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1. Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w 

ramach Modułu „Rola doradztwa zawodowego”, przeprowadzonego na zlecenie 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. 

Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II” Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Dane opracowanie jest raportem 

cząstkowym i dotyczy jednego z sześciu subregionów województwa mazowieckiego – 

subregionu ciechanowskiego. Badanie objęło swoim zasięgiem całe województwo 

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

warszawski. W oparciu o raporty cząstkowe powstał raport zbiorczy przedstawiający obraz 

doradztwa zawodowego w szkołach w całym województwie. 

Celem badania było dokonanie diagnozy powszechności, stałości i jakości doradztwa 

zawodowego na różnych poziomach wyborów edukacyjnych. Badaniem zostały objęte 

gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, w tym zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika 

znajdujące się na terenie powiatów należących do poszczególnych subregionów.  

W niniejszym raporcie przedstawiono charakterystykę doradztwa zawodowego realizowanego 

w szkołach. Zidentyfikowano różnice pomiędzy wewnątrzszkolnym systemem doradztwa 

zawodowego, a działaniami prowadzonymi w tym zakresie przez podmioty zewnętrzne. 

Zweryfikowano również stopień zaangażowania szkół we wprowadzenie zmian wynikających z 

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

prezentuje także przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach: formy 

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

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

Przedstawiono także ocenę doradztwa zawodowego z perspektywy uczniów, a także wskazano 

potrzeby oraz czynniki wpływające na ich wybory edukacyjno-zawodowe. Zaprezentowano 

rolę rodziców w wyborach dróg kształcenia swoich dzieci, ich postawy i zaangażowanie w tym 

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

temat kooperacji szkół z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w tym 

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

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

doradztwa zawodowego w szkołach, roli rodziców, współpracy z instytucjami zewnętrznymi 

oraz potrzeb uczniów. Dodatkowo wskazane zostały bariery w realizacji doradztwa 

zawodowego w szkołach, jak też dobre praktyki. Na zakończenie raportu przedstawiono 

wnioski i rekomendacje. 

 

2. Opis metodologii 

Badanie „Rola doradztwa zawodowego” zostało przeprowadzone w 6 subregionach 

województwa mazowieckiego przy zastosowaniu identycznej metodologii badawczej. 

                                                
1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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W badaniu wykorzystano triangulację metod badawczych uwzględniając zarówno podejście 

jakościowe, jak i ilościowe w zakresie zbierania i analizy danych.  

Techniką zbierania danych w ramach podejścia jakościowego był indywidualny wywiad 

pogłębiony (Individual In-Depth Interview – IDI).  

Zgodnie z założeniami badania, respondentami w części jakościowej byli zarówno 

przedstawiciele instytucji, jak i określonych grup społecznych. W subregionie ciechanowskim 

wywiady przeprowadzono z: 

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

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 wywiadów,  

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

uczniów pierwszej i ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 

wywiadów,  

 6 wywiadów z pracownikami szkoły zajmującymi się doradztwem zawodowym, w tym 

3 wywiady w gimnazjum (w jednym przypadku był to również Szkolny Ośrodek 

Kariery) oraz 3 wywiady w szkołach ponadgimnazjalnych – również z osobami 

odpowiedzialnymi w tych szkołach za doradztwo edukacyjno-zawodowe (technikum, 

zasadnicza szkoła zawodowa, w jednym przypadku był to również Szkolny Ośrodek 

Kariery); z uwagi na to, że w dwóch szkołach nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej 

za doradztwo zawodowe, przeprowadzono dodatkowo 2 wywiady z jej dyrektorami 

(gimnazjum oraz zasadnicza szkoła zawodowa); 

 przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych – 2 wywiady,  

 przedstawicielami jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, co w przypadku subregionu 

ciechanowskiego oznaczało wywiad z pracownikiem Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej, 

 przedstawicielami organizacji pozarządowych – 2 wywiady. 

Wywiady indywidualne przeprowadzono na podstawie dyspozycji, które wyznaczały ramy 

zadawania pytań, a nie stanowiły sztywnego scenariusza. W ten sposób wywiady przybrały 

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

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

transkrypcję. Uzyskany materiał badawczy został następnie poddany kategoryzacji i wstępnej 

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

Część ilościowa badania została zrealizowana przy użyciu techniki CAPI (Computer Assisted 

Personal Interviewing). Ankieta techniką CAPI przeprowadzona została w szkołach, w których 

zidentyfikowano działania związane z realizacją doradztwa zawodowego. Respondentami byli 

przedstawiciele szkół zaangażowani w proces doradztwa w danej placówce. Badaniem zostały 

objęte szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja w podziale na gimnazja publiczne i 

niepubliczne.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych dążono do realizacji próby wyczerpującej całość 

populacji. Łącząc więc wyniki z części jakościowej badania z wynikami uzyskanymi w sposób 

ilościowy otrzymujemy niemal całościowy obraz doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w danym subregionie. 

W części ilościowej badania wykorzystane zostały dwa narzędzia. Pierwsze służyło do 

zbierania danych – był to system CADAS. Do analizy danych wykorzystany został pakiet 

statystyczny SPSS. Przed dokonaniem obliczeń, wyniki zostały poddane czyszczeniu – w celu 
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wyeliminowania logicznych niespójności – oraz kodowaniu – w celu umożliwienia analizy 

ilościowej wyników uzyskanych na podstawie pytań otwartych. 

 

3. Opis przebiegu badania 

Badanie realizowane było równolegle we wszystkich subregionach województwa 

mazowieckiego zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej.  

W subregionie ciechanowskim badanie w części jakościowej trwało od 23 listopada do 18 

grudnia 2012 r.  

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

grudnia 2012 r. do 4 marca 2013 r. 

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

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty po uprzednim wygenerowaniu z Systemu Informacji 

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

aktualniejsze dane nie były dostępne. 

Pierwszym etapem nawiązywania kontaktu z respondentami była w przypadku zarówno części 

jakościowej, jak i ilościowej rozmowa telefoniczna. W następnym kroku – w zależności od 

danej metody badawczej – badacz spotykał się bezpośrednio z respondentem w umówionym 

uprzednio miejscu spotkania. 

Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem. Respondenci reprezentujący instytucje 

(poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, czy 

organizacje pozarządowe) stosunkowo chętnie brali udział w badaniu. W przypadku odmów, 

bardzo rzadkich, udzielenia wywiadu, które wynikały z faktu braku osoby prowadzącej zajęcia 

z doradztwa zawodowego, wybierano do badania inną instytucję danego typu. Trudnością 

było umówienie się z pracownikami szkoły, którzy zajmowali się doradztwem zawodowym. 

Często byli to nauczyciele prowadzący lekcje. W związku z tym umawianie na wywiad możliwe 

było jedynie podczas przerw; jednocześnie w czasie ich trwania miały miejsce problemy z 

realizacją połączenia z daną placówką – nikt nie odbierał telefonu. W paru przypadkach 

badacz był zmuszony specjalnie jechać do szkoły, żeby umówić się na spotkanie. W większości 

takich sytuacji udawało mu się jednak przeprowadzić wywiad z nauczycielem tego samego 

dnia. W jednym przypadku, mimo wcześniej umówionego spotkania z osobą prowadzącą 

doradztwo zawodowe, w umówionym terminie była ona nieobecna w szkole. W związku z tym 

badacz musiał powtórnie umówić się na wywiad, który za drugim razem już się odbył. 

Największe trudności napotkano podczas rekrutacji uczniów. Spotkano się z wieloma 

odmowami; młodzież nieufnie podchodziła do badania. Dopiero po przeprowadzeniu 

pierwszych wywiadów, respondenci - na prośbę badacza - kontaktowali go z następnymi 

uczniami, co znacznie ułatwiło dotarcie do kolejnych rozmówców. W jednym z zespołów szkół 

zawodowych pomocny w rekrutacji okazał się również pedagog. Umożliwił on badaczowi 

wystąpienia w klasach, w czasie których mógł on zachęcać uczniów do uczestnictwa w 

badaniu. 

W subregionie ciechanowskim przeprowadzono łącznie 33 indywidualne wywiady pogłębione 

oraz 32 ankiety CAPI z uwzględnieniem podziału na typy szkół. Badanie ilościowe w 

subregionie ciechanowskim objęło 31% szkół (10) z powiatu ciechanowskiego, po 25% z 

powiatu mławskiego oraz płońskiego i 19% z powiatu żuromińskiego (6). Jeśli chodzi o 

rodzaje szkół, skład jest następujący: 
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Tabela 1. Struktura próby 

Typ szkoły Liczba Procent 

Gimnazjum (publiczne) 19 
66% 

Gimnazjum (niepubliczne) 2 

Technikum czteroletnie 9 28% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 2 6% 

Ogółem 32 100% 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 

Zdecydowaną większość ankietowanych respondentów zajmujących się doradztwem 

zawodowym stanowiły kobiety – 29 z 32 (91%). 

 

4. Przedstawienie wyników badania 

 

4.1 Doradztwo zawodowe w szkołach – diagnoza powszechności, stałości i 

zakresu tematycznego działań doradztwa zawodowego w szkołach 

 

4.1.1 Charakterystyka doradztwa prowadzonego w szkole 

W ramach badania jakościowego poproszono respondentów ze szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych o określenie celów realizowanego przez nich doradztwa zawodowego. 

Najczęściej wskazywano: samopoznanie się uczniów poprzez określenie swoich predyspozycji, 

czy zainteresowań, dzięki którym trafnie zostanie wybrana dalsza ścieżka edukacyjno-

zawodowa oraz przybliżenie oferty edukacyjnej poszczególnych szkół. Stawiane cele nie są 

więc szczegółowe, lecz mają bardziej ogólny charakter. 

(…) żeby właśnie ci uczniowie, byli wstanie tą swoją karierę zawodową jakoś zaplanować, żeby 

coś się tam zapaliło (…) że wiedzą, w jakim kierunku iść [doradca zawodowy w technikum] 

Przede wszystkim, żeby dzieci wybrały jak najtrafniej do swoich możliwości indywidualnych 

dalszą drogę kształcenia. [doradca zawodowy w gimnazjum publicznym] 

Badanie ilościowe zrealizowane w subregionie ciechanowskim wskazuje, że w szkołach 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zawodowych stosuje się relatywnie dużo form 

doradztwa zawodowego. W pytaniu, które z form są stosowane w szkołach, z dziesięciu 

możliwych odpowiedzi (9 i opcje "inne"), respondenci wybrali średnio 6.2 form. Z gimnazjum 

i zasadniczej szkoły zawodowej wybrali oni średnio 6.5 form, a z technikum – 5.4. 
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Wykres 1. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi 

>100%). 

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

wybrać trzy najczęściej stosowane formy doradztwa. Są to: przekazywanie uczniom informacji 

o rynku pracy, badania predyspozycji zawodowych i zajęcia grupowe (66% - 72%). 

Wszyscy respondenci zostali zapytani, czy stosują poniższe rodzaje doradztwa zawodowego. 

Częstości udzielonych odpowiedzi są następujące: 

1. regularnie diagnozuje się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – 

91% 

2. regularnie diagnozuje się możliwości psychofizyczne uczniów – 91% (29 z 32) 

3. regularnie udziela się uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych – 

100% 

4. regularnie pomaga się uczniom w świadomym planowaniu dalszego kształcenia i 

kariery zawodowej poprzez prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych 

spotkań z uczniami i ich rodzicami – 97% (31 z 32). 

Ponadto 91% respondentów (29 z 32) korzysta ze wszystkich czterech metod, a pozostałe 3 

osoby (9%) - z jednej i dwóch z wyżej wymienionych. Prowadzi to również do bardzo wysokiej 

średniej dla każdej szkoły – 3.8 z 4 z wymienionych metod. 

Spośród wszystkich szkół w 41% (13 z 32) pracuje więcej niż jeden pracownik zajmujący się 

sprawami doradztwa zawodowego. 12 z tych 13 (92%) współpracuje z pozostałym 

personelem szkoły w zakresie doradztwa zawodowego w codziennej pracy. W 11 przypadkach 
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współpraca dotyczy wymiany informacji (92%) oraz w 8 z 12 przypadkach (67%) – organizacji 

zajęć i spotkań. 

Wewnątrzszkolna współpraca jest również bardzo wysoko oceniana – 8 z 12 doradców 

szkolnych twierdzi, że jest ona bardzo dobra (67%), dwaj - że jest dobra i po jednym – że jest 

przeciętna i zła. To prowadzi do wysokiej średniej oceny (4.4 z 5) tej współpracy. 

Ze wszystkich 32 szkół w subregionie ciechanowskim znajdujących się w próbie, tylko 4 (13%) 

posiada obecnie Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), a dwie szkoły (6%) korzystały z SZOK w 

przeszłości. Żadne z przebadanych techników nie miało nigdy SZOK, w jednej zasadniczej 

szkole zawodowej nadal on funkcjonuje, natomiast w drugiej korzystano z SZOK w przeszłości. 

3 z 21 gimnazjów mają obecnie SZOK (14%) a jedno korzystało w przeszłości z takiego 

ośrodka. 

Prawie jedna trzecia wszystkich szkół (10 z 32) realizuje lub realizowała projekt finansowany 

ze źródeł zewnętrznych dotyczący doradztwa zawodowego. Ponad połowa – jedna z dwóch 

zasadniczych szkół zawodowych włączonych do próby oraz 5 z 9 techników realizuje lub 

realizowały taki projekt, podczas gdy tylko 4 z 21 gimnazjów mają w dorobku takie projekty 

(19%). W 8 na 10 przypadków projekty dotyczyły przekazywania uczniom informacji o rynku 

pracy i możliwościach znalezienia pracy, 7 – to zajęcia grupowe w zakresie rozwoju osobistego 

uczniów, a 6 to badanie predyspozycji i preferencji zawodowych uczniów. Inne rodzaje 

projektów wspomniane były rzadziej niż przez trzech respondentów. 

Badanie jakościowe pozwala na dokładniejsze zrozumienie charakterystyki doradztwa 

zawodowego prowadzonego w szkołach subregionu ciechanowskiego. 

 

Szkoły gimnazjalne 

W subregionie ciechanowskim badanie jakościowe pokazało, że szkoły gimnazjalne mają 

system doradztwa zawodowego rozwinięty w różnym stopniu. W ramach badania 

przeprowadzono wywiady z przedstawicielami 4 szkół tego typu. W jednej z nich doradztwo 

zawodowe opiera się głównie na instytucjach zewnętrznych i jest prowadzone w ograniczonym 

zakresie. W placówce nie ma osoby, która byłaby odpowiedzialna za orientację zawodowo - 

edukacyjną uczniów. Nie pracuje w niej również pedagog, który w wielu szkołach odpowiada 

także za ten obszar. Częściowo działania te realizowane są przez nauczycieli, ponieważ 

zagadnienie orientacji zawodowej jest wpisane w program wychowawczy. W trakcie godzin 

wychowawczych rozmawiają oni z uczniami na temat ich planów po ukończeniu szkoły oraz o 

placówkach oświatowych, działających w okolicy. Dodatkowo w opisywanej szkole 

organizowane są dwa godzinne spotkania w ciągu roku szkolnego - w formie wykładu - 

prowadzone przez dwie różne instytucje zewnętrzne. W ramach pierwszego z nich omawiane 

są różne zawody i predyspozycje potrzebne do ich wykonywania. Najczęściej odbywa się ono 

w trakcie semestru letniego. Drugie spotkanie – realizowane w różnych terminach - jest 

poświęcone tylko zawodowi rolnika (niezbędnym predyspozycjom oraz zasadom 

bezpieczeństwa pracy). Dodatkowo do gimnazjum przyjeżdżają przedstawiciele szkół 

ponadgimnazjalnych i prezentują swoją ofertę. Wymienione powyżej działania skierowane są 

do uczniów klas trzecich. Mają one formę zajęć grupowych. Jeżeli na wykład lub prezentację 

szkoły przyjedzie tylko jedna osoba, uczestniczą w nich wszyscy uczniowie dwóch klas 

trzecich. 
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W następnej placówce za doradztwo zawodowe odpowiada pedagog/psycholog szkolny. W 

pozostałych dwóch gimnazjach można natomiast uznać, że istnieje wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego (prowadzi go nie tylko osoba odpowiedzialna za doradztwo 

zawodowe, ale również nauczyciele); uczestniczą w nim także podmioty zewnętrzne. We 

wszystkich tych placówkach występuje podobna ścieżka doradztwa zawodowego, która 

odbywa się w oparciu o kilkustopniowy system orientacji zawodowo-edukacyjnej, realizujący 

kolejne cele. Jednakże – w zależności od placówki – jest ona przeprowadzana na różnych 

etapach edukacji gimnazjalnej.  

Pierwszym celem prowadzonego doradztwa zawodowego jest umożliwienie uczniom wglądu w 

siebie; tzw. samopoznanie się uczniów; określenie przez nich swoich mocnych i słabych 

stron; realna ocena własnych szans na dalszym etapie edukacji. Wymieniony cel realizowany 

jest podczas spotkań grupowych. Uczniowie definiują swoje zainteresowania oraz określają 

predyspozycje. Uczą się radzić sobie ze stresem. Wykorzystywane są do tego kwestionariusze 

wypełniane przez uczniów pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia. W dwóch 

szkołach tego rodzaju badania wykonują psycholodzy, odpowiedzialni za doradztwo 

zawodowe. Natomiast w trzeciej przeprowadzają je osoby z Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej (MCIZ), które w tym celu są corocznie zapraszane do placówki. Spotkanie z 

przedstawicielami MCIZ poprzedzone jest wypełnieniem przez uczniów podstawowej ankiety 

dotyczącej zainteresowań, przygotowanej przez pedagog szkolną. Pozwala to później podzielić 

uczniów na grupy zgodnie z ich zainteresowaniami. 

Kolejnym elementem doradztwa zawodowego w gimnazjach jest zapoznanie uczniów z 

aktualnymi zawodami. W dwóch szkołach zorganizowano wyjazdy studyjne m.in. do straży 

pożarnej, policji. Gimnazja zapraszają również przedstawicieli różnych zawodów, by ci 

opowiedzieli o swojej pracy - w jednej z placówek poproszono o dokonanie takiej prezentacji 

rodziców uczniów. Ponadto w ramach doradztwa wyświetla się filmy prezentujące różne 

zawody oraz rozwieszane są plakaty. Informuje się uczniów o najbardziej poszukiwanych w 

danym momencie specjalizacjach - szkoły pozyskują tę wiedzę z powiatowego urzędu pracy. 

Zdobycie informacji dotyczących rynku pracy oraz aktualnych zawodów umożliwia uczniom 

konfrontację własnych predyspozycji z wymaganiami poszczególnych profesji, co 

pozwala przejść do realizacji kolejnych celów prowadzonego doradztwa zawodowego.  

Pomoc w świadomym planowaniu dalszego kształcenia – w czasie spotkań z uczniami 

prezentowane są mocne i słabe strony każdego rodzaju szkoły ponadgimnazjalnej. W części 

szkół wykorzystywane są w tym celu również plakaty, które wiszą na szkolnych korytarzach. 

Szczególny nacisk jest kładziony na fakt, że dokonany przez uczniów wybór będzie miał wpływ 

na dalsze etapy ich rozwoju zawodowego; w tym momencie doradcy zawodowi starają się 

uzmysłowić uczniom, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej należy traktować poważnie i myśleć 

o nim w szerszej perspektywie.  

Udzielanie aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych - do wszystkich 

gimnazjów przyjeżdżają przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prezentujący swoją ofertę 

edukacyjną. Powyższe placówki same zabiegają o taką możliwość, ponieważ liczba uczniów, 

którzy zdecydują się na daną szkołę, przekłada się na wysokość otrzymanej subwencji 

oświatowej. W jednym z gimnazjów dodatkowo zapraszani są jego absolwenci, którzy 

opowiadają o swoich aktualnych szkołach. Omawiana placówka organizuje także wyjazdy na 

targi pracy. Uczniowie mają możliwość skorzystania z informatorów dostępnych w bibliotekach 
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szkolnych. W dwóch gimnazjach udzielana jest im pomoc w naborze elektronicznym - osoba 

zajmująca się doradztwem zawodowym tłumaczy, jak przejść cały proces rejestracji.  

Wszyscy respondenci podkreślali brak stałości prowadzonego doradztwa zawodowego. Nie jest 

ono realizowane systematycznie oraz planowo, ponieważ nie ma przeznaczonych na nie 

specjalnych godzin lekcyjnych. Działania doradcze są prowadzone w czasie zastępstw podczas 

nieobecności nauczycieli. Powoduje to, że poszczególne zajęcia mogą się odbywać w dużych 

odstępstwach czasowych, nawet kilkumiesięcznych.  

We wszystkich gimnazjach główny nacisk w zakresie doradztwa zawodowego kładzie się na 

aktywność w trzeciej - ostatniej - klasie, ponieważ wtedy uczniowie stoją przed wyborem 

szkoły ponadgimnazjalnej. Podejmowane wtedy działania wynikają z zainteresowania tym 

tematem ze strony samych uczniów. 

(…) największe, to jest właśnie w tych trzecich klasach, kiedy już mają, co tu dużo 

mówić, nóż na szyi. I muszą zdecydować. [doradca zawodowy w gimnazjum 

publicznym] 

Jak już wspomniano powyżej, działania doradcze w poszczególnych placówkach rozpoczynają 

się na różnym etapie edukacji. W pierwszej ze szkół doradztwo prowadzone jest tylko w 

klasach trzecich. Z reguły są to trzy spotkania, po 1 godzinie lekcyjnej, które są realizowane w 

ciągu całego roku szkolnego. Nie ma określonego terminu ich przeprowadzania, ponieważ 

odbywają się one podczas zastępstw. W tym wypadku preferowaną metodą pracy są przede 

wszystkich działania warsztatowe realizowane metodami aktywnymi, np. scenki, burza 

mózgów, drzewka decyzyjne oraz kwestionariusze. Relatywnie mała skala zajęć wynika z 

faktu, że doradztwem w szkole zajmuje się tylko jedna osoba - psycholog/pedagog, która ma 

również inne obowiązki. Szkoła nie współpracuje z żadnym podmiotem zewnętrznym w 

zakresie doradztwa zawodowego.  

W dwóch kolejnych gimnazjach zakres prowadzonych działań jest szerszy, m.in. dlatego, że 

nie realizuje ich jedna osoba - włączani są w nie również nauczyciele. Przygotowywany jest 

dla nich plan tematów, którymi powinni się zająć w trakcie swoich lekcji, np. autoprezentacja, 

pisanie listu motywacyjnego i CV (na języku polskim); nauczyciele informują ponadto, w jakim 

zawodzie jest wykorzystywana wiedza z nauczanego przez nich przedmiotu. Grono 

pedagogiczne otrzymuje materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji. W omawianych 

gimnazjach doradztwo zawodowe jest wprowadzane stosunkowo wcześnie. W pierwszej ze 

szkół rozpoczyna się w połowie drugiej klasy, kiedy to pedagog - w czasie zastępstw - 

wstępnie rozpoznaje zainteresowania uczniów (proste ankiety) oraz pracuje nad ich 

samopoznaniem. Główne działania odbywają się jednak w klasie trzeciej. Oprócz kontaktu z 

pedagog uczniowie spotykają się wtedy – również w czasie zastępstw - z doradcami 

zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Podczas tych zajęć ich 

predyspozycje i zainteresowania badane są dokładniej. Cały proces trwa 6 godzin i jest 

podzielony na 3 dwugodzinne spotkania. Pierwsze odbywa się na początku października, 

następne pod koniec I semestru, a ostatnie w połowie semestru II.  W tym wypadku można 

mówić o pewnej systematyczności, ponieważ terminy z MCIZ są umawiane przez pedagoga 

już na początku września, a zajęcia odbywają się na godzinach wychowawczych. W trzecim 

przypadku (w danej szkole działa m.in. Szkolny Ośrodek Kariery) doradztwo obejmuje 

wszystkie trzy klasy gimnazjum. W pierwszej klasie działania skupiają się na pierwszym 

przedstawionym celu (samopoznanie się uczniów), w drugiej klasie na drugim (zapoznanie 

uczniów z aktualnymi zawodami), a w trzeciej na dwóch pozostałych (pomoc w świadomym 
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planowaniu dalszego kształcenia oraz udzielanie aktualnych informacji edukacyjnych i 

zawodowych). Respondentce trudno było określić skalę prowadzonych działań. W ciągu roku 

szkolnego odbywa się około 150-200 spotkań grupowych (wg statystyk). Biorąc pod uwagę, 

że w szkole jest 16 klas, to w jednej klasie średnio odbywa się ich 9-13.  W dwóch ostatnich 

szkołach preferowanymi metodami pracy są tzw. „pogadanki”, wykład, oglądanie filmów dot. 

zawodów lub różnych obszarów aktywności zawodowej. Rzadko, szczególnie w jednej szkole, 

stosuje się bardziej efektywne formy pracy z dziećmi, jakimi są warsztaty.  

