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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” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Niniejsze opracowanie jest 

raportem cząstkowym i dotyczy jednego z sześciu subregionów województwa mazowieckiego – 

subregionu ostrołęckiego. Badanie objęło swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie, 

czyli subregiony: ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski, siedlecki i warszawski. W oparciu o 

raporty cząstkowe powstał także 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 zawodowe, w tym zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika działające 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 przepisów1, w tym w szczególności dotyczących egzaminów zawodowych. Raport 

prezentuje także przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach: formy 

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

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

Przedstawiono także ocenę doradztwa zawodowego z perspektywy uczniów. Wskazano potrzeby 

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

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

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

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

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

jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych na temat systemu doradztwa 

zawodowego w szkołach, roli rodziców, współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz potrzeby 

uczniów. Dodatkowo wskazane zostały bariery w realizacji doradztwa zawodowego szkołach jak 

też dobre praktyki. Na zakończenie raportu przedstawiono wnioski i rekomendacje. 

 

2. Opis metodologii 

Badanie „Rola doradztwa zawodowego” zostało przeprowadzone w 6 subregionach 

województwa mazowieckiego przy zastosowaniu identycznej metodologii badawczej. 

W badaniu wykorzystano triangulację metod badawczych uwzględniając zarówno podejście 

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

                                                
1
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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Techniką zbierania danych w ramach podejścia jakościowego był Indywidualny Wywiad 

Pogłębiony (Individual In-Depth Interview – IDI).  

Zgodnie z założeniami badania respondentami w części jakościowej byli zarówno 

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

wywiady przeprowadzono z: 

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

pierwszej i ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 wywiadów,  

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

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 wywiadów,  

 pracownikami szkół gimnazjalnych biorącymi udział w doradztwie edukacyjno-

zawodowym – 3 wywiady (w jednym, z powodu braku osoby odpowiedzialnej za 

organizację doradztwa w szkole wywiad został przeprowadzony z p.o. dyrektora 

gimnazjum),  

 z osobami odpowiedzialnymi za doradztwo w technikach oraz zasadniczych szkołach 

zawodowych – łącznie 4 wywiady, 

 przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych – 2 wywiady,  

 przedstawicielami jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, w tym: Mobilnego Centrum 

Informacji Zawodowej – 1 wywiad, Młodzieżowego Centrum Kariery – 2 wywiady, 

 przedstawicielami Szkolnych Ośrodków Kariery – 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. W przypadku braku zgody na nagranie, badacz sporządził notatkę z wywiadu. 

Uzyskany materiał badawczy został następnie poddany kategoryzacji i wstępnej analizie w 

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

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

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

zidentyfikowano działania związane z realizacją doradztwa zawodowego. Respondentami byli 

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

objęte szkoły ponadgimnazjalne oraz gimnazja w podziale na gimnazja publiczne i niepubliczne.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych dążono do realizacji próby wyczerpującej całość 

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

ilościowy otrzymujemy niemal całościowy obraz doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych w danym subregionie. 

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

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

SPSS. Przed dokonaniem obliczeń, wyniki zostały poddane czyszczeniu – w celu wyeliminowania 

logicznych niespójności – oraz kodowaniu – w celu umożliwienia analizy ilościowej wyników 

uzyskanych na podstawie pytań otwartych. 



Rola doradztwa zawodowego 

 

6 

3. Opis przebiegu badania 

Badanie realizowane było równolegle we wszystkich subregionach województwa 

mazowieckiego, zarówno w części jakościowej i ilościowej.  

W subregionie ostrołęckim badanie w części jakościowej trwało od 26 listopada 2012 r. do 16 

stycznia 2013 r. Zbieranie danych w terenie techniką ilościową zrealizowano we wszystkich 

subregionach od 6 grudnia 2012 r. do 4 marca 2013 r. 

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

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty po uprzednim wygenerowaniu z Systemu Informacji 

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

aktualniejsze dane nie były dostępne. 

Pierwszym etapem nawiązywania kontaktu z respondentami była, w przypadku zarówno części 

jakościowej jak i ilościowej, rozmowa telefoniczna. W następnym kroku badacz spotykał się 

bezpośrednio z respondentem w umówionym uprzednio miejscu spotkania. 

Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem bez istotnych utrudnień. Respondenci 

reprezentujący instytucje (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP czy organizacje 

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

rzadkich, udzielenia wywiadu, które najczęściej wynikały z faktu braku osoby prowadzącej 

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

Badanie wśród uczniów i ich rodziców zostało przeprowadzone dzięki kontaktom pozyskiwanym 

za pośrednictwem szkół lub poradni psychologiczno-pedagogicznych biorących udział w 

badaniu. 

W subregionie ostrołęckim przeprowadzono łącznie 34 Indywidualne Wywiady Pogłębione oraz 

20 wywiadów CAPI z uwzględnieniem podziału na typy szkół.  

W ramach tego subregionu w badaniu CAPI 40% szkół (8) jest z powiatu ostrołęckiego i 

ostrowskiego, 15% (3) z mławskiego i 5% z miasta Ostrołęka (1 szkoła). Jeśli chodzi o rodzaje 

szkół objętych próbą, skład jest następujący: 

Tabela 1. Struktura próby 

Typ szkoły Liczba Procent 

Gimnazjum (publiczne) 8 
40% 

Gimnazjum (niepubliczne) 0 

Technikum czteroletnie 9 45% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 3 15% 

Ogółem 20 100% 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 

Zdecydowaną większość ankietowanych respondentów zajmujących się doradztwem 

zawodowym stanowiły kobiety – 17 z 20 (85%). 

Badanie jakościowe potwierdza wniosek z badania ilościowego dotyczący feminizacji obszaru 

doradztwa zawodowego – w badanych szkołach i instytucjach wszyscy respondenci zajmujący 

się tą tematyką to kobiety.  
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4. Przedstawienie wyników badania 

 

4.1 Doradztwo zawodowe w szkołach – diagnoza powszechności, 

stałości i zakresu tematycznego działań doradztwa 

zawodowego w szkołach 

 

4.1.1 Charakterystyka doradztwa prowadzonego w szkole 

Cele i formy prowadzonego doradztwa w szkole 

W badaniu ilościowym CAPI w pytaniu o formy doradztwa zawodowego, które są stosowane 

w szkołach, z dziesięciu możliwych odpowiedzi (9 i opcje "inne"), respondenci wybrali średnio 

7.3 form, co oznacza, że szkoły objęte są szerokim spektrum form doradztwa zawodowego. 

Respondenci z gimnazjum wybrali średnio 6.1 form, respondenci z technikum – 7.8 i wszystkie 

trzy osoby z ZSZ wybrały 9 odpowiedzi, co oznacza, że stosują wszystkie możliwe formy 

doradztwa zawodowego. Generalnie 14 z 20 (70%) osób wybrało przynajmniej jedną z 

podanych form doradztwa zawodowego. 

Wykres 1. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi >100%). 

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

wybrać trzy najczęściej stosowane formy doradztwa. Przekazywanie uczniom informacji o rynku 
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pracy i możliwościach znalezienia pracy (wspomniane przez 60% respondentów), było 

najczęściej wybieraną odpowiedzią. 

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 – 90% 

2. Regularnie diagnozuje się możliwości psychofizyczne uczniów – 95% (19 z 20) 

3. Regularnie udziela się uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych – 95% 

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 – 100%. 

Ponadto 90% respondentów (18 z 20) korzysta ze wszystkich czterech metod, a pozostałe 2 

osoby – z trzech oraz jednej z wyżej wymienionych. Prowadzi to również do bardzo wysokiej 

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

Ze wszystkich 20 szkół w subregionie ostrołęckim znajdujących się w próbie, żadna nie posiada 

obecnie Szkolnego Ośrodka Kariery (), a dwie szkoły (technika) miały  w przeszłości. 

Tylko 15% wszystkich szkół (3 z 20) realizuje lub realizowała projekt finansowany ze źródeł 

zewnętrznych dotyczący doradztwa zawodowego (wszystkie 3 to technika). Projekty te 

związane były z zajęciami indywidualnymi służącymi rozpoznaniu potencjału ucznia (zajęcia 

rozwijające w wybranym kierunku kształcenia zawodowego) i zajęciami grupowymi w zakresie 

rozwoju osobistego uczniów (przygotowanie do egzaminów zawodowych). 

W gimnazjach, w których realizowane były wywiady indywidualne, doradztwo zawodowe 

prowadzone było w jednym przypadku przez osobę z zewnątrz i na lekcjach wychowawczych 

przez wychowawców, a w trzech pozostałych przez pracowników szkoły (nauczyciela pełniącego 

rolę szkolnego doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga szkolnego). Gimnazjum, które nie 

wyznaczyło żadnego z pracowników do realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jest 

niewielką szkołą zlokalizowaną w gminie wiejskiej. Według p.o. dyrektora, istnieje zagrożenie, 

że w przyszłym roku w tej szkole będzie tylko po jednej klasie w każdym roczniku. W innym 

badanym gimnazjum, również leżącym na terenie gminy wiejskiej, działa Szkolny Ośrodek 

Kariery, prowadzony przez wyznaczonego do tego zadania nauczyciela z przygotowaniem w tym 

kierunku. Szkoła prowadziła poza tym w przeszłości projekty, w których ujęte były między 

innymi zajęcia z doradztwa zawodowego. W kolejnym badanym gimnazjum położonym w 

gminie wiejskiej obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego powierzono pedagogowi 

szkolnemu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku w momencie badania sprawowała swoją 

funkcję od 3 miesięcy i nie prowadziła jeszcze żadnych zajęć z tego zakresu, ani w tej ani w 

żadnej innej szkole. Natomiast w gimnazjum ostrołęckim biorącym udział w badaniu 

jakościowym, doradztwo zawodowe w zakresie swych obowiązków ma psycholog szkolny. 

Celem doradztwa, prowadzonego zarówno przez pracowników szkoły (psychologa, pedagoga 

szkolnego czy nauczyciela), jak i osobę z zewnątrz, jest poznanie przez uczniów samych siebie, 

odkrycie swoich predyspozycji, umiejętności i zainteresowań oraz zapoznanie ze ścieżkami 

kształcenia i możliwościami zawodowymi, które otwierają się przed nimi. Uczniowie są 

zapoznawani z ofertą pobliskich szkół, zawodami, w jakich mogą się kształcić oraz systemem 

kształcenia ponadgimnazjalnego. 
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We wszystkich badanych gimnazjach prowadzone są przede wszystkim zajęcia grupowe (przy 

czym w gimnazjum, w którym doradztwem zawodowym zajmuje się pedagog szkolny, która nie 

prowadziła jeszcze tego typu zajęć, są to dopiero plany na następne półrocze), przeznaczone 

dla ostatnich klas gimnazjum. W szkole, w której prowadzony jest , zajęcia z doradztwa 

zawodowego wpisane są w siatkę zajęć klas trzecich i są obowiązkowe. Ochotnicze Hufce Pracy 

współpracują tylko z dwiema badanymi szkołami (w tym jedną z obszaru wiejskiego i jedną z 

Ostrołęki). Zajęcia indywidualne deklarują dwa gimnazja, w których doradztwo prowadzone jest 

przez pedagoga i psychologa szkolnego, czyli pracowników szkoły mających wyznaczone 

godziny konsultacji. Do dwóch z badanych gimnazjów (z gminy wiejskiej i Ostrołęki) 

przyjeżdżają przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z okolicy by przedstawić swoją ofertę. 

Dwie szkoły (ponownie z gminy wiejskiej i Ostrołęki) zabierają uczniów na Targi Szkół 

organizowane w Ostrołęce. Gimnazjum prowadzące  i szkoła z Ostrołęki organizują ponadto 

zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów, a  - dodatkowo - wycieczki zawodoznawcze. Dla 

klas nieobjętych zajęciami z doradztwa zawodowego w jednym z badanych gimnazjów 

przygotowywana jest gazetka ścienna, na której zamieszczane są informacje dotyczące różnych 

zawodów. W szkole, w której działa  realizowane były już dwa projekty finansowane ze środków 

unijnych, w ramach których prowadzono zajęcia m.in. z doradztwa zawodowego dla grupy 

uczniów z różnych klas. 

W badanych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych doradztwo zawodowe w 

większości przypadków (4 szkoły, w tym 3 z Ostrołęki i 1 z niewielkiego miasta) prowadzone 

jest przez nauczycieli pełniących rolę szkolnych doradców zawodowych, przy czym w szkole, w 

której działa  w tym roku osoba odpowiedzialna za doradztwo nie prowadzi już innych lekcji 

oprócz tych dotyczących doradztwa zawodowego. W pozostałych 2 szkołach 

ponadgimnazjalnych nauczyciele mają dodatkowe godziny przydzielone na doradztwo 

zawodowe i prowadzą wtedy zajęcia z doradztwa, a w przypadku jednej szkoły, doradztwo 

zawodowe ogranicza się do przekazywania informacji ze szkół wyższych uczniom i 

wychowawcom. W szkole zlokalizowanej w jednym z większych miast subregionu nie ma w 

ogóle osoby wyznaczonej do organizacji doradztwa zawodowego, a jedyny kontakt uczniów z 

doradcą zawodowym odbywa się raz w roku przy okazji wizyty przedstawiciela PUP. W obydwu 

szkołach, w których de facto nie jest prowadzone doradztwo zawodowe, jego elementy 

pojawiają się na godzinach wychowawczych czy w trakcie praktycznej nauki zawodu. 

W technikach i ZSZ głównym celem doradztwa zawodowego postawionym przez osoby 

prowadzące zajęcia z tego zakresu jest wskazanie uczniom kierunków dalszego rozwoju 

zawodowego, pomoc w wyborze satysfakcjonującej ścieżki edukacyjno-zawodowej, wskazanie 

możliwości, które przed nimi stoją np. poprzez omawianie zapotrzebowania lokalnego rynku 

pracy na pracowników czy możliwości dalszego kształcenia. Osoba prowadząca  w szkole 

ponadgimnazjalnej największy nacisk kładzie natomiast na rozwój osobowościowy swoich 

wychowanków i poznanie przez nich samych siebie, a także rozwinięcie w sobie przydatnych 

cech, takich jak na przykład asertywność. Nie mniej ważna jest też nauka tego, jak zachować 

się na rynku pracy, na który trafi wielu uczniów niedługo po szkole. 

W trzech badanych szkołach, w których doradztwo zawodowe przydzielone jest konkretnej 

osobie, prowadzone są zajęcia grupowe, najczęściej wtedy, gdy jest na lekcji potrzebne 

zastępstwo. Wszystkie trzy osoby prowadzące doradztwo są również otwarte, w miarę 

możliwości, na konsultacje indywidualne. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, choć w różnym 

zakresie, współpracują z urzędem pracy (Powiatowym Urzędem Pracy lub w jednym przypadku 

– Wojewódzkim Urzędem Pracy). Z OHP współpracę nawiązały już dwie z badanych szkół, a 



Rola doradztwa zawodowego 

 

10 

jedna ma zamiar podjąć taką współpracę w najbliższej przyszłości. W dwóch badanych szkołach 

zawodowych organizowane są imprezy typu dni biznesu, czy tydzień przedsiębiorczości, na 

które zapraszani są pracodawcy, przedstawiciele PUP, WUP lub OHP. W szkole, która nie 

prowadzi osobnych zajęć poświęconych tylko i wyłącznie doradztwu zawodowemu, uczniowie 

zabierani są na dni otwarte uczelni, a studenci odbywający praktyki w szkole, na godzinach 

wychowawczych opowiadają o kierunkach, na których studiują. 

Zarówno w gimnazjach, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych w większości przypadków 

wyznaczono osoby odpowiedzialne za organizację doradztwa zawodowego dla uczniów. W 

gimnazjach działania doradcze prowadzą osoby zajmujące różne funkcje w szkole – od 

nauczyciela, pedagoga szkolnego czy psychologa szkolnego, natomiast w badanych szkołach 

ponadgimnazjalnych doradztwo zawodowe powierzono we wszystkich przypadkach 

nauczycielom. Jest to o tyle ważne, że nauczyciele mają na doradztwo zawodowe wyznaczoną 

pewną (najczęściej niewielką) liczbę godzin, natomiast dla psychologa i pedagoga doradztwo 

zawodowe jest jednym z kilku obszarów, którym mają się zająć w trakcie swojej pracy (nie mają 

specjalnie wydzielonych godzin tylko i wyłącznie na zajęcia z doradztwa zawodowego). Celem 

doradztwa w gimnazjum jest przede wszystkim poznanie własnych predyspozycji, 

zainteresowań, a także możliwości dalszego kształcenia, natomiast uczniowie techników i 

zasadniczych szkół zawodowych zapoznawani są także z możliwymi kierunkami dalszego 

rozwoju zawodowego. Uczniowie gimnazjum mają na zajęciach z doradztwa zawodowego 

poznać samych siebie, żeby móc zdecydować, jaki profil dalszego kształcenia wybrać, natomiast 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przygotowywani są już do wejścia na rynek pracy – czy to 

poprzez informowanie ich o tym, jak mogą się dalej rozwijać zawodowo, bądź poprzez 

przekazanie im wiadomości na temat lokalnego rynku pracy, bądź poprzez psychiczne 

przygotowanie do wkroczenia ‘w dorosłe życie’. Tak w gimnazjach, jak i w szkołach 

ponadgimnazjalnych najczęściej prowadzone są zajęcia grupowe, ale tylko w jednym z 

badanych gimnazjów, w którym działa Szkolny Ośrodek Kariery, lekcje te wpisane są do planu 

lekcji, pozostałe odbywają się w momencie, gdy np. potrzebne jest zastępstwo. W szkołach 

ponadgimnazjalnych organizowane są imprezy poświęcone przedsiębiorczości i biznesowi, czego 

nie ma w żadnym z badanych gimnazjów. Ponadto szkoły zawodowe, w odróżnieniu od 

gimnazjów, współpracują z urzędami pracy. 
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Rysunek 1 Rodzaje prowadzonego doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 
subregionu ostrołęckiego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

 

Metody doradztwa zawodowego 

We wszystkich badanych gimnazjach odbywają się zajęcia grupowe – czy to będzie 

organizowany przez osobę z zewnątrz cykl spotkań z młodzieżą, czy prowadzone 

systematycznie zajęcia z doradcą zawodowym z SzOK wpisane do planu lekcji klas 

trzecich. Gimnazjum, w którym jest SzOK, oferuje uczniom wycieczki zawodoznawcze, a w 

innym badanym gimnazjum, raczej którym wychowawcy muszą zadbać o wprowadzenie 

elementów doradztwa, uczniowie są zabierani na dni otwarte uczelni. Gimnazjum prowadzące 

SZOK oraz inne badane gimnazjum organizują ponadto zajęcia z przedstawicielami różnych 

zawodów. W dwóch szkołach uczniowie zabierani są także na targi szkół. Natomiast w szkole, w 

której pieczę nad doradztwem zawodowym sprawuje psycholog szkolny, każdy uczeń może 

wybrać, czy chce uczestniczyć w zajęciach grupowych czy indywidualnych. Poza tym dla 

młodszych klas, które nie korzystają z zajęć grupowych lub indywidualnych z doradcą 

zawodowym, funkcjonuje w tej szkole gazetka ścienna i ma zostać zorganizowane spotkanie z 

wolontariuszem.  

