkół zawodowych 

podejście normatywne 

•utworzenie postulowanej 
ścieżki wyboru zawodu 



• Badaniem zostały objęte 
następujące powiaty: 
– subregion ciechanowski: powiat 

mławski, 
– subregion radomski: powiat 

lipski, 
– subregion ostrołęcki: miasto 

Ostrołęka, 
– subregion płocki: powiat 

sierpecki, 
– subregion siedlecki: powiat 

łosicki, 
– subregion warszawski: gmina 

Mokotów. 
 
 
 
 
 

 

Zakres terytorialny 



• Uczniowie szkół gimnazjalnych – ostatnie klasy 
• Uczniowie szkół zawodowych: 

– technikum, 
– zasadnicze szkoły zawodowe, 
– technikum uzupełniające, 
– szkoły policealne. 

 

• Aktorzy rynku pracy: 
– przedstawiciele szkół zawodowych, 
– przedstawiciele szkół gimnazjalnych, 
– przedstawiciele pracodawców, 
– przedstawiciele instytucji rynku pracy, 
– rodzice uczniów szkół zawodowych i gimnazjalnych. 

Podmioty objęte badaniem 



Wyniki badania – kim są uczniowie 
gimnazjum i uczniowie szkół 

zawodowych 
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kobieta mężczyzna 

Płeć badanych uczniów z różnych typów szkół: 
 



Reprodukcja struktury społecznej 

Tabela 1. Wykształcenie i zawód rodziców uczniów 
 

  

wykształcenie 
matki - 
zawodowe 

zawód matki - 
najczęściej 
wskazywana 
odpowiedź 

wykształcenie 
ojca - zawodowe 

zawód ojca - 
najczęściej 
wskazywana 
odpowiedź 

uczniowie 
gimnazjum 

35% 

zawody 
administracyjno-

biurowe - 19% 

29% robotnicy - 19% 

uczniowie 
szkół 
zawodowych 

24% 

zawody rolnicze - 
21%,  

handlowe i 
usługowe  - 18% 

42% 
robotnicy - 22% i 

rolnicy - 23% 



Faktyczne ścieżki podejmowania 
decyzji przez uczniów 



Istotne źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych 

3% 

8% 

17% 

18% 

23% 

46% 

49% 

54% 

9% 

45% 

24% 

40% 

38% 

16% 

68% 

68% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Ze Szkolnego Ośrodka Kariery 

Od rodziców 

Odwiedzałem/am szkoły, które mnie interesowały 

Od rodzeństwa 

Od nauczycieli w mojej poprzedniej szkole 

Od przedstawicieli szkół 

Od kolegów/koleżanek 

Ze strony www szkoły 

Z folderów, ulotek 

Gimnazjum Ponadgimnazjalne 

Od nauczycieli 

Zestawienie źródeł informacji o szkołach ponadgimnazjalnych wskazywanych przez ankietowanych z 
poszczególnych typów szkół 



Osoby istotne dla gimnazjalistów podczas wyboru szkoły. 

66% 

30% 

28% 

25% 

17% 

11% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Mama/tata 

Kolega/koleżanka 

Brat/siostra 

Nauczyciel 

Nikt 

Inny członek rodziny 

Ktoś inny 

Osoby istotne dla gimnazjalistów podczas wyboru szkoły  



bierna aprobata 

autorytatywna konsultacyjna 

Rola rodziców 
Rodzice powiedzieli, 
żebym ja podjęła 
decyzję, bo to będzie 
właśnie zależało, czym 
się interesuję i nie będą 
narzucali mi swojego 
zdania 

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 

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 



Uczniowie gimnazjum Uczniowie szkół zawodowych 

Kontakt z doradcą zawodowym 

Tak 
13% 

Nie 
87% 

Tak 
28% 

Nie 
72% 



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 
 
 

Reforma edukacji – wiedza uczniów 

reforma 
edukacji jest 

źródłem 
niepewności 

Wiedza 
gimnazjalistów na 
temat reformy w 

szkołach 
zawodowych była 

niewielka. 

Źródło wiedzy : 

Telewizja 

Rodzeństwo 

Rzadziej nauczyciele 

Młodzież 
gimnazjalna lepiej 
orientowała się w 
zmianach niż ich 

starsi koledzy 

Wiedza 
gimnazjalistów w 

większości 
ograniczała się do 
zmian w liceach. 



• Wyrażają niezadowolenie z systemu edukacji. 
• Mają niską wiedzę o szkolnictwie zawodowym, w tym o 

wprowadzonej reformie.  
• Egzaminy zawodowe nie cieszą się prestiżem. 

 
• Chcą, aby wybory edukacyjne uczniów były bardziej racjonalne. 

 
 
 
 
 

• Poznanie świata pracy: zawodów, branż. 
 

Wybory edukacyjne uczniów ostatnich klas 
oczami przedstawiciel aktorów rynku pracy 

i systemu edukacji – pracodawcy  



• Zwracają uwagę na problem nadwyżki absolwentów uczelni wyższych. 