Oprócz wszystkich wymienionych działań doradczych, które realizowane są podczas zajęć 

grupowych, prowadzone jest również doradztwo indywidualne. We wszystkich trzech 

gimnazjach jest ono dostępne dla chętnych uczniów, którzy sami się zgłoszą do pedagoga 

prowadzącego doradztwo zawodowe w szkole. We wszystkich szkołach ich skala nie jest duża, 

ponieważ korzysta z nich niewielu uczniów. Uczęszczają oni do różnych klas, choć najwięcej 

chętnych jest z klas trzecich. We wszystkich gimnazjach spotkania indywidualne uzupełniają 

cele realizowane podczas doradztwa grupowego. Uczniowie zgłaszają się, ponieważ chcą 

zdobyć więcej informacji na temat konkretnej szkoły czy dowiedzieć się więcej o swoich 

predyspozycjach oraz sposobach ich wykorzystywania. W jednym z gimnazjów za 

indywidualne doradztwo zawodowe odpowiedzialny jest Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK). 

Uzupełnia on działania wewnątrzszkolnego systemu, realizowanego na zajęciach grupowych. 

Głównie pomaga on osobom, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Wspiera jednak 

również tych uczniów, którzy sami zgłoszą się z prośbą o pomoc. Wtedy indywidualnie 

wypracowywana jest dalsza ścieżka edukacyjna oraz tworzone jest - jeśli zaistnieje taka 

potrzeba - portfolio ucznia.  

W przypadku dwóch gimnazjów adresatami prowadzonego doradztwa zawodowego są również 

rodzice uczniów. Dotyczy to głównie klas trzecich. Na zebraniach nauczyciele rozdają 

informacje o ofercie szkół z terenu powiatu oraz z poza niego (w zależności od zainteresowań 

uczniów). W jednym przypadku pedagog udziela informacji, gdzie chętni rodzice mogą 

skorzystać z doradztwa zawodowego. Zaprasza ich również do siebie na indywidualne 

spotkania, z których - wg respondentki - korzysta około 25% rodziców. W ich trakcie 

omawiana jest m.in. oferta szkół ponadgimnazjalnych, którymi zainteresowane jest dziecko. W 

drugim gimnazjum indywidualne spotkania z rodzicami są rzadsze i odbywają się, gdy rodzice 

oraz uczeń mają problem z wyborem dalszej ścieżki edukacji. W trzecim gimnazjum rodzice 

nie są włączani w działania doradcze. Spotkania z rodzicami dotyczą jedynie problemów 

wychowawczych; żaden z rodziców nie poruszał nigdy kwestii doradztwa. Wydaje się, że jest 

to wynikiem braku wiedzy o istnieniu takiej możliwości.  

 

Szkoły zawodowe ponadgimnazjalne 

W ramach badania przeprowadzono wywiady z przedstawicielami 4 szkół zawodowych 

ponadgimnazjalnych w subregionie ciechanowskim. W każdej z nich działania związane z 

doradztwem zawodowym są fragmentaryczne. W związku z tym, trudno mówić o określonych 

celach prowadzonej orientacji edukacyjnej i zawodowej, czy wewnętrznym systemie 

doradztwa zawodowego. Brakuje współpracy w ramach szkoły pomiędzy osobą 

odpowiedzialną za prowadzenie doradztwa zawodowego, a pozostałymi nauczycielami czy 

pracownikami. W dwóch szkołach ponadgimnazjalnych doradztwem zajmuje się tylko jedna 

osoba; w kolejnej nie ma nikogo wyznaczonego do realizowania takich działań. W jednym z 

techników w doradztwo zawodowe włączeni są - oprócz osoby za nie odpowiedzialnej - 
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również nauczyciele, którzy poruszają tematy związane z podejmowaniem decyzji 

edukacyjnych i zawodowych na lekcjach wychowawczych oraz organizują wyjazdy do 

zakładów pracy. We wszystkich szkołach największą rolę w tym obszarze spełniają działania 

prowadzone przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej.   

W pierwszej placówce - zespole szkół ponadgimnazjalnych (technikum oraz liceum) - 

funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, który jest odpowiedzialny za wszystkie działania 

doradcze w szkole. Prowadzi go jedna osoba. Do szkoły zapraszani są przedstawiciele różnego 

rodzaju zakładów pracy, którzy przedstawiają konkretne zawody. Uczestniczą w nich 

uczniowie, których profil nauczania jest tożsamy z działalnością danego przedsiębiorstwa. 

Ponadto całe klasy wychodzą do firm, żeby zapoznać się z charakterem ich pracy. Tego 

rodzaju wizyty odbywają się pod nadzorem i przy udziale nauczycieli przedmiotów 

zawodowych. W klasach zawodowych omawiane są możliwości, jakie daje wyuczony zawód. 

Dla zainteresowanych uczniów przeprowadzane są testy kariery, pozwalające na wybór 

przyszłej profesji. Choć - jak przyznała osoba prowadząca SzOK, która jest również 

nauczycielem - dostępność do tego narzędzia uzależniona jest od jej możliwości czasowych. 

Dodatkowo organizowane są różnego rodzaju konkursy, m.in. napisanie biznesplanu, „Klasy 

do kasy”, konkurs gry na giełdzie, wiedzy o gospodarce. Z wypowiedzi respondentki można 

wysnuć wniosek, że działalność Szkolnego Ośrodka Kariery ukierunkowana jest głównie na 

w/w działania, które uczą młodzież prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Respondentka sama przyznaje, że profesjonalne doradztwo zawodowe jest realizowane 

jedynie przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. Doradcy zawodowi przyjeżdżają 2-3 

razy do roku i przeprowadzają zajęcia grupowe z uczniami wszystkich ostatnich klas (w 

przypadku technikum jest to klasa czwarta). Na tych zajęciach badają oni predyspozycje 

uczniów do poszczególnych zawodów, jak również przygotowują ich do rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych.   

W dwóch kolejnych zespołach szkół (pierwszy to technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa, 

natomiast drugi to technikum połączone z liceum oraz gimnazjum) doradztwo zawodowe 

formalnie rozpoczęło się dopiero w roku szkolnym 2012/13. Faktycznie jednak nadal trudno 

powiedzieć, że jest ono w pełni realizowane – Nauczyciele odpowiedzialni za doradztwo zostali 

wyznaczeni na początku roku szkolnego; o tym, że będą realizować takie zadania, dowiedzieli 

się w momencie nominacji (we wrześniu). W obu przypadkach mają do dyspozycji jedną 

godzinę w tygodniu, co przy dużej liczbie klas utrudnia efektywne dotarcie do wszystkich 

uczniów.   

W pierwszej placówce zajęcia z doradztwa zawodowego są skierowane jedynie do chętnych 

uczniów. Odbywają się one po lekcjach we wtorki od godziny 15-ej. Późna pora jest główną 

przyczyną słabej frekwencji na zajęciach i braku zainteresowania nimi ze strony uczniów. Na 

pierwszych trzech spotkaniach było kilka osób, lecz na następnych nikt już się nie pojawił. 

Pedagog, która je prowadzi, nie podejmuje żadnych działań, żeby zmienić ten stan rzeczy. 

Zajęcia z doradztwa odbywają się, ponieważ starosta przekazał na nie środki, nie zaś dlatego, 

że dostrzeżono konieczność realizowania doradztwa zawodowego w danej szkole. Na 

zniechęcenie uczniów mógł wpłynąć również fakt, że podczas dwóch pierwszych spotkań nie 

uzyskali żadnej nowej wiedzy, gdyż spotkania te były poświęcone wzajemnemu poznaniu się, 

kwestiom organizacyjnym oraz przedstawieniu planu doradztwa zawodowego (skądinąd dosyć 

szeroko i dokładnie rozpisanego). Dopiero na następnych zajęciach zostały przeprowadzone 

„testy doświadczeń życiowych” (prawdopodobnie chodzi o testy predyspozycji zawodowych). 

Po tych zajęciach uczniowie przestali na nie chodzić. W tej sytuacji pedagog stara się 
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przeprowadzać w/w testy podczas zastępstw, jednak ma to miejsce bardzo rzadko. Do szkoły 

przyjeżdżają również doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, którzy 

przeprowadzają dwugodzinne zajęcia z każdą z ostatnich klas. osoba odpowiedzialna za 

doradztwo w danej placówce nie jest jednak w stanie określić, czego dotyczą zajęcia 

prowadzone przez pracowników MCIZ.   

W drugiej szkole działań realizowanych w obszarze doradztwa zawodowego jest już więcej. 

Osoba za nie odpowiedzialna organizuje spotkania grupowe, na których przeprowadza testy 

zainteresowań, a następnie je interpretuje. Planuje w przyszłości wykorzystywać również filmy 

z zakresu doradztwa zawodowego, które otrzymała na niedawno odbytym szkoleniu. Z uwagi 

na to, że przebywała na długotrwałym zwolnieniu oraz ma do dyspozycji tylko jedną godzinę 

w tygodniu (dla 12 klas), dotychczas zrealizowała niewiele zajęć. Do czasu przeprowadzania 

wywiadów odbyły się one jedynie w ostatnich klasach technikum i liceum. W większym 

zakresie doradztwo zawodowe jest prowadzone w gimnazjum, ponieważ wspomniany 

nauczyciel realizuje je w czasie swoich lekcji (wiedza o społeczeństwie). Zagadnienia 

dotyczące doradztwa zawodowego są poruszane w pierwszej klasie gimnazjum – przy okazji 

omawiania tematów związanych z określeniem swoich słabych i mocnych stron, oceną własnej 

osobowości, umiejętnością rozwiązywania konfliktów i komunikacją. Nauczyciel wykorzystuje 

w tym celu testy, które później omawia z uczniami. Tego rodzaju zajęcia nie odbywają się w 

klasie trzeciej, ponieważ inni nauczyciele nie chcą udostępniać swoich lekcji na zagadnienia 

związane z doradztwem zawodowym. Jednocześnie wszyscy uczniowie mają możliwość 

skorzystania z zajęć indywidualnych, które odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu. Mimo 

to, w obecnym roku szkolnym (do czasu przeprowadzenia wywiadu), żaden uczeń z nich nie 

skorzystał. Powodem braku zainteresowania doradztwem może być fakt, że konsultacje 

odbywają się w trakcie trwania lekcji; takie rozwiązanie wynika stąd, że większość dzieci i 

młodzieży dojeżdża do szkoły i po godzinie 14-tej już ich nie ma w placówce (wracają do 

domów w innych miejscowościach). Respondent jest zdania, że, mimo to, uczniowie mają 

możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, gdyż często - z powodu nieobecności 

nauczycieli nie mają w ciągu dnia lekcji.  

Ponadto szkoła organizuje wyjazdy do zakładów pracy. W wizycie w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim w Warszawie mogli wziąć udział tylko chętni ze szkół ponadgimnazjalnych. Z 

innych wyjazdów, np. do urzędu gminy, czy jednostki wojskowej mogły skorzystać wszystkie 

zainteresowane osoby z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu. Jednocześnie raz do roku 

dla uczniów organizowany jest wyjazd na spotkanie informacyjne dotyczące rynku pracy do 

urzędu pracy. Za wspomniane wyjazdy odpowiadają różni nauczyciele. Jest to ich wkład w 

doradztwo zawodowe. Kilkukrotnie szkołę odwiedził przedstawiciel Ambasady Stanów 

Zjednoczonych, który opowiadał o swojej pracy. Swoje zawody przedstawiają również 

zaproszeni rodzice. Każda z ostatnich klas technikum, liceum oraz gimnazjum ma również 

jedno spotkanie grupowe z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej. Jednakże respondent nie jest w stanie powiedzieć, czego one dotyczą. Wie 

jedynie, że uczestnicy m.in. wypełniają na nich testy. Świadczy to o tym, że w niniejszej szkole 

- jak również w tej opisywanej wcześniej - trudno mówić o wewnętrznym systemie doradztwa 

zawodowego, który składa się z uzupełniających się wzajemnie elementów.  

W ostatniej zbadanej placówce nie ma osoby wyznaczonej do prowadzenia doradztwa 

zawodowego. Wynika to z faktu, że jest to mała szkoła, w której są jedynie 4 klasy. Ma ona 

również specyficzny charakter, ponieważ trafia do niej młodzież od 15-go roku życia, która ma 

problemy z nauką. Tutaj uczy się zawodu - w 3 klasach gimnazjalnych lub w jednej klasie 
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zasadniczej szkoły zawodowej (ZSZ). Placówka korzysta ze wsparcia Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej, które prowadzi dla poszczególnych klas dwugodzinne spotkania z 

doradztwa zawodowego. Bada się na nich zainteresowania uczniów; przekazuje im się również 

informacje związane z rynkiem pracy i możliwościami zatrudnienia.  

W żadnej z wymienionych szkół ponadgimnazjalnych rodzice uczniów nie są włączani w 

doradztwo zawodowe.  

Rysunek 1. Rodzaje prowadzonego doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

 

We wszystkich typach szkół, na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw, 

realizowane są spotkania z przedstawicielami różnych zawodów oraz doradcą 

zawodowym/pedagogiem. Również powszechne jest uczestnictwo w prelekcjach/wykładach 

prowadzonych przez przedstawicieli Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i powiatowego 

urzędu pracy. Natomiast tylko w jednej ze szkół gimnazjalnych dodatkowo były organizowane 

spotkania z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W ramach badania 

jakościowego odwiedzono Szkolne Ośrodki Kariery zarówno w gimnazjum, jak i w zespole 

szkół ponadgimnazjalnych. W tym ostatnim SZOK organizował konkurs z zakresu 

przedsiębiorczości (jedyny taki przypadek wśród podmiotów uwzględnionych w badaniu 

jakościowym). Warto zauważyć, że tylko w gimnazjach uczniowie wyjeżdżali na targi 

pracy/targi edukacyjne oraz zapoznawali się z ofertą szkół. W placówkach 

ponadgimnazjalnych nie zapraszano na spotkania przedstawicieli szkół wyższych czy 

policealnych. 
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Rysunek 2. Metody wykorzystywane przez doradców zawodowych  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

Z badania jakościowego wynika, że metodą wykorzystywaną we wszystkich typach szkół są 

kwestionariusze pozwalające na diagnozę predyspozycji uczniów. W gimnazjach większy 

nacisk kładzie się na samopoznanie uczniów i określenie ich słabych/mocnych stron; w pracy z 

uczniem wykorzystuje się metody warsztatowe, co w przypadku szkół ponadgimnazjalnych nie 

miało miejsca. Również filmy dydaktyczne były dotychczas wykorzystywane jedynie 

w gimnazjach. Jedna z respondentek (doradczyni z technikum) dopiero planuje wprowadzić tę 

metodę doradztwa zawodowego w swojej szkole. We wszystkich typach szkół przeprowadzano 

ćwiczenia dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych, jak również odbywały się 

pogadanki z uczniami. Respondenci biorący udział w badaniu jakościowym wskazali jeszcze 

jedną metodę wykorzystywaną głównie w gimnazjach - doradcze spotkania indywidualne. 

W jednej ze szkół ponadgimnazjalnych (technikum) od obecnego roku szkolnego jest taka 

możliwość, jednakże do chwili przeprowadzenia wywiadów żaden z uczniów z niej nie 

skorzystał.  

W gimnazjach adresatami doradztwa zawodowego są wszyscy uczniowie. W dwóch tego 

rodzaju placówkach prowadzi się również działania informacyjne skierowane do rodziców. 

Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych tylko w dwóch placówkach działania z zakresu 

doradztwa zawodowego kierowane są do wszystkich uczniów. W trzeciej szkole 

ponadgimnazjalnej część zajęć - głównie są to wyjazdy do zakładów pracy - dotyczy tylko 

chętnych osób. Równocześnie nauczycielka zajmująca się doradztwem zawodowym planuje 

przeprowadzić dla wszystkich uczniów zajęcia grupowe. Z uwagi na to, że dopiero w obecnym 

roku szkolnym rozpoczęła ich realizację, jeszcze nie udało jej się przeprowadzić tego rodzaju 

zajęć we wszystkich klasach. Ostatnia szkoła ponadgimnazjalna, biorąca udział w badaniu 

jakościowym, oferuje zajęcia z orientacji zawodowo-edukacyjnej jedynie dla zainteresowanych 

uczniów.  

We wszystkich badanych szkołach główny nacisk na doradztwo zawodowe kładzie się 

w ostatnich klasach. W połowie gimnazjów prowadzi się je również w klasie drugiej (choć na 

mniejszą skalę niż w klasie trzeciej); w jednym z nich działania doradcze są realizowane także 

Spotkania grupowe

•kwestionariusze ankiet/testy w wersji papierowej

•pogadanki

•warsztaty realizowane metodami aktywnymi: burza mózgów, scenki, drzewko decyzyjne

•pokazy filmów dydaktycznych

•książki 

•plakaty

Spotkania indywidualne

•kwestionariusze ankiet/testy w wersji papierowej

•kwstionariusze ankiet/testy w wersji elektornicznej

•praca z komputerem, np. rejestracja  do szkoły ponadgimnazjalnej

•wywiad z uczniem

•rozmowa informacyjna 
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dla uczniów klas pierwszych. W przypadku tylko jednej ze szkół ponadgimnazjalnych działania 

z zakresu doradztwa zawodowego obejmują także uczniów z innych klas niż ostatnie.  

Wewnątrzszkolna współpraca grona pedagogicznego dotycząca orientacji zawodowo-

edukacyjnej ma miejsce głównie w gimnazjach. W trzech z nich osoby odpowiadające za 

doradztwo zawodowe włączają w jego realizację innych nauczycieli. W dwóch przypadkach 

współpraca nauczycieli z doradcami ma relatywnie szeroki charakter. Przygotowywany jest 

program zawierający tematy, które powinny zostać omówione podczas lekcji; nauczyciele 

mają obowiązek wskazywać, w jakim zawodzie jest wykorzystywana wiedza z danego 

przedmiotu. Otrzymują oni również materiały dydaktyczne. W trzecim wspomniana powyżej 

współpraca ma węższy zakres - nauczyciele, oprócz realizacji podstawy programowej z danego 

przedmiotu, rozmawiają z uczniami w trakcie godzin wychowawczych na temat ich dalszych 

planów edukacyjnych. Natomiast tylko w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych widoczna jest 

wewnętrzna współpraca grona pedagogicznego w zakresie doradztwa zawodowego. Ma ona 

jednak ograniczony charakter. W obydwu placówkach nauczyciele – którzy nie są 

odpowiedzialni za doradztwo zawodowe w szkole - zajmują się wyjściami uczniów do 

zakładów pracy. W jednej z tych szkół dodatkowo (na lekcjach wychowawczych) poruszane są 

kwestie wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów. 

 

4.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system doradztwa 

zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego prowadzonymi przez 

zewnętrznych doradców  

Istotną różnicą - między doradztwem zawodowym wewnątrzszkolnym a tym prowadzonym 

przez podmioty zewnętrzne - jest merytoryczne przygotowanie doradców. W przypadku jednej 

szkoły (gimnazjum, w którym funkcjonował Szkolny Ośrodek Kariery) zajmuje się tym osoba, 

która ma ukończone kierunkowe studia podyplomowe. Dodatkowo w jednym zespole szkół 

ponadgimnazjalnych osoba odpowiedzialna za doradztwo ukończyła taki kierunek w tym roku. 

W pozostałych placówkach doradztwo zawodowe prowadzą osoby bez właściwych kwalifikacji 

lub jedynie po szkoleniach, czy kursach. Dlatego też główny ciężar prowadzonego doradztwa 

zawodowego, co również potwierdzają respondenci ze szkół, spoczywa na instytucjach 

zewnętrznych, a dokładniej na Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. Posiada ono 

odpowiednio do tego przygotowaną kadrę.  

(…) w każdej szkole, jakiś nauczyciel został wydelegowany, oddelegowany przez dyrektora do 

jak gdyby prowadzenia doradztwa zawodowego. Bardzo często są to osoby zupełnie 

przypadkowe, osoby, które uczą na przykład przedmiotów zawodowych, albo osoby, które nigdy 

wcześniej nie miały kontaktu z doradztwem zawodowym i ci ludzie tak naprawdę starają się 

chwytać wszystkiego, czego tylko mogą, żeby zdobyć jak najwięcej informacji, żeby zdobyć jak 

najwięcej materiałów, żeby w ogóle mieć jakieś podstawy ku temu, żeby pracować, (…)  

(wewnątrzszkolny system) zaczyna raczkować.  (…) No niestety muszę przyznać, że w 

większości szkół do tej pory było tak, że jedynie doradztwem zawodowym zajmowaliśmy się 

my. Czyli jako jednostka zewnętrzna, ewentualnie pedagog wspierający w sensie takim, że jeśli 

uczeń chciał informacji dotyczącej jakiejś szkoły konkretnej to albo pedagog był z nami w 

kontakcie, albo po prostu pedagog sam na własną rękę starał się w jakiś sposób wesprzeć, 

pokierować dziecko. [przedstawiciel Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej] 

Przede wszystkim to MCIZ bada predyspozycje zawodowe uczniów oraz stara się, zgodnie z 

nimi, ukierunkować wybór właściwej ścieżki dalszego kształcenia. Doradcy szkolni zajmują się 

głównie organizowaniem wyjść do zakładów pracy oraz prezentacją zawodów. W gimnazjach 
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przedstawiają również informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych w regionie, co jest 

uzupełniane prezentacjami osób z tych placówek.  

 

4.1.3 Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian wynikających 

z nowelizacji ustawy2 

Nowelizacja ustawy dotyczącej kształcenia zawodowego spowodowała zmianę właściwie tylko 

w jednej ze szkół gimnazjalnych, która została objęta badaniem jakościowym. Został w niej 

zatrudniony pedagog/psycholog, który w swoich działaniach realizuje również doradztwo 

zawodowe w zakresie określonym w danym akcie prawnym. Trzeba jednak dodać, że w dwóch 

kolejnych gimnazjach nie było potrzeby wprowadzania zmian w funkcjonowaniu placówki w 

tym obszarze. Przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy działał tam wewnętrzny system 

doradztwa zawodowego, który realizował wyżej postawione zadania. Respondenci uważają, że 

zakres działań doradczych w gimnazjach, określony w ustawie, jest wystarczający. Natomiast 

ostatnie gimnazjum, w którym przeprowadzono wywiad, nie uwzględniło zmian 

wprowadzonych powyższym aktem prawnym. Doradztwo zawodowe oparte jest tam jedynie 

na podmiotach zewnętrznych. Dyrektor placówki tłumaczy to brakiem środków na etat nie 

tylko dla pedagoga, lecz również – a nawet tym bardziej - dla doradcy zawodowego. Jednakże 

w szkole nie został nawet formalnie wyznaczony nauczyciel, który by planował i realizował 

zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

W przypadku dwóch szkół ponadgimnazjalnych dopiero wprowadzenie nowelizacji ustawy 

spowodowało, że została wyznaczona osoba, która zajmuje się doradztwem zawodowym. W 

kolejnej tego rodzaju placówce już wcześniej była osoba zajmująca się tym obszarem. 