We wszystkich gimnazjach, w których przeprowadzane było badanie jakościowe, uczniowie 

przechodzą różnego rodzaju testy dotyczące predyspozycji zawodowych i umiejętności. W tych 

szkołach, do których przychodzą na zajęcia osoby z zewnątrz można mówić o pogadankach. 

Natomiast szkolni doradcy zawodowi nie tylko prowadzą wykłady, lecz często zachęcają 

uczniów do włączania się w lekcję, przekształcając ją w swego rodzaju warsztaty, w czasie 

których prowadzone są rozmowy i ćwiczenia. W gimnazjum, w którym jest SzOK, 

prowadzone są lekcje multimedialne, na których uczniom wyświetlane są filmy np. 

dotyczące zawodów (filmy pozyskano z OHP). Doradca z SzOK angażuje uczniów również w 

prace przy tworzeniu albumu zawodów lub w projekty Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, takie jak założenie przez uczniów wirtualnego przedsiębiorstwa, dla którego 

Zajęcia grupowe podczas 
lekcji

Prelekcje przedstawicieli 
OHP, PUP

Zajęcia indywidualne z 
pedagogiem, psychologiem
lub doradcą zawodowym

Wizyty przedstawicieli szkół 
ponadgimnazjalnych (w 

gimnazjach)

Targi Szkół/dni otwarte 
uczelni wyższych

Zajęcia z przedstawicielami 
różnych zawodów/wycieczki 

zawodoznawcze

Gazetka ścienna nt. 
doradztwa zawodowego

Projekty unijne
Dni biznesu/Tydzieo 
przedsiębiorczości
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należy stworzyć budżet itp. Uczniowie gimnazjum, a którym działa SzOK zabierani są przez 

doradcę zawodowego do Gminnego Centrum Informacji, by skorzystać tam z programu 

komputerowego dotyczącego planowania kariery.  

Również w szkołach ponadgimnazjalnych wśród form doradztwa zawodowego 

przeważają zajęcia grupowe w klasach. W technikum, w którym brak jest jednej osoby 

odpowiedzialnej za organizację doradztwa zawodowego w szkole, elementy doradztwa 

prowadzone są na godzinach wychowawczych w klasach oraz podczas praktycznej nauki 

zawodu , a także, raz w roku, przez osobę z Urzędu Pracy zbiorczo dla wszystkich klas. 

Podobnie jest to zorganizowane również w innej szkole ponadgimnazjalnej, która co prawda ma 

osobę wyznaczoną do organizacji doradztwa zawodowego, ale jej rola ogranicza się do 

przekazywania informacji na temat uczelni wyższych, a główny ciężar doradztwa spada na 

wychowawców klas. Osoby wyznaczone do realizacji doradztwa zawodowego, które prowadzą w 

swoich szkołach zajęcia grupowe, mają również ofertę zajęć indywidualnych, z której mogą 

skorzystać zainteresowani tą formą doradztwa uczniowie. W dwóch przypadkach doradcy 

zawodowi prowadzą indywidualne zajęcia z doradztwa w ramach pomocy pedagogiczno-

psychologicznej dla uczniów. Doradca w szkole prowadzącej SzOK nie tylko prowadzi zajęcia 

grupowe i indywidualne, ale ma wyznaczone codziennie godziny konsultacji, w czasie których, a 

czasem na prośbę uczniów również po godzinach, przyjmuje kilkuosobowe grupki na 

indywidualne rozmowy. Poza tym doradca z SzOK zabiera uczniów na tzw. wycieczki po 

mieście, w czasie których pokazuje uczniom gdzie się mieszczą poszczególne urzędy lub jak 

ubiegać się o prawo jazdy. Dodatkowo w dwóch badanych szkołach ponadgimnazjalnych 

organizowane są Dni biznesu, Tydzień przedsiębiorczości lub konferencje dotyczące 

rynku pracy.  

Nauczyciele-wychowawcy, ale także nauczyciele pełniący funkcję doradców zawodowych w 

szkołach ponadgimnazjalnych, często nawiązują rozmowy z uczniami, zachęcają ich do 

dyskusji.  

(…) rozmawiamy o przyszłej karierze zawodowej, w ogóle o istniejących zawodach, jaki jest rynek 

pracy. [Nauczyciel/doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej] 

Doradcy starają się skłonić uczniów do aktywnego udziału w zajęciach poprzez angażowanie 

swoich podopiecznych w wypełnianie testów psychologicznych lub pracę przy 

komputerze (jeśli jest taka możliwość). W szkole, w której działa SzOK uczniowie wykonują 

różnego rodzaju ćwiczenia (np. dotyczące tworzenia map myśli), zabawy, oglądają filmy. 

Doradca z SzOK wykorzystuje komercyjny multimedialny pakiet zakupiony przez szkołę, w 

skład którego wchodzi m.in. serial oglądany przez uczniów na zajęciach, czy robione przez nich 

testy. Uczniowie w szkole, w której jest SzOK, w poprzednim roku szkolnym zaangażowani byli 

w projekt realizowany przez podmiot zewnętrzny, który zakładał m.in. zajęcia z 

doradztwa zawodowego. Natomiast w szkole, w której zajęcia z doradztwa prowadzone są 

głównie przez wychowawców poszczególnych klas, osoba odpowiedzialna za koordynację 

doradztwa zawodowego zajmuje się rozpowszechnianiem ulotek i informatorów pozyskanych 

ze szkół wyższych oraz wieszaniu plakatów związanych ze szkolnictwem wyższym. Ponadto, 

osoby z zewnątrz, np. pracownicy z PUP, zapraszani są do szkół ponadgimnazjalnych na 

pogadanki. 
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Zakres tematyczny zajęć z doradztwa zawodowego 

We wszystkich badanych gimnazjach, bez względu na to czy zajęcia z doradztwa 

prowadzone są przez osobę z zewnątrz, psychologa, pedagoga szkolnego czy nauczyciela z 

prowadzącego zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, nacisk tematyczny położony jest 

przede wszystkim na poznanie przez uczniów swoich predyspozycji, zainteresowań, 

umiejętności w powiązaniu z przedstawianiem młodzieży oferty edukacyjno-

zawodowej, często z najbliższej okolicy. Doradcy zawodowi chętnie korzystają z 

ogólnodostępnych testów psychologicznych, by umożliwić uczniom lepsze poznanie samych 

siebie. Gimnazjalistom przedstawiana jest też oferta edukacyjna i wyjaśniane jest, co się wiąże z 

wyborem konkretnej szkoły, jakie należy mieć predyspozycje, by tam się uczyć oraz jakie 

perspektywy ma jej absolwent. Doradcy zapoznają też uczniów z zawodami, które uczniowie 

mogą wykonywać lub którymi są zainteresowani. W jednym z gimnazjów uczniowie ostatniej 

klasy ćwiczyli nawet pisanie CV i listów motywacyjnych. 

Natomiast nauczyciele pełniący funkcję doradców w szkołach ponadgimnazjalnych 

przekazują uczniom informacje dotyczące przede wszystkim możliwości dalszego 

kształcenia się, informują o ofertach szkół wyższych, uczelniach oraz o sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. W trzech szkołach ponadgimnazjalnych, w których do doradztwa 

zawodowego przykłada się większą wagę, na zajęciach doradcy starają się pomóc uczniom w 

poznaniu samych siebie, np. poprzez badanie profili zainteresowań, predyspozycji zawodowych, 

typów osobowości. Doradcy w szkołach zapoznają też uczniów z dokumentami aplikacyjnymi, 

takimi jak CV czy list motywacyjny, i ćwiczą z nimi ich przygotowanie. W jednym z techników 

uczniowie wykazali duże zainteresowanie zajęciami dotyczącymi praktycznej strony zakładania 

działalności gospodarczej i pozyskania na to zewnętrznych środków.  

W dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, w których nie ma osobnych zajęć z doradztwa 

zawodowego, pracownik PUP, na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu z uczniami, 

opowiada o sytuacji na lokalnym rynku pracy i zapotrzebowaniu na specjalistów w konkretnych 

zawodach. 

 

Identyfikacja różnic dotyczących metodyki pracy z uczniami różnych typów szkół 

Analiza wywiadów indywidualnych z doradcami zawodowymi w szkołach wykazała, że w 

gimnazjach, w porównaniu do szkół ponadgimnazjalnych, większy nacisk na 

zajęciach z doradztwa zawodowego położony jest na poznanie przez uczniów 

swoich predyspozycji, zainteresowań, umiejętności. Dla gimnazjalistów określenie 

kierunku swoich zainteresowań oraz wrodzonych zdolności jest o tyle ważniejsze, że przed nimi 

stoją jeszcze najważniejsze wybory kierunku kształcenia, które uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych mają już za sobą. Zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie techników czy 

zasadniczych szkół zawodowych, są informowani o możliwościach dalszego kształcenia. 

Gimnazjalistów informuje się bardziej ogólnie o zawodach i związanych z nimi ścieżkach 

kształcenia, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiadują się bardziej 

szczegółowych informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, poszukiwanych zawodach 

itp. Uczniom techników i zasadniczych szkół zawodowych doradcy przekazują wiedzę dotyczącą 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych, o czym była mowa na zajęciach tylko w jednym z 

badanych gimnazjów. W jednej szkole ponadgimnazjalnej uczniowie dowiadywali się o 
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zakładaniu własnej działalności gospodarczej, który to temat nie był obecny w żadnym z 

gimnazjów. 

Tak w gimnazjach, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych najczęstszą formą doradztwa są zajęcia 

grupowe, a w niektórych szkołach, które zatrudniają osoby do spraw doradztwa zawodowego, 

dodatkowo uczniowie mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcą. Gimnazjaliści 

zabierani są na targi szkół, organizowane są dla nich zajęcia z przedstawicielami różnych 

zawodów oraz wycieczki zawodoznawcze. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych można się 

spotkać z organizacją dni biznesu, tygodnia przedsiębiorczości, czy konferencji związanych z 

tematyką rynku pracy. 

Nie ma większych różnic w metodach realizacji doradztwa zawodowego między 

gimnazjami a szkołami ponadgimnazjalnymi. Najczęściej wykorzystywanymi metodami są 

rozmowy, testy psychologiczne, spotkania z osobami z zewnątrz. Rysuje się natomiast 

wyraźna różnica w metodyce między szkołami, które posiadają SzOK, a takimi, w 

których on nie funkcjonuje. Szkoły, w których działa SzOK oferują uczniom bardziej 

zróżnicowane metody doradztwa zawodowego niż szkoły bez SzOKu. Doradcy z SzOKu 

wykorzystują pomoce multimedialne i angażują uczniów w projekty. 

Jeśli zaś chodzi o różnice w prowadzeniu doradztwa w różnych klasach gimnazjum, to 

w badanych gimnazjach zajęcia z doradztwa zawodowego obecnie prowadzone są jedynie dla 

uczniów ostatnich klas. W szkole prowadzącej SzOK doradca zawodowy miał jednak w 

poprzednich latach zajęcia również z uczniami z niższych klas, w których przeprowadzał głównie 

lekcje dotyczące poznawania samego siebie, natomiast w starszych klasach tematyka zajęć 

obejmowała poznawanie systemu szkół ponadgimnazjalnych, zawodów, pisanie dokumentów 

aplikacyjnych. Doradca z SzOK twierdzi również, że nie ma różnicy w formach prowadzenia 

zajęć między uczniami z różnych klas. Natomiast w innym gimnazjum doradca zawodowy 

przeprowadził ankietę wśród uczniów na temat zainteresowania tematami, które mogą być 

poruszane na zajęciach z doradztwa zawodowego, z której wynikało, że klasy pierwsze nie są w 

ogóle zainteresowane doradztwem zawodowym. Z tego względu doradca w tej szkole dla klas 

niższych prowadzi ‘gazetkę ścienną’ na temat zawodów oraz planuje zajęcia nt. wolontariatu 

prowadzone przez zaproszonego wolontariusza.  

Również w szkołach ponadgimnazjalnych trudność w porównaniu tematyki czy form 

prowadzenia zajęć między różnymi poziomami nauczania wynika z tego, że w 

większości badanych szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z doradztwa prowadzone są 

tylko dla ostatnich klas techników i ZSZ. Jedna z nauczycielek prowadząca doradztwo 

zawodowe od ubiegłego roku szkolnego, kiedy to doradztwo polegało na konsultacjach 

indywidualnych z uczniami z różnych klas zainteresowanymi problematyką, a teraz prowadzi 

głównie zajęcia grupowe w ostatnich klasach, twierdzi, że w klasach młodszych skupia się na 

umożliwieniu uczniom lepszego poznania samych siebie, natomiast w ostatnich klasach 

pokazaniu możliwości dalszego kształcenia. Doradca z SzOK w szkole ponadgimnazjalnej na 

swoich zajęciach z klasami na różnych poziomach nauczania omawia podobną tematykę, lecz z 

każdym rokiem pogłębiając temat. 

Tak, jak na początku im pokazuję, jak wygląda w pierwszej klasie też CV, bo to muszą wiedzieć, 

list motywacyjny. A w drugiej klasie już im pokazuję różne rodzaje, jakie są CV. W trzeciej 

pokazuję im już CV, jakie jest w języku angielskim, (…) jak trzeba opisać, jak wszystko po kolei 

musi być zawarte. Gdzie pogrubić czcionkę, gdzie kolor dać. [Doradca zawodowy w SZOK w 

szkole ponadgimnazjalnej] 
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W szkole ponadgimnazjalnej, w której funkcjonuje SZOK, nieco inne zagadnienia poruszane są z 

uczniami technikum, a inne z uczniami zasadniczej szkoły zawodowej. Różnica tkwi w trudności 

zagadnień, ich stopniu złożoności. Przykładowe tematy zajęć dla technikum: „kształcenie 

postaw przedsiębiorczych”, „twórcze rozwiązywanie problemów”, „informacja edukacyjna”, 

„planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej”, „czynniki kształtujące postawę przedsiębiorczą”, 

„cechy osobowości i zachowania”, „informacje edukacyjne”, „cele kształcenia”, „określenie 

zainteresowań przydatnych do właściwego kierunku dalszego kształcenia”, „poznanie systemu 

edukacyjnego w Polsce”, „poznanie zawodów przyszłości”, „poznanie możliwości kontynuowania 

nauki po szkole gimnazjalnej w Polsce”. Przykładowe tematy zajęć dla uczniów szkoły 

zawodowej: „poznaj samego siebie”, „zawody a miejsce pracy”, „asertywność”, „umiejętność 

otwartego wdrażania własnego zdania”, „podstawowe umiejętności społeczne”, „radzenie sobie 

ze stresem”, „jak osiągnąć sukces”. 

Podsumowując, największe różnice w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego 

zaobserwowano w tematyce i ukierunkowaniu doradztwa między gimnazjami i szkołami 

ponadgimnazjalnymi. Nie jest możliwe natomiast stwierdzenie różnic w doradztwie zawodowym 

dla uczniów na różnych poziomach nauczania ze względu na to, że w większości badanych szkół 

zajęcia te prowadzone są wyłącznie dla ostatnich klas, a doświadczenia doradców z poprzednich 

lat są niewielkie. 

 

Czas realizacji zajęć z doradztwa zawodowego 

W rozmowach z doradcami zawodowymi w szkole poruszano też kwestię ilości czasu 

poświęconego na realizację zajęć z doradztwa zawodowego oraz ich częstości. W gimnazjach, 

w których zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są przez psychologa lub pedagoga 

szkolnego, osoby zatrudnione na tych stanowiskach muszą swój czas w pracy dzielić między 

zajęcia związane z doradztwem zawodowym oraz inne obowiązki wynikające z pełnionej przez 

nie w szkole funkcji, np. w przypadku psychologa jest to 10 godzin tygodniowo. W szkole, w 

której nie ma osoby odpowiedzialnej za prowadzenie doradztwa zawodowego, lecz w tamtym 

roku osoba z zewnątrz prowadziła takie zajęcia, zajęły one ok. 8 godzin lekcyjnych w całym 

roku. Natomiast w gimnazjum, w którym funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, lekcje doradztwa 

zawodowego wpisane są na stałe do siatki zajęć i każda klasa trzecia uczęszcza na nie dwa razy 

w miesiącu. 

(…) mamy zajęcia w ogóle ustalone godzinowo. W trzecich klasach, co piątek, na siódmej 

godzinie lekcyjnej, są prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego. (…) trzecie klasy mają 

zajęcia dwa razy w miesiącu. Mamy dwie klasy trzecie, więc co dwa tygodnie doradztwo ma jedna 

klasa. Raz zajęcia ma jedna, raz druga klasa. [Doradca zawodowy w SZOK w gimnazjum] 

W szkołach ponadgimnazjalnych, w których pracują osoby wyznaczone do prowadzenia 

doradztwa zawodowego dla uczniów, liczba godzin doradztwa jest bardzo zróżnicowana – w 1 

ze szkół jest to 30 godzin doradztwa na cały rok dla technikum i liceum profilowanego, w 

drugiej szkole – 19 godzin na rok (pół godziny tygodniowo) dla uczniów technikum i zasadniczej 

szkoły zawodowej, a w przypadku szkoły, w której działa Szkolny Ośrodek Kariery, doradca 

zawodowy pracuje codziennie przez 4,5 lub 5,5 godzin, w trakcie których może przeprowadzić 

lekcje z tego zakresu. We wszystkich tych szkołach zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają 

się ad hoc, w momencie, gdy pojawia się ‘okienko’, czyli wtedy, gdy potrzebne jest na lekcji 

zastępstwo. W jednym z techników raz na rok do szkoły jest zapraszany pracownik PUP i na sali 
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gimnastycznej wygłasza prelekcję na temat rynku pracy dla uczniów z różnych klas i ich 

rodziców.  

 

Adresaci doradztwa zawodowego 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjach prowadzone są tylko dla ostatnich, 

trzecich klas. W jednej ze szkół dla młodszych klas przeznaczona jest ‘gazetka ścienna’ 

prezentująca informacje o zawodach oraz doradca zawodowy organizuje dla nich spotkanie z 

osobą zajmującą się wolontariatem. W gimnazjum, w którym działa SzOK przez 3 lata 

prowadzony był projekt unijny, w ramach którego odbywały się zajęcia z przedsiębiorczości, 

powiązanej z doradztwem zawodowym. W zajęciach takich uczestniczyła raz w miesiącu 15-

osobowa grupa uczniów z różnych klas. 

W odróżnieniu od gimnazjów, które oferują doradztwo jedynie uczniom ostatnich klas, niektóre 

szkoły ponadgimnazjalne obejmują nim również uczniów z młodszych roczników. W 

szkole ponadgimnazjalnej, w której funkcjonuje SzOK, zajęciami doradczymi objęte są wszystkie 

klasy – od pierwszej do ostatniej i są to zajęcia odbywające się nieregularnie, lecz kilka razy w 

roku, ponadto uczniowie mogą przychodzić do doradcy na konsultacje indywidualne lub w 

małych grupkach. Szkoła, która oferuje uczniom raz w roku spotkanie z pracownikiem PUP, 

zaprasza na nie uczniów wszystkich klas. W drugiej szkole, w której nie ma regularnych bądź 

nieregularnych zajęć doradczych, funkcjonuje gazetka ścienna, do której dostęp mają wszyscy 

uczniowie oraz organizowane są spotkania ze studentami odbywającymi praktykę w szkole na 

temat uczelni, na której studiują.  