• Zauważają istnienie problemu braku diagnozy predyspozycji zawodowych 
u młodzieży. 

• Uważają, że absolwenci szkół zawodowych nie są przygotowani do 
wykonywania zawodu (np. brak adekwatnych certyfikatów): 

– 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. 

• Negatywnie oceniają egzaminy zawodowe. 

 

 

Instytucje rynku pracy: 

Postulat zmian: 

Zmiana formuły egzaminu na prawdziwie praktyczną. 

Promocja egzaminów zawodowych wśród pracodawców. 



Perspektywa 
rodziców 

• Zdobycie wyższego 
wykształcenia szansą na 
lepszą przyszłość 

Perspektywa 
uczniów 

• Negatywny wizerunek 
szkół zawodowych 

• Odroczenie wyboru 
dalszej ścieżki 
edukacyjnej (zawodu, 
profilu) 

Perspektywa 
systemu 
edukacji 

• Kształcenie ogólne 
tańsze 

• Duży popyt 

Aktorzy systemu edukacji  
Opinie o powodach wyboru przez uczniów 

liceów ogólnokształcących 



• Podkreślają znaczenie roli doradztwa zawodowego w 
dokonywaniu wyborów edukacyjnych przez uczniów. 
 

• Zauważają potrzebę przeznaczenia na nie dodatkowych 
godzin. 
 

• Zwracają uwagę na konieczność włączenia rodziców w 
proces decyzyjny młodzieży. 
 

• Nie zdają sobie sprawy z własnego potencjału we 
wspieraniu młodzieży przy ich wyborach. 

Przedstawiciele systemu edukacji 



Uczenie przez całe 
życie 

Łatwość 
przekwalifikowania 

się 

Kształcenie nie 
tylko pod kątem 
lokalnego rynku 

pracy 

Wysoka jakość 
doradztwa 

Władze oświatowe - postulaty 



• Wybór szkoły i zawodu podejmowany jest zgodnie z 
posiadanymi przez ucznia predyspozycjami.  

• Wybór dokonywany jest przez ucznia, a dorośli - rodzice, 
nauczyciele, doradcy zawodowi wspomagają go w 
podejmowanych decyzjach.  

• Dokonywany wybór powinien opierać się na modelu 
racjonalnego wyboru zatem: 
– uczeń powinien posiadać możliwie szeroką wiedzę o ofercie 

edukacyjnej, 
– uczeń powinien posiadać możliwie szeroką wiedzę o świecie 

pracy: zawodach, branżach, ale również szansach znalezienia 
zatrudnienia po ukończeniu danej szkoły/specjalności, 

– uczeń powinien znać swoje predyspozycje.  

 

Postulowany model decyzyjny uczniów 
szkól gimnazjalnych - założenia 



Etap poprzedzający właściwą decyzję 

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? 

KIEDY: 
Do końca drugiej  
klasy gimnazjum 



Model decyzyjny 

Osoby wspierające 
ucznia 

Rodzice, wychowawca,   
Doradca zawodowy 

Doradca zawodowy 

Wychowawca, rodzice,  
Doradca zawodowy 

Rodzice,  
Doradca zawodowy 

Wychowca, rodzice, 
zewnętrzne źródła informacji,  

Doradca zawodowy 

UCZEŃ samodzielnie,  
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  

1 
 

2 
 
3 
 

4 
 

5 
 

6 

 



Model decyzyjny – etap 1 Autorefleksja 
Osoby wspierające 

ucznia 

Rodzice, wychowawca,   
Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Poszukiwanie 

W czym się sprawdzę? Który zawód chce wykonywać? 
Gdzie znajdę pracę? 

Efekty etapu 

Lista potencjalnych zawodów, które 
uczeń chce wykonywać 

Uczeń powinien zastanowić się m.in: 

• Jakie przedmioty lubi w szkole? 

•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)? 

 



Model decyzyjny – etap 2 Weryfikacja 

Osoby wspierające 
ucznia 

Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Weryfikacja 

Przeprowadzenie testu kompetencji 

Rozmowa z doradcą zawodowym 

Efekty etapu 

Zweryfikowana  
i shierarchizowana lista zawodów, 

które uczeń chce wykonywać 

Skonfrontowanie własnych opinii ucznia 
o swoich predyspozycjach z różnymi 
źródłami. 
 
Rozwiązanie testu bez rzetelnej 
rozmowy z doradcą zawodowym nie 
przyniesie zamierzonego efektu. 
 



Model decyzyjny – etap 3  
Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych 

Osoby wspierające 
ucznia 

Wychowawca, rodzice,  
Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Wyznaczenie ścieżek edukacyjnych 

Opis możliwych ścieżek uzyskania wybranych kwalifikacji 
zawodowych 

Efekty etapu 

Ścieżki edukacyjne, które  mogą 
doprowadzić do wykonywania 

wybranego zawodu 

Niski poziom wiedzy o świecie pracy i 
możliwościach zdobycia kwalifikacji 
wśród uczniów i ich rodziców. 