Jednakże, mimo to, we wszystkich tych przypadkach wciąż nie są w pełni realizowane 

założenia ustawy (vide  4.1.1). W ostatniej szkole zawodowej nie został nawet formalnie 

wyznaczony nauczyciel, który by planował i realizował zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Tłumaczy się to analogicznie do wyżej opisywanego gimnazjum 

(brak środków finansowych). 

W szkołach ponadgimnazjalnych nie nastąpiły również istotne zmiany w doradztwie 

zawodowym dotyczące egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji. Uczniowie oraz 

rodzice są jedynie informowani o ich wprowadzeniu. W jednej ze szkół osoba prowadząca 

doradztwo zawodowe w technikum nie wiedziała nawet o wprowadzeniu egzaminów 

zawodowych z poszczególnych kwalifikacji. Interesujące jest to, że w jednym z gimnazjów 

podczas prowadzonych działań doradczych, gdzie omawiany jest dokładnie system szkolnictwa 

zawodowego, zwraca się szczególnie uwagę na wprowadzone zmiany dot. egzaminów 

zawodowych. Zdaniem doradcy jest to dodatkowy argument przemawiający za wyborem 

szkoły zawodowej, zamiast ogólnokształcącej. Doradca przekonuje uczniów do tego typu 

szkoły, ponieważ dzięki niej mogą oni uzyskać jednocześnie kilka kwalifikacji zawodowych. 

Natomiast badanie ilościowe wskazuje, że tylko w 5 z 32 szkół (16%) respondenci zgodzili się, 

że zmieniły się warunki pracy doradców zawodowych w związku z ostatnią reformą edukacji. 

Czterech z nich uznało, że te zmiany przyczyniły do poprawy jakości doradztwa zawodowego, 

a jeden respondent był niezdecydowany. 

                                                
2Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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4.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

 

4.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Badanie ilościowe wskazuje, że w niewielu szkołach orientacją zawodowo-edukacyjną zajmują 

się specjalnie zatrudnieni do tego doradcy zawodowi (9%). Połowa badanych respondentów 

zajmujących się również tym obszarem jest pedagogami (53%). 

Wykres 2. Zawód respondenta 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 

Dodatkowo 59% spośród szkół nie ma żadnych innych osób zajmujących się doradztwem 

zawodowym poza badanym respondentem – tylko 13 z 32 szkół zatrudnia więcej niż jedną 

osobę zajmującą się doradztwem. Spośród gimnazjów 71% szkół zatrudnia jednego doradcę, 

a w obydwu zasadniczych szkołach zawodowych i 5 z 9 techników (56%) pracuje więcej niż 

jeden specjalista w tej dziedzinie. Szkoły mają od 1 do 16 osób zajmujących się doradztwem 

zawodowym, a średnia dla jednej szkoły wynosi 2 osoby. Maksymalnie zatrudnia się do 15 

nauczycieli prowadzących dodatkowo doradztwo zawodowe dla szkoły, ale tylko maksymalnie 

jednego psychologa, pedagoga albo doradcę zawodowego. 

34% respondentów (11 z 32) posiada formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego. Tylko 1 z 9 doradców ze zbadanych techników i 1 z 2 w zasadniczych 

szkołach zawodowych ma je, podczas gdy 43% doradców ze szkół gimnazjalnych posiada 

takie kwalifikacje. 
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Wykres 3. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swojej kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 

7 z 11 doradców, którzy mają oficjalne kwalifikacje, posiada dyplom studiów podyplomowych 

z zakresu doradztwo zawodowego (64%), a czterech skończyło kurs kwalifikacyjny z tego 

obszaru (36%). 

Wskazaną tendencję dotyczącą kwalifikacji osób z zakresu doradztwa zawodowego 

potwierdzają badania jakościowe. W przebadanych szkołach w subregionie ciechanowskim 

kwalifikowanymi doradcami zawodowymi są jedynie dwie osoby pracujące w ramach 

Szkolnego Ośrodka Kariery. Pierwsza z nich prowadzi go w technikum od 2003 r., jednak 

dopiero niedawno ukończyła podyplomowe studia z doradztwa zawodowego. W szkole jest 

nauczycielem przedsiębiorczości. Drugi doradca zawodowy prowadzi Szkolny Ośrodek Kariery 

w gimnazjum od 4 lat. Koordynuje również wewnętrzny system doradztwa zawodowego. 

W prowadzonym przez niego SzOK wykorzystywane są: testy psychologiczne (m.in. 

predyspozycji, zainteresowań zawodowych, temperamentu, poziomu samooceny, wartości, 

poziomu asertywności, poziomu stresu przedegzaminacyjnego, itp.), multimedialne programy 

komputerowe (Piramida kariery, Potęga rozumu - kurs kreatywnego myślenia, Trening 

umysłu, Szybkie czytanie, E-Szok, Labirynt zawodów, Poznaj swoje zainteresowania oraz Świat 

szkolnictwa ponadgimnazjalnego), teczki z opisami zawodów, informatory dotyczące Szkół, a 

także filmy o zawodach oraz z zakresu rozwoju kompetencji osobistych. 

W pozostałych gimnazjach doradztwem zawodowym zajmują się pedagodzy szkolni. Z racji 

pełnionej funkcji do ich zadań włączany jest również obszar orientacji zawodowo-edukacyjnej 

uczniów. Pierwszy doradca to osoba z wykształceniem psychologicznym oraz pedagogicznym. 

W gimnazjum pracuje niecałe 1,5 roku. Jednocześnie zatrudniona jest w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej (PPP), jako psycholog. Ogólnie w szkolnictwie pracuje od 7 

lat, jednakże wcześniej była nauczycielem przedmiotu humanistycznego. Osoba ta nie posiada 

wykształcenia z doradztwa zawodowego, jak również nie uczestniczyła w żadnym kursie czy 

szkoleniu z tego obszaru. Dotychczas dowiedziała się jedynie o jednym tego typu szkoleniu, 

jednak nie zdążyła się na nie zapisać. Liczy, że zostałoby ono sfinansowane ze środków 

szkolnych. Swoje działania doradcze może realizować dzięki bezpłatnym materiałom 

przekazanym przez jedno z wydawnictw edukacyjnych. Dzięki nim otrzymała kwestionariusze 

do badań predyspozycji zawodowych, natomiast lekcje prowadzi na podstawie przekazanych 

przez wydawnictwo scenariuszy. Korzysta również z kwestionariuszy zainteresowań 
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i predyspozycji otrzymanych z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Konsultuje także swoje 

działania z doradcą zawodowym z PPP, gdzie jest zatrudniona.  

 W kolejnym gimnazjum pedagog prowadzi działania doradcze od 6 lat. Wcześniej była 

wychowawcą w domu dziecka i jednym z jej zadań było świadczenie doradztwa 

wychowankom (odnośnie dalszego kształcenia lub rozwoju zawodowego). Mimo braku studiów 

podyplomowych pedagog szkolny kształci się regularnie z doradztwa zawodowego. 

Przynajmmniej raz w roku uczestniczy w 40-godzinnym kursie z tego zakresu organizowanym 

przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego (MSCDZ). Ostatni 

dotyczył „Kształcenia Kompetencji Kluczowych na rynku pracy”. Otrzymuje na nich dobrze 

przygotowane scenariusze zajęć zawodoznawczych. Dodatkowo uczestniczy również w innych 

szkoleniach. Jak zauważa, oferta dotycząca szkoleń pedagogicznych jest bardzo szeroka, 

natomiast z doradztwa zawodowego - ograniczona. Kursy i szkolenia są opłacane przez 

pedagog ze środków własnych lub ze środków unijnych.  W swojej pracy wykorzystuje 

zestawy tematów dotyczące orientacji zawodowej, składające się ze scenariuszy zajęć, kart 

pracy oraz filmów edukacyjnych o danych zawodach, jak również plakatów.  

W dwóch szkołach ponadgimnazjalnych dyrekcja wyznaczyła osoby do prowadzenia doradztwa 

zawodowego w bieżącym roku szkolnym 2012/13; jak już wspomniano powyżej, wybrani 

nauczyciele dowiedzieli się o tym we wrześniu. Jedna z respondentek wprost przyznała, że 

powodem było rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej3, w którym uwzględniono również zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Dyrekcja 

uznała, że będąc pedagogiem szkolnym – w zespole szkół ponadgimnazjalnych - może 

również zajmować się tymi zagadnieniami, mimo braku doświadczenia w tym zakresie. 

Respondentka nie uczestniczyła również w żadnym kursie, szkoleniu czy studiach 

podyplomowych z doradztwa zawodowego. Bazuje na swojej wiedzy wyniesionej z różnych 

szkoleń pedagogicznych oraz studiów wyższych. Ukończyła resocjalizację oraz podyplomowy 

kierunek opiekuńczo – wychowawczy, pod kątem pedagoga szkolnego.  

W drugiej szkole ponadgimnazjalnej doradztwem zawodowym zajmuje się nauczyciel wiedzy o 

społeczeństwie i historii. Uznano, że - z racji tego, że naucza WOS oraz (w przeszłości) 

podstaw przedsiębiorczości - posiada wiedzę wystarczającą do zajmowania się tym obszarem. 

Osoba ta, po tym, jak we wrześniu dowiedziała się, że będzie zajmować się doradztwem 

zawodowym, już w październiku zapisała się na internetowy kurs „Warsztat pracy szkolnego 

doradcy zawodowego”. Odpowiada on 20h tradycyjnego kursu. Dodatkowo uczestniczyła w 5-

godzinnym szkoleniu pt. „Nowoczesne narzędzia stosowane w doradztwie zawodowym”, gdzie 

dowiedziała się jak wykorzystywać filmy edukacyjne, strony internetowe oraz portale 

społecznościowe. Respondentka ocenia jakość i przydatność szkoleń bardzo wysoko. Z uwagi 

na to, że uczestniczyła w nich niedawno, nie udało jej się jeszcze wprowadzić tych elementów 

do swojej pracy. Planuje jednak wykorzystywać na portalu społecznościowym otrzymane filmy 

edukacyjne oraz gry, służące planowaniu ścieżki kariery. Obecnie w swojej pracy bazuje na 

testach zainteresowań, samooceny oraz oceny własnych słabych i mocnych stron. Kurs oraz 

szkolenie zostało opłacone przez nauczycielkę.  

Podsumowując - w szkołach biorących udział w badaniu jakościowym jedynie w dwóch 

placówkach pracują osoby, które skończyły studia z zakresu doradztwa zawodowego, w tym 

                                                
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. DZ. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 
1487 z późn. zm.   
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jedna – choć prowadzi Szkolny Ośrodek Kariery od 9 lat - wykształcenie pod tym kątem 

uzupełniła dopiero niedawno. Dodatkowo jedna z osób, która jest pedagogiem, regularnie 

podnosi kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego, uczestnicząc w różnego rodzaju 

szkoleniach. Pozostali respondenci nie mają żadnego lub posiadają niewielkie przygotowanie 

do realizacji działań doradczych (pojedyncze szkolenia). Wynika to częściowo z ograniczonej 

oferty szkoleniowej w subregionie ciechanowskim. Ta grupa rozmówców bazuje na wiedzy 

wyniesionej ze studiów pedagogicznych lub psychologicznych oraz materiałach drukowanych i 

informacjach znalezionych w internecie. Badania ilościowe potwierdzają również stopień 

podnoszenia swoich kwalifikacji przez osoby zajmujące się doradztwem zawodowym 

zaobserwowanym w badaniu jakościowym. Dotyczy to 75% respondentów. W tym 82% osób 

z oficjalnymi kwalifikacjami systematycznie poprawia swoje kompetencje. Natomiast 71% 

osób, które ich nie mają, chce je poprawić. Jednak 29% osób, które nie są przygotowane do 

realizacji doradztwa zawodowego, nie jest skłonnych do zmiany tego stanu rzeczy. 

Respondenci podnoszący swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego w większości 

przypadków realizują to wykorzystując materiały drukowane (96%) i internetowe (92%). 

Rzadziej są to szkolenia.   

Wykres 4. W jaki sposób pogłębia Pan/Pani wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Respondenci, którzy pogłębiają swoją  wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, N=24 

(Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

Wybierane przez respondentów formy doskonalenia zawodowego często nie generują żadnych 

dodatkowych kosztów; 29% podejmowanych działań w tym zakresie jest finansowanych przez 

szkoły; jeden z rozmówców pokrywa te koszty samodzielnie. 

Popularność materiałów, wykorzystywanych przez osoby odpowiedzialne za doradztwo 

zawodowe do pogłębiania wiedzy i wzmacniania kompetencji, została przedstawiona na 

wykresie poniżej. Najczęściej używane są materiały Ochotniczych Hufców Pracy (63%) i 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (58%). W mniejszym stopniu respondenci korzystali z 

informacji zawartych w internecie (29%). Jednocześnie warto zaznaczyć, że tej ostatniej 

tendencji nie potwierdziły wywiady pogłębione - uczestniczący w badaniu jakościowym często 

korzystali z materiałów dostępnych w internecie 
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Wykres 5. Z jakich materiałów metodycznych korzysta Pan/Pani w celu pogłębienia wiedzy z zakresu 

doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Respondenci, którzy pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego, N=24 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

Badanie ilościowe wskazuje także, że średnia długość czasu zajmowania się doradztwem 

zawodowym w całej karierze zawodowej to 7 lat i 10 miesięcy (z zakresem odpowiedzi od 0,5 

do 30 lat). W placówce oświatowej, w której obecnie pracują respondenci, zakres 

doświadczenia obejmuje od zera do 30 lat, a średnio respondenci pracują w obecnej placówce 

7 lat i 4 miesiące. 

Wykres 6. Jak długo respondent zajmuje się doradztwem zawodowym 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 
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4.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Większość osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach zauważa niewielką 

liczbę szkoleń czy kursów z tego obszaru. Dodają, że można wprawdzie zapisać się na studia 

podyplomowe, ale inne formy podnoszenia kwalifikacji są trudno dostępne.  

W Ciechanowie MSCDN rzadko oferuje kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego. Oceniane 

są one bardzo dobrze, szczególnie materiały, które są na nich dystrybuowane, np. scenariusze 

lekcji, filmy czy plakaty. Są one chętnie wykorzystywane w pracy doradczej. Większa liczba 

szkoleń czy kursów przełożyłaby się na większą liczbę materiałów, których wciąż – w opinii 

respondentów - jest za mało. Natomiast osoby w powiatu mławskiego wskazywały, że w 

Mławie nie mają możliwości podnoszenia kwalifikacji z doradztwa zawodowego. 

Zastanawiające jest jednak to, że osoby te nie korzystają ze szkoleń i kursów organizowanych 

w MSCDN w Ciechanowie, który znajduje się od Mławy niecałe 40 km i jest dobrze z nią 

skomunikowany. Jedna z respondentek tłumaczy to posiadaniem małego dziecka, które 

uniemożliwia wyjazd poza powiat mławski. Natomiast druga nie znalazła dotychczas informacji 

o tego typu szkoleniach, jednak z jej wypowiedzi można wnioskować, że poszukuje ich jedynie 

na stronach Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Dodatkowo przegląda 

strony internetowe wydawnictw edukacyjnych i raz na jednym z nich znalazła szkolenie 

internetowe z doradztwa zawodowego, jednak nie zdołała się na nie zapisać, ponieważ 

skończyły się miejsca. Natomiast trzeci doradca zawodowy, z uwagi na to, że w powiecie 

mławskim nie ma dostępnych szkoleń, często jeździ na nie do Warszawy. Ostatnie, w jakim 

uczestniczył w tygodniu poprzedzającym rozmowę, to 2-dniowy warsztat diagnostyczny 

doradcy zawodowego.  

Z wypowiedzi respondentów można wywnioskować, że w niektórych przypadkach doradcom 

potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu doradztwa zawodowego  

Chciałabym więcej takiego różnego rodzaju pomocy. No i szkolenia takich umiejętności, jak 

doradzać i na co zwracać uwagę. To bym chciała. [doradca zawodowy w gimnazjum 

publicznym] 

Respondentki zwracają uwagę, że bardzo dużo informacji na temat doradztwa zawodowego 

znajduje się w internecie, jednak nie zastąpi to szkoleń, szczególnie w formie warsztatów z 

wykorzystaniem metod aktywnych.  

Jedna z respondentek wskazuje, że - w obszarze wsparcia zawodowego uczniów - brakuje jej 

targów pracy, które nie odbywają się w Mławie od 2 lat. Organizowane przez powiatowy urząd 

pracy targi były okazją do prezentacji zarówno lokalnych przedsiębiorstw, jak i szkół 

(ponadgimnazjalnych oraz wyższych). Rozmówczyni jest zdania, że pełniły one bardzo ważną 

rolę w orientacji zawodowej  oraz edukacyjnej młodzieży i powinny nadal funkcjonować, jako 

jeden z istotnych elementów systemu doradztwa. 

 

4.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Respondenci w niewielkim stopniu znają środowisko doradców zawodowych. Dodatkowo 

wskazują, że w ich otoczeniu jest stosunkowo mało osób, które mają wykształcenie 

kierunkowe i są dokładnie pod tym kątem zawodowo przygotowane. Wysoko oceniani pod 

względem posiadanych kwalifikacji są doradcy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. 
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Kontakt z nimi ogranicza się najczęściej do spotkania raz w roku, ewentualnie kilku dni pod 

rząd, jeśli szkoła jest duża i nie można jednego dnia przeprowadzić zajęć dla wszystkich klas. 

Jedna z respondentek wskazała również osobę prowadzącą szkolenie, w którym niedawno 

uczestniczyła. Wypowiedzi te potwierdzają nieznajomości środowiska doradców zawodowych 

oraz brak możliwości wymiany doświadczeń.  

Tylko w jednym przypadku można stwierdzić, że osoba prowadząca doradztwo zawodowe ma 

możliwość stałego kontaktu z innym doradcą zawodowym i wymiany doświadczeń. Szczególnie 

jest to ważne, ponieważ sama nie posiada wystarczających kwalifikacji i wykonuje swoje 

obowiązki w tym obszarze, jako działania dodatkowe (jest pedagogiem/psychologiem 

szkolnym). Z uwagi na to, że pracuje również w poradni psychologiczno-pedagogicznej stale 

kontaktuje się z zatrudnionym tam doradcą zawodowym. Uważa go za swój autorytet. Ceni za 

wiedzę, ale również duże doświadczenie wynikające w długoletniej praktyki. Konsultuje z nim 

działania doradcze, które organizuje w swoim gimnazjum. Ciekawe jest to, że całkiem inną 

ocenę doradcy zawodowego z poradni psychologiczno-pedagogicznej ma inna respondentka. 

Jej zdaniem ów doradca, jako osoba starsza, ma metody pracy nieprzystające do 

współczesnych wyzwań oraz brakuje jej dobrego podejścia do młodzieży w technikum oraz w 

zasadniczej szkole zawodowej. Respondentka ta zaprzestała z nim współpracy, ponieważ jest 

zdania, że efektywniejsze metody pracy mają osoby z MCIZ.  

Najważniejszą umiejętnością doradcy zawodowego, wskazywaną przez respondentów, są 

zdolności komunikacyjne, właściwe dotarcie do ucznia oraz nawiązanie z nim dobrego 

porozumienia. W pracy doradcy należy uwzględnić różnice wiekowe, ponieważ inaczej pracuje 

się z uczniami gimnazjum, a inaczej z młodzieżą technikum czy zasadniczej szkoły zawodowej. 

Czynnikiem sukcesu jest również umiejętność poprowadzenia zajęć w taki sposób, by były one 

ciekawe i interesujące. Osoba realizująca je musi być również empatyczna oraz potrafić 

zmotywować uczestników do aktywności. Program zajęć powinien być połączony z wiedzą na 

temat lokalnego rynku pracy, ponieważ dzieci i młodzież są na to bardzo wyczulone. 

Doradztwo zawodowe nie może być oderwane od rzeczywistości. Uczestnicy muszą czuć, że 

przekazywana wiedza ma przełożenie na praktyczne działanie i jest użyteczna. Wymienione 

umiejętności oraz wysokie kwalifikacje posiadają doradcy zawodowi z MCIZ. 

 

4.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

 

4.3.1 Potrzeby uczniów 

Najistotniejsze informacje, które chcieli pozyskać gimnazjaliści wybierając szkołę, dotyczyły 

jakości nauczania, wymagań stawianych uczniom oraz poziomu zdawalności matur w danej 

placówce. Jedna z respondentek za ważną kwestię uznała możliwość kontynuowania nauki po 

ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. W związku z tym oczekiwała od doradztwa 

zawodowego wsparcia przy planowaniu całej ścieżki kształcenia, a nie pomocy ograniczonej 

jedynie do wyboru kolejnej szkoły. Dla jednego z gimnazjalistów ważną informacją, przy 

dokonywaniu wyboru zawodu, były dane na temat perspektyw poszczególnych profesji, 

szczególnie tych finansowych. Jeden z uczestniczących w badaniu uczniów pierwszej klasy 

zasadniczej szkoły zawodowej - mimo faktu, że jest obecnie zadowolony ze swojej decyzji 

odnośnie kierunku nauki - wskazał, że brakowało mu wsparcia w wyborze zawodu. Można 

wywnioskować, że w jego szkole doradztwo zawodowe nie było właściwie prowadzone: 
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Jakbym wybierał szkołę na początku, to bym wolał, jakby ktoś mi doradził. Wytłumaczył, który 

zawód lepiej wybrać [uczeń pierwszej klasy ZSZ] 

Uczniowie klas pierwszych szkół zawodowych nie wskazują żadnych oczekiwań wobec 

doradztwa zawodowego. Panuje wśród nich opinia, że oni już podjęli decyzję - wybrali 

przyszły zawód - i teraz muszą skupić się na nauce. W pierwszej klasie technikum czy 

zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie nie widzą potrzeby wsparcia doradczego, gdyż w ich 

opinii nie jest to odpowiedni moment - na tym etapie kształcenia nie zastanawiają się nad 

swoją przyszłością; jakaś forma doradztwa byłaby ewentualnie wskazana pod koniec szkoły i 

mogłaby dotyczyć np. pomocy w wyborze najwłaściwszego kierunku studiów (zgodnego z 

wybranym zawodem) czy uczelni. W przypadku uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 

potrzeby w zakresie orientacji zawodowo-edukacyjnej uzależnione są od otrzymanego 

wsparcia doradczego w szkole; nie ma na nie wpływu typ szkoły (technikum czy zasadnicza 

szkoła zawodowa). Co istotne, wszyscy respondenci z tej grupy chętnie wzięliby udział w 

ewentualnych zajęciach dodatkowych. Wyjątek stanowi jedna uczennica technikum, która jest 

zdania, że wszystkie potrzebne informacje można znaleźć w internecie. Uczniowie, którzy 

uzyskali wsparcie doradcze, wierzą w swoje siły oraz w to, że na dalszym etapie wyzwań 

edukacyjnych i zawodowych poradzą sobie sami. Tylko jeden z rozmówców wskazał, że 

otwarty jest na pomoc doradczą, która pozwoliłaby mu znaleźć dobrą pracę. W przypadku 

uczniów ostatnich klas szkół zawodowych, którzy nie mieli wsparcia ze strony doradcy 

zawodowego, można zaobserwować pewne zagubienie. Szczególnie dotyczyło to jednej z 

rozmówczyń - uczennicy ostatniej klasy technikum. Obecnie chce ona skupić się na maturze, a 

swoje dalsze decyzje uzależnia od jej wyników. W trakcie przeprowadzania wywiadu dało się 

wyczuć brak pomysłu na dalszą ścieżkę zawodową i edukacyjną. Respondentka oczekiwałaby 

wsparcia dotyczącego czekających ją wyborów w kwestii kształcenia, lecz równocześnie trudno 

jest jej określić, czego dokładnie miałaby dotyczyć pomoc. 