 

Diagnoza wewnętrznej współpracy psychologów, pedagogów, doradców 

zawodowych i innych specjalistów włączonych w działania doradcze w szkole 

Spośród wszystkich szkół badanych w ramach CAPI w 60% (12 z 20) pracuje więcej 

niż jeden pracownik zajmujący się sprawami doradztwa zawodowego. 11 z tych 12 

(92%) współpracuje z pozostałym personelem szkoły w zakresie doradztwa zawodowego w 

codziennej pracy. We wszystkich przypadkach współpraca dotyczy wymiany informacji oraz 

organizacji zajęć i spotkań. 

Wewnątrzszkolna współpraca jest również bardzo wysoko oceniana – 10 z 11 doradców 

szkolnych twierdzi, że jest to bardzo dobra współpraca (91%) i jeden – że jest dobra. To 

prowadzi do wysokiej średniej oceny (4.9 z 5) tej współpracy. 

W każdym z gimnazjów, w których przeprowadzane były wywiady indywidualne, 

sytuacja dotycząca doradztwa zawodowego jest inna, co wpływa również na odmienny 

stan wewnętrznej współpracy między pracownikami szkoły zajmującymi się doradztwem. We 

wszystkich gimnazjach za doradztwo zawodowe odpowiedzialni są między innymi wychowawcy 

poszczególnych klas, a w dwóch z nich również nauczyciele prowadzący lekcje wiedzy o 

społeczeństwie (chodzi o np. ogólne informacje nt. sytuacji gospodarczej). W jednym z 

gimnazjów brak jest współpracy między psychologiem zajmującym się doradztwem zawodowym 

w szkole, a wychowawcami klas, którzy zabierają tylko swoich wychowanków na targi szkół. W 

gimnazjum, w którym do prowadzenia doradztwa zawodowego przygotowuje się pedagog 

szkolny za wcześnie jeszcze by mówić o jakiejkolwiek współpracy, lecz pedagog ma w planach 

wspomóc wychowawców w ich zajęciach z doradztwa. W szkole, do której raz na rok przychodzi 
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na zajęcia z doradztwa osoba z zewnątrz, brak współpracy – każdy z wychowawców oraz 

nauczyciele WOS-u realizują swoje zajęcia bez konsultacji z innymi. W gimnazjum, w którym 

działa SzOK, doradca zawodowy ustala nieformalnie z wychowawcami i nauczycielem WOS-u, 

podział tematów z tego obszaru, by nie powtarzać tych samych kwestii na różnych zajęciach z 

tą samą klasą. 

Również w każdej z badanych szkół ponadgimnazjalnych sytuacja dotycząca 

doradztwa zawodowego wygląda nieco odmiennie, jednakże oprócz jednego z 

technikum, w żadnej z tych szkół nie ma współpracy między pracownikami szkoły, 

którzy w jakimś stopniu zajmują się doradztwem. W szkole, która prowadzi SzOK, jedyną 

osobą odpowiedzialną za doradztwo zawodowe jest doradca ze Szkolnego Ośrodka Kariery, 

który zajmuje się zajęciami grupowymi odbywającymi się na lekcjach oraz prowadzi zajęcia 

indywidualne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W jednym z techników 

nauczyciel zajmujący się dodatkowo doradztwem zawodowym współpracuje zarówno z 

wychowawcami klas, jak i pedagogiem szkolnym, który wskazuje uczniów wymagających 

szczególnej pomocy. 

Jak widać współpraca między różnymi pracownikami szkoły włączonymi w jakimś stopniu w 

działania z zakresu doradztwa zawodowego tak w szkołach gimnazjalnych, jak i 

ponadgimnazjalnych, nie jest sprawą oczywistą i raczej zależy od konkretnych osób niż wynika z 

wypracowanego w szkole wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego. 

 

4.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system doradztwa 

zawodowego a działaniami doradztwa zawodowego prowadzonymi przez 

zewnętrznych doradców  

Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i 

Młodzieżowych Centrach Kariery Ochotniczych Hufców Pracy to osoby z wykształceniem 

pozwalającym na pracę na stanowisku doradcy zawodowego. Zajęcia z doradztwa zawodowego 

w jednostkach OHP obejmują szerokie spektrum zagadnień, od samopoznania, przez 

poznawanie zawodów, z uwzględnieniem realiów panujących na lokalnym i regionalnym rynku 

pracy, przedsiębiorczość (zakładanie własnej firmy), przygotowanie do funkcjonowania na rynku 

pracy oraz przygotowanie do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej. Jednostki OHP 

prowadzą zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne konsultacje. Zajęcia grupowe dzielą się 

na krótsze (grupowa informacja zawodowa trwająca ok. 2 godzin) i dłuższe (warsztaty trwające 

4 godziny). Doradcy zawodowi z OHP dysponują dużą liczbą materiałów szkoleniowych, filmami 

i pomocami dydaktycznymi, które pozwalają im na prowadzenie zajęć z doradztwa, zarówno w 

szkole, jak i w prowadzonym przez OHP projekcie dotyczącym tego zakresu. Jeden z doradców 

z OHP wspiera materiałami, którymi się posługuje w swojej pracy, również zainteresowanych 

tym pedagogów szkolnych. 

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych pracują natomiast pedagodzy 

i psycholodzy, z których tylko niektórzy mają kwalifikacje doradcy zawodowego. Pedagog z 

badanej poradni pedagogiczno-psychologicznej uczestniczy w szkoleniach dotyczących 

doradztwa zawodowego, korzysta z oferty KOWEZiU w tym względzie, tak samo jak inni 

pracownicy kierowanego przez niego działu doradztwa zawodowego w poradni. Psycholog z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w ostatnich miesiącach nie brał udziału w żadnych 

szkoleniach w tym zakresie, jednak we wcześniejszym okresie bardziej intensywnie się 
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dokształcał. Zajęcia realizowane przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych 

skupiają się na diagnozie preferencji, zainteresowań, temperamentu uczniów oraz omówieniu 

czynników wyboru zawodów, ponieważ są to zajęcia prowadzone przez psychologów i 

pedagogów, koncentrują się na psychologicznej stronie doradztwa zawodowego. Pracownicy 

poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzą zajęcia grupowe (jednogodzinne warsztaty) 

oraz oferują porady indywidualne. W swojej pracy korzystają głównie z testów 

psychologicznych, ale też scenariuszy zajęć i innych materiałów wydawanych przez KOWEZiU. 

W szkołach od psychologów i pedagogów szkolnych, którzy w zakresie swoim obowiązków 

mają zajęcia z doradztwa zawodowego, nie wymaga się dodatkowego wykształcenia 

związanego z tym obszarem, natomiast wszyscy nauczyciele zajmujący się tym tematem 

ukończyli dodatkowo studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Osoby pełniące funkcję 

doradców zawodowych w gimnazjach, które mają wykształcenie psychologiczne czy 

pedagogiczne, albo uczestniczą w szkoleniach dokształcających albo mają taki zamiar, ze 

względu na konieczność zapoznania się z nowym dla nich obszarem doradztwa zawodowego, 

natomiast nauczyciele zajmujący się doradztwem (z wyjątkiem prowadzących SzOK, którzy 

intensywniej w porównaniu do pozostałych doradców dokształcają się) nie korzystają w 

większości z oferty szkoleniowej, lecz zdobywają nową wiedzę w ramach samokształcenia. W 

szkołach, gdzie prowadzone jest doradztwo zawodowe, doradcy wychodzą od preferencji i 

zainteresowań uczniów, by potem zapoznać ich z możliwościami dalszej edukacji czy pracy. 

Zakres tematyczny zajęć w szkołach jest zatem zbliżony do szerokiego zakresu tematycznego 

realizowanego przez doradców z OHP. Z racji tego, że doradcy szkolni funkcjonują w ramach 

szkół, ich oferta dla uczniów może być szersza niż tylko zajęcia grupowe (najczęściej 

wykorzystywana forma) i indywidualne (dostępne nie we wszystkich szkołach), obejmując 

również wycieczki zawodoznawcze, czy udział bądź organizację imprez, na których szkoły 

(ponadgimnazjalne lub wyższe) prezentują swoją ofertę, lub dni przedsiębiorczości, biznesu, 

prowadzenie gazetek ściennych, zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów. Nauczyciele 

często wykorzystują ogólnodostępne testy, ponieważ nie są uprawnieni do wykonywania testów 

psychologicznych, materiały pozyskane z internetu, literatury fachowej, czasopism czy szkoleń. 

Ani doradcy zawodowi z OHP, ani pracownicy poradni, nie wskazywali na trudności z 

pozyskaniem materiałów, co często pojawiało się w wypowiedziach doradców szkolnych. 

Niektórzy doradcy szkolni wykorzystują jednak materiały, które pozwalają na ciągłą pracę z 

uczniem (osobiste portfolio kariery, karty kariery), czego z racji doraźnych formy prowadzonych 

zajęć nie mogą robić doradcy z OHP i poradni. 

 

4.1.3 Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy2, w tym w szczególności dotyczących egzaminów zawodowych 

Tylko w 2 z 20 szkół (10%) badanych w trakcie CAPI respondenci zgodzili się, że zmieniły 

się warunki pracy doradców zawodowych w związku z ostatnią reformą edukacji. Uznali oni, że 

te zmiany przyczyniły do poprawy jakości doradztwa zawodowego. 

                                                
2
Rozporządzenie 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 szkołach objętych badaniem jakościowym, nowelizacja dotycząca egzaminów 

zawodowych nie wpłynęła natomiast na zmianę działań doradczych, w szczególności ze względu 

na to, że działania te prowadzone są od niedawna. 

 

4.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w 

szkołach 

 

4.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Połowa badanych w CAPI respondentów to nauczyciele prowadzący doradztwo zawodowe 

(65%).  

Wykres 2. Zawód respondenta 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 

40% szkół nie ma żadnych innych specjalistów doradztwa zawodowego poza badaną osobą – 

12 z 20 szkół zatrudnia więcej niż jedną osobę zajmującą się doradztwem (60%). 

Podsumowując, szkoły mają od 1 do 22 osób zajmujących się doradztwem zawodowym, a 

średnia dla jednej szkoły wynosi 4 osoby. Maksymalnie szkoła zatrudnia do 20 nauczycieli 

prowadzących dodatkowo doradztwo zawodowe, ale tylko do dwóch psychologów i do trzech 

pedagogów szkolnych. 

Tylko 25% respondentów (5 z 20) posiada formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego. Tylko 2 z 9 doradców ze zbadanych technikum i nikt w ZSZ nie ma 

takiego dyplomu, podczas gdy 38% doradców ze szkół gimnazjalnych posiada takie kwalifikacje 

(3 z 8). 
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Wykres 3. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swoich kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 

85% respondentów podnosi swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego (17 z 20). 

Ogólnie rzecz biorąc, 60% osób z oficjalnymi kwalifikacjami systematycznie je poprawia. 93% 

osób, które nie mają formalnych kwalifikacji, chce podnieść swoje kompetencje i tylko jedna 

osoba (7%) nie posiada dyplomu w tej dziedzinie i nie jest skłonna do jego uzyskania. 

3 z 5 doradców, którzy mają oficjalne kwalifikacje, posiada dyplom studiów podyplomowych z 

zakresu doradztwa zawodowego (60%), a po jednym ma dyplom studiów magisterskich i kurs 

kwalifikacyjny z zakresu doradztwa zawodowego. 

Średnia długość czasu zajmowania się doradztwem zawodowym w całej karierze zawodowej to 

8 lat i 7 miesięcy (z zakresem odpowiedzi od 0,3 do 30 lat). W placówce oświatowej, w której 

obecnie pracują respondenci, zakres doświadczenia rozciąga się od zero do 24 lat, a średnio 

respondenci pracują w obecnej placówce 7 lat i 4 miesiące w obszarze doradztwa zawodowego. 

Wykres 4. Jak długo respondent zajmuje się doradztwem zawodowym 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 
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Rysunek 2 Wykształcenie doradców zawodowych 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

W objętych badaniem jakościowym gimnazjach rolę doradców zawodowych pełnią 

pedagog i psycholog szkolny, którzy wykonują zadania z tego zakresu w ramach swoich 

podstawowych obowiązków oraz nauczyciel, który jeszcze w trakcie studiów zdobył 

kwalifikacje doradcy zawodowego i przejął zajęcia doradcze w SzOK po pedagogu. 

Spośród osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w badanych gimnazjach, tylko 

nauczyciel (polonista) odpowiedzialny za SzOK ukończył studia podyplomowe z doradztwa 

zawodowego. Pedagog będący na zastępstwie (pracujący w gimnazjum od 3 miesięcy w 

momencie badania) nie posiada dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z tego zakresu, 

lecz dopiero ma zamiar dokształcać się w tym temacie. Natomiast psycholog odbył e-

learningowy kurs z podstaw doradztwa zawodowego oraz szuka informacji w różnego rodzaju 

źródłach – książkach, gazetach, Internecie.  

Żadna z osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjach nie prowadziła 

przed podjęciem pracy w badanych szkołach podobnych zajęć. Nauczyciel z SzOK zajmuje się 

doradztwem od 5 lat, a psycholog 2 lata z przerwą na półroczne zwolnienie.  

W badanych szkołach ponadgimnazjalnych, w których wyznaczono osobę do zajmowania 

się doradztwem zawodowym, doradcami są bez wyjątku nauczyciele – przedmiotów 

zawodowych, przedmiotów ekonomiczno-informatycznych, przedsiębiorczości oraz nauczyciel 

rosyjskiego, który jednak nie prowadzi zajęć z doradztwa, zajmuje się tylko dystrybucją 

informacji dotyczących szkół wyższych. Nauczyciele – doradcy zawodowi - ukończyli studia z 

zakresu doradztwa zawodowego, przy czym w dwóch przypadkach były to studia podyplomowe, 

a w jednym doradztwo zawodowe z pedagogiką na akademii pedagogicznej w ramach studiów 

magisterskich. Doradca z SzOKu, poza zajęciami dotyczącymi doradztwa zawodowego, nie 

prowadzi innego rodzaju lekcji, natomiast pozostali doradcy mają zajęcia z przedmiotów, 

którymi się zajmują. Z powyższej analizy wynika, że od szkolnych doradców zawodowych 

wymaga się wykształcenia w tym kierunku jedynie, jeśli są nauczycielami, natomiast pedagog i 

psycholog szkolny mogą pełnić tę funkcję bez dodatkowych kwalifikacji. 

W badanych szkołach ponadgimnazjalnych najdłużej doradztwem zawodowym zajmuje się 

doradca z SzOK-u – trzeci rok, pozostali – od tego roku i od 2 lat. Żadna z tych osób wcześniej 

nie prowadziła tego typu zajęć w innych szkołach. Doradztwo zawodowe w szkołach, tak 

gimnazjach, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych, obecne jest od niewielu lat, a dla większości 
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osób, z którymi przeprowadzono wywiady w tym badaniu, jest to pierwsza praca, w związku z 

czym nie można mówić o wcześniejszym doświadczeniu w doradztwie edukacyjno-zawodowym. 

Nauczyciele pracujący w szkołach ponadgimnazjalnych, którzy podjęli się prowadzenia zajęć z 

doradztwa zawodowego, czynili to na różnych etapach kariery i z różnych powodów. Nauczyciel, 

który zajmuje się w szkole jedynie udostępnianiem informacji na temat szkół wyższych, został 

do tego zadania wyznaczony odgórnie,  

bo ktoś musiał się tym zająć. [szkolny doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej] 

Nauczyciel z technikum, po dwóch latach pracy w tej szkole, podjął studia podyplomowe z 

zakresu doradztwa zawodowego, ze względu na plan utworzenia SzOK-u w szkole, jednakże do 

utworzenia Ośrodka nie doszło. Natomiast nauczyciel, który prowadził przedmiot dotyczący 

technik prac biurowych, uczył na nim młodzież m.in. tworzenia dokumentów aplikacyjnych, co 

sprzyjało nawiązywaniu z uczniami rozmów o planach zawodowych i skłoniło go do podjęcia 

studiów w tym zakresie, a potem prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. W szkole, w 

której funkcjonował SzOK, nauczyciel, który obecnie prowadzi w ramach niego zajęcia z 

doradztwa zawodowego, skończył doradztwo zawodowe z pedagogiką i przejął tę funkcję po 

poprzednim doradcy. 

Jak opisano wyżej, 85% respondentów CAPI podnosi swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa 

zawodowego. Z nich prawie wszyscy respondenci podejmują jakieś formy samokształcenia w 

oparciu o materiały drukowane i internetowe (15 z 17) oraz biorą udział w kursach lub 

szkoleniach organizowanych przez inne instytucje (16 z 17). 

Wykres 5. 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=17 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

Formy doskonalenia zawodowego często nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami. 

65% respondentów finansuje swoje doszkalanie przez szkoły, a dwie osoby pokrywają swoje 

koszty samodzielnie. 
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Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w gimnazjach, pośród których 

przeprowadzane było badanie jakościowe, dokształcają się na szkoleniach lub mają 

taki zamiar. Duży nacisk kładą również na samokształcenie wykorzystując zasoby internetu, 

literaturę fachową, czy kwartalnik „Doradca zawodowy”. Psycholog odpowiedzialny już drugi rok 

w gimnazjum za doradztwo zawodowe odbył dotąd jedno bezpłatne szkolenie e-learningowe na 

temat podstaw prowadzenia doradztwa zawodowego. Pedagog, który od 3 miesięcy pracuje na 

zastępstwie, jeszcze nie orientował się w możliwościach szkolenia w tym zakresie, jego plany 

obejmują jak dotąd jedynie samokształcenie. Nauczyciel realizujący zajęcia z doradztwa w 

ramach SzOK jeździ na szkolenia 2-3 razy w roku i sam je finansuje. Doradcy uważają, że oferta 

szkoleniowa jest dostępna, lecz oferowane szkolenia organizowane są najczęściej poza 

Ostrołęką (np. w Warszawie) oraz są dość kosztowne, tym bardziej, że raczej nie mogą liczyć na 

dofinansowanie z budżetu szkoły. 

Nauczyciele pełniący funkcje doradców zawodowych w szkołach 

ponadgimnazjalnych w większości nie korzystają ze szkoleń tłumacząc to np. brakiem 

czasu lub sposobem układania budżetu szkoły (szkolenia trzeba zgłaszać we wrześniu). Jeden 

doradca ma w planie skorzystanie ze szkolenia e-learningowego. Nauczyciele samokształcą się 

korzystając m.in. z publikacji KOWEZIU, co potwierdza wyniki badania CAPI. Najwięcej uwagi 

dokształcaniu się poświęca doradca zawodowy prowadzący SzOK, który bardzo często jeździ na 

szkolenia, uczestniczy w projektach, by pozyskać wiedzę, nowe umiejętności i materiały na 

zajęcia z doradztwa zawodowego. 

Analiza materiału ilościowego wykazała, że najczęściej stosowane materiały 

poprawiające wiedzę i umiejętności doradców zawodowych to przedstawione na 

wykresie poniżej - głównie materiały Ochotniczego Hufca Pracy i materiały KOWEZiU. 