Zwiększanie wiedzy o możliwościach 
zdobywania kwalifikacji. 
Jeden zawód = wiele rożnych prac. 
Promocja szkolnictwa zawodowego. 

liceum studia 
dobra praca 
(najlepiej w 

biurze) 



Model decyzyjny – etap 4 
Ocena własnych możliwości 

Osoby wspierające 
ucznia 

Rodzice,  
Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Ocena własnych możliwości 

W jakim typie szkoły poradzę sobie? Czy jestem gotowy 
na ew. zmiany ?  

Efekty etapu 

Lista kryteriów, jakimi będzie się 
kierował uczeń przy wyborze szkoły 

Mieszkanie z rodzicami 
Nowe znajomości 

Długie dojazdy 
Dużo nauki 

Duże wydatki dla rodziny 

Internat 
Sprawdzeni przyjaciele 
Krótki spacer 
Dużo czasu wolnego 
Brak wydatków dla rodziny 



Model decyzyjny – etap 5 
Poznanie oferty edukacyjnej 

Osoby wspierające 
ucznia 

Wychowawca, rodzice, 
zewnętrzne źródła informacji,  

Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

Zapoznanie się z ofertą edukacyjną 

W jakich konkretnych szkołach mogę realizować moje 
plany? 

Efekty etapu 

Lista konkretnych placówek eduk., 
w których uczeń może uczyć się 
zgodne ze swoimi oczekiwaniami 

Brak wiedzy o ofercie edukacyjnej poza 
miejscowością zamieszkania lub poza 
powiatem. 
 
Niewielki wybór szkół zawodowych w 
niektórych powiatach. 

Promocja źródeł informacji o szkołach 
(np. Mapa szkolnictwa zawodowego). 



Model decyzyjny 
Osoby wspierające 

ucznia 

UCZEŃ samodzielnie,  
Doradca zawodowy 

Etapy procesu decyzyjnego 

WYBÓR 

3 szkoły ułożone hierarchicznie 

Efekty etapu 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych  

 
 
Po przejściu całego procesu uczeń 
powinien czuć, że wszystko jego 
decyzje są przemyślane oraz że może 
liczyć na pomoc osób dorosłych. 
 



 
• Większość zadań związanych z opieką nad dziećmi 

niepełnosprawnymi stanowi domenę kobiet, w tym 
również kwestie związane z edukacją. 
 

• Rodzice a nie młodzież dokonują wyboru szkoły. 
 

• Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest konsekwencją 
wyboru szkoły podstawowej, gdyż młodzież 
niepełnosprawna często kształci się w zespołach szkół 
specjalnych. 
 

Model decyzyjny uczniów 
niepełnosprawnych 



 
• Szkoła ma ułatwić bieżące funkcjonowanie, zapewnić 

rozrywkę i kontakty społeczne. 
 
 

• KONSEKWENCJA: maksymalne przedłużanie kształcenia 
dzieci: 

 
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. 

Cel pobierania nauki przez osoby 
niepełnosprawne w szkołach specjalnych w 

opiniach rodziców 



 
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. 

Źródła informacji o szkołach 

Pracownicy poradni 
psychologiczno-
pedagogicznych 

Nauczyciele szkolni 
i przedszkolni 

Inni rodzice dzieci 
niepełnosprawnych 

intelektualnie 



Odległość i możliwość 
dojazdu lub możliwość 

zakwaterowania 

• Ważne dla osób o gorszej sytuacji 
materialnej 

Wskazania poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 

• Ważne dla osób o gorszej sytuacji 
materialnej 

Poziom szkoły  
• Ważne dla osób o dobrej sytuacji 

materialnej 

Kryteria wyboru szkoły 



• Nie mają na celu przygotowania dziecka do pracy 
zawodowej, ale do bieżącego poprawienia jego 
funkcjonowania. 

• Zajęcia praktyczne mają często charakter 
rehabilitacyjny. 

• Pojawiają się inicjatywy, które mają na celu 
aktywizować absolwentów szkół specjalnych do 
poszukiwania pracy – spotkania z doradcą zawodowym, 
czy spotkania informacyjne dla rodziców na temat, jak 
ich dzieci mogą szukać pracy w przyszłości. 

Funkcje szkoły 



• 5 z 6 badanych rodzi nie ma planów na przyszłość 
dla swoich dzieci. 

• Prawdopodobnie czeka ich spędzenie kolejnych 
lat w domu. 

• Brak nadziei na znalezienie zatrudnienia. 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej sposobem na 
kontynuowanie kontaktów społecznych i dalszy 
rozwój osoby niepełnosprawnej.  

 

Plany na przyszłość 



Dziękuję za uwagę 

 

 

Badanie zrealizowane przez 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 

 