Co by mogło pomóc? Może rozmowa z kimś takim, kto, nie wiem, skończył tą szkołę. I ogólnie z 

ludźmi, którzy kończyli różne szkoły, tak. Żebym mogła, wtedy nie wiem, porozmawiać i 

zobaczyć, jakie mają możliwości, po tym jak je ukończyli i nie wiem. Może tak. (…) No może, co 

dalej po tej szkole, co mogliby mi doradzić. No właśnie nie wiem, coś związanego z pracą, 

gdzie, nie wiem, pomóc w poszukiwaniu pracy. [Uczennica ostatniej klasy technikum] 

Drugi uczeń, który nie miał dostępu do doradztwa zawodowego zarówno w gimnazjum, jak i w 

zasadniczej szkole zawodowej oczekiwałby także wsparcia w znalezieniu zatrudnienia. 

Respondent wskazuje na elementarne potrzeby w kontekście dalszego poszukiwania pracy:  

Czy istnieje możliwość, że znajdę pracę jakąkolwiek, tak i jakie zarobki mniej więcej potem.(…) 

To też by mi się przydało, 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] 

Wszyscy respondenci oceniają dobrze zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone w szkole i 

chętnie wzięliby w nich udział raz jeszcze. W ich opinii były one przydatne: 

No na pewno były przydatne, bo nie było tak, że, na przykład, skończyłem gimnazjum i od razu 

poszedłem gdzieś i „aha, tutaj większość kolegów idzie, to ja za nimi”. No to mi doradziły, jak 

wybrać i, no pomogły, na pewno. [uczeń pierwszej klasy technikum] 

Jedynie w przypadku ucznia ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej prezentacja 

zawodu, dokonana przez przedstawiciela firmy budowlanej była niezrozumiała i w efekcie 
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mało interesująca oraz nieprzydatna. Jednocześnie drugi respondent ocenił ją bardzo wysoko i 

wskazywał, że dużo mu dała. Z kolei uczennica pierwszej klasy technikum uznała, że testy 

predyspozycji, wykonywane w gimnazjum, nie były dla niej przydatne, ponieważ w każdym 

uzyskiwała różne wyniki. Jednocześnie rozmówczyni wysoko oceniała prezentacje szkół 

ponadgimnazjalnych. Natomiast uczeń ostatniej klasy technikum wskazywał, mimo zastrzeżeń, 

na przydatność zajęć z przedstawicielem urzędu pracy, które dotyczyły przygotowania do 

rozmowy kwalifikacyjnej oraz przybliżały poszczególne zawody. Jego zdaniem w pewnych 

momentach poruszane były rzeczy oczywiste; mimo to  przyznał on, że wyniósł z nich kilka 

ważnych informacji. 

Najczęstsza forma doradztwa zawodowego, z którą zetknęli się respondenci, to prezentacje 

szkół ponadgimnazjalnych. Respondenci również najczęściej wskazywali je, jako najbardziej 

przydatną formę doradztwa, choć zapewne wynikało to z faktu, że niejednokrotnie był to 

jedyny przejaw wsparcia w dokonywaniu wyboru edukacyjno-zawodowego, z którym mieli do 

czynienia. Jednocześnie najlepiej oceniali je również ci uczniowie, którzy zetknęli się z innymi 

formami doradztwa zawodowego. Rozmówcy podkreślali, że prezentacje przybliżały wszystkie 

szkoły i pozwalały na zdobycie niezbędnych informacji na temat poszczególnych placówek, co 

było bardzo pomocne przy dokonywaniu wyboru przez respondentów. Chwalone były również 

formy prezentacji, np. ciekawe filmy przedstawiające zawody, które można zdobyć w 

przedstawianej szkole. Rozmówcy wskazywali ponadto, że dobrym rozwiązaniem było 

uczestnictwo w spotkaniach uczniów z danej placówki, z którymi można było porozmawiać i 

dzięki temu zasięgnąć informacji od kogoś w podobnym wieku. 

Przeprowadzone wywiady pozwalają zauważyć, że uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz 

pierwszych klas szkół zawodowych uczestniczyli z reguły w wielu różnorodnych formach 

doradztwa zawodowego realizowanego w gimnazjach. Oprócz zapoznawania się z ofertą 

poszczególnych szkół wypełniali testy predyspozycji oraz brali udział w prezentacji różnych 

zawodów. W jednym przypadku zajęcia były regularnie realizowane od pierwszej klasy i 

według respondenta uczestniczył on w nich około 15 razy. W innym przypadku w trzeciej 

klasie kilka razy w miesiącu organizowane były zastępstwa, co umożliwiało przeprowadzenie 

zajęć doradczych. Natomiast uczniowie ostatnich klas szkół zawodowych - jako przykład 

działań doradczych, w których uczestniczyli - wskazują jedynie na spotkania z 

przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Wskazywać to może na zmianę w 

funkcjonowaniu doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych na przestrzeni 2-3 lat, 

choć jest to zbyt mała próba, żeby potwierdzić te przypuszczenia. W jednym przypadku uczeń 

poinformował, że nauczyciele jedynie zachęcali do pozostania w liceum, które funkcjonowało 

w tej samej szkole, co gimnazjum. Może to wskazywać raczej na dbałość o interes szkoły 

(liczba uczniów przekłada się na wielkość subwencji oświatowej), a nie o realne potrzeby 

uczniów.   

Zrealizowane badanie wskazuje na niewielką liczbę działań doradczych w szkołach 

zawodowych. Wywiady przeprowadzane z uczniami ostatnich klas technikum oraz zasadniczej 

szkoły zawodowej obejmowały respondentów chodzących do 3 różnych szkół zawodowych. W 

pierwszej było jedno trwające około pół godziny spotkanie z przedstawicielem handlowym 

firmy budowlanej, który opowiadał o swoim zawodzie. Jednocześnie jeden z respondentów 

zasięgnął porady odnośnie kierunków kształtowania dalszej ścieżki zawodowej i edukacyjnej u 

swojego wychowawcy. W drugiej szkole odbyło się jedno 2-godzinne spotkanie z 

przedstawicielem urzędu pracy. Natomiast respondentka z kolejnej szkoły - jako przykład 

doradztwa zawodowego, zrealizowanego w jej placówce - wskazała jedynie na ankiety, które 
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były wypełniane przez uczniów. Ponieważ rozmówczyni była wtedy nieobecna, nie umiała 

odpowiedzieć na pytanie, czego ankiety dotyczyły. Koleżanki wspominały, że nawet były 

ciekawe, jednak nie uznały ich za przydatne.   

Wiedzę na temat doradztwa zawodowego głównie posiadają ci respondenci, którzy mieli w 

szkole (głównie dotyczy to gimnazjum) działania w tym obszarze. Rozmówcom kojarzy się ono 

z pomocą w wyborze zawodu. Sporadycznie respondenci rozszerzali to pojęcie na wsparcie w 

wyborze dalszej drogi kształcenia. Wynika to zapewne z małej wiedzy na temat istnienia 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego lub nawet braku takowego. Z tego też 

powodu niewielu rozmówców poszukiwałoby wsparcia doradczego w swojej szkole. O pomoc 

do doradcy zawodowego zwróciłaby się tylko jedna uczennica gimnazjum. Natomiast drugi 

gimnazjalista, mimo, że miał zajęcia pomagające w wyborze zawodu, nie miał świadomości, że 

może udać się do doradcy zawodowego i uzyskać wsparcie. W trakcie przeprowadzania 

wywiadu uznał on, że w miejscu, gdzie mieszka, nie ma takich osób. Dodatkowo o wsparcie 

do doradcy zawodowego zwróciłby się jeden z uczniów pierwszej klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej, ale byłaby to osoba prowadząca zajęcia w gimnazjum, bo jedynie taką zna. 

Dwóch uczniów uznało, że uzyskałoby wsparcie u swoich nauczycieli zawodowych. Natomiast 

dwie kolejne osoby (z ostatnich klas technikum) poszukiwałyby kontaktu z doradcą w 

powiatowym urzędzie pracy. W jednym przypadku respondentka sierdziła, że prawdopodobnie 

mogą być tam doradcy zawodowi. Natomiast drugi rozmówca w swoich opiniach opierał się na 

bardzo dobrych doświadczeniach z PUP jego starszego kolegi. 

 

4.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów  

Pierwszy z uczniów gimnazjum chciałby zostać zawodowym żołnierzem. Uważa ten zawód za 

najlepszy wybór, ponieważ po niewielu latach pracy można przejść na emeryturę. Respondent 

chce pójść do szkoły ogólnokształcącej lub liceum ekonomicznego, ponieważ dobrze 

przygotowują do matury i łatwo można po nich dostać się na studia. Swoją wiedzę opiera 

głównie na wiadomościach uzyskanych od swoich starszych kolegów. Szukał informacji 

również na forach internetowych, jednak uważa je za nieprzydatne. Rozmówca myśli o klasie 

o profilu informatycznym lub matematycznym. Jest to zgodne z testami predyspozycji, które 

miał przeprowadzane z szkole. Uważa, że w pewnym stopniu miały one wpływ na jego 

decyzję. Na pewno w dużej mierze będzie ostateczny wybór szkoły opierał na decyzjach 

kolegów z klasy, ponieważ nie chce iść sam do szkoły ponadgimnazjalnej. Respondent jest 

zdania, że rodzice nie mieli wpływu na jego decyzję, choć rozmawiał z nimi na temat swojej 

dalszej edukacji. 

Druga uczennica gimnazjum nie ma jeszcze pomysłu na swoją przyszłość. Może będzie 

chciała zostać policjantką, tak jak planują jej koleżanki. Również nie ma pomysłu na szkołę 

ponadgimnazjalną. Możliwe, że będzie to technikum, ponieważ zachęcają ją do tej szkoły 

koleżanki, które już tam się uczą. Atutem według nich jest to, że w danej placówce nie trzeba 

przykładać się do nauki. Jak wspomniano powyżej, respondentka myśli również o szkole 

policyjnej. Zapytała o nią doradcę zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery, który przygotuje 

dla niej informacje na ten temat. Z rodzicami nie rozmawiała o swojej przyszłości. 

Prawdopodobnie będzie wspólnie z nimi zastanawiać się nad wyborem szkoły, jednak 

ostateczną decyzję podejmie już sama. 

Uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej samodzielnie dokonał wyboru 

szkoły. Uczy się na kierunku technolog robót wykończeniowych.  Zawsze interesował się 
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budownictwem i lubił to robić. ZSZ wybrał dlatego, że przy rekrutacji nie wymagano dobrych 

ocen. Uznał również, że po takiej szkole łatwo uda mu się znaleźć zatrudnienie w miejscu 

zamieszkania, co jest dla niego ważne, ponieważ nie chciałby migrować w poszukiwaniu pracy. 

Zdanie na temat przyszłości w wybranym zawodzie wyrobił sobie na podstawie obserwacji 

otoczenia – w jego opinii jest popyt na osoby z takim wykształceniem. Przy podejmowaniu 

decyzji dotyczącej kierunku kształcenia radził się starszych kolegów oraz sióstr. Rozmawiał 

również na ten temat ze swoją matką, jednak jej zdanie nie miało wpływu na dokonany przez 

niego wybór. Do gimnazjum respondenta przyjeżdżali przedstawiciele różnych szkół, by 

zaprezentować poszczególne placówki, jednak rozmówca podjął decyzję już wcześniej i nie 

sugerował się nimi przy dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia. 

Kolejny uczeń pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej również uczy się na 

kierunku technolog robót wykończeniowych. Wpływ na podjęcie decyzji o szkole 

ponadgimnazjalnej miał doradca zawodowy w gimnazjum, który prowadził swoje zajęcia w 

zastępstwie innych lekcji. W ich trakcie przedstawiał uczniom różne szkoły, dopytywał ich, 

którą są zainteresowani i dlaczego. Ponadto miały miejsce także inne zajęcia związane z 

doradztwem zawodowym (prawdopodobnie testy zainteresowań i predyspozycji), ale 

respondent nie pamiętał dokładnie, na czym polegały. Rozmówca rozważał również zawód 

mechanika. Dlatego też wypytywał swoich znajomych, który zawód jest trudniejszy 

wymagający więcej wysiłku w wykonywaniu oraz jak dużo na każdym z tych dwóch kierunków 

trzeba się uczyć. Ostatecznie wybrał ten łatwiejszy. Również z tego powodu zdecydował się na 

ZSZ, mimo, że jego matka chciała, by poszedł do technikum. Dodatkowym argumentem w 

wyborze przyszłej profesji było to, że jest to praca dobrze płatna. Z obserwacji rozmówcy 

(dużo się buduje w jego okolicy) i z opinii absolwentów szkoły wynika, że zapotrzebowanie na 

osoby wykonujące ten zawód utrzymuje się na wysokim poziomie. 

Uczennica pierwszej klasy technikum uczy się na kierunku technik ochrony środowiska. 

Wskazuje, że największy wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej dalszej nauki miała rodzina. To 

z nimi przede wszystkim konsultowała wybór szkoły. Argumentem przemawiającym na korzyść 

danej placówki było to, że dzięki ukończeniu technikum rozmówczyni będzie miała zarówno 

dobry zawód, jak i maturę. Duży wpływ na wybór respondentki miał również poziom 

nauczania w szkole, dlatego też nie chciała pójść ani do zasadniczej szkoły zawodowej, ani do 

innego technikum. Ważny dla niej był także czas dojazdu do placówki (nie mogła znajdować 

się zbyt daleko od domu). Informacje na temat wybranej szkoły zbierała w internecie, jak 

również pozyskiwała je w trakcie spotkań z nauczycielami, którzy przedstawiali poszczególne 

szkoły. Wybór kierunku dokonany został głównie w oparciu o wskazówki rodziny. Istotnym 

czynnikiem, który wpłynął na decyzję respondentki, była także jego popularność oraz fakt, że 

jest prowadzony w najbliższej szkole, która równocześnie ma relatywnie wysoki poziom 

nauczania; ponadto był to jedyny w jej opinii kierunek „dla dziewczyn” w danej placówce. 

Ponadto – co niewątpliwie nie pozostało bez znaczenia – na daną szkołę zdecydowały się 

także koleżanki rozmówczyni. Natomiast zarówno prezentacja szkół w gimnazjum, jak i 

działania doradcze nauczycieli nie miały - zdaniem respondentki - żadnego wpływu na wybór 

szkoły. 

Kolejny uczeń pierwszej klasy technikum uczy się na kierunku budownictwo. Największy 

wpływ na dokonany przez niego wybór szkoły miały działania doradcze w gimnazjum - 

zarówno prezentacja szkół ponadgimnazjalnych, jak również zajęcia z doradcą zawodowym, 

które były realizowane we wszystkich klasach. Dla respondenta bardzo ważne w wyborze 

szkoły było to, że jest ona blisko miejsca zamieszkania. Z uwagi na to, że nie miał dobrych 
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ocen w gimnazjum, respondent nie zdecydował się na liceum. Natomiast matka rozmówcy 

mocno naciskała na syna, żeby nie szedł do zasadniczej szkoły zawodowej. Respondent 

wskazał, że swoją decyzję dotyczącą wyboru szkoły konsultował również z rówieśnikami. 

Uczeń ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej uczy się na kierunku technolog 

robót wykończeniowych. Wybrał ten zawód, ponieważ wykonuje go jego ojciec, któremu 

pomagał w pracy. W gimnazjum uczestniczył w prezentacjach szkół oraz spotkaniach z ich 

przedstawicielami, jednak uważa, że nie miało to wpływu na wybór szkoły, gdyż decyzję 

podjął wcześniej. Respondent planuje po zakończeniu ZSZ kontynuować naukę w technikum, 

ponieważ podoba mu się wybrany zawód i chce pogłębiać swoją wiedzę oraz kwalifikacje w 

tym zakresie. Zachęcany był również do tego przez swojego nauczyciela zawodu z danej ZSZ. 

Dzięki kontynuacji kształcenia będzie przygotowany do założenia własnej firmy. Rozważa 

również wyjazd za granicę, ponieważ są tam o wiele większe zarobki niż w Polsce.   

Kolejny uczeń ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej również uczy się na 

kierunku technolog robót wykończeniowych. Pierwotnie myślał o kierunku mechanika, jednak 

rodzice przekonali go do obecnej szkoły. Respondent nie miał wyrobionego zdania na temat 

swojej przyszłej drogi zawodowej i edukacyjnej. Ponieważ do danej placówki szedł również 

jego kolega, dlatego rozmówca ostatecznie uległ rodzicom. Obecnie rozpoczął także naukę w 

zaocznym liceum dla dorosłych, żeby zakończyć edukację maturą i zdobyć średnie 

wykształcenie. Powodem był m.in. fakt, że respondentowi umarł ojciec, a wydłużenie okresu 

nauki powoduje, że może dłużej otrzymywać po nim rentę. Na podjętą decyzję o kierunku 

kształcenia nie miały wpływu żadne działania doradcze. Respondent jest zdania, że raczej nie 

będzie pracował w zawodzie. Planuje zdobyć prawo jazdy na ciężarówki i jeździć TIRem. 

Uczeń ostatniej klasy technikum uczy się na kierunku technik elektronik. Zawsze 

interesował się tym tematem. Wybrał szkołę, która była najbliżej miejsca zamieszkania oraz 

oferowała dany kierunek. Respondent utwierdził się w swojej decyzji, kiedy poznał ofertę 

wszystkich szkół na targach pracy i uznał, że wybrana placówka najbardziej mu odpowiada. 

Rozmówca planuje obecnie kontynuować naukę w studium związanym z tematyką kierunku, 

na którym uczy się w technikum. Niestety w Mławie nie ma studiów kierunkowych, a 

respondent nie chce dojeżdżać na weekendy do innego miasta. Ponieważ nie stać go na 

dzienną szkołę, zamierza w przyszłości połączyć naukę w trybie zaocznym z pracą. W wyborze 

dalszej ścieżki zawodowej nie pomagał mu nikt ze szkoły. Miał zajęcia na temat poszukiwania 

pracy, ale uważa je za mało atrakcyjne i nieprzydatne. 

Kolejna uczennica ostatniej klasy technikum uczy się zawodu kucharza. Wybrała ten 

kierunek, ponieważ wcześniej uczyła się na nim jej siostra. W szkole nie udzielono jej żadnego 

wsparcia przy wyborze dalszej drogi kształcenia. W zależności od wyniku egzaminu 

maturalnego planuje pójść na studia lub do szkoły policealnej. Jeszcze nie ma 

sprecyzowanego kierunku - rozważa pedagogikę, ponieważ lubi dzieci. Jeśli zdecyduje się na 

szkołę policealną, to może będzie kształcić się na technika bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz 

nie wie dlaczego. Trzeba dodać, że w obecnej szkole respondentki nie ma żadnych zajęć 

ukierunkowanych na wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych.  

******* 

Analiza powyższych charakterystyk pozwala wyróżnić trzy grupy uczniów. Pierwsza z nich to 

uczniowie, którzy wiedzieli, w jakiej szkole ponadgimnazjalnej chcieliby kontynuować naukę. 
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Przy podejmowaniu decyzji opierali się na własnych zainteresowaniach, doświadczeniach z 

wykonywaniem dorywczej pracy związanej z danym zawodem czy wzorcach rodzinnych. Druga 

grupa to uczniowie, którzy nie wiedzieli, jaka placówka ponadgimnazjalna ich interesuje, 

jednakże zetknęli się z działaniami doradczymi w szkole. Trzecią grupę stanowią uczniowie, 

którzy nie mieli do czynienia z żadnym przejawem doradztwa zawodowego.  

Doradztwo zawodowe, szczególnie zaś jego najpowszechniejsza (i często jedyna) forma, czyli 

spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych odegrały największą rolę w wyborze 

dalszej ścieżki edukacji w grupie drugiej. Uczniowie ci nie wiedzieli, co chcieliby robić po 

ukończeniu szkoły gimnazjalnej. Co ważne, działania doradcze stanowiły najistotniejszy 

czynnik wpływający na podejmowaną przez nich decyzję, a inne wpływy (np. opinie rodziny, 

znajomych) tylko ją wspierały. Wyjątek stanowi przypadek uczennicy pierwszej klasy 

technikum, dla której doradztwo zawodowe nie miało tak dużego znaczenia - tu najważniejszą 

rolę odegrała rodzina, z którą respondentka ma bardzo silną więź. Natomiast w pierwszej 

grupie spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych pozwalały uczniom utwierdzić 

się w podjętej decyzji i stanowiły element wspierający lub były obojętne dla respondentów. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzje edukacyjne i zawodowe uczniów są opinie 

starszych kolegów/koleżanek. W przypadku trzeciej grupy to najczęściej te osoby z otoczenia 

badanych (lub ewentualnie rodzeństwo) wpływały w sposób zdecydowany na wybór szkoły. 

Wynika to z faktu, że respondenci nie zetknęli się z żadnym przejawem doradztwa 

zawodowego – nie zasięgali porad i nie uzyskali pomocy przy podejmowaniu decyzji 

zawodowo-edukacyjnych. Zatem - gdyby mieli w szkole wsparcie tego typu - prawdopodobnie 

byłby to najistotniejszy czynnik mający wpływ na wybór ścieżki dalszej nauki (na co wskazuje 

przypadek grupy drugiej). W pozostałych grupach opinie starszych kolegów/koleżanek również 

stanowią ważny element w wyborze szkoły. Większość respondentów zbierała wśród nich 

informacje na temat szkół (np. jak duże są wymagania oraz jaki jest poziom nauki) i 

konsultowała podejmowane decyzje. Rozmówcy dowiadywali się, z czym jest związane 

wykonywanie danego zawodu, czy jego przedstawiciele są poszukiwani na rynku pracy oraz ile 

można zarabiać pracując w danej profesji. We wszystkich trzech grupach wielu respondentów 

uzależniało swoje decyzje - dotyczące wyboru szkoły - od tego, czy będą się w niej kształcić 

także rówieśnicy z poprzedniej klasy. 

Kolejną istotną kwestią, braną pod uwagę, jest bliskość danej szkoły - w dwóch przypadkach 

mała odległość do domu była jednym z czynników kluczowych przy wyborze placówki. 

Rodzice tylko w jednym przypadku mieli decydujący wpływ na wybór szkoły. Najczęściej 

respondenci konsultowali z nimi swoją decyzję, ale ostatecznie i tak podejmowali ją 

samodzielnie, opierając się na innych przesłankach. 

W przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, wpływ na wybór szkoły miały stosowane 

w niej wymagania. Rozmówcy wybierali te kierunki, na których nie trzeba poświęcać dużo 

czasu na naukę. Tłumaczyli to tym, że edukacja sprawia im kłopoty lub że nie lubią się uczyć. 

Interesujące jest, że jeden z respondentów, który również deklarował problemy w nauce, 

skłaniał się do wybrania zasadniczej szkoły zawodowej, jednak matka wymogła na nim wybór 

technikum, nie ingerując już w wybór kierunku. 

Czynnikiem wpływającym na wybór danego zawodu było również to, jakie daje on 

perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Opierały się one jednak na własnych obserwacjach 

respondentów lub konsultacjach ze znajomymi. Ewidentnie brakuje tutaj wsparcia doradcy 
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zawodowego, który wskazałaby zawody deficytowe. Żaden z respondentów nie zetknął się z 

taką formą doradztwa. 

Niektórzy respondenci poszukiwali informacji na temat szkoły w internecie, ale miało to 

niewielkie znaczenie przy dokonywaniu wyboru. 

 

4.4 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

 

4.4.1 Postawy i zaangażowanie rodziców w stosunku do wyborów edukacyjnych ich 

dzieci 

Matka pierwszego ucznia gimnazjum prowadzi z synem rozmowy dotyczące dalszej ścieżki 

edukacyjnej, wyboru szkoły, przedmiotów i kierunków kształcenia. Dla respondentki istotne 

jest, żeby syn po skończeniu szkoły średniej był przygotowany do wykonywania konkretnego 

zawodu i dlatego optuje za technikum budowlanym, bądź elektronicznym, a zniechęca go do 

liceum ogólnokształcącego. Syn podziela punkt widzenia rodzica.  

Ojciec gimnazjalistki przychyla się do pomysłu córki odnośnie wyboru zawodu policjantki. 