Wykres 6. 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=17 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

Osoby pełniące role doradców zawodowych w gimnazjach, z którymi 

przeprowadzane były wywiady indywidualne, korzystają ze zróżnicowanych źródeł, 

z których czerpią materiały do przygotowywania lekcji – np. z internetu, z którego 

można ściągnąć przewodnik po zawodach, czy ogólnodostępne testy; z czasopism takich jak 

specjalistyczny kwartalnik „Doradca zawodowy”, czy młodzieżowy „Wiktor”; z książek; ale też 
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ze szkoleń. Ze szkolenia e-learningowego odbytego w tym roku jeden z doradców pozyskał 

tzw. ‘karty kariery’, które obecnie wykorzystuje w pracy z uczniami. W takich kartach zawarte są 

informacje na temat pracy indywidualnej z uczeniem np. wyniki testów, informacje o samym 

uczniu (średnia ocen, rozważany zawód, z jakich przedmiotów ma najlepsze oceny itd.). 

Podobnym narzędziem posługuje się nauczyciel prowadzący w gimnazjum Szkolny Ośrodek 

Kariery. Dzięki Gminnemu Centrum Informacji uczniowie tego gimnazjum już od 4 lat mogą 

korzystać z narzędzia, jakim jest ‘osobiste portfolio kariery’, w którym każdy uczeń może 

gromadzić informacje na temat swoich zainteresowań, możliwości, umiejętności, przeprowadzić 

symulację osiągania wybranego zawodu, zbierać wypełnione przez siebie CV i listy 

motywacyjne. Nauczyciel z SzOK był na szkoleniu dotyczącym komercyjnego pakietu 

multimedialnego do prowadzenia doradztwa zawodowego i wyraził nim duże zainteresowanie, 

jednakże z powodów finansowych (program jest dość drogi) szkoła go nie zakupiła. 

W szkole ponadgimnazjalnej, w której osoba odpowiedzialna za doradztwo zawodowe jedynie 

przekazuje informacje dotyczące szkół wyższych uczniom i wychowawcom, podstawowymi 

materiałami, z których się korzysta, są plakaty, ulotki ze szkół z informacjami o kierunkach, 

warunkach stypendialnych czy pomocy materialnej oraz szczegółowe informatory na temat 

szkół wyższych. Nauczycielka prowadząca doradztwo w ZSZ i technikum przygotowując się do 

zajęć korzysta najczęściej z publikacji KOWEZiU, a wykorzystywane na zajęciach komputerowe 

bazy z uczelniami czy szablony pism tworzy sama. Natomiast nauczycielka z technikum, która 

zajmuje się dodatkowo doradztwem zawodowym, zamierza korzystać z ‘teczek 

zawodoznawczych’ pozyskanych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (OHP), w których 

znajdują się informacje na temat wymagań w danym zawodzie, możliwości zatrudnienia, czy 

form wynagrodzenia; poprosiła również Urząd Pracy o raport na temat zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych. Planuje także korzystać z informatorów dotyczących sieci placówek szkolnictwa 

wyższego, szkół policealnych itp. Doradca zawodowy z SzOK prowadzi od kilku lat swoje zajęcia 

posługując się Zawodowym Nawigatorem (programem opracowanym ze środków EFS przez 

instytucje z województwa podlaskiego), w którym wypisane są tematy dla różnych klas, osobno 

dla techników i zasadniczych szkół zawodowych, rozpoczął też pracę na materiałach z 

komercyjnego pakietu, który bardzo sobie chwali, zawierającego serial filmowy, testy, 

prezentacje, scenariusze zajęć, grę na Facebooku. 

Mam cały zestaw materiałów, scenariuszy dla młodzieży. Z Białegostoku dostaliśmy Nawigator. 

Taki zestaw. Segregator podzielony na klasy. Pierwsza klasa technikum, druga, trzecia, czwarta i 

dla zawodówek. I po prostu prowadzę po kolei zajęcia właśnie z tej tematyki. Każda klasa ma 

swój po prostu przydział zajęć. Dane godziny, lekcje, tematy i lecę po prostu po kolei, żeby nie 

powtarzać się, bo nie mogę prowadzić tej samej rzeczy w pierwszej klasie, co w drugiej, bo 

młodzież by się zniechęcała po prostu, że pierwszoklasiści mają to samo, co druga klasa. 

[Doradca zawodowy w SzOK w szkole ponadgimnazjalnej] 

Doradca z SzOK korzysta również z wydawnictw książkowych, z których szczególnie poleca 

książkę zawierającą szereg gier szkolnych i scenariuszy zajęć do pracy z młodzieżą w kontekście 

rozwoju społeczno-zawodowego oraz posiłkuje się również ulotkami i broszurkami z OHP i WUP. 

Poza tym, mimo że dysponuje on w porównaniu z innymi badanymi nauczycielami, dość dużymi 

zasobami materiałów, doradca z SzOK uważa, że jest problem z pozyskaniem materiałów do 

prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego i trudno je zdobyć nawet na szkoleniach, gdzie 

przekazywana jest przeważnie tylko teoria. 
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W ogóle w tym świecie doradców, bo to jest jeden wielki problem. My nie mamy, z czego 

pracować, nie dostajemy w ogóle materiałów. (…) Kupuję bardzo dużo. Czasami to pół pensji 

idzie na książki. [Doradca zawodowy w SzOK w szkole ponadgimnazjalnej] 

 

4.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Pracownicy gimnazjów, którzy zajmują się w nich doradztwem zawodowym, odczuwają przede 

wszystkim potrzebę ogólnych szkoleń dokształcających np. z planowania doradztwa 

zawodowego w szkole i praktycznych rozwiązań dotyczących zajęć z doradztwa, po przystępnej 

cenie (lub finansowanych z budżetu szkoły), na które nie trzeba byłoby jeździć aż do Warszawy. 

Doradcy mają również problem ze zdobyciem materiałów do pracy z uczniami. Materiały, na 

których pracują zdobywają z różnych źródeł, brak im natomiast czegoś na kształt całościowego 

programu. 

Choćby nawet w OHP-ie, tak samo, oni mają jakieś tam podstawowe ulotki, ale też, moim 

zdaniem, są bardzo już nieaktualne, no bo poszłam, poprosiłam o jakieś tam ulotki o zawodach, 

no to dostałam obuwnika. No już szewc, raczej myślę, że to wychodzi z mody i żaden z uczniów, z 

którymi rozmawiałam, sobie nie wyobraża, żeby miał być szewcem. [Doradca 

zawodowy/psycholog w gimnazjum] 

Nauczyciele - doradcy zawodowi pracujący z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych również 

odczuwają potrzebę szkolenia się i brak materiałów. Jeden z doradców mówi wręcz: 

My nie mamy, z czego pracować, nie dostajemy w ogóle materiałów. [Doradca zawodowy w 

SZOK w szkole ponadgimnazjalnej] 

Jeden z nauczycieli zwraca uwagę na fakt, że nie uczestnicząc w szkoleniach, traci możliwość 

poznania nowych technik, nowych rozwiązań i ogranicza swoje poszukiwania tylko do tego, co 

już zna. W podobnym tonie wypowiedział się inny doradca, który potrzebuje podstawowego 

wsparcia w ocenie swojej pracy przez osobę kompetentną, ponieważ sam nie jest 

pewien, czy ułożony przez niego plan zajęć jest optymalny, a wybrane rozwiązania słuszne. 

Za bardzo tutaj nie wiem, do jakiej instytucji się zwrócić, żeby mi powiedziała, czy ja dobrze 

robię, czy ja źle robię. (…) Czy ja dobrze zaplanowałam swój program zajęć z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, czy też nie? Nie mam nikogo takiego, kto by mi tutaj (…) poradził, 

wskazał jakieś możliwości inne. [Nauczyciel/doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej] 

Zatem zarówno osobom prowadzącym działania doradcze w gimnazjach, jak i w szkołach 

ponadgimnazjalnych, brakuje podstawowych szkoleń z organizacji doradztwa w szkole. Tym 

bardziej, że nawet doradca zawodowy z SzOK, który ma wykształcenie magisterskie w tym 

kierunku, również stale się dokształca i inwestuje w swoją wiedzę, przyznając, że studia dały 

mu podstawę do pracy w urzędzie pracy, a nie w szkole. Problemem są też materiały do 

wykorzystania na lekcjach, których brak odczuwa każdy z badanych doradców. 

 

4.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Osoby pełniące funkcje doradców w gimnazjach znają przeważnie jedynie 

pojedyncze osoby zajmujące się doradztwem – np. nauczycielka z SzOK jeździ na 

szkolenia z doradcą z innego gimnazjum i kontaktuje się z nim również poza szkoleniami, 

natomiast inny doradca, który dopiero drugi rok zajmuje się tym obszarem, zna jedynie 
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doradców ze współpracujących ze szkołą podmiotów, tj. OHP i poradni, oraz doradcę 

zawodowego ze szkoły ponadgimnazjalnej zlokalizowanej w sąsiedztwie gimnazjum. Pracujący 

w szkole na zastępstwie pedagog, który wcześniej nie miał do czynienia z doradztwem 

zawodowym, nie nawiązał jeszcze żadnych kontaktów ze środowiskiem doradców zawodowych.  

Dwaj nauczyciele realizujący zajęcia z doradztwa zawodowego w szkołach 

ponadgimnazjalnych nie mają rozległych kontaktów ze środowiskiem doradców 

zawodowych – jeden z nich zna, ale nie utrzymuje zbyt intensywnych relacji, kolegę-

nauczyciela, który od tego roku zajmuje się doradztwem zawodowym i uczy w sąsiedniej szkole; 

drugi zna tylko przychodzące na zajęcia z doradztwa do szkoły osoby z Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży (placówka OHP) i ich podejście do uczniów oraz umiejętności interpersonalne ocenia 

bardzo wysoko. Całkiem inaczej ma się sprawa z doradcą zawodowym pracującym w 

SzOK, który ma szerokie grono znajomych-doradców zawodowych z terenu całego 

kraju, wymienia z nimi e-maile, a nawet ostatnio założył stronę na Facebooku, żeby móc się z 

nimi bardziej efektywnie komunikować.  

Mam bardzo duże grono znajomych już z całej Polski doradców zawodowych, więc wymieniamy 

się mailem. Teraz założyłam stronę na swoim Facebooku doradców zawodowych, żeby po prostu 

się jakoś komunikować i wiedzieć, co się dzieje na tym rynku. [Doradca zawodowy w SZOK w 

szkole ponadgimnazjalnej] 

Doradca z SzOK nie ma pozytywnej opinii na temat umiejętności doradczych nauczycieli 

spotykanych podczas szkoleń, ze względu na nieodpowiednie podejście do doradztwa, 

prowadzenie zajęć w formie wykładów oraz niedostateczną wiedzę na ten temat. 

 

4.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

4.3.1 Potrzeby uczniów 

Spośród dwojga badanych gimnazjalistów, jedna osoba od razu skojarzyła pojęcie 

doradztwa zawodowego z zajęciami, w których brała udział, podczas których prowadząca 

rozmawiała z uczniami na temat tego, co chcą w życiu robić, czym się interesują. Drugiemu 

gimnazjaliście pojęcie doradztwa zawodowego było obce, choć po przybliżeniu jego definicji 

okazało się, że brał już udział w zajęciach z doradztwa. Dla większości uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, z którymi przeprowadzono wywiady w ramach badania, pojęcie 

‘doradztwa zawodowego’ nie było zupełnie obce. Jedynie dwóch uczniów zasadniczej szkoły 

zawodowej, w której zajęcia z doradztwa odbywają się tylko raz w roku i prowadzone są przez 

osobę z zewnątrz (z PUP), w ogóle nie wiedziało, czym jest ‘doradztwo zawodowe’. Dwóm 

uczniom pojęcie to kojarzyło się po prostu z doradzaniem kierunku zawodów lub doradzaniem 

[na temat] zawodów. Jeden z uczniów, mimo że początkowo stwierdził, że nie wie, czym jest 

doradztwo zawodowe, na pytanie o skojarzenia powiedział, że to jest coś, co pomaga znaleźć 

pracę. Nieco trafniej ujął to inny uczeń: Kojarzy mi się to z pomocą przy wyborze danych 

zawodów dla osoby szukającej pracy, a kolejny wiedział bardziej szczegółowo, co może być 

przedmiotem doradztwa zawodowego:  

to jest takie jakby pokazywanie ludziom, w jakim zawodzie mogą się, do jakiego zawodu mogą się 

przystosować jakby. Na jaki zawód jest największy popyt i jest szansa na zdobycie pracy. [uczeń 

ostatniej klasy technikum] 
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Tylko jeden z badanych od razu skojarzył doradztwo zawodowe z zajęciami, które odbywały się 

w jego poprzedniej szkole (gimnazjum):  

Właśnie mieliśmy w gimnazjum. Przyszła do nas taka Pani i ona właśnie pomagała, robiła z nami 

takie ankiety różne takie, w czym jesteśmy najmocniejsi. (…) takie testy mieliśmy i z tego 

wychodziła właśnie, co, w czym jesteśmy dobrzy. [uczeń pierwszej klasy technikum] 

Wywiadu indywidualne miały na celu ustalenie również oczekiwań uczniów względem 

zajęć z doradztwa zawodowego. Badani uczniowie gimnazjum wyrażali obawy dotyczące 

swoich wyborów edukacyjno-zawodowych przyznając, że w ich rozwijaniu mógłby pomóc im 

ktoś z zewnątrz. Jedna z osób potrzebuje szerszych informacji na temat rynku pracy w 

powiązaniu ze swoimi planami edukacyjno-zawodowymi, a druga obawia się, czy sobie poradzi 

na ścieżce edukacyjnej, która ją interesuje – potrzebuje zatem informacji zwrotnej na temat 

siebie samej. Większość badanych uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych 

przyznaje, że przydałyby się im zajęcia z doradztwa zawodowego. Uczniowie potrzebują 

informacji, jaki kierunek/zawód obrać, żeby potem nie mieć problemów ze znalezieniem pracy, 

jakie są możliwe ścieżki kariery w danym zawodzie. Chcą się dowiedzieć, jaka jest sytuacja na 

rynku pracy, żeby dobrze zaprojektować swoją przyszłość zawodową. 

Podczas analizy wypowiedzi uczniów wzięto też pod uwagę, jakie kryteria oceny zajęć są dla 

nich istotne. Gimnazjaliści oceniali zajęcia z doradztwa zawodowego pod kątem tego, czy 

dowiedzieli się czegoś, co im się realnie przydało np. dowiedzieli się czegoś o sobie podczas 

takich zajęć, uzyskane informacje przydały się do sprecyzowania planów edukacyjnych. 

Podobnie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych przy ocenie zajęć z doradztwa zwracali uwagę na 

to, że zajęcia te pomogły im wybrać szkołę lub zawód, a także dowiedzieli się czegoś nowego o 

sobie – swoich mocnych stronach, zdolnościach i zainteresowaniach. 

 

4.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów  

Gimnazjaliści, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, wybór kierunku dalszego 

kształcenia uzależniają głównie od swoich zainteresowań, choć w przypadku jednego 

ucznia nie bez znaczenia jest wzór siostry, obecnie uczącej się zawodu, który interesuje 

również gimnazjalistę. W oby przypadkach liczy się też zdanie rodziców, którzy aktywnie 

uczestniczą w procesie wyboru szkoły poprzez rozmowy na temat przyszłości oraz popierają ich 

pomysły na przyszłość. Jeden gimnazjalista, który miał zajęcia z doradztwa w pierwszej 

klasie, nie dostrzega ich wpływu na swoją decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i dalszej 

ścieżki kształcenia, natomiast drugi gimnazjalista, który ma zajęcia w ostatniej klasie uważa, że 

pomogły one mu wybrać kierunek, którym chce podążać. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w większości sami dokonali wyboru szkoły i 

zawodu, na podstawie swoich zainteresowań, część wspierana była w tych wyborach 

przez rodziców, a kilka osób brało pod uwagę również zdanie na temat szkoły swoich 

znajomych lub też poszło do szkoły, którą wybrali bliscy koledzy. Niewiele osób przyglądało 

się dokładniej szkołom, do których chcieli składać aplikacje, ale jeśli to robili, to zwracali 

szczególnie uwagę na zdawalność matur, jedna z osób przeglądała listę przedmiotów 

nauczanych na wybranym profilu, a inną zachęciła oferta szkoły w postaci zagranicznym 

praktyk. Kilka osób, które miały zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole, przyznało, że 

miały one wpływ na podjęcie przez nich decyzji o wyborze danego zawodu, ale jedynie w formie 

potwierdzenia dokonanego wyboru lub jego uszczegółowienia. 
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(…) nie wiedziałam, czy handlowiec, czy ekonomista i co mogę właśnie po tym kierunku robić, 

żeby (…) na przykład w biurze pracować, prawda? Na to właśnie przychodziły takie panie i 

mówiły (…) o tym, że po ekonomiście można pracować na przykład w banku. Przyszła do nas 

taka pani z banku i nam też mówiła, że skończyła technikum ekonomiczne. Później poszła na 

studia ekonomiczne i tak właśnie dostała się do tej pracy w banku. [uczeń pierwszej klasy 

technikum] 

Dwóch uczniów szkół ponadgimnazjalnych przypadkiem trafiło na dany profil kształcenia, 

jeden ze względu na to, że nie została utworzona klasa o profilu, na który chciał się dostać, a 

drugi, ponieważ  

nie było niczego lepszego. 

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych najczęściej polegali w swoich wyborach 

edukacyjno-zawodowych na swoich zainteresowaniach, ale też i na pomocy rodziców. 

Gimnazjaliści, w przeciwieństwie do uczniów techników i ZSZ, nie brali pod uwagę decyzji 

kolegów i koleżanek. 

 

4.4 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

 

4.4.1 Postawy i zaangażowanie rodziców w stosunku do wyborów edukacyjnych ich 

dzieci 

Zdaniem badanych rodziców gimnazjalistów, ich dzieci samodzielnie podejmują decyzje 

dotyczące dalszego kształcenia biorąc głównie pod uwagę swoje zainteresowania, ale też 

konsultując te wybory z rodzicami. Obaj badani uczniowie gimnazjum odczuwają wsparcie 

rodziców, którzy interesują się przyszłością zawodową swoich dzieci, nie wywierając na nich 

żadnej presji: 

(…) rodzice jakoś tak, nie wiem, zawsze dawali mi taki wybór – że mogę robić to, co chcę i jakoś 

nigdy nie naciskali, że mam robić to albo to. [uczeń ostatniej klasy gimnazjum] 

Rodzice uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w większości stwierdzili w wywiadach, że 

wspierali swoje dzieci w wyborze kierunku kształcenia, a nawet w kilku rodziców uważa, że ich 

opinia miała bardzo duże znaczenie. Tylko w jednym przypadku rodzice zostawili dziecku 

decyzję w kwestii jego przyszłości edukacyjno-zawodowej i nie ingerowali w żaden sposób w jej 

podejmowanie. Z wywiadów przeprowadzonych z uczniami techników i ZSZ wynika, że tylko 

część z nich wspierana była przy wyborach edukacyjno-zawodowych przez swoich rodziców.  

Generalnie wpływ opinii rodziców na podejmowane przez uczniów wybory jest 

realny, ale ogranicza się raczej do wspierania uczniów w dokonywanych przez nich 

samodzielnie wyborach niż na wskazywaniu alternatyw. Rodzice najczęściej zostawiają 

dzieciom dużo swobody w wyborze swojej drogi życiowej. 

 

4.4.2 Wiedza rodziców na temat doradztwa zawodowego 

Rodzice uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostali zapytani podczas wywiadów 

indywidualnych o znajomość i skojarzenia związane z pojęciem doradztwa zawodowego. Dla 
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jednego z rodziców uczniów gimnazjum pojęcie ‘doradztwa zawodowego’ było zupełnie obce, 

natomiast drugiemu kojarzyło się z pomocą przy poszukiwaniu miejsca pracy: 

Pierwsze skojarzenia? Z wyborem pracy, z rozmową z pracodawcą – jak rozmawiać z pracodawcą, 

na przykład CV – jak napisać CV. [rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum] 

Zdecydowana większość rodziców uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych zna 

pojęcie ‘doradztwa zawodowego’ (tylko jeden rodzic przyznał, że z niczym mu się ono nie 

kojarzy). Doradztwo kojarzy się przede wszystkim z doradzaniem przyszłego zawodu, ale też 

szkoły, dalszego kształcenia. Rodzice ujmowali swoje wypowiedzi również bardziej ogólnie jako 

wsparcie w wyborze tego, co chciałoby się w życiu robić: (…) ktoś nam pomaga wybrać to co 

byśmy chcieli w życiu robić prawda. Pomaga nam się zdecydować, na wątek niezdecydowania 

zwrócił uwagę jeszcze jeden pytany:  

Z pomocą, z rozmowami z osobami służącymi pomocą, którzy kierunkują młodych ludzi, którzy 

nie mogą się jakoś odnaleźć. [rodzic ucznia ostatniej klasy technikum] 

Jednej osobie ‘doradztwo zawodowe’ skojarzyło się z Urzędem Pracy, a innej ze szkoleniami o 

zarządzaniu i zakładaniu firmy oraz z tym, że ktoś już wie, co chce robić, ale nie wie, jak 

zrealizować swoją wizję.  

 

4.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem 

zawodowym, w tym współpraca z pracodawcami 

 

4.5.1 Zakres i forma współpracy 

Badanie ilościowe wykazało, że 10 z 12 szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden doradca, 

współpracuje ze szkołami z tego samego powiatu w zakresie organizacji i wsparcia działań w 

obszarze doradztwa (83%). We wszystkich przypadkach współpraca dotyczy wymiany 

informacji oraz organizacji zajęć i spotkań. 

Prawie wszystkie badane szkoły w subregionie ostrołęckim współpracują z innymi instytucjami 

zajmującymi sie doradztwem zawodowym (95%, 19 z 20). W większości szkoły współpracują z 

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP. 



Rola doradztwa zawodowego 

 

30 

Wykres 7. Z kim współpracuje szkoła w celu realizacji działań doradczych na rzecz uczniów? 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 

Jeśli chodzi o formy współpracy z tymi instytucjami, ponad 90% osób deklaruje, że organizują 

wspólnie spotkania, szkolenia i warsztaty oraz wymieniają się informacjami. 

Trzy czwarte wszystkich szkół (75%) współpracuje z pracodawcami w realizacji programu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. Gimnazja współpracują z pracodawcami rzadziej (4 z 8) 

niż w przypadku technikum (8 z 9) i ZSZ (wszystkie trzy szkoły podejmują taką współpracę). 

Spośród tych, którzy współpracują z pracodawcami, 87% respondentów wymienia jako formę 

współpracy wizytę u pracodawcy, 80% (12 z 15) spotkania z pracodawcami w szkole, a 9 z 15 

szkół oferuje praktyki zawodowe (nie jest to żadna ze szkół gimnazjalnych). 

Średnio każda szkoła nawiązała współpracę w zakresie działań doradczych z 11 pracodawcami. 

Mediana dla takiej współpracy wynosi 6 pracodawców. Jedna czwarta szkół współpracuje z 2-4 

pracodawcami, kolejne około 25% – z 5-6 pracodawcami, a połowa szkół z ponad 10 firmami. 

Gimnazja współpracują średnio z 5 pracodawcami, podczas gdy zbadane ZSZ i technika – 

średnio z 10 i 15 pracodawcami. 10% z respondentów (2 z 20) zauważyło jakieś utrudnienia we 

współpracy szkół z pracodawcami. 

Gimnazja objęte badaniem jakościowym nie prowadzą intensywnej współpracy z 

instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, jednakże, potwierdzając niejako wyniki 

badania ilościowego, należy stwierdzić, że zdecydowana większość badanych szkół 

nawiązała współpracę z przynajmniej jedną instytucją zewnętrzną w zakresie 

doradztwa zawodowego. Jedno z badanych gimnazjów korzysta z pomocy OHP i poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w realizacji zajęć z tego zakresu, inne współpracuje tylko z OHP, 

jeszcze inne ma kontakty z pracodawcami i Gminnym Centrum Informacji, a gimnazjum, w 

którym nie ma osoby wyznaczonej do koordynowania działań w zakresie doradztwa 

zawodowego w ogóle, nie nawiązało współpracy z żadną instytucją.  

Współpraca gimnazjów z OHP polega na organizowaniu w szkołach zajęć prowadzonych przez 

doradców z Ochotniczych Hufców Pracy. Na zajęciach tych doradcy przeprowadzają testy, 

opowiadają o zmianach w systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a w przypadku jednego 
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gimnazjum spotykają się nie tylko z uczniami, lecz również z rodzicami. Natomiast psycholog z 

poradni w tym roku w jednym z badanych gimnazjów skupia się na doradztwie zawodowym 

jedynie dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W 

gimnazjum, w którym funkcjonuje SzOK organizowane są ‘wycieczki zawodoznawcze’ np. do 

piekarni, banku, jednostki wojskowej, poza tym uczniowie korzystają z programu 

komputerowego dotyczącego planowania kariery zawodowej oraz osobistych portfolio kariery, 

użyczanych szkole przez Gminne Centrum Informacji. 

Natomiast wszystkie badane szkoły ponadgimnazjalne współpracują z urzędami 

pracy, większość szkół zadeklarowała współpracę z pracodawcami. Szkoły korzystają również 

ze wsparcia OHP i podczas wywiadów wspomniano też o współpracy z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi.  

Współpraca szkół ponadgimnazjalnych z urzędami pracy polega przede wszystkim na zajęciach 

organizowanych w szkole lub w urzędzie, podczas których uczniowie (a w niektórych w szkołach 

również rodzice) są zapoznawani z aktualnym stanem lokalnego rynku pracy, z ofertą PUP np. 

dotyczącą wsparcia w zakładaniu swojego przedsiębiorstwa. Urząd pracy udostępnia też 

nauczycielom raport z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych. W szkole, w której 

funkcjonuje SzOK, prowadzone są dni przedsiębiorczości i dni kariery, na które zapraszani są 

pracownicy z PUP, WUP i OHP. Doradcy z OHP prowadzą też w niektórych badanych szkołach 

zajęcia z klasami z zakresu doradztwa zawodowego. Poradnia natomiast prowadziła zajęcia dla 

nauczycieli dotyczące doradztwa zawodowego, poza tym poradnie wydają orzeczenia, w których 

mogą się znaleźć zalecenia pod kątem doradztwa zawodowego w szkole. Współpraca z 

pracodawcami dotyczy praktyk zawodowych i wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy 

w ramach zajęć z doradztwa zawodowego. Przedsiębiorcy uczestniczyli też w konferencji 

związanej z tygodniem kariery i w dniach przedsiębiorczości. 

 

Ocena współpracy 

Badanie ilościowe wykazało, że współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie oceniana 

jako dobra i bardzo dobra, a tylko jeden respondent uznał, że jest ona zła z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, co przedstawione zostało na poniższym wykresie. 
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Wykres 8. Ocena współpracy  instytucjami zewnętrznymi 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 

Jakość współpracy szkół z pracodawcami jest również bardzo dobrze oceniana – 47% 

respondentów deklaruje, że jest bardzo dobra, 40% - że dobra i nikt nie ocenia jej jako złej. 

Daje to wartość średnią 4.3 (na skali do 5). 

Jedno z gimnazjów biorących udział w badaniu jakościowym ocenia współpracę z OHP i 

poradnią bardzo dobrze, nie mając do niej żadnych zastrzeżeń. Natomiast osoba zajmująca się 

doradztwem zawodowym w innym gimnazjum, mimo prób nawiązania kontaktu z poradnią, nie 

widzi raczej szans na współpracę z tą instytucją, która jest bardzo obciążona pracą. Gimnazjum 

współpracujące z przedsiębiorcami i bardzo sobie tę kooperację chwali, ponieważ nie ma 

problemu z organizacją wycieczek zawodoznawczych czy zaproszeniem przedsiębiorców do 

szkoły.  

Doradcy zawodowi ze szkół ponadgimnazjalnych również nie mają zastrzeżeń do współpracy z 

OHP, układa się ona ich zdaniem poprawnie. Dobrze oceniana jest też kooperacja między 

szkołami a poradniami. Natomiast różnie oceniany jest kontakt z urzędami pracy. Większość 

badanych szkół ponadgimnazjalnych nie zgłasza w tym względzie żadnych problemów, jedynie 

doradca zawodowy z jednego zespołu szkół stwierdza, że współpraca z PUP odbywa się tylko 

przy okazji imprez typu tydzień przedsiębiorczości, czy dzień biznesu, podczas których szkoła 

urządza konferencje z zaproszonymi gośćmi, natomiast, na co dzień nie ma raczej kontaktu z 

PUP, który, zdaniem doradcy, bardziej skupiony jest na wsparciu bezrobotnych niż młodzieży, 

co wynika z zadań realizowanych przez ten urząd. Szkoła utrzymuje natomiast ściślejsze 

kontakty z WUP. Pracodawcy również chętnie, zdaniem doradców, współpracują ze szkołami – 

czy to przy okazji praktyk zawodowych, wycieczek mających na celu zapoznanie młodzieży z 

pracą w danym przedsiębiorstwie, czy przy okazji konferencji podczas tygodnia 

przedsiębiorczości lub dni biznesu. 
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4.5.2 Bariery we współpracy 

Z badania CAPI wynika, że główna bariera współpracy z innymi instytucjami to brak środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel (50%). Jedna czwarta – 5 respondentów nie zauważa 

żadnych barier w takiej współpracy (25%), jeden nie widzi potrzeby takiej współpracy. 

Wykres 9. Co utrudnia lub uniemożliwia współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działania 

doradcze na rzecz uczniów i młodzieży? 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie ostrołęckim, N=20. 

 

4.6 Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych 

w opinii badanych 

 

4.6.1 Opinie na temat systemu doradztwa w szkole 

Opinie na temat szkolnego systemu doradztwa 

Niepokojącym sygnałem, świadczącym o poziomie szkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

może być fakt, że pracownikom badanych podczas IDI gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

zajmujących się doradztwem zawodowym trudno jest wskazać mocne strony systemu 

doradztwa zawodowego. Największą jego zaletą, ich zdaniem, jest to, że zaczyna on 

funkcjonować i młodzież ma szansę skorzystać z tego, co ma do zaoferowania doradca 

zawodowy. Natomiast najczęściej wymienianymi barierami realizacji doradztwa w szkole są 

przeszkody finansowe, które wpływają na wszystkie aspekty funkcjonowania tego 

typu zajęć w gimnazjach. Wśród utrudnień w realizacji doradztwa respondenci wymieniają 

zbyt małą liczbę godzin, które osoba zajmująca się doradztwem może poświęcić na zajęcia z 

tego zakresu, brak sprzętu lub utrudniony dostęp do komputerów, które pozwalają na 

przeprowadzanie lekcji multimedialnych. Doradcy wskazują też na kłopoty z materiałami do 

prowadzenia doradztwa. Jeden z doradców twierdzi, że ciężko jest zdobyć jakiekolwiek 

materiały, a inny wskazuje, że nawet jeśli materiały są dostępne (np. komercyjny pakiet 

multimedialnych lekcji lub programy komputerowe), to koszt ich zakupu przekracza finansowe 
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możliwości szkoły. Doradca ten za własne środki zakupuje książki dotyczące doradztwa do 

swojej szkolnej biblioteczki. Również w gimnazjum, w który brakuje osoby zajmującej się 

doradztwem zawodowym, tłumaczone jest to względami finansowymi i tendencją do 

ograniczania zatrudnienia. Szkoła otrzymuje coraz mniej pieniędzy na funkcjonowanie także z 

tego względu, że z każdym rokiem uczy się w niej coraz mniejsza liczba uczniów. Gmina, organ 

prowadzący szkołę, ma problemy finansowe, co wpływa również na szkołę. Ponadto jeden z 

doradców stwierdza, że uczniom gimnazjum brak zaangażowania w zajęcia z doradztwa 

zawodowego, ponieważ oni nie myślą jeszcze poważnie o swojej przyszłości zawodowej i zajęcia 

te ich nie interesują. Innymi słowy, jednym z utrudnień prowadzenia zajęć jest brak 

zaangażowania gimnazjalistów w zajęcia. 

(…) uczniowie chyba na tym etapie kształcenia wcale nie myślą o tym jak tam sobie poradzą w 

życiu, nie mają takiego rozeznania. Ja się czasami dziwię jak prowadzę zajęcia, że oni tak 

naprawdę to nie wiedzą, jak to tam dalej ma wyglądać. Idą do tych szkół, do tych tutaj na 

naszym terenie, bo takie są. A potem to już jakoś tam będzie. Jakoś tak nie starają się myśleć o 

tym, co będą robić, ani nie starają się zastanowić nad swoimi umiejętnościami – do czego się to 

im przyda, co potrafią. [Nauczyciel/doradca zawodowy w gimnazjum] 

Również w szkołach ponadgimnazjalnych największą przeszkodą w realizacji 

doradztwa zawodowego są bariery finansowe. Brakuje środków nie tylko na zatrudnienie 

osoby, która będzie się zajmowała doradztwem zawodowym w szkole, ale też na rzutnik, sprzęt 

komputerowy do pracy w trakcie zajęć i dla samego doradcy. Brak jest środków finansowych na 

zakup materiałów do zajęć, książek na temat doradztwa zawodowego i jego prowadzenia, które 

jeden z doradców finansuje ‘z własnej kieszeni’. Tak jak w przypadku gimnazjów, również szkoły 

ponadgimnazjalne mają coraz mniej środków finansowych w związku ze zmniejszającą się liczbą 

uczniów. W szkole, w której nie ma osoby wyznaczonej do organizacji doradztwa zawodowego, 

tematem tym nie zajmuje się nawet pedagog szkolny ze względu na dużą ilość obowiązków, 

którym musi podołać. Szkoła redukuje etaty, co skutkuje tym, że pedagog pełni również funkcję 

specjalisty ds. BHP. Nawet jeśli w szkole jest osoba wyznaczona do prowadzenia zajęć z 

doradztwa zawodowego, przeważnie jest to nauczyciel, który zajmuje się tym tematem 

dodatkowo i ma niewiele godzin przeznaczonych na te lekcje. Czasem brakuje też konkretnej 

sali, w której prowadzone mogłoby być doradztwo – szczególnie dotyczy to doradztwa 

indywidualnego, wymagającego zachowania prywatności rozmowy.  

Jedna z osób zajmujących się doradztwem zwraca uwagę również na fakt, że młodzież ma 

zbyt małą świadomość korzyści wynikających z uczestniczenia w zajęciach z 

doradztwa zawodowego. Skutkować to może niechęcią uczniów do brania udziału w tych 

zajęciach, szczególnie jeśli miałyby one być organizowane po obowiązkowych lekcjach. Poza 

tym doradztwo zawodowe, według jednego z doradców, kojarzone jest powszechnie z urzędami 

pracy, a nie z działaniami skierowanymi do młodzieży. To również utrudnia dotarcie do młodych 

ludzi. Inny doradca zwraca uwagę na to, że nawet studia z tego zakresu kładą nacisk na 

doradztwo sprofilowane na urzędy pracy, a nie na szkoły. Bariery mentalnościowe wynikają 

również z samego prowadzenia doradztwa w gimnazjach, gdzie często opiera się ono na 

osobach z zewnątrz realizujących zajęcia w ciągu niewielu godzin, co daje młodzieży fałszywe 

przekonanie na temat doradztwa zawodowego, mogąc je do niego zrazić. 

(…) młodzież w ogóle w gimnazjum nie ma pojęcia o doradztwie, jest albo za mało godzin, albo, 

jak przyjdzie doradca, to źle ich pokieruje, źle im wytłumaczy (..). Jednak doradca z 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy inaczej patrzy na młodzież niż ja tutaj. Bo ja z nimi jestem, na co 

dzień. Ja im pokazuję jak żyć (…). Każdy (…) problem ich rozwiązuję. A jak idzie do 
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Wojewódzkiego, Powiatowego [urzędu pracy], do OHP to ogólnie jakieś badania są, jakieś 

ankiety, (…) i ta młodzież to myśli, że doradca to tylko właśnie tabelki, tabelki, ankiety, testy no i 

nic więcej. Wychodzą i: „nic nam się (…) nie podobało” (…). [Doradca zawodowy w SZOK w 

szkole ponadgimnazjalnej] 

Problemem w szkołach, zarówno gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, jest fakt, że doradcy 

działający obecnie w szkołach są pionierami, którzy sami muszą zorganizować sobie zarówno 

zajęcia, jak i materiały do ich prowadzenia. Nie wszyscy są do tego zadania odpowiednio 

przygotowani, czują też, że nie mają się, do kogo zwrócić o pomoc we właściwym 

zorganizowaniu doradztwa w szkole. Brakuje im godzin na realizację zajęć, materiałów, 

pomieszczeń, sprzętu. 

Badani pracownicy OHP wyrażali krytyczny stosunek do doradztwa zawodowego 

prowadzonego w szkołach wskazując na problem związany z brakiem zatrudnionych na 

stałe doradców zawodowych zajmujących się tylko tym tematem. Pedagodzy szkolni mają 

bowiem inne obowiązki, co wpływa negatywnie na prowadzone przez nich zajęcia związane z 

doradztwem zawodowym. Natomiast nauczyciele mimo skończonych studiów podyplomowych z 

doradztwa zawodowego, zdaniem jednego z doradców z OHP, nie rozwijają się już zawodowo w 

tym kierunku, nie mają też odpowiednich materiałów. Wynika to z braku inwestycji szkół w 

doradztwo zawodowe. Podobne zdanie wyraził również jeden z badanych pracowników poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Priorytetem szkół jest realizacja podstawy programowej i na tym 

się skupiają, zaniedbując inne kwestie, w tym doradztwo zawodowe.   

Doradcy zawodowi z OHP oceniają, że system doradztwa zawodowego w szkołach 

jest dopiero w początkowej fazie rozwoju, można mówić jedynie o jego zaczątkach. 

Według jednego z respondentów, opiera się on głównie na doradcach zewnętrznych oraz 

psychologach szkolnych, którzy jednak nie są z wykształcenia doradcami zawodowymi. Na ten 

problem, tyle że w odniesieniu do nauczycieli, zwraca uwagę inny badany – według niego, 

mimo ukończonych studiów podyplomowych, większość szkolnych doradców zawodowych nie 

ma dostatecznych podstaw do prowadzenia zajęć z tego zakresu ze względu na niedobór 

materiałów i brak inwestycji w rozwój własny w tym kierunku. Natomiast pedagodzy szkolni, 

zdaniem respondenta, są za bardzo obciążeni innymi obowiązkami, żeby przykładać należytą 

wagę do doradztwa zawodowego. Wychowawcy chcący realizować elementy doradztwa 

zawodowego na godzinach wychowawczych nie mają odpowiednich materiałów, ponieważ nie 

zostały im one dostarczone.  