Nie wie, w jaki sposób córka będzie realizować swój plan. Obecnie dla rozmówcy 

najważniejsze jest ukończenie szkoły i zdanie egzaminu gimnazjalnego. Respondent 

jednocześnie wspomniał, że córka chciała kiedyś uczyć się fryzjerstwa, jednak on nie pochwala 

tego pomysłu, zwłaszcza, że wiązałoby się to z nauką w zasadniczej szkole zawodowej, co jest 

dla niego nie do zaakceptowania. Rodzic chciałby, żeby córka skończyła liceum 

ogólnokształcące lub ekonomiczne, a następnie poszła na studia. Istotnym czynnikiem w 

wyborze szkoły jest dla niego poziom nauczania.     

Matka ucznia pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej chciałaby, żeby syn zajął 

się rodzinnym gospodarstwem, jednak w obliczu innych planów dziecka (kierowca TIR-a) 

akceptuje jego wybór i stara się na co dzień wspierać go w dążeniu do realizacji obranego 

przez niego celu. Respondentka nie ingerowała w wybory edukacyjne syna – np. została przez 

niego poinformowana o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i kierunku kształcenia po tym, jak 

już znalazł się na liście przyjętych wybranej przez siebie placówki. Wskazuje to na małe 

zainteresowanie wyborami edukacyjnymi dziecka.  

Matka kolejnego ucznia pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej nie zna planów 

syna. Kierunek kształcenia wybrał w ostatniej chwili, inspirując się profesją wykonywaną przez 

ojca (budowlaniec). Gdy syn podejmował decyzję dotyczącą wyboru zawodu, chciał poznać 

opinię respondentki; ona wyszła z założenia, że, jeśli taki kierunek mu odpowiada, to jest to 

najważniejsze. Uznała, że syn ma prawo do podejmowania tej decyzji samodzielnie, gdyż to 

on sam będzie ponosił jej konsekwencje w przyszłości. Respondentka nie jest pewna, co 

zdecydowało o wyborze takiego kierunku kształcenia. Ani ona, ani mąż nie rozmawiali z 

uczniem na temat wyboru szkoły.  

Ojciec uczennicy pierwszej klasy technikum zaakceptował decyzję córki, dotyczącą ścieżki 

edukacyjnej. Szkołę i kierunek wybrała samodzielnie. Jeżeli będzie chciała kształcić się dalej, a 

on będzie w stanie, to pomoże jej finansowo w kontynuowaniu nauki. Respondent jeszcze nie 

rozmawiał z córką na temat jej planów – takie dyskusje zapewne będą się odbywać, gdy córka 

będzie w klasie trzeciej. Decyzje o wyborze szkoły podejmowali wspólnie: respondent, 

uczennica i siostry. Kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór szkoły był charakter 
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kierunku (ochrona środowiska), który jest postrzegany przez respondenta, jako „odpowiedni 

dla dziewczyn”. W opinii rozmówcy córka zdecydowała się na daną szkołę, gdyż uważa, że po 

skończeniu studiów kierunkowych można znaleźć dobrą pracę. 

Matka ucznia pierwszej klasy technikum miała kluczowy wpływ na dokonany przez niego 

wybór szkoły. Przekonała syna, żeby podjął naukę w technikum, a nie w zasadniczej szkole 

zawodowej, gdyż po technikum będzie miał, jej zdaniem, lepsze perspektywy zawodowe. Do 

liceum ogólnokształcącego syn respondentki nie byłby w stanie się dostać z uwagi na słabe 

oceny. Respondentce zależało przede wszystkim na tym, żeby syn zdał maturę. Jeśli będzie 

chciał, uważała, da mu to możliwość podjęcia studiów. Natomiast kierunek kształcenia uczeń 

wybrał samodzielnie.  

Matka ucznia ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej zgadza się planami 

edukacyjnymi syna, który postanowił kontynuować naukę i zdać egzamin maturalny. By to 

zrealizować, będzie dojeżdżał do trzyletniej szkoły w pobliskim mieście. Respondentka nie wie, 

co syn będzie robił po uzyskaniu matury – czy pójdzie na studia, czy też do pracy. 

Rozmówczyni przekonała syna, żeby zrezygnował w równoległej nauki w zasadniczej szkole 

zawodowej i w liceum dla dorosłych – uznała, że ma jeszcze czas na skończenie szkoły 

średniej. Decyzja dotycząca dalszego kierunku edukacji została podjęta wspólnie przez ucznia i 

rodziców. Respondentka jest zadowolona z kierunku wybranego przez syna. 

Matka kolejnego ucznia ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej jest zadowolona 

z wyboru dokonanego przez swoje dziecko oraz z faktu, że planuje dalej się uczyć. Syn 

wybierając zawód poszedł w ślady starszych braci i ojca. Respondentka ma wpływ na decyzje 

podejmowane przez ucznia, jednakże o kierunku kształcenia zdecydował on sam. Uczeń – pod 

wpływem spotkań z doradcą zawodowym – przez chwilę rozważał wybór innego kierunku 

kształcenia, jednakże pod koniec gimnazjum powrócił do pierwotnego pomysłu (technologa 

robót wykończeniowych). Wpływ na zmianę decyzji miał także przykład ojca, który dobrze 

radzi sobie na rynku usług.  

Matka ucznia ostatniej klasy technikum chciałaby, żeby syn kontynuował naukę na 

studiach wyższych, natomiast trudno jej powiedzieć, jakie są jego plany. W pierwszej 

kolejności syn musi zdać maturę i egzamin zawodowy. Decyzję o wyborze kierunku kształcenia 

podjął sam – elektronika to jego pasja. Obecnie dla respondentki najważniejsze jest, żeby 

skończył szkołę. 

Matka uczennicy ostatniej klasy technikum popiera jej plany edukacyjne. Obecnie chce, 

żeby córka skupiła się na zdaniu matury i egzaminie zawodowym. Respondentka podkreśla, że 

jeśli córka będzie chciała kontynuować naukę, to będzie zmuszona znaleźć pracę, by 

sfinansować studia. Kwestia wyboru kierunku kształcenia była przedmiotem rozmów z matką, 

natomiast decyzję córka podjęła sama – respondentka nie sprzeciwiała się dokonanemu przez 

nią wyborowi.  

*******  

W większości przypadków rodzicie nie mają wpływu na decyzje dotyczące planów 

edukacyjnych swoich dzieci, choć prowadzą z nimi rozmowy na ten temat. Do rzadkości należą 

sytuacje, w których rodzic jest w stanie przeforsować swoją propozycję odnośnie ścieżki 

kształcenia. Rodzice zazwyczaj nie znają planów na przyszłość swoich dzieci; nie wiedzą 

również, w jaki sposób chcą one zrealizować wytyczone sobie cele zawodowe i edukacyjne. W 

dwóch przypadkach uczniowie zainspirowali się zawodami wykonywanymi przez rodziców. 
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4.4.2 Wiedza rodziców na temat doradztwa zawodowego 

Matka ucznia gimnazjum spotkała się z pojęciem doradztwa zawodowego przy okazji 

własnych doświadczeń związanych z poszukiwaniem zatrudnienia. Odbyła spotkanie z doradcą 

zawodowym w powiatowym urzędzie pracy, który przedstawił jej sytuację na rynku pracy i 

przedstawił możliwości zmiany kwalifikacji. W jej opinii doradztwo zawodowe powinno być 

realizowane w szkołach. Respondentka przypomina sobie, że wychowawca zachęcał uczniów 

do tego, by wybory dalszej ścieżki edukacji były przez nich dokonywane pod kątem tych 

przedmiotów, z których mają najlepsze stopnie. Rozmówczyni z doświadczenia wie, że pod 

koniec roku odbywają się prezentacje szkół ponadgimnazjalnych w placówce, do której 

uczęszcza syn, jednakże respondentka twierdzi, że jeszcze nie miał on okazji uczestniczyć w 

takim spotkaniu. Ponadto respondentka nie uczestniczyła w żadnych zajęciach doradczych dla 

rodziców, organizowanych przez szkołę; jest również pewna, że syn także nie miał jeszcze 

takiej możliwości.  

Ojciec uczennicy gimnazjum spotkał się z doradztwem zawodowym, gdy sam kończył szkołę 

podstawową – do placówki, w której się uczył, przyjeżdżali przedstawiciele zasadniczych szkół 

zawodowych, techników oraz liceów i prezentowali ich ofertę edukacyjną (respondent nie miał 

świadomości, że jest to element „doradztwa zawodowego”). Rodzic nie słyszał na zebraniach 

w szkole o żadnej ofercie doradztwa zawodowego  - ani skierowanej do rodziców, ani do 

samych uczniów. Respondent nie wiedział również, że córka rozmawiała z doradcą ze 

Szkolnego Ośrodka Kariery odnośnie szkoły policyjnej. W domu nie poruszano tego tematu. 

Matka ucznia pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej zna pojęcie doradztwa 

zawodowego z autopsji – od kilku lat jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, jako 

bezrobotna. W obecnej szkole syna nie słyszała nic na ten temat, natomiast pamięta, że gdy 

syn uczył się w gimnazjum, uczestniczył w prezentacjach szkół ponadgimnazjalnych. W jej 

opinii były one przydatne przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Respondentka nie słyszała, 

żeby w obecnej szkole syna odbywały się jakieś zajęcia z nauczycielami dotyczące doradztwa 

zawodowego. Nie uczestniczyła w żadnych tego rodzaju zajęciach skierowanych do rodziców, 

organizowanych przez placówkę, w której uczy się syn. W jej opinii nauczyciele powinni 

(bazując np. na stopniach) rozmawiać z uczniami na takie tematy i informować ich o 

perspektywach zawodowych po ukończeniu poszczególnych placówek i kierunków.  

Matka kolejnego ucznia pierwszej klasy zasadniczej szkoły zawodowej nie słyszała 

nigdy o doradztwie zawodowym. Choć nie pamięta, czy syn uczestniczył w gimnazjum w 

takich zajęciach uważa, że tego rodzaju wsparcie może być przydatne. Jej zdaniem doradca 

zawodowy może wytłumaczyć uczniom, czego mogą się spodziewać po danej szkole. Według 

niej brakuje takich zajęć w gimnazjum – stanowiłyby okazję np. do omówienia perspektyw 

finansowych w poszczególnych zawodach. Respondentka nie uczestniczyła nigdy w zajęciach 

doradczych skierowanych do rodziców. 

Ojciec uczennicy pierwszej klasy technikum nie ma żadnych skojarzeń związanych z 

doradztwem zawodowym. Córka respondenta nie wspominała w domu o zajęciach z doradcą 

zawodowym. Zdaniem rozmówcy nie korzystała zawodowego żadnej pomocy w zakresie 

planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej  z poza szkoły. Rozmówca pamiętał, że w 

gimnazjum istniał Szkolny Ośrodek Kariery, a córka uczestniczyła w rozmowach dotyczących 

dalszej ścieżki zawodowej, które były przeprowadzane na lekcjach wychowawczych. 

Respondent nie uczestniczył nigdy w spotkaniu doradczym skierowanym do rodziców.    
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Matka ucznia pierwszej klasy technikum pamięta, że syn uczestniczył w dniach otwartych 

okolicznych szkół ponadgimnazjalnych. Jej zdaniem nie miały one jednak większego wpływu 

na podejmowane przez niego decyzje edukacyjne. Respondentka uważa, że młodzież w wieku, 

w którym jest jej syn, nie jest w stanie dokonywać racjonalnych wyborów i jest 

nieodpowiedzialna. Rozmówczyni wie, że odbywały się zajęcia, w czasie których badano 

predyspozycje uczniów. Nie jest pewna, czy przyniosły one jakiekolwiek efekty. Sama często 

poruszała z synem temat jego ścieżki edukacji i również nie jest zadowolona z efektów tych 

rozmów. W jej opinii syn nie ma żadnych planów na przyszłość. Respondentka nie słyszała, 

żeby w obecnej szkole odbywały się zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego. Nie 

uczestniczyła w żadnych zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego, skierowanych do 

rodziców uczniów. Pamięta natomiast, że propozycja padła tego rodzaju, kiedy syn chodził do 

gimnazjum, jednak respondentka nie uczestniczyła w takim spotkaniu.     

Matka ucznia ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej kojarzy doradztwo 

zawodowe z ofertą powiatowego urzędu pracy dla osób bezrobotnych. Nie słyszała o żadnych 

zajęciach skierowanych do rodziców uczniów. Również nie pamięta, by w gimnazjum były 

realizowane jakiekolwiek działania związane z doradztwem zawodowym. Nie sądzi, żeby 

jakiekolwiek działania w tym obszarze, podejmowane w gimnazjum, miały wpływ na decyzję 

syna. Respondentce nic nie wiadomo, żeby syn korzystał z doradztwa zawodowego poza 

szkołą. Rozmówczyni jest zdania, że dobrze zorganizowane doradztwo mogłoby być pomocne 

uczniom przy wyborze szkoły. 

Matce kolejnego ucznia z ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej pojęcie 

doradztwa zawodowego jest znane. Kojarzy jej się z kursami skierowanymi do osób 

bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Respondentka wskazała PUP, jako miejsce, 

w którym można się zasięgnąć porady doradcy zawodowego. Rozmówczyni raczej nie słyszała 

ani o doradztwie zawodowym ani o pedagogu w szkole syna. Jedyną formą doradztwa 

zawodowego, z którą się spotkała w szkole syna, były spotkania pracodawców z uczniami, 

którzy chcieli realizować u nich praktyki zawodowe. Respondentka pamięta, że w gimnazjum 

syn uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów (trzecia klasa 

gimnazjum) oraz szkół ponad-gimnazjalnych. Rozmówczyni nie brała udziału w zajęciach o 

charakterze doradczym, organizowanych przez szkołę.  

Matka ucznia ostatniej klasy technikum zna pojęcie doradztwa zawodowego, jednakże 

podczas spotkań w szkole syna nigdy nie poruszano tego zagadnienia. Jedynym przejawem 

doradztwa realizowanego w technikum, skierowanego do uczniów był wyjazd na targi 

edukacyjne do Warszawy. Respondentka pamięta także informacje przekazywane przez syna, 

dotyczące prezentacji szkół w gimnazjum w trzeciej klasie. W jej opinii tego rodzaju działania 

nie przekładają się na decyzje uczniów. Rozmówczyni nigdy nie uczestniczyła w zajęciach o 

charakterze doradczym organizowanym przez szkołę. Nie słyszała także, żeby jej syn korzystał 

z doradztwa zawodowego w innej formie poza szkołą.    

Pojęcie doradztwa zawodowego jest znane matce uczennicy ostatniej klasy technikum. 

Podczas zebrania szkolnego dyrektorka placówki mówiła rodzicom o nowych kierunkach i 

szkołach, które powstały w pobliskim mieście. Informacja była dosyć pobieżna, ponieważ 

kierunki powstały niedawno. Respondentka nigdy nie rozmawiała z córką o doradztwie 

zawodowym świadczonym w szkole (nie wie, czy takie istnieje) – ani w gimnazjum, ani w 

technikum. Rozmówczyni nie wie, czy córka korzystała z doradztwa zawodowego poza szkołą.   

******* 
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Wiedza rodziców dotycząca doradztwa zawodowego bierze się głównie z własnych 

doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracy i wsparciem ze strony powiatowego urzędu 

pracy. Większość respondentów nie łączyła doradztwa zawodowego z działaniami 

skierowanymi do uczniów. Część z nich nie miała żadnych skojarzeń związanych z tym 

zagadnieniem. Tylko w jednym przypadku rodzic uczestniczył w spotkaniu związanym z 

kwestiami zawodowymi i edukacyjnym, skierowanym do rodziców.  

 

4.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w 

tym współpraca z pracodawcami 

4.5.1 Zakres i forma współpracy 

Badanie ilościowe wskazuje, że prawie wszystkie badane szkoły w subregionie ciechanowskim 

współpracują z innymi instytucjami zajmującymi sie doradztwem zawodowym (97%). W 

większości szkoły współpracują z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP (78%) i 

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (50%). 

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

 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 

Jeśli chodzi o formy współpracy z tymi instytucjami, ponad 80% deklaruje, że organizują 

wspólnie spotkania, szkolenia i warsztaty oraz wymieniają się informacjami. 

6 z 13 szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden doradca, współpracuje ze szkołami z tego samego 

powiatu w zakresie organizacji i wsparcia działań w obszarze doradztwa (46%). We wszystkich 

przypadkach współpraca dotyczy wymiany informacji oraz w 5 z 6 przypadków (83%) - 

organizacji zajęć i spotkań. 

Przedstawione wyniki potwierdzają badania jakościowe. Szkoły w zakresie doradztwa 

zawodowego współpracują głównie z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. 

Praktycznie wszystkie z nich korzystają z jego usług. W wielu przypadkach jest to stała, 

wieloletnia współpraca, nawiązana z inicjatywy szkół. Jedynie jedna respondentka nie 

korzystała z jego usług, lecz wynikało to z tego, że nie wie, że taka instytucja działa na terenie 
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subregionu ciechanowskiego. Jest to pedagog, która od niedawna zajmuje się doradztwem 

zawodowym w gimnazjum i dopiero wdraża się w tę funkcję. W pozostałych szkołach MCIZ 

prowadzi zajęcia grupowe. Wyjątkiem jest Szkolny Ośrodek Kariery funkcjonujący w 

gimnazjum, który prowadzony jest przez kwalifikowanego doradcę zawodowego. SzOK 

otrzymywał wsparcie z MCIZ w chwili powstawania. Wspomagany był wiedzą doradców z 

MCIZ, otrzymywał materiały, ale w założeniu miał się usamodzielnić. Tak się stało i 

współpraca polega obecnie jedynie na wymianie informacji. W pozostałych szkołach 

prowadzone przez MCIZ zajęcia grupowe dotyczą zawodów, branż przyszłości, czynników 

trafnego wyboru szkoły; badane są również predyspozycje uczniów, nieraz wprowadzane są 

elementy samopoznania. Spotkania grupowe prowadzone są głównie metodami 

warsztatowymi, chyba, że służą przekazaniu typowych informacji, w formie mini wykładu. Ze 

spotkań z doradcami z MCIZ korzystają również nauczyciele, którzy mają możliwość dopytać 

się o działania doradcze. Głównie interesują ich metody i techniki pracy, często konkretne 

ćwiczenia, które można wykorzystywać podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. Przedstawiciele 

MCIZ wskazują również, że możliwe jest przeprowadzenie spotkań indywidualnych dla 

chętnych uczniów, na których mogą oni dokładnie zbadać swoje predyspozycje zawodowe za 

pomocą testu oraz ewentualnie uzyskać pomoc we wskazaniu możliwości dalszego kształcenia 

w konkretnym zawodzie. Wywiady przeprowadzane w szkołach nie potwierdziły spotkań 

indywidualnych z uczniami.  

Jako realizowane działania rozmówcy w MCIZ wskazują również na spotkania z rodzicami 

uczniów szkół gimnazjalnych, na których przedstawiany jest lokalny rynek pracy w oparciu 

m.in. o badanie urzędu pracy, omawiane są zawody i branże przyszłości oraz, przede 

wszystkim, wskazywane czynniki trafnego wyboru dalszego kształcenia. Również w tym 

wypadku wywiady w szkołach nie potwierdziły tych działań. 

Z uwagi na ograniczenia kadrowe MCIZ z zajęć grupowych korzystają jedynie uczniowie 

ostatnich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. MCIZ pracuje tylko z młodzieżą od 

15. do 25. roku życia, dlatego też w przypadku gimnazjów z doradztwa nie mogłyby korzystać 

uczniowie z młodszych klas. Zajęcia grupowe z reguły odbywają się w danej klasie raz i trwają 

dwie godziny. Wyjątkiem jest jedno z gimnazjów, gdzie MCIZ prowadzi trzy takie spotkania 2-

godzinne.  Wynika to z tego, że osoba koordynująca doradztwo zawodowe już 1 września 

dzwoni do MCIZ i ustala dokładne terminy, kiedy nie ma on jeszcze zapełnionego kalendarza.  

Wszyscy respondenci bardzo wysoko oceniają poziom współpracy z MCIZ. Zarówno 

przygotowanie osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego, jak i ich kwalifikacje.  

Trzech rozmówców wskazało również na współpracę z powiatowym urzędem pracy. W 

dwóch przypadkach (technikum i gimnazjum) polega ona na wyjazdach, w czasie których 

uczniowie dowiadują się, jakie zawody są najbardziej poszukiwane, a na które nie ma 

zapotrzebowania na rynku pracy. Natomiast doradca zawodowy ze Szkolnego Ośrodka Kariery 

w gimnazjum kontaktuje się z PUP samodzielnie, żeby uzyskać takie informacje. Dodatkowo 

pozyskuje on wiedzę na temat unijnych projektów, w których może wziąć udział szkoła. Jedna 

ze szkół ponadgimnazjalnych użyczała swojej sali gimnastycznej na organizowane przez PUP 

targi pracy, jednak już się one nie odbywają.  

W jednym gimnazjum wiejskim nawiązana została długoletnia współpraca z Kasą Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego. Raz w roku dwóch przedstawicieli tej instytucji spotyka się z 

dwiema klasami drugimi i rozmawia z uczniami na temat zawodu rolnika, predyspozycjach do 
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jego wykonywania oraz bezpieczeństwie pracy w tym zawodzie. Inicjatywa współpracy ze 

szkołą wyszła ze strony KRUS i jest przez placówkę oceniana bardzo dobrze. 

Natomiast w Szkolny Ośrodek Kariery w zespole szkół ponadgimnazjalnych współpracuje z 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową - w ramach kooperacji uczniowie zwiedzają jej 

laboratoria. W sprawie realizacji konkursów SzOK współpracuje z Mazowiecką Izbą 

Gospodarczą. 

Jedynie w dwóch przypadkach szkoły (gimnazja) współpracowały z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną w zakresie doradztwa zawodowego. W pierwszym wypadku 

współpraca polega na kierowaniu do poradni ucznia, który ma większy problem z wyborem 

ścieżki rozwoju zawodowego z uwagi na fakt, że np. cierpi na jakąś chorobę i potrzebuje 

doradztwa w zakresie wyboru szkoły po ukończeniu gimnazjum oraz uzyskania opinii 

pierwszeństwa przyjęcia do klasy ze względu na stan zdrowia. Jak wskazują wywiady 

przeprowadzone w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, doradztwo zawodowe jest w 

nich realizowane głównie w takich przypadkach. Rzadko się zdarza, żeby uczeń przyszedł sam 

lub z rodzicem jedynie po poradę zawodoznawczą, która nie byłaby związana z innymi 

kwestiami, np. zdrowotnymi.  

Drugie gimnazjum uczestniczyło w 2012 r. w projekcie realizowanym przez jedną z poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, sfinansowanym ze środków unijnych. Skierowany był on do 

uczniów drugich klas z terenów wiejskich. W badanym gimnazjum w projekcie wzięło udział 60 

uczniów. Jego celem było przekazanie gimnazjalistom jak największej ilości wiedzy i 

umiejętności praktycznych pomocnych w planowaniu kariery zawodowej. W ramach projektu 

odbyły się dwugodzinne warsztaty grupowe. Program składał się z dwóch bloków 

tematycznych: planowanie ścieżki edukacyjnej – droga do wybranego zawodu oraz 

odkrywanie i prezentowanie własnych umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych stron.  

Żadna ze szkół nie współpracowała z organizacją pozarządową (wyłączając Mobilne 

Centrum Informacji Zawodowej) w zakresie doradztwa zawodowego. Również organizacje 

zajmujące się rynkiem pracy w subregionie ciechanowskim, z których przedstawicielami 

przeprowadzono wywiady, w tym obszarze nie podjęły współpracy. III sektor swoje działania 

kieruje przede wszystkim do osób, które skończyły już edukację. 