Również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej ostrożnie oceniają 

system doradztwa w szkole jako ‘rozwijający się’, a nawet jako ‘zaniedbany’. Jeden z 

badanych wskazuje na opisane już wyżej obciążenie pedagogów innymi obowiązkami, przez co 

nie mogą oni, nawet jeśli zostali do tego wyznaczeni, we właściwy sposób wypełniać zadań 

związanych z doradztwem zawodowym.  

Bo trochę to jest na zasadzie chyba wybierania tych priorytetów, to jest istotne, to jest ważne, a 

to doradztwo w całości pozostaje z tyłu trochę. [Pedagog/doradca zawodowy w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej] 

Pracownik poradni spotkał się z niepokojącą reakcją dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, który 

uważał, że doradztwo zawodowe jedynie wprowadzi zamieszanie, a nie pomoże uczniom. 

Opinie na temat doradców zawodowych pracujących w szkołach 



Rola doradztwa zawodowego 

 

36 

Obydwaj uczniowie gimnazjum, z którymi przeprowadzane były wywiady w ramach badania, 

dobrze ocenili zajęcia, w których brali udział, dały one im one przydatną w samopoznaniu 

wiedzę, z czego można pośrednio wnioskować, że dobrze oceniają osoby prowadzące te 

zajęcia. Jeden z gimnazjalistów miał zajęcia z doradcą spoza szkoły, a jeden z doradcą 

szkolnym. Uczeń, który brał udział w zajęciach z doradcą zewnętrznym w pierwszej klasie 

gimnazjum planuje zwrócić się do tego doradcy o wsparcie w najbliższym czasie. Natomiast 

rodzice gimnazjalistów nie mieli kontaktu z doradcami zawodowymi, więc nie mogli ocenić ich 

podejścia i kwalifikacji.  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najczęściej mieli zajęcia w gimnazjum z 

doradcami zawodowymi z instytucji zewnętrznych i oceniają je z perspektywy czasu 

pozytywnie. Tylko dwóch badanych miało zajęcia z doradztwa w szkole ponadgimnazjalnej – 

jedna osoba ocenia je umiarkowanie pozytywnie, druga pozytywnie. Część rodziców uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych stwierdziła, że były zajęcia z doradztwa zawodowego w gimnazjum, 

ale tylko jedna osoba wspomniała, że na takie spotkanie (najprawdopodobniej z osobami 

reprezentującymi różne szkoły i przedstawiającymi ich ofertę) byli zaproszeni też rodzice 

(spotkanie zostało zorganizowane przed wywiadówką). Większość rodziców wie o istnieniu 

doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej, a nawet zostali poinformowani o spotkaniu, 

które miało się odbyć w czasie zebrania w grudniu 2012 (nie doszło jednak ostatecznie do 

skutku). Tylko jeden z badanych uczniów uczestniczył w konsultacjach z zakresu doradztwa 

zawodowego poza szkołą, w poradni psychologiczno-pedagogicznej, i zajęcia te wpłynęły na 

wybór jego drogi zawodowej. Prawie wszyscy rodzice nie mieli zatem styczności z doradztwem 

zawodowym i doradcami zawodowymi. 

Opinie na temat skuteczności i jakości zajęć z doradztwa zawodowego 

Większość szkół badanych w CAPI ocenia skuteczność doradztwa zawodowego jako bardzo 

dobrą (30%) albo dobrą (40%) a i 30% ocenia ją jako przeciętną (6 z 20). Średnia ocena 

skuteczności to 4 na skali do 5. Ogólna ocena jakości działań doradczych oceniana jest jako 

bardzo dobra przez 35% respondentów, a 55% respondentów uważa, że jest dobra. Nikt nie 

ocenia jakości działań źle. Średnia ocena jakości wynosi 4.3. 

Osobom pełniącym funkcje doradcy zawodowego w gimnazjach, które wzięły udział 

w badaniu jakościowym, trudno jest ocenić skuteczność prowadzonego w szkole 

doradztwa zawodowego z tego względu, że jest ich zdaniem jeszcze za wcześnie, by to 

oceniać, a z drugiej strony nie mają do tego żadnych narzędzi. Nauczyciel - doradca z SzOK ma 

w planie przeprowadzenie badania wśród absolwentów gimnazjum, w którym pracuje, na temat 

tego, jaki kierunek kształcenia wybrali, do jakich szkół poszli, czy odbyło się to tak jak 

planowali, czy inaczej potoczyły się ich losy. W szkole, która nie zatrudnia doradcy, lecz do 

trzeciej klasy przychodziła osoba z zewnątrz na cykl zajęć, doradztwo, zdaniem dyrektor 

gimnazjum, spotkało się z zainteresowaniem uczniów, a lekcje były prowadzone ciekawie i w 

tym roku dyrektor też planuje zaprosić tę osobę do szkoły, by poprowadziła doradztwo w 

ostatniej klasie. 

Również doradcom zawodowym pracującym w szkołach ponadgimnazjalnych ciężko 

jest ocenić skuteczność prowadzonego przez siebie doradztwa zawodowego. 

Najczęściej mają informację zwrotną o jego efektach od pojedynczych uczniów, którzy 

wykorzystują wiedzę lub nawet stworzone na zajęciach dokumenty do poszukiwania pracy. 

Natomiast nauczyciel, który zajmuje się doradztwem zawodowym w zakresie dystrybucji 

informacji o szkołach wyższych, jako efekt prowadzonych przez siebie i innych nauczycieli 
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działań wymienia duży odsetek uczniów technikum, którzy podejmują studia wyższe oraz 

sukcesy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w znajdowaniu pracy w swoim zawodzie. 

Badani uczniowie gimnazjów pozytywnie oceniali zajęcia z doradztwa, w których brali 

udział. Jeden z gimnazjalistów miał zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w pierwszej 

klasie gimnazjum, co jego zdaniem było za wcześnie, ponieważ wtedy jeszcze nie myślał o tym, 

co będzie robić po gimnazjum. Jednakże zajęcia podobały mu się, ponieważ można było się 

dowiedzieć czegoś nowego o sobie, np. jak się jest postrzeganym przez kolegów z klasy. Drugi 

gimnazjalista również pozytywnie ocenił zajęcia doradcze, na których przeprowadzany był np. 

test dotyczący predyspozycji ucznia czy przedmiotów, z którymi ma kłopoty. Zajęcia te 

umożliwiły mu wybór dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Rodzice uczniów gimnazjów 

pochlebnie wyrażają się o doradztwie zawodowym prowadzonym w szkole. Uczniowie otrzymują 

zdaniem rodziców pomoc w podjęciu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia. Jeden z 

rodziców uważa, że można liczyć na takie osoby w szkole jak wychowawca czy pedagog, 

prowadzący zajęcia z doradztwa.  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w większości uczestniczyli jeszcze w gimnazjum w 

zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego, prowadzonych przez osoby spoza szkoły, 

polegających głównie na wypełnianiu testów dotyczących predyspozycji czy zainteresowań oraz 

rozmowie na temat swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie oceniają takie 

zajęcia najczęściej pozytywnie. Ponadto w gimnazjum niektórzy uczestniczyli w zajęciach, 

na których opowiadano im o różnych szkołach i możliwościach, jakie one oferują, co uczniowie 

też ocenili jako przydatne w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie mieli również 

możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z osobami wykonującymi różne zawody, co 

szczególnie sobie chwalili, ponieważ można było dowiedzieć się bezpośrednio od takiej osoby 

wielu interesujących szczegółów na temat pracy w danym zawodzie. Jeden z uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej, jako efekt zajęć z doradztwa zawodowego w obecnej szkole, do której 

uczęszcza, wymienia umiejętność napisania CV, pozytywnie też ocenia zajęcia z osobą spoza 

szkoły, która opowiadała o możliwościach pozyskania środków z funduszy europejskich.  

Rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych wspominają najczęściej o tym, że w gimnazjum ich 

dzieci zapoznawane były z ofertą szkół z okolicy. Tylko w jednym przypadku, w gimnazjum było 

prowadzone doradztwo przez pedagoga szkolnego na zasadzie konsultacji indywidualnych, ale 

rodzice zdecydowali posłać dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której uzyskali 

satysfakcjonujące ich wsparcie. 

Doradcy zawodowi z gimnazjum wskazują różne formy i metody prowadzenia zajęć 

z doradztwa jako najlepiej sprawdzające się w pracy z uczniami. Psycholog mający w 

swoim zakresie obowiązków doradztwo zawodowe uważa, że skutecznym narzędziem pracy z 

uczniami są testy, które wskazują uczniom ich predyspozycje i pomagają właściwie dobrać 

kierunek dalszego kształcenia. Uczniowie z tego gimnazjum najbardziej preferują natomiast 

spotkania z absolwentami szkół, którzy opowiadają o danej szkole z perspektywy byłych 

uczniów. Psycholog szkolny odpowiedzialny za doradztwo zawodowe poleca również stosowanie 

kart kariery, w których zbierane są informacje dotyczące zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji zawodowych uczniów. Doradca ma zamiar prowadzić dla uczniów takie karty 

kariery od pierwszej do ostatniej klasy. Nauczyciel, który pełni również funkcję doradcy 

zawodowego w SzOK w gimnazjum, jako bardzo pożyteczne wskazuje spotkania z 

przedstawicielami różnych zawodów, podczas których uczniowie mogą się wiele 

dowiedzieć o pracy w danym zawodzie, mają szansę zadać interesujące ich pytania osobom 
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wykonywującym daną profesję. Młodzież z tego gimnazjum również chętnie uczestniczy w 

różnego rodzaju projektach, konkursach, organizowanych przez instytucje z zewnątrz (np. 

projekt polegający na zorganizowaniu przedsiębiorstwa). 

Doradcy zawodowi pracujący z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych 

dostrzegają zalety zarówno pracy grupowej, jak i indywidualnej z uczniami. Praca 

grupowa sprawdza się przy wprowadzaniu uczniów w temat doradztwa zawodowego, 

wypełnianiu testów, integracji klasy. Jeden z nauczycieli będący szkolnym doradcą zawodowym 

podkreśla, że młodzież jest najbardziej zainteresowana poznaniem swoich predyspozycji, 

możliwości właśnie poprzez wypełnianie testów oraz rozmowę na zajęciach grupowych. Doradca 

z SzOK kładzie natomiast nacisk na warsztatową formę pracy grupowej z uczniami, 

szczególnie entuzjastycznie wypowiada się na temat wprowadzania elementów gier i zabaw 

na zajęciach z doradztwa, które integrują klasy i nie pozwalają uczniom na bierność podczas 

lekcji. Praca indywidualna to kontynuacja pracy na zajęciach grupowych, rozwinięcie jej i 

skupienie się na konkretnym uczniu, który na forum klasy, nie jest tak otwarty jak w 

bezpośredniej rozmowie z doradcą. 

Zdaniem pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej, odpowiadającego za doradztwo 

zawodowe w szkole, najważniejszą częścią doradztwa jest rozmowa indywidualna z uczniem, 

natomiast doradca zawodowy (psycholog) z innej poradni uważa, że podstawą doradztwa 

zawodowego są testy przeprowadzane bądź w grupie, bądź indywidualnie, dzięki którym można 

stworzyć diagnozę. 

Ja osobiście stawiam na diagnozę, żeby ta osoba rzeczywiście, gdy już trafi, czy będzie w grupie 

czy indywidualnie, by miała początek tworzenia wiedzy na swój temat, dziś mam takie 

predyspozycje, ale mogę je rozbudować, zyskać więcej informacji na ten temat, by dawało to 

poczucie, że po coś tu przyszłam i coś rzeczywiście uzyskałam, z czymś wychodzę.  

[Psycholog/doradca zawodowy w poradni psychologiczno-pedagogicznej] 

Doradcy zawodowi z OHP mają różne preferencje względem zajęć – pracujący w stacjonarnej 

jednostce OHP – MCK - dostrzegają dużą wartość w spotkaniach indywidualnych z uczniami, 

natomiast pracownik mobilnego oddziału OHP – MCIiZ - podkreśla zalety zajęć grupowych. 

Pracownik MCK zauważa, że podczas zajęć grupowych omawiane są podstawowe sprawy, 

natomiast w trakcie zajęć indywidualnych można odnieść się do konkretnych problemów ucznia. 

Inny pracownik MCK podkreśla, że podczas porady indywidualnej można lepiej poznać klienta, a 

dzięki temu – trafniej mu doradzić. Dzieci i młodzież szybciej nawiązują kontakt z doradcą i 

otwierają się przed nim właśnie na zajęciach indywidualnych. Natomiast, jak stwierdza 

pracownik MCIZ, podczas zajęć grupowych można stosować godne polecenia aktywizujące 

metody warsztatowe, takie jak: burze mózgów, ćwiczenia w podgrupach. 

Zdaniem osób prowadzących doradztwo zawodowe w gimnazjach jedynie ostatnie klasy są 

zainteresowane tego typu zajęciami. Jeden z doradców zrobił ankietę wśród uczniów, z 

której wynikało, że klasy pierwsze nie chcą uczestniczyć w doradztwie zawodowym, więc dla 

nich doradca przygotowuje jedynie gazetkę ścienną, która ma zapoznawać uczniów z różnymi 

zawodami oraz zajęcia z wolontariuszem. W obu gimnazjach lekcje doradztwa zawodowego 

prowadzone są tylko wśród uczniów klas trzecich. 

(…) trzecie w ogóle są najbardziej zainteresowane. Bo w pierwszej to im się jeszcze wydaje – 

gdzie to w ogóle myśleć o tym, co będą robić, nie mówiąc już o tym, że po gimnazjum, ale ja 

tutaj im mówię o tym, co oni będą robić w życiu, jak szkół tu jeszcze nie pokończyli. 

[Nauczyciel/doradca zawodowy w SzOK w gimnazjum] 
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Większość doradców ze szkół ponadgimnazjalnych uważa, że doradztwo zawodowe 

powinno być prowadzone przede wszystkim w ostatniej klasie lub ostatnich klasach, 

ponieważ w tym czasie uczniowie wykazują największe zainteresowanie tymi zajęciami – muszą 

wybrać przedmioty maturalne, przygotowują się do dalszego kształcenia lub zastanawiają się 

nad znalezieniem pracy. Dotyczy to zarówno doradztwa polegającego jedynie na przedstawianiu 

uczniom ofert szkół wyższych, co najbardziej interesuje wyższe klasy, jak i doradztwa 

skupionego na rynku pracy, ze względu na poszukiwanie przez młodzież miejsc pracy i badanie 

możliwości znalezienia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.  

Jeden z doradców w szkole ponadgimnazjalnej zauważa, że doradztwo ważne jest 

tak w technikum czy ZSZ, jak również w gimnazjum – przed wyborem szkoły 

ponadgimnazjalnej. To samo twierdzi psycholog z poradni pedagogiczno-psychologicznej 

akcentując wagę wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz profilu klasy, do której trafia uczeń. W 

doradztwie zawodowym, zdaniem niektórych doradców ze szkół ponadgimnazjalnych, powinni 

uczestniczyć również uczniowie niższych klas szkół ponadgimnazjalnych, jednak oni jeszcze w 

większości nie robią planów zawodowych, nie myślą o dalszym kształceniu. Doradca 

zawodowy z SzOK w szkole ponadgimnazjalnej uważa, że doradztwo zawodowe 

potrzebne jest w każdej klasie, ale w innym zakresie. Od początku szkoły uczniowie 

powinni być zapoznawani z tematyką wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Dodatkowo zwraca 

uwagę, że w czwartej klasie uczniowie mają mniej czasu na zajęcia z doradztwa ze względu na 

przygotowania do matury. Podobne stanowisko prezentuje pedagog z poradni psychologiczno-

pedagogicznej twierdząc, że doradztwo zawodowe powinno być prowadzone przede wszystkim 

w niższych klasach, a w ostatniej klasie powinno mieć jedynie formę przypomnienia ze względu 

na większe obciążenie uczniów nauką. 

Jeden z doradców w gimnazjum, który dzieli swój etat pomiędzy obowiązki psychologa i 

doradcy zawodowego, uważa, że doradca zawodowy powinien mieć odrębne stanowisko 

i godziny przeznaczone na pracę w tym zakresie. Również kilku nauczycieli będących 

szkolnymi doradcami zawodowymi ze szkół ponadgimnazjalnych stwierdza, że najlepszym 

rozwiązaniem jest zatrudnić osobę, która będzie się zajmowała doradztwem zawodowym w 

ramach wyznaczonych godzin pracy, co pozwoli jej skupić się na tym zadaniu, da możliwość 

opracowania planu zajęć dla każdej klasy, ustalać zajęcia zarówno dla uczniów jak i spotykać się 

z rodzicami. 

(…) gdyby był doradca zawodowy zatrudniony na cały etat w szkole, (…) czyli w ogóle byłby 

etat takiego doradztwa zawodowego, tak jak w niektórych szkołach jest, że są doradcy 

zawodowi, no to wtedy myślę, że on ma większe pole do popisu, bo on, (…) jakby jest tylko 

skupiony na tej pracy, (…). A ja tutaj muszę, tak jak mówię, wchodzić w godziny, jakieś tam 

okienka, sama szukać tego momentu, kiedy (…) młodzież jest do dyspozycji, że możemy 

popracować. [Nauczyciel/doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej] 

Doradca zawodowy z SzOK w szkole ponadgimnazjalnej zauważa też potrzebę zatrudniania 

doradców przez gimnazja, ponieważ system, w którym działa większość szkół, oparty jedynie o 

doradców zewnętrznych, nie sprawdza się. Alternatywne stanowisko w tym względzie 

przedstawia pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej twierdząc, że zajęcia z doradztwa 

mogą być prowadzone przez doradcę z zewnątrz, ale powinny być systematycznie i stale 

organizowane. 

Również doradcy zawodowi z OHP uważają, że szkoły powinny mieć zatrudnionych 

doradców wewnętrznych – osoby skupione na swoich obowiązkach, dobrze do nich 
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przygotowane, posiadające odpowiednie warunki do pracy. W tej chwili doradcy z OHP 

oceniają, że system doradztwa w szkołach jest w stadium początkowym rozwoju, doradztwem 

albo zajmują się pracownicy szkoły, którzy mają inne obowiązki, a samo doradztwo traktują 

jako zajęcie poboczne, albo w ogóle nie ma w szkołach doradców i system doradztwa opiera się 

jedynie na doradcach zewnętrznych, którzy nie mogą jednak tak efektywnie pracować jak 

doradcy zatrudnieni w szkole. 

[Musi być ktoś na miejscu – uzup. autora], kto zna te dzieciaki, bo ja spotykając się z nimi raz w 

miesiącu (…) nie jestem w stanie nawet ich imion poznać, a co dopiero predyspozycje, 

zainteresowania czy jakoś ich ukierunkować. Mogę im (…) jakieś ogólne informacje przekazywać, 

ale moim zdaniem to jest mało. [Doradca zawodowy z OHP] 

 

4.6.2 Opinie na temat roli rodziców w systemie doradztwa zawodowego 

Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w gimnazjach nie mają zbyt częstego 

kontaktu z rodzicami uczniów i trudno im ocenić zaangażowanie rodziców w 

edukację swoich dzieci. Rodzice częściej rozmawiają o tym z wychowawcami bądź z 

nauczycielami konkretnych przedmiotów. Psycholog prowadzący doradztwo zawodowe w 

jednym z badanych gimnazjów zauważył jedynie zainteresowanie rodziców tą problematyką w 

przypadku dzieci z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Nauczyciel pełniący funkcję doradcy zawodowego w ZSZ uważa, że niewielu 

rodziców potrafi pomóc swoim dzieciom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

ponieważ nie są zainteresowani przyszłością zawodową swoich dzieci. Podobne zdanie wyraża 

doradca pracujący w innym ZSZ dodając, że rodzice nie potrafią pomóc swoim dzieciom w ich 

wyborach, bo sami nie wiedzą, jak wybrać zawód i często są osobami bezrobotnymi: 

Rodzic też nie wie, co dalej, jak podpowiedzieć, gdzie, na jakie iść, do jakiej szkoły iść. Czyli też 

sami nie wiedzą, też obserwują, to, co się dzieje z pracą i sami poszukują, większość tych 

rodziców też nie pracuje. [Nauczyciel/doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej] 

Jeden z doradców ze szkół ponadgimnazjalnych zauważa potrzebę organizowania spotkań 

z rodzicami uczniów i ma takie plany, żeby na godzinie wychowawczej lub w dniu zebrania 

przeprowadzić pogadankę z rodzicami uczniów klas przed- i ostatnich na temat dalszego 

kształcenia, rynku pracy, żeby rodzice mieli wiedzę na temat możliwości, jakie stoją przed ich 

dziećmi, gdyż z rozmów z uczniami wynika, że rodzice tej wiedzy nie posiadają i nie potrafią 

pomóc w wyborach edukacyjno-zawodowych swoim dzieciom. Inny doradca też planuje takie 

spotkanie, w którym przedstawi rodzicom ofertę wsparcia ich dzieci w zakresie doradztwa 

zawodowego. Natomiast doradca z SzOK uważa, że nie ma ze strony rodziców potrzeby takich 

spotkań, gdyż młodzież ucząca się w tej szkole jest już dorosła, a rodzice rzadko przychodzą na 

wywiadówki i ‘drzwi otwarte’ szkół. 

Doradcy zawodowi z OHP mają do czynienia z rodzicami tylko w dwóch przypadkach: jeśli 

rodzice przychodzą na zajęcia organizowane w szkołach przez OHP lub w sytuacji, gdy dzieci nie 

mogą kontynuować nauki według dotychczasowej ścieżki i rodzice są zmuszeni zasięgnąć 

porady OHP w tej sprawie. Natomiast z usług specjalistów z poradni psychologiczno-

pedagogicznych najczęściej korzystają rodzice dzieci posiadających orzeczenie kształcenia 

specjalnego, by specjalista wraz z rodzicem mogli się wspólnie zastanowić, jak może wyglądać 

ścieżka kształcenia dziecka. Dzieje się tak, ponieważ czasem poradnia dostaje informację od 
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nauczycieli, że rodzice planują przyszłość edukacyjną dziecka nieadekwatnie do jego możliwości, 

nie uwzględniając jego ograniczeń i wywierają na niego niepotrzebną presję. 

 

4.6.3 Opinie na temat współpracy z innymi instytucjami realizującymi doradztwo 

zawodowe 

Badane w trakcie badania jakościowego szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne nie 

dostrzegają większych barier we współpracy z instytucjami, które zajmują się 

doradztwem zawodowym. Należy jednak wspomnieć, że jak wynika z wypowiedzi 

respondentów, współpraca z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi w zakresie doradztwa 

zawodowego jest raczej nikła. W przypadku jednego gimnazjum zdarzyło się, że pedagog 

odpowiedzialnej za doradztwo w szkole nie udało się uzyskać wsparcia ze strony pracowników 

poradni. Współpraca z poradnią najczęściej ogranicza się do wydawania potrzebującym tego 

dzieciom orzeczeń, w których zawarte są zalecenia dotyczące prowadzenia zajęć z doradztwa 

zawodowego przez pracowników szkoły. Doradca z jednego z gimnazjów wspomniał również o 

trudności związanej z zaproszeniem pracodawców na zajęcia z doradztwa zawodowego dla 

uczniów – miał problem ze znalezieniem osoby, która chciałaby opowiedzieć o swoim 

przedsiębiorstwie nie pobierając za to żadnej opłaty. 

Natomiast doradca z poradni psychologiczno-pedagogicznej spotyka się w niektórych 

szkołach z problemem małej ilości czasu, w którym musi zmieścić zaplanowany 

program zajęć doradczych, ze względu na nacisk na realizację programu szkolnego. 

W takich szkołach zamiast dwóch godzin doradztwa realizujący zajęcia musi się zmieścić w 

jednej godzinie. Utrudnieniem pracy psychologa lub pedagoga z poradni jest też fakt, że 

doradztwo zawodowe jest tylko jednym z obszarów jego obowiązków, ponadto ma on ustalony 

grafik tzw. ‘dni terenowych’, w trakcie których może odwiedzać szkoły i musi go dopasować do 

możliwości realizacji zajęć w poszczególnych szkołach. Ogólnie doradcy z poradni uważają, że 

współpraca ze szkołami układa się przeważnie dobrze, jednak według jednego z respondentów, 

są też szkoły tak skupione na realizacji podstawy programowej, że ciężko się z nimi umówić na 

prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego. 

Przedstawiciele OHP nie dostrzegają barier we współpracy ze szkołami, ani 

problemów z nawiązaniem lub realizacją współpracy ze szkołami. Współpraca jest 

stała. Jeden z respondentów wspomina o niewielkiej świadomości wagi decyzji dotyczących 

kształcenia i zawodu wśród uczniów jako możliwej przyczynie względnie niskiego 

zainteresowania korzystaniem z oferty MCK. Respondent z MCIZ twierdzi, że bariera, jaką 

mogłaby by być niska świadomość istnienia takiej organizacji jak OHP czy MCIZ w małych 

miejscowościach, jest przełamywana przez same OHP, z którymi współpracuje już znaczny 

odsetek szkół. Doradca z jednego z badanych MCK twierdzi jednak, że współpraca między 

szkołami a MCK mogłaby być intensywniejsza, szkoły mogłyby korzystać w większym stopniu z 

usług MCK niż dotychczas. Mimo że szkoły chętnie przyjmują wsparcie z OHP, to jednak rzadko 

wychodzą z inicjatywą zaproszenia OHP, które co jakiś czas o swoich usługach musi szkołom 

przypominać. 
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4.6.4 Opinie na temat potrzeb uczniów 

Zdaniem osób zajmujących się doradztwem zawodowym w gimnazjach, uczniowie 

potrzebują przede wszystkim wsparcia w wyborze kierunku dalszego kształcenia, 

ale dopiero w ostatniej klasie gimnazjum. Wsparcie to może przybrać zarówno formę 

informowania o możliwościach oferowanych przez okoliczne szkoły ponadgimnazjalne, jak i 

badania predyspozycji i zdolności uczniów. Jeden z doradców uważa, że nawet dla trzecich klas 

sprawa ta jest ‘abstrakcyjna’, ponieważ panuje wśród uczniów ‘pesymizm’ dotyczący sytuacji na 

rynku pracy, która może nie pozwolić im na wykonywanie wybranego zawodu, lecz zmusić do 

podjęcia pracy, która akurat będzie oferowana. Natomiast jeden z doradców zawodowych w 

OHP uważa, że część młodzieży nie dostrzega istotności doradztwa zawodowego, dlatego nie 

korzysta z usług doradcy. 

Nauczyciel pełniący funkcję doradcy zawodowego w SzOK w gimnazjum zwraca 

uwagę na ograniczenia, jakie spotykają uczniów mieszkających w niewielkich miejscowościach:  

Jest ograniczona liczba w ogóle takich szkół na tym terenie. Najczęściej uczniowie stąd, z naszego 

gimnazjum idą do Przasnysza. A w Przasnyszu, (…) jest, powiedzmy, jeden, dwa zawody. I na 

tym się kończy. W tych szkołach technicznych. Bo liceum to jest inna sprawa. Natomiast jak idą 

do liceum, (…) to i tak decydują się później na coś tam innego. A w momencie, kiedy opuszczają 

gimnazjum, to o tym nie myślą co zrobią po liceum. [Nauczyciel/doradca zawodowy w SZOK w 

gimnazjum] 

W szkołach ponadgimnazjalnych aż dwóch nauczycieli będących szkolnymi doradcami 

zawodowymi również uważa, że młodzież podchodzi często bardzo obojętnie do kwestii 

planowania swojej przyszłości zawodowej, nie mając poczucia kontroli nad nią. Niektórzy nie 

wierzą, że doradca zawodowy jest im w stanie w czymkolwiek pomóc. Wiele osób nie ma 

sprecyzowanych planów na przyszłość, dotyczy to tak uczniów niższych klas, jak i ostatnich. 

Jeden z doradców wskazuje, że największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się 

poznanie swoich możliwości i predyspozycji zawodowych. Inny doradca stwierdza, że młodzież 

nie lubi wypełniać testów. Chętnie natomiast uczestniczą w zajęciach dotyczących 

autoprezentacji oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Uczniowie poprosili również 

doradcę o zorganizowanie spotkania na temat prowadzenia działalności gospodarczej. W szkole, 

gdzie jest SzOK, dużym powodzeniem cieszą się rozmowy indywidualne lub w niewielkich 2-3 

osobowych grupkach z doradcą zawodowym. W innych szkołach uczniowie nie wykazują 

zainteresowania spotkaniami indywidualnymi, choć doradcy otwarci są też na taką formę 

doradztwa. 

Nauczycielka pełniąca funkcję doradcy zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych pyta uczniów 

pierwszej klasy, dlaczego wybrali właśnie tę szkołę i z ich odpowiedzi wynika, że niewielu z nich 

ma sprecyzowane plany i zainteresowania, większość zdecydowała się na naukę w tej szkole z 

dość przypadkowych względów: 

Patrząc na ich odpowiedzi [widzę – uzup. autora], że są jeszcze w ogóle niesprecyzowani, (…). 

Przyszli dlatego, że nie dostali się do innej szkoły albo, na przykład, że tu mają blisko, bo jest u 

nas dużo osób dojeżdżających i na przykład, nasza szkoła jest tak położona, że jak się wysiądzie z 

PKS-u, no to już jesteśmy blisko, już nie muszą nigdzie (…) dalej dojeżdżać, (…) są różne 

czynniki, że wybierają tę szkołę. [Nauczyciel/doradca zawodowy w szkole ponadgimnazjalnej] 
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4.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Wśród wszystkich respondentów CAPI, połowa (10 z 20) uważa, że występują jakieś 

czynniki, które utrudniają prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. 6 

z 9 doradców z technikum oraz 4 z 8 w gimnazjach (50%) uważa, że istnieją takie bariery, 

natomiast żaden z trzech respondenci z ZSZ nie dostrzega barier. 

Główne problemy w prowadzeniu doradztwa zawodowego to: 

 Niedostateczne środki finansowe przeznaczone na ten cel (wspomniane przez 3 z 10 

respondentów) 

 Za mało godzin przeznaczonych na doradztwo (3) 

 Brak zainteresowania ze strony uczniów (2) 

 Brak funduszy na etat dla doradcy zawodowego (1) 

 Brak zainteresowania ze strony rodziców (1) 

Również w badaniu jakościowym respondenci jako największą i podstawową barierę 

w realizacji doradztwa zawodowego w szkołach wskazywali barierę finansową, 

wpływającą na zbyt małą liczbę godzin doradztwa, niedobór sprzętu 

komputerowego, sali dla doradcy, brak środków na materiały do zajęć czy szkolenia 

dla doradców. Jedna osoba wspomniała również o powszechnym wśród uczniów kojarzeniu 

doradztwa z urzędami pracy, a nie z działaniami skierowanymi do młodzieży. 

Za barierę w realizacji doradztwa zawodowego w wielu szkołach, w których przeprowadzane 

były wywiady indywidualne, można również uznać chaotyczną formę tych zajęć, 

przejawiającą się w braku stałych zajęć z doradztwa zawodowego, a polegającą jedynie na 

‘wchodzeniu’ doradcy na zajęcia w momencie potrzeby zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

W ten sposób doradcy nie mogą precyzyjnie rozplanować sobie tematyki zajęć dla konkretnej 

klasy, ponieważ nie wiedzą, ile godzin lekcyjnych będą mogli na to poświęcić. 

W większości badanych w trakcie badania jakościowego szkół, wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego obejmuje tylko jedną osobę – doradcę zawodowego. Tylko 

w nielicznych przypadkach osoby pełniące funkcję doradcy konsultują się z innymi 

pracownikami szkoły, którzy również w zakresie swoich obowiązków mają elementy doradztwa 

tj. z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, wychowawcami klasy, nauczycielami WOS 

czy podstaw przedsiębiorczości. Brak kontaktu między tymi osobami może skutkować 

obniżeniem jakości zajęć z doradztwa, które byłyby lepsze w przypadku opracowania wspólnej 

strategii prowadzenia doradztwa zawodowego, czy wymiany informacji na temat np. 

omawianych na różnych zajęciach zagadnień, zauważonych przez poszczególne osoby reakcji 

uczniów na poruszane tematy. 

Osoby pełniące funkcję doradców zawodowych powinny dysponować odpowiednimi 

kompetencjami i wiedzą w tym zakresie, co nie zawsze ma miejsce w praktyce. We 

wszystkich badanych szkołach nauczyciele, którzy zajmowali się doradztwem zawodowym 

skończyli, co najmniej studia podyplomowe dotyczące tej tematyki, natomiast pedagog i 

psycholog szkolny nie posiadali dodatkowych kwalifikacji z doradztwa zawodowego. Psycholog 

już po otrzymaniu nowego zakresu obowiązków przeszedł e-learningowy kurs dotyczący 

doradztwa zawodowego, a pedagog, który od 3 miesięcy pracuje w gimnazjum, dopiero ma w 

planach zapoznanie się z tym nowym dla niego obszarem wiedzy. 
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Doradcy zawodowi w szkole zdają się być pozostawieni bez pomocy nikogo z 

zewnątrz w zakresie pozyskiwania materiałów do pracy z uczniami, czy materiałów 

do samokształcenia. Nie istnieje nic, co można by nazwać kompendium wiedzy czy kanonem 

lektur dla doradców, z którego mogliby czerpać informacje oraz scenariusze zajęć. Osoby 

zajmujące się doradztwem w większości mają trudności ze zdobyciem tego typu materiałów. 

Nieokreślony jest też zakres tematów, form zajęć itp. wymagany na poszczególnych etapach 

kształcenia. 

Trudnością w podnoszeniu wiedzy przez doradców zawodowych pracujących w szkołach jest 

niekorzystanie przez nich ze szkoleń dotyczących doradztwa, co wynika najczęściej z przyczyn 

finansowych (szkoła nie sfinansuje szkoleń ani kosztów delegacji doradcy). Jeden z 

nieszkolących się nauczycieli tłumaczy zaniedbanie w tym względzie brakiem czasu na szkolenia. 

Osoba ta pracuje jako nauczyciel w dwóch szkołach, a dodatkowo prowadzi zajęcia z doradztwa 

zawodowego. Niekorzystanie ze szkoleń nie tylko wpływa negatywnie na aktualizację 

wiedzy doradców zawodowych, ale też ogranicza możliwości kontaktu z innymi 

doradcami zawodowymi. Doradcy nie mogą przez to skonfrontować stworzonego przez 

siebie systemu doradztwa z tym, co wypracowali inni. Na ważną kwestię zwrócił uwagę doradca 

z SzOK z zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wspominając, że studia (magisterskie z zakresu 

doradztwa zawodowego na akademii pedagogicznej) dostarczyły mu, co prawda, wiedzy na 

temat prowadzenia doradztwa zawodowego, ale nie w szkole, lecz raczej w urzędzie pracy. 

Osoby pełniące obowiązki doradcy zawodowego najczęściej mają inne zadania, a 

doradztwo jest ich zajęciem pobocznym, wykonywanym w ramach obowiązków 

psychologa lub pedagoga szkolnego lub jako dodatkowe godziny zastępując nieobecnego 

nauczyciela. System taki nie pozwala doradcy skupić się na swojej pracy i dobrze do niej 

przygotować, ani też rozplanować właściwie materiału do pracy z każdą klasą. 

Doradcy zauważają też małą świadomości wśród młodzieży korzyści wynikających z 

korzystania z doradztwa zawodowego, wspominają o panującym wśród uczniów 

pesymizmie odnośnie sytuacji na rynku pracy i braku kontroli nad swoją przyszłością zawodową. 

 

4.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

Podstawową dobrą praktyką tak w gimnazjach, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych, są 

funkcjonujące w ich ramach szkolne ośrodki kariery, nie będące czymś zewnętrznym w 

stosunku do wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, a wręcz stanowiące jego 

sedno. Istotą SzOK-ów jest widoczna dbałość szkoły o jakość doradztwa zawodowego 

prowadzonego wśród uczniów. Doradztwo w takich szkołach jest, w porównaniu do innych 

szkół, lepiej zorganizowane. Dobrą praktyką zidentyfikowaną w gimnazjum, w którym 

funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, jest wpisanie zajęć z doradztwa zawodowego na 

stałe do siatki zajęć klas, które mają z nich korzystać (w tym przypadku są to tylko klasy 

trzecie, a zajęcia odbywają się dla każdej klasy, co 2 tygodnie), co pozwala doradcy na 

systematyczną pracę z każdą klasą. 

Dobrą inicjatywą jest również wyznaczenie godzin konsultacji w trakcie, których uczniowie 

mogą przychodzić na spotkania indywidualne bądź w małych grupkach, żeby porozmawiać z 

doradcą zawodowym, jak jest to praktykowane w szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej SzOK. 

Dobrą praktyką jest prowadzenie doradztwa zawodowego we wszystkich klasach 
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szkoły ponadgimnazjalnej – od pierwszego do ostatniego roku nauczania - tak jak 

funkcjonuje to w zespole szkół, w którym działa SzOK. Tego rodzaju system pozwala rozłożyć 

materiał z doradztwa zawodowego w czasie, dla różnych poziomów nauczania zaplanować 

właściwą tematykę i systematycznie ją realizować. Uczniowie przez cały ten czas lepiej poznają 

doradcę zawodowego, nabierają do niego zaufania i uczą się korzystać z jego pomocy. 

Przykładem dobrej praktyki, której podstawą jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom 

uczniów, jest przeprowadzenie przez psychologa pełniącego funkcję doradcy zawodowego w 

gimnazjum, na początku roku szkolnego ankiety z pytaniem, jaka forma zajęć interesuje 

ucznia – zajęcia grupowe czy indywidualne. 

Kolejnym przykładem dobrej praktyki jest zwyczaj angażowania uczniów gimnazjum, w którym 

działa SzOK, w różnego rodzaju projekty i konkursy organizowane przez zewnętrzne 

instytucje np. projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej mający na celu założenie przez uczniów 

wirtualnego przedsiębiorstwa, dla którego należało stworzyć budżet. Również uczniowie w 

szkole ponadgimnazjalnej, w której jest SzOK, w poprzednim roku zaangażowani byli w projekt 

realizowany przez podmiot zewnętrzny, który zakładał m.in. zajęcia z doradztwa zawodowego 

oraz organizację przez samych uczniów koncertu charytatywnego. 