Współpraca z pracodawcami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego ogranicza się 

do wyjazdów uczniów do różnych zakładów pracy, dzięki którym poznają oni ich 

funkcjonowanie, wymagania stawiane pracowników itp. Dodatkowo do szkół zapraszani są 

przedstawiciele różnych zawodów, którzy prezentują uczniom swoją profesję.  W przypadku 

szkół ponadgimnazjalnych tylko jedna respondentka wskazała praktyki zawodowe, które 

odbywają uczniowie technikum, jako jeden z elementów doradztwa zawodowego.  

Potwierdzają to wyniki badania ilościowego. Spośród tych szkół, które współpracują z 

pracodawcami, 84% respondentów wymienia, jako jej formę wizytę w zakładzie pracy 

pracodawcy i 53% (10 z 19) spotkania z pracodawcami w szkole. Dwie szkoły (technika) 

oferują praktyki zawodowe. Badanie ilościowe wskazuje, że ponad połowa wszystkich szkół 

(59%) współpracuje z pracodawcami w realizacji programu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Gimnazja współpracują z pracodawcami rzadziej (10 z 21 - 48%) niż w 

przypadku techników (8 z 9). Jest to zrozumiałe, ponieważ część absolwentów techników 

będzie poszukiwała pracy. 
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Jakość współpracy z pracodawcami jest oceniana bardzo dobrze wśród 21% respondentów, 

dla 74% z nich jest ona dobra. Nikt nie ocenił jej jako złej. Daje to wartość średnią 4.2 (na 

skali do 5). Średnia wynosi 4 dla gimnazjum oraz ZSZ, a 4.4 dla technikum. Średnio, każda 

szkoła nawiązała współpracę w zakresie działań doradczych z 13 pracodawcami. Mediana dla 

takiej współpracy wynosi 8 pracodawców. Czwarta część szkół współpracuje z 2-4 

pracodawcami, kolejne około 25% – z 5-8 pracodawcami, a połowa szkół z ponad 10 firmami. 

Gimnazja współpracują średnio z 9 pracodawcami, podczas gdy zbadane technika – średnio z 

18. Jedyna w próbie zasadnicza szkoła zawodowa, która współpracuje z pracodawcami 

deklaruje współpracę z 10 firmami. 16% respondentów (5 z 32) zauważyło jakieś utrudnienia 

we współpracy szkół z pracodawcami. 

 

4.5.2 Bariery we współpracy 

Badania ilościowe wskazują, że główną barierą we współpracy z innymi instytucjami jest brak 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel (63%). 8 z 9 respondentów z techników 

wskazało na ten problem, podczas gdy jedynie około połowa respondentów z gimnazjów oraz 

respondenci z zasadniczych szkół zawodowych zwracają na to uwagę. Natomiast 4 

respondentów (13%) wspomniało inne rodzaje barier we współpracy, a trzech nie zauważa 

żadnych barier (9%). 

Wykres 8. Co utrudnia lub uniemożliwia współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działania 

doradcze na rzecz uczniów i młodzieży 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 

Badanie jakościowe pozwala dokładniej wskazać, na inne bariery, wyłączając finansowe, które 

utrudniają kooperację. W przypadku współpracy szkół z Mobilnym Centrum Informacji 

Zawodowej są to jego ograniczenia kadrowe. Pracuje w nim jedynie 2 doradców zawodowych, 

którzy wyjeżdżają do szkół. Z uwagi na to, że subregion ciechanowski jest relatywnie duży, 

trudno jest im odwiedzić wszystkie szkoły. Dlatego też od pewnego czasu MCIZ zaprzestał 

inicjowania współpracy i odpowiada jedynie na zaproszenia szkół, które się do niego zgłoszą. 

Do rzadkości należą sytuacje, by raz rozpoczęta współpraca została przerwana, co świadczy o 

jakości prowadzonego wsparcia. Z uwagi na ograniczenia kadrowe, zajęcia grupowe 

prowadzone są zazwyczaj tylko raz dla danej klasy. Terminy oczekiwania na wsparcie są dosyć 
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długie. Wywiad z przedstawicielami MCIZ odbył się pod koniec listopada, a wolne terminy 

mieli oni dopiero w kwietniu. Dodatkowo MCIZ obecnie nie posiada funduszy na zakup 

materiałów metodycznych dla nauczycieli, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie. Może 

jedynie wesprzeć ich ulotkami informacyjnymi oraz broszurami. 

W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych barierę we współpracy ze szkołami 

stanowi liczba zatrudnionych doradców zawodowych. W każdej z badanych placówek pracuje 

jeden doradca zawodowy, który jednak ma w swoim zakresie również inne obowiązki. Dlatego 

też w pierwszej poradni działania doradcze stanowią niewielką część zadań realizowanych 

przez placówkę. Przeprowadza się tam około 15 porad indywidualnych w ciągu roku 

(dodatkowo około 15 porad indywidualnych dotyczących przysposobienia do zawodu w 

gimnazjum dla dorosłych). Prowadzone są również zajęcia grupowe w szkołach, jednak 

respondentce trudno jest określić ich skalę. W drugiej poradni, mimo wskazanych ograniczeń, 

skala działań doradczych jest większa. W 2011 r. odbyło się 36 spotkań indywidualnych z 

badaniem zawodoznawczym oraz 25 spotkań indywidualnych z rodzicem bez badania. 

Dodatkowo w zajęciach grupowych w szkołach uczestniczyło 896 osób ogółem, w tym w 

ramach wyżej opisywanego projektu ogółem 410 uczniów. 

 

4.6 Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii 

badanych 

 

4.6.1 Opinie na temat systemu doradztwa w szkole 

W badaniu ilościowym ogólna ocena jakości działań doradczych oceniana jest jako bardzo 

dobra przez 13% respondentów, a 53% uważa, że jest dobra. Tylko jedna osoba ocenia 

jakość działań jako złą. Średnia ocena jakości wynosi 3.7. Jednakże wywiady pogłębione z 

przedstawicielami szkół oraz ich otoczeniem, przedstawiają inną oceną jakości. Wynika to z 

wymogu dokładniejszego określenia prowadzonych działań, wskazania określonych efektów 

oraz sposobu realizowania postawionych celów. Pod tymi względami respondenci nie oceniają 

już tak wysoko jakości prowadzonych działań. Zdaniem rozmówców prowadzone doradztwo 

zawodowe w szkołach subregionu ciechanowskiego nie jest bardzo efektywne. Rzadko można 

mówić o spójnie funkcjonującym systemie. Jednym z powodów jest fakt, że bardzo często 

zajmują się nim osoby, które zostały oddelegowane do pełnienia tej funkcji przez dyrekcję, a 

nie są do tego odpowiednio przygotowane. Nie posiadają odpowiednich kompetencji do 

realizacji doradztwa zawodowego w swojej szkole. Równocześnie nie ma szerokiej, 

profesjonalnej oferty pozwalającej doradcom poszerzać wiedzę. Osoby zajmujące się 

doradztwem pełnią w szkole również inne funkcje, np. pedagoga szkolnego i w związku z tym 

mogą poświęcić temu zagadnieniu jedynie część swojego czasu. Wpływ na jakość działań ma 

również to, że w szkołach nie ma wyznaczonych stałych godzin na zajęcia z doradztwa 

zawodowego. 

Zajęcia nie są wpisane w jakiś cykl pracy, więc one nie są systematyczne i planowane, tylko 

głównie wchodzimy na zastępstwa tutaj. I z jedną klasą może być na przykład zastępstwo we 

wrześniu, a później dopiero aż w grudniu. Nigdy nie możemy tego przewidzieć i ta praca nie jest 

ciągła i systematyczna. [doradca zawodowy w gimnazjum publicznym] 

Równocześnie zwraca uwagę fakt, że uczniowie mają dużo lekcji oraz różnych innych zajęć i 

dlatego trudno zachęcić ich do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Jeśli już się one 
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odbywają, to w późnych godzinach lekcyjnych, kiedy uczniowie są zmęczeni. Respondenci 

zwracają również uwagę na to, że wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie doradztwem 

zawodowym jest małe. Nie myślą oni o swojej przyszłości i trudno im uświadomić, że teraz 

podejmowane decyzje mogą zaważyć na ich przyszłym życiu zawodowym.  

Niewielką rolę, jaką odgrywa doradztwo zawodowe w szkołach, potwierdzają respondenci z 

otoczenia szkół. 

Osobiście uważam, że doradztwo zawodowe jest zaniedbywane przez nauczycieli i szkoły. W 

niewielkim stopniu jest realizowane w ramach przedmiotów. Brak jest doradców zawodowych w 

szkołach. Podnosi się świadomość nauczycieli, że jest to ważna sprawa, jednak brakuje na 

doradztwo zawodowe funduszy. Brak (również) współpracy nauczycieli między sobą. [doradca 

zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Także wskazują oni na małą skuteczność doradztwa: 

W każdej szkole potrzeba jest doradcy zawodowego na cały etat. I dopóki tak nie będzie to, to 

nie będzie skuteczny system.(…) Generalnie w Polsce to raczkuje, rozwija się dopiero  [Doradca 

zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej] 

Dlatego też, jak zauważa respondentka, trudno wskazać na różnice w systemie doradztwa 

zawodowego na różnych poziomach kształcenia. Widoczne są one między poszczególnymi 

szkołami i wynikają przede wszystkim z zaangażowania i wiedzy osób zajmujących się tym 

obszarem w konkretnych placówkach.  

Równocześnie sami respondenci odpowiadający za doradztwo zawodowe w szkołach mieli 

trudności z określeniem, w jakim stopniu jest ono skuteczne. W większości przypadków 

tłumaczyli się tym, że jest ono prowadzone w ich placówce od niedawna i w związku z tym 

jest zbyt wcześnie na wskazanie efektywności realizowanych działań. Jednakże również tam, 

gdzie doradztwo zawodowe funkcjonuje od dłuższego czasu, respondenci udzielali 

wymijających odpowiedzi. Może to świadczyć o tym, że rozmówcy nie są pewni skuteczności 

prowadzonych przez siebie działań doradczych. Tylko w przypadku jednego z gimnazjów 

respondentka uznała, że zaplanowane cele zostają osiągane, podkreślając jednocześnie, że nie 

w 100%, bo to jest niemożliwe. Jej zdaniem skuteczne doradztwo zawodowe polega na 

ukierunkowaniu ucznia w taki sposób, by najtrafniej, zgodnie ze swoimi możliwościami wybrał 

dalszą drogę kształcenia. Potwierdzeniem efektywności prowadzonych działań są dla niej 

ankiety, które wypełniają absolwenci gimnazjum. Wynika z nich, że wybrana szkoła jest 

odpowiednia do możliwości psychofizycznych uczniów oraz, że dokonany wybór był właściwy.  

Wyżej skuteczność prowadzonych działań doradczych oceniona została w badaniu ilościowym. 

Większość szkół ocenia skuteczność doradztwa zawodowego, jako bardzo dobrą (6%) albo 

dobrą (56%), i tylko dwie osoby oceniają ją, jako złą. Średnia ocena skuteczności to 3.6 na 

skali do 5. Można jednak przypuszczać, że w rzeczywistości ta ocena byłaby mniejsza. 

Wskazują na to badania jakościowe. W pierwszym pytaniu respondenci mieli określić, co dla 

nich oznacza skuteczne doradztwo zawodowe. Dopiero wobec tego punktu odniesienia 

określali skuteczność swoich działań i żaden z nich nie wskazał, że ono jest bardzo skuteczne. 

W swoim założeniu ważnym elementem systemu doradztwa zawodowego w szkołach miały 

być Szkolne Ośrodki Kariery. W ramach projektu „OHP dla szkół” szkoły gimnazjalne oraz 

ponadgimnazjalne otrzymały dotacje na wyposażenie, sprzęt, materiały metodyczne. Doradcy 

zawodowi z Ochotniczych Hufców Pracy wspierali osoby prowadzące SzOK swoją wiedzą, 

organizowali dla nich szkolenia, seminaria i konferencje. 
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To wszystko dążyło ku temu, aby ich usamodzielnić. Więc myślę sobie, że jeśli szkoła sama 

funkcjonuje mając SzOK i posiadając doradców zawodowych, którzy posiadają powiedzmy 

podobną wiedzę, jaką my posiadamy, więc myślę, że to, tak zafunkcjonowało, jak miało 

zafunkcjonować, że oni się usamodzielnili i po prostu w swoim zakresie prowadzą to dalej. 

(…Jednakże) tam nie ma etatów, tak. Bo (…)  za to odpowiada samorząd, więc, no ciężko (…) 

bez etatów to pociągnąć. Bo to generalnie nauczyciel robił w ramach powiedzmy swoich godzin 

i jakiejś tam swojej dodatkowej pracy. (…W przypadku, kiedy) doradca zawodowy jeszcze tam 

funkcjonuje nie na całym etacie, to nie jest tak prężnie, jak było kiedyś. [Doradca zawodowy w 

Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej] 

Powyższy opis sytuacji potwierdzają wywiady zrealizowane w dwóch Szkolnych Ośrodkach 

Kariery. W przypadku gimnazjum, prowadzi go pedagog, którego część etatu jest 

przeznaczona na działania doradcze. Dodatkowo ma on wsparcie ze strony dyrekcji szkoły, 

która finansuje zakup niektórych materiałów metodycznych. Dzięki temu SzOK działa 

relatywnie prężnie i jest w stanie prowadzić w szkole wewnętrzny system doradztwa 

zawodowego. Natomiast w drugim przypadku SzOK jest prowadzony przez osobę, która jest 

nauczycielem mającym lekcje w szkole tylko raz w tygodniu. Działania realizowane są w 

małym wymiarze czasowym i w wąskim obszarze. Respondentka wskazuje również, że nie ma 

wsparcia ze strony dyrekcji, co przekłada się na skalę i jakość prowadzonych działań.   

Trudności. No wiadomo, że przydałyby się te środki materialne, prawda, gdyby to szkoła 

wydzieliła je jakieś dla nas. (…) Słabe strony. No może niedosyt (…) w obszarze niedocenienia 

tej struktury, jako szkolnego ośrodka, w ramach całej szkoły. Wcale nie jest to, aż tak właśnie 

doceniane. [doradca zawodowy w technikum] 

 

4.6.2 Opinie na temat roli rodziców w systemie doradztwa zawodowego 

W przypadku gimnazjów, w których funkcjonuje od dłuższego czasu wewnętrzny system 

doradztwa zawodowego, rodzice są włączani w prowadzone działania. Przekazywane są im 

informacje m.in. na temat szkół w regionie, czy miejsc, gdzie można skorzystać z 

indywidualnego doradztwa zawodowego. Otrzymują również propozycje indywidualnych 

spotkań w sprawie dalszej ścieżki kształcenia ich dziecka. Uznaje się, że także oni pełnią 

ważną funkcję w systemie doradztwa zawodowego w szkole: 

Dzieci bardzo często nie wiedzą, bo to są jeszcze młode dzieci, że taki wybór przed nimi, taki 

dosyć trudny. Bardzo często się wahają, tak, że pracuję i z dziećmi, ale i z rodzicami. Bo często 

jest tak, że rodzice na wyrost na przykład dzieci zmuszają, żeby szły do liceum. Ja na przykład 

zapoznaję i z ofertą szkół zawodowych, i z ofertą, z technikami, ale i z ofertą szkół 

ogólnokształcących, no i rozmawiamy. Jeżeli się dziecko waha i rodzic, to wysyłamy też na takie 

indywidualne do poradni psychologiczno-pedagogicznej. [doradca zawodowy w gimnazjum 

publicznym] 

Także przedstawiciele Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej są zdania, że włączanie 

rodziców w system doradztwa zawodowego jest potrzebne. Dlatego też - na prośbę szkół - 

kierują swoje działania również do tej grupy (vide 4.5). Dotychczas udało się takie zajęcia 

przeprowadzić tylko w niektórych gimnazjach. Przedstawiciele MCIZ uważają, że rodzice w tym 

momencie odgrywają większą niż w późniejszym okresie rolę w podejmowaniu decyzji 

dotyczącej dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej: 

Uczniowie klas gimnazjalnych są bardzo często osoby piętnasto-, tak, szesnastoletnie, które 

jeszcze nie do końca same potrafią określić to swoje miejsce na rynku pracy. Bo bardzo często 

jest to już podejmowanie pierwszej takiej decyzji zawodowej. W momencie, kiedy ktoś wybiera 
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szkołę zawodową to już wybiera zawód. I bardzo często nie jest jeszcze do końca świadom 

tego, być może, że dlatego rodzice tutaj mają taki większy wpływ, bardziej, jak gdyby starają 

się asystować, bo to nie o to chodzi, że rodzice podejmą za dziecko decyzję, bo nikt za nie nie 

podejmie tej decyzji. Zawsze dziecko samo. Natomiast bardzo często rodzic, jak gdyby bardziej 

wspiera, asekuruje, może z racji tego wieku i tego braku świadomości. [doradca zawodowy z 

MCIZ] 

Natomiast w szkołach, gdzie od niedawna prowadzone są działania doradcze respondenci są 

raczej sceptyczni wobec roli rodziców w tym obszarze.  

Po prostu jest tak bardzo małe zainteresowanie wśród rodziców, tym co się dzieje w szkole. 

[doradca zawodowy w publicznym technikum] 

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. 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 i 

obawiam się, że byłby z tym problem. [doradca zawodowy w publicznym gimnazjum]Uczniowie, z 

którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, wskazali, że rodzice odegrali pewną rolę w 

wyborach edukacyjnych, jednakże w większości wypadków ograniczała się ona jedynie do 

konsultacji decyzji podjętej wcześniej przez ucznia. Uczniowie dokonywali ostatecznego 

wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej bazując na innych przesłankach (np. decyzje grupy 

rówieśniczej, doświadczenia rodzeństwa, wymagania edukacyjne danej placówki). Tylko w 

dwóch przypadkach rodzina odegrała zasadniczą rolę w wyborze dalszej ścieżki kształcenia  - 

w jednym uczennica podjęła decyzję w oparciu o stanowisko rodziców, w drugim uczeń, który 

zamierzał iść do zasadniczej szkoły zawodowej, poddał się woli matki i kontynuował naukę w 

technikum. 

 

4.6.3 Opinie na temat współpracy z innymi instytucjami realizującymi doradztwo 

zawodowe 

Wszystkie szkoły są zgodne, że współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej układa 

się bardzo dobrze i jest ona oceniana bardzo wysoko. Jedynym ograniczeniem są możliwości 

kadrowe MCIZ, które powodują, że nie może on sprostać oczekiwaniom szkół (częstotliwość i 

zakres oferowanego wsparcia z doradztwa zawodowego – co zostało szerzej omówione w 

innych częściach raportu). MCIZ współpracę ze szkołami również ocenia wysoko. Raczej nie 

zdarzają się przypadki, żeby rozpoczęta kooperacja z daną placówką nie była kontynuowana w 

latach następnych. MCIZ działa na terenie całego subregionu ciechanowskiego, jednakże 

nierównomiernie. W powiecie ciechanowskim, mławskim, płońskim oraz pułtuskim współpraca 

obejmuje praktycznie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz większość gimnazjów. 

Natomiast w powiecie żuromińskim MCIZ nie współpracuje z żadną ze szkół. Respondentki nie 

są jednak w stanie wskazać, dlaczego tak się dzieje. Kiedyś współpraca była prowadzona z 

jednym z techników, w którym powstawał Szkolny Ośrodek Kariery. Wtedy MCIZ pomagał go 

zakładać i wspierał jego dalsze funkcjonowanie. Jednakże po zakończeniu jego finansowania 

szkoła nie zapewniła etatu dla doradcy zawodowego i SzOK został zlikwidowany. Od tamtej 

pory szkoła nie kontaktowała się i nie prosiła o wsparcie. MCIZ starał się nawiązać również 

współpracę z dwiema uczelniami wyższymi, znajdującymi się na terenie subregionu 

ciechanowskiego. Mimo, że przedstawiciele MCIZ dzwonili oraz odwiedzali uczelnie osobiście, 
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tylko jedna z nich wzięła ulotki informacyjne MCIZ i nie była zainteresowana szerszą 

współpracą. 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są głównie kojarzone przez respondentów, jako 

miejsca pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a nie ośrodki doradztwa zawodowego. W 

jednym przypadku pedagog szkolny kieruje rodziców i uczniów do doradcy zawodowego w 

poradni. Respondenci z tych placówek potwierdzają, że ich możliwości są ograniczone. W 

każdej z dwóch poradni, w których przeprowadzono wywiady, zatrudniony jest tylko jeden 

doradca zawodowy. Jednocześnie każdy z nich ma inne obowiązki, co powoduje, że np. jedna 

z osób zajmuje się doradztwem w ramach ¼ swojego etatu. Zauważa to również dyrektor 

jednego z gimnazjów: 

Poradnia jest zawalona pracą taką typu orzeczenia, pisaniem orzeczeń, opinii o obniżeniu 

poziomu, jakaś tam dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia, wszelkie cuda i wianki nie widy. 

Natomiast rzeczywiście, mogłaby więcej poświęcić czasu na to (doradztwo zawodowe). (…) Ale 

generalnie, zasada, mi się tak wydaje, że każdy uczeń gimnazjum powinien mieć taką rozmowę 

orientacji zawodu właśnie w jakiejś takiej poradni. Jakiejś instytucji, która by się tym zajmowała 

w sposób profesjonalny, pogłębiony. Tutaj myślę o jakimś takim psychologu przez duże „P”. 

[przedstawiciel gimnazjum publicznego] 

Badanie ilościowe wskazuje, że współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie oceniana 

jako dobra i bardzo dobra, a tylko dwaj respondenci uznali, że jest ona zła, co przedstawione 

zostało na poniższym wykresie. 

Wykres 9. Ocena współpracy 

  

Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, N=32. 

 

4.6.4 Opinie na temat potrzeb uczniów 

Uczniowie potrzebują doradztwa zawodowego na każdym etapie swojej edukacji, choć wydaje 

się, że szkoła gimnazjalna jest w tym wypadku kluczowa. 

Najbardziej jest potrzebne doradztwo zawodowe w gimnazjum, bo młodzież często nie zdaje 

sobie sprawy jak poważną decyzję podejmuje wybierając szkoły ponadgimnazjalne. (…) W 
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szkołach ponadgimnazjalnych również jest potrzebny. Nawet w szkołach zawodowych, w 

technikach, gdzie mówi się, że już wybrali zawód. No, ale teraz we współczesnym świecie 

człowiek nie wybiera raz zawodu, a często te wybory są dokonywane źle. Z taką osobą w szkole 

zawodowej, albo w technikum trzeba pracować, co zrobić, żeby ten wybór w przyszłości jednak 

jakoś naprawić, tak? (Wskazać) inne jakieś możliwości. [Doradca zawodowy w gimnazjum 

publicznym] 

Bardzo często dzieci nie mają sprecyzowanych planów. Tych, co mają sprecyzowane plany, to 

jest ja wiem? Z 10% w gimnazjum. Dzieci są jeszcze na tyle nie dojrzałe, że nie wiedzą. Bardzo 

się sugerują zdaniem rodziców. Bo to tak widać w gimnazjum. Później może, jak na etapie 

liceum, czy techników dzieci są już dojrzalsze i świadome swoich wyborów. Tu się głownie 

kierują gdzie ich koledzy, jakimś wywiadem, jak w danej szkole jest. [Doradca zawodowy w 

gimnazjum publicznym] 

Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w szkołach są zgodne, że w ostatniej klasie, 

zarówno w gimnazjum, jak i w technikum, czy zasadniczej szkole zawodowej, pojawia się 

największa potrzeba udzielania uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych. 

We wcześniejszych klasach uczniowie nie myślą o swojej przyszłości. Dlatego też jedna z 

respondentek wskazuje, że działania doradcze powinny być realizowane w czasie, kiedy wśród 

uczniów jest największe zainteresowanie planowaniem swojej dalszej ścieżki edukacyjno-

zawodowej. Z jej obserwacji wynika, że uczniowie klas trzecich gimnazjum myślą o wyborze 

szkoły na początku roku, następnie zaciekawienie tym tematem spada, żeby wzrosnąć w 

drugim semestrze. Wtedy zaczynają się na poważnie zastanawiać nad wyborem szkoły 

ponadgimnazjalnej i – zdaniem respondentki - wtedy należałoby zintensyfikować działania 

doradcze.  

Odmiennego zdania, co do optymalnego czasu udzielania uczniom wsparcia z zakresu 

doradztwa zawodowego, jest rozmówczyni z jednej z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Uważa ona, że działania doradcze w trzeciej klasie gimnazjum są już spóźnione. Szczególnie, 

że w większości szkół mają one miejsce w drugim semestrze. Jej zdaniem decyzje na temat 

dalszej ścieżki edukacyjnej powinny być podejmowane z rozmysłem i dlatego już w drugiej 

klasie powinien na działania doradcze być położony główny nacisk – tak, żeby uczniowie 

zaczęli wcześniej zastanawiać się nad swoimi wyborami edukacyjnymi i zawodowymi. 

 

4.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Dobrym rozwiązaniem przyjętym w ramach systemu doradztwa zawodowego określonym w 

wymogach prawnych4 jest sam fakt wymuszający na szkołach wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej za koordynowanie działań w tym obszarze. Spowodowało to, że w niektórych 

placówkach rozpoczęto wprowadzanie działań z zakresu doradztwa zawodowego. W kilku 

przypadkach doradztwo jest realizowane jedynie pro forma, by móc wykazać, że 

podejmowane są działania zgodne z założeniami ustawy. Równocześnie w innych szkołach 

dzięki danym  przepisom rozpoczęto proces tworzenia wewnątrzszkolnego systemu. Oprócz 

wymienionych, respondenci mieli problem ze wskazaniem mocnych stron: 

Ciężko jest mi powiedzieć. No, generalnie w Polsce to raczkuje. Rozwija się dopiero. No, jeśli to 

zostanie pociągnięte tak, jak to docelowo ma wyglądać, to może to będzie dobrze wyglądało. 

                                                
4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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Jeśli, to doradztwo zawodowe będzie się rozwijało jakoś bardziej prężnie, to może byłaby ta 

zaleta, że to się rozwija (…) wszystko zależy od poszczególnych osób. [Doradca zawodowy z 

Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej] 

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów można wskazać, jako mocną/słabą stronę osoby, 

które realizują doradztwo zawodowe – ich zaangażowanie w jego prowadzenie. To głównie od 

nich zależy jakość udzielonego wsparcia oraz zakres prowadzonych działań. Przykładem może 

być pedagog z jednego z gimnazjów. Jest to osoba bardzo zaangażowana w swoją pracę. 

Mimo, że musi połączyć funkcję pedagoga oraz koordynatora doradztwa zawodowego, 

podejmuje dużo działań w szkole w obu tych obszarach. Mimo, że nie ma wykształcenia 

kierunkowego, uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, by podnieść swoje 

kompetencje. Zabiega o wsparcie instytucji zewnętrznych w działaniach doradczych. Włącza w 

nie również nauczycieli. Organizuje szereg działań związanych z orientacją zawodową i 

edukacyjną swoich uczniów. Dba, żeby te wszystkie działania wzajemnie się dopełniały, 

tworząc spójną całość. Co ważne, ewaluuje swoje działania oraz diagnozuje potrzeby uczniów 

tak, aby doradztwo zawodowe było jak najlepiej dopasowane oraz efektywne. 

Przeciwieństwem tego przykładu może być inny pedagog w jednym z zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych. Prowadzenie doradztwa zawodowego zostało jej powierzone przez 

dyrekcję i traktuje je, jako coś narzuconego, sztucznego. Choć osoba ta przygotowała zakres 

zajęć oraz cele, jakie dzięki nim powinny zostać osiągnięte, to jednak nie zależy jej na ich 

realizacji. Uczniowie nie uczęszczają na te zajęcia, a pedagog nie podejmuje jednocześnie 

żadnych działań, by zmienić ten stan rzeczy. Równocześnie nie upatruje po swojej stronie 

przyczyn porażki stworzonego przez siebie systemu doradztwa. Nie zależy jej również na 

podnoszeniu kwalifikacji z obszaru doradztwa zawodowego, choć jej kompetencje z tego 

zakresu są bardzo niskie. Zdaje się jedynie na jednorazowe spotkania grupowe z doradcami 

zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, choć już nie stara się dowiedzieć, 

czego one dokładnie dotyczą. 

Więc tam ja nie zauważam potrzeby, żeby ich jeszcze raz w tygodniu godziną doradztwa tutaj 

uszczęśliwiać.  [osoba zajmująca się doradztwem zawodowym w publicznym zespole szkół 

ponadgimnazjalnych] 

W przeprowadzonych badaniach ilościowych 72% respondentów uważa, że występują jakieś 

czynniki, które utrudniają prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. 

14 z 21 doradców w gimnazjach (67%), obydwaj respondenci z zasadniczych szkół 

zawodowych oraz 7 z 9 doradców (78%) z techników uważa, że istnieją takie bariery. 

Główną barierą jest brak środków finansowych. Uważa, tak 70% respondentów. Wszystkie 

pozostałe są wspominane znacznie rzadziej, co obrazuje wykres poniżej.  
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Wykres 10. Ograniczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ciechanowskim, respondenci, którzy uważają, że prowadzenie doradztwa 

zawodowego jest utrudnione, N=23. 

Przedstawione wyniki potwierdzają również wywiady pogłębione przeprowadzone w ramach 

badania jakościowego. Główną barierą w realizacji doradztwa zawodowego w szkołach, 

wskazywaną przez respondentów, jest brak środków finansowych.  

Można powiedzieć o ograniczenia finansowych, prawda? Skoro nie mamy doradcy zawodowego, 

nie wiem, na pół etatu czy na etat zatrudnionego, tylko jest wybrany koordynator. (…) myślę, 

że u nas gdyby były pieniądze, to wszystko byłoby zrobione tak jak potrzeba (…) Dyrekcja jest 

bardzo przychylnie nastawiona i bardzo by chciała, żeby doradztwo zawodowe się rozwinęło 

bardzo i działało bardzo prężnie [koordynator doradztwa zawodowego w publicznym technikum] 

W jednym z gimnazjów wiejskich nie ma zatrudnionego nawet pedagoga szkolnego: 

Bo my tych pieniędzy nie mamy. (…) Pedagoga? No tak, ale nasz wójt uważa, że to jest mało 

potrzebne. (…) I w gimnazjach to przynajmniej ten pedagog powinien być zatrudniony na te pół 

etatu przynajmniej. Dlatego że jest mnóstwo spraw, które wymagają takiej pogłębionej analizy 

możliwości ucznia, wgryzienia się w jego, sferę taką bardziej emocjonalną. [Dyrektor 

gimnazjum publicznego] 

Badanie jakościowe pozwoliło również na wyodrębnienie kolejnych barier, przed jakimi stają 

doradcy zawodowi w szkołach. Problemem jest brak odpowiednich 

wystandaryzowanych materiałów metodycznych. Nie ma także podstawy programowej, 

której założenia powinny zostać zrealizowane w każdej ze szkół. Równocześnie doradztwo 

zawodowe nie funkcjonuje w ramach siatki zajęć lekcyjnych, tylko jest realizowane podczas 

zastępstw, co prowadzi do tego, że nie jest ono świadczone systematycznie. 

Żeby to bardziej było włożone jakby w jakieś ramy czegoś. Żeby, no żeby to tak nie było na 

zasadzie takiego chaosu. (…) A żeby zrobić ciekawe zajęcia, no to trzeba mieć jakieś pomoce 

edukacyjne. No wiadomo, że każdy przedmiot ma swój podręcznik, doradztwo zawodowe nie. 

Więc tutaj każdy może robić, co tak naprawdę sobie wymyśli, no, ale też dobrze by było gdyby 

do tego były jakieś konkretne materiały, wytyczne przez kogoś, a nie przez różne instytucje, 

gdzie każdy widzi to inaczej. Na takiej zasadzie. [Doradca zawodowy w gimnazjum publicznym] 

Kolejną słabą stroną jest niewielka liczba osób, które mają wykształcenie kierunkowe 

potrzebne do realizacji doradztwa zawodowego w szkołach. Przez to działania są 

4%

9%

9%

9%

13%

70%

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

Inne ograniczenia

Brak zainteresowania ze strony uczniów

Brak zainteresowania ze strony rodziców

Za mało godzin przeznaczonych na doradztwo

Niedostosowane przepisy prawa utrudniające 
realizację działao doradczych

Niedostateczne środki finansowe przeznaczone 
na ten cel



Rola doradztwa zawodowego 

 

48 

mniej efektywne. Jednocześnie jedna z respondentek zauważa, że jakość kształcenia na 

studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego obniżyła się. 

Ja kończyłam, jako pierwsza, w Łodzi te dwuletnie podyplomowe doradztwa zawodowego i ja 

miałam tam zajęcia, co drugi tydzień, piątek, sobotę, niedzielę. Dwa lata, a nie tak jak teraz 

robią, w ciągu roku doradztwa zawodowego, niby trzy semestry. Nie dość, że ja miałam cztery 

semestry, plus praktyki w Urzędzie Pracy, plus praktyki gdzieś tam i praktyki gdzieś tam. I trzy 

dni w tygodniu zajęcia na uczelni. (…) Zdecydowanie za mało tego robią i nie ten program. (…) 

Nas tam wykształcili dogłębnie, w różne strony. Czasami było za dużo na niektóre tematy, ale z 

perspektywy czasu jak patrzę, to dobrze. A teraz to, niestety. [Doradca zawodowy z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

Pewną barierą w realizacji doradztwa zawodowego staje się lokalizacja szkoły. W przypadku 

placówki, do której uczniowie dojeżdżają z rozległego terenu, nie można zajęć z doradztwa 

prowadzić po lekcjach, z uwagi na godziny kursowania autobusów – po zakończeniu lekcji 

ewentualni uczestnicy takich zajęć mieliby problem z powrotem do swoich domów. W związku 

z tym, działania doradcze powinny obywać się w trakcie zajęć lekcyjnych, na co nie zgadzają 

się nauczyciele, którzy muszą zrealizować swoją podstawę programową.  

Respondenci reprezentujący podmioty zewnętrzne wskazują, że dyrektorzy są otwarci na 

doradztwo zawodowe w szkołach. Nie stanowią oni bariery w jego rozwijaniu. Dostrzegają 

potrzebę właściwej orientacji zawodowej i edukacyjnej uczniów. Ograniczeniem są jednak 

środki finansowe.  

 

4.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

W ramach badania jakościowego wyodrębniono następujące dobre praktyki w zakresie 

doradztwa zawodowego. 

Do niektórych szkół zapraszani są rodzice, którzy prezentują wykonywane przez 

siebie zawody. Spotkania te cieszą się dużą popularnością i uczniowie bardzo je lubią. Dzięki 

nim mają możliwość dowiedzenia się, co trzeba zrobić, żeby zdobyć dany zawód i na czym on 

polega. W odróżnieniu od filmów czy innych form prezentowania zawodów, podczas 

bezpośredniego spotkania mogą zapytać o interesujące kwestie, również te nieoczywiste. 

Dzięki temu, że są to osoby mieszkające w ich środowisku, informacje od nich pozyskane są w 

oczach uczniów wiarygodne. Dodatkowym atutem jest stosunkowa łatwość wprowadzenia 

tego elementu w działania doradcze, niewielkim nakładem sił, dzięki wykorzystaniu lokalnego 

potencjału. 

Respondenci wskazują również, jako dobrą praktykę, zorganizowane wyjścia m.in. do 

różnych przedsiębiorstw. Dzięki nim uczniowie mogą bezpośrednio zobaczyć, jak wygląda 

dane miejsce pracy, jakie czynności się tam wykonuje oraz jakie kompetencje są wymagane. 

Ułatwia to dokonywanie dalszych wyborów zawodowych. W jednym z gimnazjów 

organizowane są dodatkowo wyjścia na targi pracy, na których uczniowie dowiadują się, jacy 

specjaliści są poszukiwani i na jakie zawody jest zapotrzebowanie. 

Niewątpliwie dobrą praktyką jest stosowana w jednym z gimnazjów diagnoza 

zainteresowań uczniów. Pedagog zajmująca się doradztwem zawodowym, na samym 

początku działań doradczych, przeprowadza ankiety wśród uczniów drugich klas gimnazjów. 

Dzięki nim poznaje, jakimi zawodami się interesują. Na tej podstawie tworzy grupy, dla 

których prowadzone są zajęcia. Pozwala to na dopasowanie przekazywanych informacji do 
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zainteresowań młodzieży, a co się z tym wiąże, skuteczniejsze doradztwo. Dzięki ankietom, 

można skupić się na przedstawianiu szkół ponadgimnazjalnych zgodnych z zainteresowaniami 

dzieci. Gdy są nietypowe, doradca ma czas, żeby poszukać odpowiedniej placówki, nawet z 

poza regionu, i przygotować informacje na jej temat. Zdobyte wiadomości są również 

przekazywane doradcom zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, ze 

wskazówkami, na co warto zwrócić uwagę podczas spotkań. Dzięki temu prowadzone przez 

nich zajęcia grupowe są również lepiej dopasowane do potrzeb uczniów.  

W tej samej szkole przeprowadzane są także ankiety wśród wszystkich absolwentów 

gimnazjum, co również należy uznać za dobrą praktykę. Tylko sporadycznie nie udaje się 

dotrzeć do któregoś z byłych uczniów. Doradca dostaje informację zwrotną na temat 

prowadzonej orientacji zawodowo-edukacyjnej. Sprawdza, czy wybór szkoły był trafny, poziom 

dopasowany do możliwości ucznia oraz jaki jest rozkład absolwentów w poszczególnych 

szkołach. 

Dobrą praktyką jest zapraszanie absolwentów danej placówki do zaprezentowania 

szkoły, w której obecnie się uczą. Mimo, że w gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne są 

prezentowane przez ich przedstawicieli, to spotkania z byłymi uczniami są ważnym 

uzupełnieniem tych działań. Komunikacja młodych osób z niewiele starszymi rówieśnikami jest 

całkiem inna, niż z dyrektorem czy nauczycielami szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie bez 

skrępowania mogą zapytać o różne rzeczy, natomiast absolwenci, prezentując szkołę, 

pokazują ją w sposób bliższy młodszym kolegom i koleżankom. 

Respondenci wskazali także, jako dobrą praktykę, współpracę z Mobilnym Centrum 

Informacji Zawodowej. Dotyczy to szkół, gdzie w niewielkim stopniu jest realizowane 

doradztwo zawodowe, a osoby za nie odpowiedzialne nie posiadają wystarczających 

kompetencji do jego prowadzenia. Dzięki korzystaniu z usług MCIZ młodzież ma szansę 

uzyskać wsparcie w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej ze strony przygotowanych 

do tego osób. 

 

5. Wnioski i rekomendacje 

 

5.1 Dotyczące diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dot. diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Wniosek Rekomendacja 

1. W szkołach, gdzie od dłuższego czasu 

funkcjonuje wewnętrzny system orientacji 

zawodowo-edukacyjnej, w który włączeni są 

również nauczyciele, wszystkie obszary 

doradztwa zawodowego realizowane są w 

najpełniejszy sposób. Potwierdziły to badania 

w dwóch gimnazjach, w których 

zrealizowano badanie jakościowe. Prowadzone 

tam działania były spójne i komplementarne. 

Przedmiotowe szkoły zaczynały realizować 

doradztwo zawodowe już w drugiej klasie. 

Ponieważ proces ten rozpoczął się 

odpowiednio wcześniej, uczniowie byli lepiej 

 Należy wypracować podstawę 

programową dla zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego realizowanych 

w szkołach, co przełożyłoby się na jego 

wyższą jakość. Wpisanie działań doradczych w 

siatkę godzin lekcyjnych spowoduje większą 

regularność i stałość prowadzonego wsparcia. 

Stworzenie podstawy programowej powinno 

być powiązane z opracowaniem wysokiej 

jakości materiałów metodycznych dla 

nauczycieli. Wprowadzenie tego rodzaju 

rozwiązania polepszyłoby sytuację zwłaszcza 

w tych placówkach, gdzie doradztwo 
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przygotowani do wyboru dalszej ścieżki 

kształcenia. Koncentracja działań 

doradczych w ostatniej klasie jest często 

spóźniona. Z uwagi na to, że większość 

uczniów nie myśli o swojej dalszej ścieżce 

zawodowo-edukacyjnej, trzeba odpowiednio 

wcześniej przygotowywać ich do podjęcia tak 

ważnej decyzji. Z przeprowadzony wywiadów 

wynika, że kluczowym elementem, 

wpływającym na jakość doradztwa 

zawodowego są osoby je realizujące. Z 

powodu braku jednolitych wytycznych 

odnośnie doradztwa zawodowego oraz braku 

podstawy programowej, to od ich 

zaangażowania, wiedzy, doświadczenia zależy 

zakres oraz spójność wsparcia. Respondenci 

wskazują również na brak regularności 

prowadzonego doradztwa zawodowego. 

Nie jest ono realizowane systematycznie i 

planowo, ponieważ nie ma przeznaczonych na 

nie wyodrębnionych godzin lekcyjnych. 

Działania doradcze realizuje się w czasie 

zastępstw, podczas nieobecności innych 

nauczycieli, co powoduje, że poszczególne 

zajęcia mogą być prowadzone w dużych 

odstępstwach czasowych, nawet 

kilkumiesięcznych.  

zawodowe zostało wprowadzone dopiero po 

nowelizacji ustawy5. Jak wskazało badanie 

jakościowe, osoby niedawno wyznaczone do 

pełnienia tej funkcji nie w pełni są do tego 

przygotowane. Podstawa programowa 

usystematyzowałaby ich pracę. Uczniowie 

mieliby zapewniony minimalny, określony 

zakres doradztwa zawodowego. Dzięki temu w 

większym stopniu dokonywaliby właściwych 

wyborów edukacyjno-zawodowych, co 

miałoby przełożenie m.in. na sytuację 

panującą na rynku pracy. Młodzi ludzie, 

świadomi swoich predyspozycji i wyedukowani 

w obszarach/zawodach, na które jest 

zapotrzebowanie, będą mieć większe szanse 

na znalezienie zatrudnienia.  

 

 

2. Ważną barierą w realizacji efektywnej 

orientacji zawodowo-edukacyjnej jest brak 

środków finansowych na wyodrębnienie 

etatów dla doradców zawodowych. 

Jedynie w 9% placówek było takie 

stanowisko. W pozostałych przypadkach 

doradztwo zawodowe świadczone jest przez 

pedagogów lub nauczycieli, równolegle z ich 

dotychczasowymi obowiązkami. W efekcie 

wsparcie jest realizowane w ograniczony 

sposób. Ponadto niewystarczające środki 

finansowe powodują, że osoby zajmujące się 

doradztwem zawodowym podnoszą swoje 

kwalifikacje głównie w oparciu o materiały 

internetowe oraz drukowane broszury, ulotki  

które nie zapewniają doradcom optymalnego 

przygotowania np. do prowadzenia zajęć 

grupowych metodami warsztatowymi. Trzeba 

dodać, że również oferta szkoleniowa dla 

doradców jest ograniczona, co było mocno 

podkreślane podczas wywiadów pogłębionych 

z osobami zajmującymi się orientacją 

zawodową. 

 Należy w subwencji oświatowej zapewnić 

środki pozwalające na zatrudnienie w 

szkołach doradców zawodowych na 

odrębnym etacie. Pozwoli im to skupić się 

wyłącznie na orientacji zawodowo-edukacyjnej 

uczniów, co przełoży się na jakość i 

skuteczność prowadzonych przez nich działań 

w tym obszarze.   

 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej, prowadzony przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz ośrodki 

doskonalenia zawodowego, prowadzone przez 

samorząd, powinny prowadzić więcej 

szkoleń z zakresu doradztwa 

zawodowego. Obecnie koncentrują się na 

szkoleniach z zakresu pedagogiki czy 

psychologii, nie zauważając ustawowego 

wymogu realizowania orientacji zawodowo-

edukacyjnej w szkołach oraz 

niewystarczających kwalifikacji osób za nią 

odpowiadających. 

                                                
5 Tamże. 
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3. Najpopularniejszą formą wsparcia 

doradczego dla uczniów są zajęcia 

grupowe. Dzięki nim można w stosunkowo 

prosty sposób dotrzeć do szerokiej grupy 

osób. Z powodu ograniczonych możliwości 

czasowych i kadrowych w szkołach rzadko 

realizowane są zajęcia indywidualne. 

Korzysta z nich relatywnie niewiele osób, 

ponieważ są czasochłonne. Przekłada się to na 

jakość prowadzonego doradztwa 

zawodowego, ponieważ zajęcia grupowe są 

mniej efektywne niż indywidualne. 

4. Szkolne Ośrodki Kariery w swoim założeniu 

miały być ważnym elementem systemu 

doradztwa zawodowego. Zostały wyposażone 

w różne materiały metodyczne oraz niezbędny 

sprzęt. W opinii respondentów dobrze 

spełniają swoją funkcję. W przypadku, 

kiedy dyrektor szkoły wspiera działania 

ośrodka m.in. tworząc stanowisko 

doradcy zawodowego, czy finansując 

zakupy materiałów, SZOK stanowi 

ważny element wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

Analogicznie - brak środków finansowych 

ogranicza możliwości Szkolnych Ośrodków 

Kariery. 

Szkolne Ośrodki Kariery są sprawdzonym 

narzędziem realizacji doradztwa zawodowego w 

szkołach. Ich działalność jest przez respondentów 

oceniana bardzo wysoko. Dlatego warto 

kontynuować tworzenie tego typu podmiotów, przy 

jednoczesnym zapewnieniu finansowania ich 

funkcjonowania. 

5. Doradztwo zawodowe jest ważnym 

czynnikiem wpływającym na wybory 

uczniów, szczególnie w przypadku tych 

osób, które nie myślą o swojej dalszej 

ścieżce edukacyjno-zawodowej; w 

przypadku uczniów, którzy mają już 

sprecyzowane plany, stanowi ono istotny 

czynnik wspierający. Potwierdza to zasadność 

i potrzebę rozwijania doradztwa zawodowego 

w szkołach.   

Osoby realizujące doradztwo zawodowe powinny 

w szczególności docierać do uczniów 

niezdecydowanych, tych, którzy nie mają 

sprecyzowanych planów zawodowych oraz 

uczniów o niskim poziomie samopoznania. 

To oni najbardziej potrzebują wsparcia w tym 

zakresie. W sytuacji, gdy doradztwo zawodowe 

jest fakultatywne, część z nich często z niego nie 

korzysta. Dlatego też w szkołach część działań w 

tym zakresie powinna mieć charakter 

obligatoryjny, co pozwoli tym uczniom na 

zrozumienie, jak ważne jest, by ich dalsze wybory 

edukacyjno-zawodowe były zgodne z 

predyspozycjami, możliwościami oraz  realiami 

rynku pracy. 

 

6. Na poziomie gimnazjum rodzice 

odgrywają ważną rolę w wyborach 

edukacyjno-zawodowych. W przypadku 

starszych uczniów mają oni ograniczony 

wpływ na decyzje swoich dzieci. Badanie 

jakościowe wykazało, że rodzice nie korzystają 

z pozaszkolnego wsparcia doradztwa 

zawodowego 

Głównie w gimnazjum należy w większym 

stopniu włączać rodziców w doradztwo 

zawodowe prowadzone w szkołach. 

Szczególnie, że nie korzystają oni z tego typu 

wsparcia w systemie pozaszkolnym. Uczniowie 

gimnazjów często konsultują z rodzicami swoje 

decyzje edukacyjne. Dlatego też rodzice powinni 

być zachęcani do kontaktów ze szkolnym doradcą 

zawodowym. Należy ich uświadamiać, jak ważne 
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decyzje będą podejmować ich dzieci oraz w jaki 

sposób oni mogą im pomóc. 

 

 

5.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Tabela 3. Wnioski i rekomendacje dot. form współpracy szkół z instytucjami 

Wniosek Rekomendacja 

1. Ważną rolę w systemie doradztwa 

zawodowego w subregionie ciechanowskim 

odgrywa Mobilne Centrum Informacji 

Zawodowej. W wielu szkołach stanowi 

on ważny, jeśli nie najważniejszy, 

element realizacji doradztwa 

zawodowego. Współpraca ta jest oceniana 

przez respondentów wysoko. Z uwagi na 

ograniczenia kadrowe MCIZ (tylko dwóch 

doradców zawodowych) najczęściej 

prowadzone są jednorazowe zajęcia grupowe 

dla uczniów ostatnich klas w danej szkole. Z 

tego też powodu spotkania indywidualne są 

realizowane sporadycznie. Terminy 

oczekiwania na wsparcie są dosyć długie. Z 

uwagi na ograniczenia finansowe MCIZ nie 

przekazuje już materiałów metodycznych dla 

nauczycieli, jak to czynił w latach poprzednich. 

Równocześnie dla wielu osób koordynujących 

orientację zawodowo-edukacyjną w swoich 

szkołach zajęcia prowadzone przez MCIZ są 

jedynym kontaktem z kwalifikowanym doradcą 

zawodowym. Dzięki temu mają oni możliwość 

dowiedzieć się, w jaki sposób mogą 

udoskonalić swoja metodykę pracy. Jest to 

szczególnie ważne dla osób, mających 

niewielkie przygotowanie do realizacji tych 

zadań w swojej szkole. 

2. Badanie jakościowe wskazało, że w 

subregionie ciechanowskim środowisko 

doradcze jest słabo zintegrowane, co 

przekłada się na niską wymianę doświadczeń 

oraz inspiracji. 

Chcąc zwiększyć jakość oraz efektywność 

doradztwa zawodowego w subregionie 

ciechanowskim przy relatywnie niewielkich 

kosztach, optymalnym rozwiązaniem wydaje się 

skierowanie środków finansowych na rozwój 

doradztwa zawodowego w Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej. Oczywiście 

lepszym rozwiązaniem byłoby, żeby w każdej ze 

szkół był zatrudniony wykwalifikowany doradca 

zawodowy, który zna środowisko i ma stały 

kontakt z uczniami. Jednakże w wielu szkołach 

budowa wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego dopiero się rozpoczęła, co jest 

procesem długotrwałym. MCIZ nie może 

zintensyfikować swoich działań ze względu na 

ograniczenia kadrowe, mimo coraz większych 

potrzeb artykułowanych przez szkoły.  

Zwiększenie obsady kadrowej w MCIZ pozwoliłoby 

również na zintensyfikowanie kontaktów szkół z 

wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi. 

Pozwoliłoby to zwiększyć wymianę doświadczeń 

oraz inspiracji osób zajmujących się orientacją 

zawodowo-edukacyjną w tych placówkach.  

3. Szkoły współpracują z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi jedynie 

w 13% przypadków. Podmioty te są 

kojarzone głównie jako miejsca pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej, a nie 

ośrodki doradztwa zawodowego. 

Uczniowie są kierowani do nich przede 

wszystkim wtedy, kiedy wsparcie w zakresie 

orientacji zawodowo-edukacyjnej wiąże się z 

chorobą. Jednocześnie PPP mają ograniczoną 

Należy zachęcać szkoły, aby w większym stopniu 

współpracowały w zakresie doradztwa 

zawodowego z PPP. Równocześnie powinno się 

rozpowszechniać informacje, szczególnie 

wśród uczniów oraz rodziców, że udzielają 

one wsparcia również w tym zakresie. 

Samorządy w większym stopniu powinny wspierać 

finansowo realizację przez PPP doradztwa 

zawodowego.  
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liczbę doradców zawodowych, którzy 

dodatkowo pełnią inne funkcję.  

4. Badanie ilościowe wskazuje, że jedynie 6% 

szkół współpracowało z powiatowym 

urzędem pracy, pomimo że PUP jest 

jedynym źródłem informacji na temat 

lokalnego rynku pracy, a to istotna wiedza z 

punktu wiedzenia efektywnego doradztwa 

zawodowego.  

5. Organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Mławie targi pracy były ważnym elementem 

doradztwa zawodowego. Jednakże od 2 lat się 

one nie odbywają. Targi stwarzały 

możliwość poznania w jednym miejscu 

oferty szkół ponadgimnazjalnych, 

wyższych oraz pomaturalnych, jak 

również lokalnych przedsiębiorców. 

Badanie jakościowe wskazuje, że w szkołach 

ponadgimnazjalnych nie przekazywano 

aktualnych informacji o dalszych 

możliwościach kształcenia.  

Powiatowe urzędy pracy powinny aktywnie 

kontaktować się ze szkołami oferując na 

bieżąco aktualne informacje na temat rynku pracy 

np. jacy specjaliści są obecnie poszukiwani przez 

pracodawców i w jakich zawodach nie ma w 

powiecie żadnych ofert pracy. Urzędy pracy 

powinny również informować uczniów, z 

jakich instrumentów rynku pracy mogą 

skorzystać po ukończeniu edukacji, 

szczególnie w obszarze rozwoju 

przedsiębiorczości – np. z wsparcia PUP w 

zakładaniu własnej działalności 

gospodarczej; powinien również przedstawić 

możliwości podnoszenia kwalifikacji w 

ramach oferty urzędu.  

Powiatowy Urząd Pracy winien wznowić 

organizowanie targów pracy. Stanowiły one 

ważny element prowadzonego doradztwa 

zawodowego w szkołach, zwłaszcza, że (jak 

wynika z badania jakościowego) w szkołach 

ponadgimnazjalnych nie przekazywano aktualnej 

informacji o dalszych możliwościach kształcenia. 

Targi pracy taką wiedzę zapewniały.  

 
 

5.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

 
Tabela 4. Wnioski i rekomendacje dot. możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Wniosek Rekomendacja 

Dobrą praktyką jest prezentacja różnych zawodów 

w szkołach przez rodziców uczniów z danej 

placówki; 

 

Podjęcie takiego działania nie jest kosztowne, 

wymaga jedynie dobrej współpracy szkoły z 

rodzicami. 

Dobrą praktyką jest również organizowanie 

spotkań absolwentów danej placówki z uczniami, w 

czasie których dokonują oni  prezentacji szkoły, do 

której obecnie uczęszczają;  

 

Podobnie jak powyższa rekomendacja, 

zastosowanie tej dobrej praktyki nie jest 

kosztowne oraz umożliwia pozyskanie wiedzy nt. 

skuteczności działań doradczych w szkole od jej 

absolwentów. 

Jako dobrą praktykę wskazano przeprowadzenie 

właściwej diagnozy zainteresowań uczniów i 

następnie dopasowywanie działań doradczych do 

wyników diagnozy. 

Orientacja edukacyjno-zawodowa prowadzona w 

szkole powinny obejmować część diagnostyczną a 

następnie część informacyjno-doradczą 

uwzględniającą w jak największym stopniu 

predyspozycje i zainteresowania uczniów. Tylko 

działania prowadzone regularnie, na wszystkich 

poziomach nauczania, dają szansę na wdrożenie 

tej dobrej praktyki. 

Ocena prowadzonego doradztwa poprzez 

ankietyzację absolwentów została wskazana jako 

Ankietyzacja absolwentów również nie jest 

kosztowna, natomiast może przynieść cenne 
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dobra praktyka. informacje odnośnie skuteczności prowadzenia 

działań doradczych w szkole. 

Dobrą praktyką jest także prezentacja zawodów w 

trakcie wizyt w zakładach pracy/spotkań z 

przedsiębiorcami. 

 

To działanie jest nieco trudniejsze w realizacji niż 

spotkania z rodzicami czy absolwentami, jednak 

przynosi dużo pożytku uczniom, pokazuje miejsca 

pracy i poszerza ich wiedzę o lokalnym rynku 

pracy. 

Dobrą praktyką jest współpraca z Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej. 

 

MCIZ jest instytucją, która profesjonalnie i 

nieodpłatnie wspiera szkoły w prowadzeniu 

doradztwa, dlatego warot korzystać z jego 

pomocy. 

 

Streszczenie 

 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne realizują poszczególne obszary doradztwa 

zawodowego w zróżnicowany sposób. Uczniowie gimnazjum otrzymują aktualną informację 

edukacyjną przede wszystkim dzięki prezentacjom szkół ponadgimnazjalnych. W badanym 

subregionie jest to praktyka powszechna. Niektóre gimnazja wspierają uczniów w procesie 

orientacji zawodowo-edukacyjnej również przez organizację pogadanek na lekcjach. W 

przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przekazywanie informacji zawodowej 

odbywa się głównie poprzez wyjścia do zakładów pracy, w czasie których uczniowie poznają 

poszczególne stanowiska pracy oraz realia wykonywania danego zawodu. Jest to 

najpopularniejsza forma realizacji danego obszaru doradztwa zawodowego. Uczniowie 

uczestniczą również w prezentacjach zawodów dokonywanych przez ich przedstawicieli. W 

dwóch szkołach zawodowych uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bieżącą sytuacją na 

rynku pracy m.in. podczas wizyty w urzędzie pracy, w czasie której np. dowiadywali się, jakie 

zawody są obecnie poszukiwane przez pracodawców. Badanie jakościowe nie wskazało, by 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli dostęp do informacji o dalszych możliwościach 

kształcenia. Można zatem uznać, że jest to obszar słabo realizowany na tym 

(ponadgimnazjalnym) poziomie kształcenia. Najlepszym rozwiązaniem, prowadzącym do 

zmiany tego stanu rzeczy, jest organizowanie targów pracy, na których prezentują się również 

szkoły wyższe. Dyrektorzy powinni także zapraszać przedstawicieli takich placówek 

bezpośrednio do szkół na spotkania z uczniami, np. w ramach dni otwartych.  

Przekazywanie aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych wpływa na świadome 

planowanie dalszej ścieżki kształcenia oraz zatrudnienia ucznia. Uczniowie szkół 

gimnazjalnych mają dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego zarówno w formie zajęć 

grupowych, jak i indywidualnych spotkań. Trzeba jednak dodać, że spotkania indywidualne są 

realizowane rzadko, głównie z powodu ograniczeń czasowych osób zajmujących się orientacją 

zawodowo-edukacyjną. W dwóch gimnazjach oferta wsparcia w tym zakresie jest również 

skierowana do rodziców uczniów, co jest praktyką należącą do rzadkości. Badanie jakościowe 

wskazuje, że tylko w jednej szkole zawodowej wykonywane są uczniom testy kariery, 

pozwalające zaplanować dalszą ścieżkę zawodową. Jednakże i w tym wypadku są one 

realizowane w ograniczonym zakresie.  

Kolejnym obszarem doradztwa zawodowego jest diagnoza możliwości psychofizycznych 

uczniów. Uczniowie poznają swoje predyspozycje za pomocą testów. Większość szkół 



Rola doradztwa zawodowego 

 

55 

korzysta w tym zakresie ze wsparcia podmiotu zewnętrznego - Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej (MCIZ). Jest to powszechna praktyka w zbadanych szkołach. Ostatni obszar 

doradztwa zawodowego, jakim jest poznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, realizowany jest w szkołach gimnazjalnych poprzez określanie 

swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz dokonanie realnej oceny szans na 

dalszym etapie edukacji. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych poznanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów prowadzone jest w ograniczonym zakresie. 

Badanie jakościowe wskazało, że w dwóch placówkach diagnozuje się zainteresowania 

uczniów, jednakże tylko w kontekście rynku pracy.        

Najpowszechniejszą formą realizowanego doradztwa zawodowego jest przekazywanie uczniom 

informacji o rynku pracy oraz możliwościach znalezienia zatrudnienia. Jednak nie potwierdzają 

tego badania jakościowe. Kolejne dwie najczęściej stosowane formy, to zajęcia grupowe oraz 

badanie predyspozycji uczniów. Wskazuje na to zarówno badanie jakościowe, jak i ilościowe. 

Rzadziej w szkołach odbywają się spotkania indywidualne z uczniami oraz konsultacje z 

rodzicami.  

W subregionie ciechanowskim można zaobserwować różnice w merytorycznym przygotowaniu 

doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i tych, którzy realizują działania doradcze z 

ramienia podmiotów zewnętrznych. Z badania jakościowego wynika, że spośród 

respondentów, realizujących działania w zakresie orientacji edukacyjno-zawodowej, jedynie 

dwie osoby mają potwierdzone kwalifikacje doradcy zawodowego. Badania ilościowe wskazują 

na większy udział w danej grupie osób z właściwym przygotowaniem (na poziomie 34%), z 

czego 43% z nich pracuje w gimnazjach. W przypadku podmiotów zewnętrznych realizacją 

zadań doradczych zawsze zajmują się osoby posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego.  

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy6 wprowadziły jedynie 3 z 8 szkół, w których 

przeprowadzono wywiady pogłębione. W trzech innych placówkach  jeszcze przed 

wprowadzeniem wymogu ustawowego, wyznaczono osobę odpowiedzialną za doradztwo 

zawodowe, która prowadziła działania w obszarze orientacji edukacyjno-zawodowej uczniów. 

Odnośnie zmian dotyczących egzaminów zawodowych szkoły jedynie informują o ich 

wprowadzeniu.  

W połowie szkół doradztwem zawodowym zajmują się pedagodzy. W kolejnych 31% szkół 

odpowiadają za nie nauczyciele. Jedynie 9% szkół zatrudnia wykwalifikowanego doradcę 

zawodowego. Badanie jakościowe wskazuje, że pedagodzy i nauczyciele muszą łączyć tę 

funkcję ze swoimi dotychczasowymi obowiązkami. Zdarza się także, że do realizowania 

doradztwa zawodowego wyznaczono przypadkowe osoby (w dwóch szkołach 

ponadgimnazjalnych). 75% respondentów odpowiedzialnych za doradztwo w szkołach podnosi 

swoje kwalifikacje zawodowe. Jednakże w większości przypadków robią to w oparciu o 

materiały internetowe i drukowane. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest fakt, że szkolenia oraz 

kursy w tym obszarze są trudno dostępne. Konieczność zmiany tego stanu rzeczy jest 

najczęściej formułowaną potrzebą osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach. 

Ponadto badania jakościowe wskazują na brak zintegrowanego i aktywnego środowiska 

doradców zawodowych, co powoduje niemożność wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  

                                                
6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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Gimnazjaliści oczekują wsparcia przy planowaniu całej ścieżki zawodowej. Natomiast 

uczniowie pierwszych klas szkół zawodowych nie sformułowali żadnych oczekiwań. Uważają, 

że wsparcie doradcze może być im przydatne pod koniec szkoły i ewentualnie mogłoby 

dotyczyć pomocy w wyborze kierunku studiów czy uczelni. Wszyscy respondenci dobrze 

oceniają zajęcia z doradztwa zawodowego. Choć często miały one wąski charakter i zazwyczaj 

ograniczały się do prezentacji szkół. Co istotne, to także ci respondenci, którzy zetknęli się z 

różnymi formami orientacji zawodowo-edukacyjnej, również najwyżej oceniali poznawanie 

oferty szkół ponadgimnazjalnych. Doradztwo zawodowe wśród uczniów najczęściej kojarzy 

sięz pomocą w wyborze zawodu. Sporadycznie rozszerzali to pojęcie na wsparcie w podjęciu 

decyzji odnośnie dalszej drogi kształcenia. Najistotniejszymi czynnikami, wpływającymi na 

wybory edukacyjne uczniów, pozostają: własne zainteresowania, doświadczenia wynikające z 

wykonywania dorywczej pracy związanej z danym zawodem, wzorce rodzinne, starsi koledzy i 

koleżanki (ewentualnie rodzeństwo). Działania doradcze (głównie prezentacja oferty szkół) 

miały najsilniejszy wpływ na decyzje podejmowane przez uczniów niezdecydowanych. W 

przypadku uczniów zasadniczych szkół zawodowych ważnym czynnikiem wpływającym na 

wybór szkoły były wymagania, jakie są stawiane w poszczególnych placówkach. Kolejne już 

mniej ważne to: bliskość szkoły, opinia rodziców, czy perspektywy zatrudnienia. Ograniczoną 

rolę rodziców w wyborach edukacyjnych dzieci potwierdzają przeprowadzone z nimi wywiady. 

Wiedza rodziców dotycząca doradztwa zawodowego bierze się głównie z własnych 

doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracy i wsparciem ze strony powiatowych urzędów 

pracy.   

Szkoły najintensywniej współpracują z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. Centrum 

najczęściej prowadzi zajęcia grupowe, w czasie których badane są predyspozycje uczniów. 

Dodatkowo uczniowie zapoznają się z branżami przyszłości oraz prezentuje im się czynniki 

trafnego wyboru szkoły. Współpraca ta oceniana jest wysoko przez większość respondentów. 

W wielu szkołach MCIZ stanowi ważny, jeśli nie najważniejszy, element doradztwa 

zawodowego.  Podstawą barierą we współpracy są możliwości kadrowe Centrum. Dotyczy to 

również poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dlatego też najczęściej doradcy zawodowi z 

MCIZ przeprowadzają jedne zajęcia grupowe dla ostatnich klas. Obecnie instytucja ta nie ma 

środków finansowych na zakup materiałów metodycznych dla szkół. W dużo mniejszym 

zakresie szkoły współpracują ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, powiatowymi urzędami pracy. Jedynie 3% placówek nie współpracuje z 

żadnym podmiotem. Trzeba dodać, że poradnie kojarzone są głównie przez respondentów, 

jako miejsce pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a nie jako placówka świadcząca 

doradztwo zawodowe. Ponad połowa szkół (59%) współpracuje z pracodawcami w realizacji 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rzadziej robią to gimnazja. Kooperacja dotyczy 

najczęściej wizyt w zakładach pracy. W większości przypadków jest ona oceniana wysoko.  

Mimo relatywnie wysokiej oceny systemu doradztwa zawodowego w szkołach, na którą 

wskazują badania ilościowe, badania jakościowe zweryfikowały te wyniki. Wywiady pogłębione 

wskazują, że rzadko można mówić o spójnie funkcjonującym systemie. Wpływa na to fakt, że 

osoby oddelegowane do pełnienia funkcji doradczych często nie są do tego odpowiednio 

przygotowane; dodatkowo brak jest stałych godzin przeznaczonych na zajęcia z doradztwa 

zawodowego, ujętych w siatce lekcyjnej. W efekcie odbywają się one nieregularnie, w czasie 

zastępstw lub na późnych godzinach lekcyjnych, co przekłada się na niską frekwencję ze 

strony uczniów. Dodatkowo uczniowie nie uświadamiają sobie, jak ważne jest doradztwo 

zawodowe w dokonywaniu właściwego wyboru edukacyjno-zawodowego. Wywiady 
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pogłębione wskazały, że tylko w przypadku jednej ze szkół można mówić o dużej skuteczności 

prowadzonego doradztwa.  

W założeniach ważnym elementem doradztwa zawodowego w szkołach miały być Szkolne 

Ośrodki Kariery. Badanie jakościowe wskazuje, że ich funkcjonowanie oraz jakość 

świadczonych usług doradczych zależy od zaangażowania osoby prowadzącej Ośrodek oraz 

wsparcia ze strony dyrekcji szkoły.  

Rola rodziców w systemie doradztwa zawodowego jest uznawana za ważną w szkołach, 

w których od dłuższego czasu funkcjonuje wewnętrzny system doradztwa zawodowego. 

W tych placówkach włącza się rodziców w prowadzone działania. Potwierdza to również 

przedstawiciel Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Respondenci wskazują, że rodzice 

kluczową rolę odgrywają w gimnazjum. Z przeprowadzonych badań wynika, że doradztwo 

zawodowe jest ważne na każdym etapie edukacji. Jednakże największa potrzeba udzielania 

uczniom wsparcia w tym obszarze pojawia się w ostatniej klasie - zarówno gimnazjum, jak 

i technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Jeden z respondentów wskazuje, że działania 

doradcze powinny zacząć się w drugiej klasie gimnazjum, ponieważ w trzeciej jest już na nie 

za późno.  

Mocną stroną systemu doradztwa zawodowego w szkołach jest wymóg prawny, który nakłada 

na placówki obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynowanie działań w tym 

obszarze. W efekcie w szkołach, gdzie przedtem nie prowadzono orientacji zawodowo-

edukacyjnej, zaczęto wprowadzać działania doradcze. Badanie jakościowe wskazało, że osoby 

realizujące doradztwo zawodowe mogą stanowić mocną lub słabą stronę systemu. To głównie 

od nich zależy jakość udzielonego wsparcia oraz zakres prowadzonych działań. W przypadku, 

gdy będzie to osoba zaangażowana, to mimo niewystarczającego przygotowania 

merytorycznego, będzie w stanie realizować doradztwo zawodowe w szerokim zakresie. 

Natomiast, gdy te obowiązki zostaną narzucone osobie, która nie jest do nich przekonana i/lub 

ma wiele innych zadań, to często będą one realizowane pobieżnie i pro forma.  

Główną barierą w realizacji doradztwa zawodowego szkołach jest brak środków finansowych 

na zatrudnienie doradcy zawodowego, który mógłby zajmować się tylko tymi zagadnieniami.  

Tak uważa 70% respondentów w badaniu ilościowym. Wskazywanymi barierami w realizacji 

doradztwa zawodowego jest również brak podstawy programowej oraz wystandaryzowanych 

materiałów metodycznych oraz relatywnie niewielka liczba osób z wykształceniem 

kierunkowym. Lokalizacja szkoły, do której uczniowie w większości dojeżdżają, może również 

powodować utrudnienia w realizacji zadań związanych z doradztwem ze względu na brak 

połączeń autobusowych po przedłużonych zajęciach lekcyjnych. 

W subregionie ciechanowskim wyszczególniono następujące dobre praktyki: 

 prezentacja różnych zawodów w szkołach przez rodziców uczniów z danej placówki; 

 właściwa diagnoza zainteresowań oraz ewaluacja działań doradczych w szkołach; 

 prezentacja zawodów w trakcie wyjść do zakładów pracy/spotkań z przedsiębiorcami; 

 prezentacje szkół ponadgimnazjalnych dokonywane przez absolwentów; 

 współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej. 

Główne rekomendacje z badania to: 
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 Należy stworzyć podstawę programową wraz z dobrze przygotowanymi materiałami 

metodycznymi dla nauczycieli/doradców. Równocześnie w szkołach doradztwo 

zawodowe powinno być regularne i systematyczne, dlatego też należy wpisać je w 

siatkę godzin lekcyjnych.  

 W szkołach powinni być zatrudniani wykwalifikowani doradcy zawodowi zajmujący się 

wyłącznie orientacją zawodowo-edukacyjną.  

 Rekomenduje się, żeby KOWEZiU oraz ośrodki doskonalenia zawodowego realizowały 

większą liczbę szkoleń dotyczących doradztwa zawodowego. Obecnie dane podmioty 

skupiają się głównie na szkoleniach z zakresu pedagogiki oraz psychologii. 

 Szkolne Ośrodki Kariery są sprawdzonym modelem realizacji doradztwa zawodowego 

w szkołach. Dlatego też należy kontynuować tworzenie tego typu podmiotów, przy 

jednoczesnym zapewnieniu finansowania ich funkcjonowania. 

 Rodzice powinni być w większym stopniu włączani w doradztwo zawodowe 

prowadzone w szkołach, szczególnie na poziomie gimnazjalnym.  

 Chcąc zwiększyć jakość oraz efektywność doradztwa zawodowego w subregionie 

ciechanowskim, ponosząc relatywnie niewielkie koszty, we względnie krótkim czasie, 

rekomenduje się skierowanie środków finansowych na rozwój doradztwa zawodowego 

w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej.  

 Należy w większym stopniu rozpowszechniać informację, że poradnie psychologiczno-

pedagogiczne udzielają wsparcia również w zakresie doradztwa zawodowego 

 Rekomenduje się zintensyfikowanie współpracy powiatowych urzędów pracy ze 

szkołami, szczególnie dotyczy to organizowania targów pracy.  