Gimnazjum, które posiada SzOK, zrealizowało kilka projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych w ramach, których prowadzone były zajęcia z doradztwa 

zawodowego, co pozwoliło na prowadzenie zajęć z doradztwa w okresie, kiedy lekcje te nie 

były jeszcze wpisane na stałe do planu zajęć. Uczestniczyli w nich wtedy uczniowie z różnych 

klas. Jeden z tych projektów prowadzony był przez 3 lata. W jego ramach odbywały się zajęcia 

z przedsiębiorczości powiązane z doradztwem zawodowym. W tego typu zajęciach uczestniczyła 

raz w miesiącu 15-osobowa grupa uczniów z różnych poziomów nauczania. 

Narzędziami, które wykorzystują doradcy zawodowi z gimnazjów, a które można określić jako 

dobrą praktykę, są ‘karty kariery’ zdobyte przez doradcę ze szkolenia e-learningowego, czy 

‘osobiste portfolia kariery’ uzyskane przez doradcę z Gminnego Centrum Informacji. W obu 

tych narzędziach uczniowie gromadzą informacje na temat swoich umiejętności, możliwości, 

zainteresowań, wyniki testów, symulacje osiągania wybranego zawodu, wypełnione przez siebie 

CV czy listy motywacyjne itp. Dzięki takiemu narzędziu praca z uczniem staje się bardziej 

zindywidualizowana i uporządkowana, a uczeń może w jednym miejscu zbierać wyniki swojej 

pracy na zajęciach z doradztwa. 

Dobrymi materiałami dysponuje również doradca zawodowy z SZOK funkcjonującym w zespole 

szkół ponadgimnazjalnych, który prowadzi od kilku lat swoje zajęcia opierając się na 

Zawodowym nawigatorze, zawierającym zestawy tematów osobno dla techników i 

zasadniczych szkół zawodowych, dodatkowo w podziale na klasy. Doradcy, którzy 

zetknęli się z materiałami z komercyjnego pakietu do pracy na zajęciach z doradztwa 

zawodowego, zawierającego serial filmowy, testy, prezentacje, scenariusze zajęć, grę na 

Facebooku, również są z niego bardzo zadowoleni. 

Dobrą praktyką dotyczącą współpracy z pracodawcami są organizowane w gimnazjum, w 

którym funkcjonuje SzOK, ‘wycieczki zawodoznawcze’ np. do piekarni, banku, jednostki 

wojskowej, dające uczniom możliwość zapoznania się z pracą w konkretnych zawodach i 

zakładach pracy. Uczniowie, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z osobami 

wykonującymi różne zawody, szczególnie sobie chwalili tego typu zajęcia, ponieważ mogli 
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dowiedzieć się bezpośrednio od takich osób wielu interesujących szczegółów na temat pracy w 

danym zawodzie. 

 

5. Wnioski i rekomendacje 

 

5.1 Dotyczące diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście 

rynku pracy 

Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dotyczące diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku 
pracy 

Wniosek Rekomendacja 

Doradztwo zawodowe prowadzone jest w 

większości szkół ponadgimnazjalnych tylko dla 
uczniów ostatnich klas, ale wielu doradców 

zawodowych przyznaje, że w zajęciach z 
doradztwa powinni brać udział uczniowie na 

różnych etapach edukacji. 

Doradztwem zawodowym w szkołach 

ponadgimnazjalnych powinni być objęci 
uczniowie wszystkich klas w zróżnicowanym 

zakresie tematycznym – w niższych klasach 
nacisk powinien zostać położony na elementy 

związane z predyspozycjami i 

zainteresowaniami, a w wyższych klasach 
skupić się na wyborach sensu stricto 

zawodowych i wynikających z nich wyborach 
edukacyjnych. 

Doradztwo zawodowe w szkołach prowadzone 

jest albo przez psychologów lub pedagogów 
szkolnych, którzy wykonują pracę w tym 

zakresie w ramach obowiązków głównych, nie 

mając wydzielonego na to czasu, albo przez 
nauczycieli, którzy mają ustaloną niewielką 

liczbę godzin przeznaczoną na zajęcia grupowe 
z uczniami. Takie rozwiązania są 

niesatysfakcjonujące, ponieważ doradcy nie 

mogą skupić się na doradztwie zawodowym, 
nie mają dostatecznej ilości czasu, żeby 

poświęcić go na zajęcia indywidualne lub na 
spotkania z rodzicami itp. 

Szkoły powinny zatrudniać osobę, która będzie 

się zajmowała doradztwem zawodowym w 
ramach wyznaczonych godzin pracy, co 

pozwoli jej skupić się na swoich obowiązkach, 

da możliwość opracowania planu zajęć dla 
każdej klasy z osobna, ustalić zajęcia zarówno 

dla uczniów, jak i spotykać się z rodzicami. 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w większości 

szkół odbywają się tylko w momencie, gdy 
potrzebne jest zastępstwo za nieobecnego 

nauczyciela. Poza tym doradcy, szczególnie w 

szkołach ponadgimnazjalnych, mają zbyt małą 
liczbę godzin do dyspozycji na realizację 

swoich zajęć. Skutkuje to brakiem możliwości 
opracowania szczegółowego planu zajęć dla 

poszczególnych klas. 

Zajęcia w szkole powinny być systematyczne i 

stałe, realizowane w oparciu o opracowany 
przez doradcę plan dla każdej klasy z osobna. 

Rodzice są w zbyt małym stopniu włączeni w 
proces wyboru kierunku kształcenia i zawodu 

swoich dzieci. Często nie potrafią pomóc 

własnym dzieciom na tym polu, ponieważ sami 
nie posiadają niezbędnych informacji w tym 

Rodzice powinni zostać w większym stopniu 
włączeni w doradztwo zawodowe 

organizowane w szkole, np. poprzez 

zapraszanie na spotkania z doradcą 
zawodowym, który opisze im opcje wyborów 
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zakresie (szczególnie na temat ścieżek kariery 

w poszczególnych zawodach i aktualnej 

sytuacji na rynku pracy). 

stojących przed ich dziećmi. Doradcy powinni 

zachęcać rodziców do większej aktywności w 

tym zakresie, umożliwić im spotkania 
indywidualne z doradcą zawodowym, czy to ze 

szkoły, czy z instytucji zewnętrznej takiej jak 
OHP lub poradnia psychologiczno-

pedagogiczna. 

Szkolni doradcy zawodowi najczęściej nie mają 
kontaktu z innymi doradcami zawodowymi, 

szczególnie w sytuacji, gdy nie biorą udziału w 

stacjonarnych szkoleniach. Skutkuje to izolacją 
poszczególnych osób, poczuciem braku 

wsparcia np. merytorycznego w zakresie 
doradztwa. 

Należy stworzyć forum wymiany doświadczeń i 
wiedzy między doradcami szkolnymi np. w 

postaci spotkań organizowanych przez organy 

prowadzące, na które zostaną zaproszone 
wszystkie osoby zajmujące się doradztwem 

zawodowym w szkołach i instytucjach 
zewnętrznych.  

Doradcy zawodowi w szkołach odczuwają brak 

materiałów do pracy z uczniami, sami muszą 
także dbać o zapewnienie sobie aktualnych 

informacji związanych z doradztwem 

zawodowym, co w natłoku obowiązków 
(doradcami są nauczyciele lub psycholodzy, 

pedagodzy szkolni) wymaga od nich 
poświęcania dodatkowego czasu na szukanie 

materiałów. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom doradców 

szkolnych urzędy pracy mogą organizować 
cykliczne szkolenia dla doradców szkolnych z 

zakresu aktualnych trendów na rynku pracy, 

przekazując doradcom przydatne materiały, 
raporty i opracowania. Organy prowadzące 

powinny wspólnie ze szkołami opracować 
szkolne programy doradztwa zawodowego 

dając jasne wskazówki jak realizować 
doradztwo zawodowe. 

Współpraca między szkołami, szczególnie 

gimnazjami, a pracodawcami dotyczy niewielu 

szkół. Tylko w dwóch szkołach, jednym 
gimnazjum i jednej szkole ponadgimnazjalnej, 

organizowane są ‘wycieczki zawodoznawcze’. 
Przedsiębiorcy nie zawsze chętnie też 

korzystają z zaproszeń na zajęcia do szkół. 

Należy upowszechnić współpracę między 

szkołami, w tym gimnazjalnymi, a 

pracodawcami w celu uatrakcyjnienia zajęć z 
doradztwa zawodowego o takie elementy jak 

‘wycieczki zawodoznawcze’ lub spotkania z 
pracodawcami w szkole. Da to możliwość 

zapoznania się uczniom z realnymi warunkami 
pracy w danym zawodzie, co przyczyni się do 

podejmowania przez nich lepszych wyborów 

edukacyjno-zawodowych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

5.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Tabela 3. Wnioski i rekomendacje dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Wniosek Rekomendacja 

Współpraca między szkołami a poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi jest na niskim 
poziomie. W badanych szkołach pracownicy 

poradni nie prowadzili zajęć dla całych klas, 

lecz skupiali się na uczniach z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub 

prowadzili zajęcia z doradztwa dla nauczycieli 
(w jednej szkole). 

Współpraca między szkołami a poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi powinna 
zostać wzmocniona. Punkt widzenia 

psychologów i pedagogów z poradni mógłby 

wzbogacić doradztwo zawodowe prowadzone 
w szkołach przez nauczycieli/doradców 

zawodowych o bardziej zaawansowane 
elementy wiedzy psychologicznej i testy 

psychologiczne, do których przeprowadzania i 
interpretowania uprawieni są tylko 
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psychologowie. W tym celu organy 

prowadzące powinny wzmocnić kadrowo 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Doradcy zawodowi w szkole zdają się być 

pozostawieni bez pomocy nikogo z zewnątrz w 

zakresie pozyskiwania materiałów do pracy z 
uczniami czy materiałów do samokształcenia. 

Osoby zajmujące się doradztwem w 
większości mają trudności ze zdobyciem tego 

typu materiałów. 

Szkolni doradcy zawodowi powinni zostać 

wyposażeni w podstawowe materiały 

umożliwiające im przygotowanie się oraz 
prowadzenie zajęć. Jest to rola organów 

prowadzących. 

Takimi materiałami dysponują również 

Ochotnicze Hufce Pracy. OHP mogłyby pomóc 

nauczycielom kompletować niezbędne do 
prowadzenia zajęć z doradztwa materiały 

będąc organizacją, która ma doświadczenie w 
tym zakresie.  

Psycholodzy i pedagodzy szkolni bez 

wykształcenia w kierunku doradztwa 
zawodowego nie mają doświadczenia i wiedzy 

na temat prowadzenia doradztwa w szkole. 

Również nauczyciele, który kończą studia 
podyplomowe z doradztwa zawodowego, 

mogą mieć trudności z prowadzeniem 
doradztwa. 

Szkolni doradcy zawodowi powinni zostać 

wsparci w zakresie układania planu zajęć i 
organizacji systemu doradztwa zawodowego w 

szkole. Wskazane byłoby stworzenie programu 

realizacji doradztwa na wzór podstaw 
programowych z innych przedmiotów. 

Pracę doradców zawodowych w szkołach 

powinni wspierać bardziej doświadczeni 
doradcy, sprawujący nad poszczególnymi 

szkołami superwizję w tym zakresie.  

Doradcy zawodowi w szkołach nie mają 
informacji zwrotnej na temat swoich 

podopiecznych, którzy korzystali z zajęć z 
doradztwa zawodowego, przez co nie potrafią 

określić skuteczności i trafności swoich 

działań. 

Doradcy powinni poprzez współpracę między 
gimnazjami a szkołami ponadgimnazjalnymi 

oraz poprzez współpracę szkół 
ponadgimnazjalnych z innymi instytucjami np. 

urzędami pracy monitorować losy swoich 

absolwentów. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

5.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Tabela 4 Wnioski i rekomendacje dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk”. 

Wniosek Rekomendacja 

W szkołach, w których działają SzOK-i, 

doradztwo zawodowe jest na dobrym 
poziomie. Istotą SzOK-ów jest widoczna 

dbałość szkoły o jakość doradztwa 

zawodowego prowadzonego wśród jej 
uczniów. 

Badane SzOK-i z subregionu ostrołęckiego nie 

mają ze sobą wiele wspólnego jeśli chodzi o 
organizację doradztwa, jednak w obu 

przypadkach widoczne jest staranie o jak 

najlepszą, w danych warunkach, realizację 
doradztwa zawodowego w obu szkołach. 

Należy uświadamiać dyrektorom szkół oraz 
organom prowadzącym, od których zależy 

budżet szkół, wagę prowadzonego w szkole 
doradztwa. 

W gimnazjum, w którym funkcjonuje Szkolny 

Ośrodek Kariery, doradztwo zawodowe jest 

wpisane na stałe do siatki zajęć klas, które 

Szkoły powinny tak zorganizować doradztwo 

zawodowe, by uczniowie mieli poczucie 

ciągłości zajęć np. przeznaczając na nie 
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mają z nich korzystać (są to tylko klasy trzecie, 

a zajęcia odbywają się dla każdej klasy, co 2 

tygodnie). Dzięki temu zapewniona jest ciągła 
praca z uczniami, a doradca może 

przygotować szczegółowy plan zajęć i 
odpowiednio rozłożyć jego treści. 

stosowną liczbę godzin wychowawczych. 

W szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej 

SzOK doradca jest obecny w szkole w trakcie 
określonych godzin i dni, dzięki czemu 

uczniowie mogą korzystać w tym czasie z 

porad indywidualnych lub w małych grupkach.  
Doradca ma również czas na przygotowanie 

się do zajęć w tym czasie. 

Doradca zawodowy w szkole powinien mieć 

wyznaczone godziny konsultacji w czasie, 
których uczniowie wiedzą, że mogą się z nim 

umówić na spotkanie indywidualne. Czas ten 

jest również potrzebny doradcy na 
przygotowanie materiałów do lekcji 

grupowych. Doradca powinien mieć 
zapewnioną salę, w której może trzymać 

książki i inne materiały do zajęć oraz w której 
może spotykać się na rozmowy z uczniami i 

ich rodzicami. Ważne jest zapewnienie 

uczniom możliwości indywidualnych spotkań z 
doradcą. 

Psycholog pełniący funkcję doradcy 
zawodowego w jednym z gimnazjów wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów, 
poprzez danie im wyboru uczestnictwa w 

zajęciach grupowych lub indywidualnych z 

doradztwa zawodowego. 

Doradcy zawodowi z gimnazjów stosują ‘karty 

kariery’ lub ‘osobiste portfolia kariery’. W obu 

tych narzędziach uczniowie gromadzą 
informacje na temat swoich umiejętności, 

możliwości, zainteresowań, wyniki testów, 
symulacje osiągania wybranego zawodu, 

wypełnione przez siebie CV czy listy 

motywacyjne itp. Dzięki takiemu narzędziu 
praca z uczniem staje się bardziej 

zindywidualizowana i uporządkowana, a uczeń 
może w jednym miejscu zbierać wyniki swojej 

pracy na zajęciach z doradztwa. 

Należy zachęcić doradców zawodowych do 

korzystania z takich narzędzi jak ‘karty kariery’ 

czy ‘osobiste portfolia kariery’ przez ich 
upowszechnienie wśród osób zajmujących się 

w szkołach doradztwem zawodowym.  

Uczniowie, którzy mieli możliwość wzięcia 
udziału w spotkaniach z osobami 

wykonującymi różne zawody, szczególnie 

sobie chwalili tego typu zajęcia, ponieważ 
mogli dowiedzieć się bezpośrednio od takich 

osób wielu interesujących szczegółów na 
temat pracy w danym zawodzie. Pozwoliło im 

to na podjęcie lepszej decyzji dotyczącej 

swojej przyszłości zawodowej. 

W ramach doradztwa zawodowego w szkołach 
powinny być organizowane zajęcia, na których 

przedstawiciele różnych zawodów będą 

opowiadali o swojej pracy i odpowiadali na 
pytania uczniów. 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

6. Streszczenie 

Badanie ilościowe CAPI w subregionie ostrołęckim zostało przeprowadzone na próbie 20 szkół, z 

czego 40% stanowiły gimnazja, 45% technika, a 15% zasadnicze szkoły zawodowe. Wywiady w 

ramach badania jakościowego przeprowadzono z doradcami zawodowymi ze szkół 

ponadgimnazjalnych (3 ZSZ i 2 technika) i gimnazjów (4 szkoły) oraz z 3 jednostek OHP, 2 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także z 10 uczniami i 10 rodzicami uczniów 

techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz gimnazjów. 
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Z badania ilościowego CAPI wynika, że doradztwo zawodowe jest w większości szkół (65%) 

prowadzone przez nauczycieli, rzadziej zajmuje się nim pedagog szkolny (35%), psycholog 

(10%) czy inny pracownik szkoły (5%). Szkoły objęte są szerokim spektrum form doradztwa 

zawodowego (respondenci wskazywali średnio 7,3 form doradztwa). Najczęściej wybieraną 

formą było przekazywanie uczniom informacji o rynku pracy i możliwościach znalezienia pracy 

(wskazane przez 60% respondentów). 

Doradztwo w gimnazjach objętych badaniem jakościowym prowadzone było przez nauczyciela, 

pedagoga, psychologa szkolnego lub osobę z instytucji zewnętrznej. We wszystkich badanych 

gimnazjach prowadzone są przede wszystkim zajęcia grupowe dla uczniów ostatnich klas 

gimnazjum. W szkole, w której prowadzony jest SZOK, zajęcia z doradztwa zawodowego 

wpisane są w siatkę zajęć klas trzecich i są obowiązkowe. Ochotnicze Hufce Pracy współpracują 

tylko z dwiema szkołami, które wzięły udział w badaniu jakościowym. Prowadzenie zajęć 

indywidualnych deklarują również dwa gimnazja. Do dwóch z badanych gimnazjów przyjeżdżają 

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z okolicy by przedstawić swoją ofertę. Dwie szkoły 

zabierają uczniów na targi szkół i organizują zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów, a 

jedna dodatkowo - wycieczki zawodoznawcze. Celem doradztwa w gimnazjum jest przede 

wszystkim poznanie własnych predyspozycji, zainteresowań, a także możliwości dalszego 

kształcenia. 

W badanych w trakcie wywiadów indywidualnych szkołach ponadgimnazjalnych doradztwo 

zawodowe, w większości przypadków, prowadzone jest przez nauczycieli, a w szkole, w której 

działa SZOK, od tego roku, nauczyciel będący doradcą zawodowym zajmuje się tylko 

doradztwem zawodowym. W większości szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z doradztwa 

prowadzone są dla ostatnich klas techników i ZSZ. W szkole, w której funkcjonuje SZOK, 

działaniami doradczymi objęte są wszystkie klasy – od pierwszej do ostatniej. W badanych 

szkołach, w których doradztwo zawodowe przydzielone jest konkretnej osobie, prowadzone są 

zajęcia grupowe. Wszyscy prowadzący doradztwo są też otwarci na konsultacje indywidualne. 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne współpracują z urzędami pracy. Z OHP współpracę 

nawiązały już dwie badane szkoły, a jedna planuje to zrobić w najbliższym czasie. W 2 

badanych szkołach ponadgimnazjalnych organizowane są imprezy typu dni biznesu, czy tydzień 

przedsiębiorczości, na które zapraszani są pracodawcy, przedstawiciele PUP, WUP lub OHP. 

Celem doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych jest poznanie przez uczniów 

swoich predyspozycji, zainteresowań, zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia i 

możliwymi kierunkami dalszego rozwoju zawodowego. 

Badanie ilościowe wykazało, że tylko 1/4 respondentów posiada formalne potwierdzenie swoich 

kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego. Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w 

szkołach objętych CAPI w 85% podnoszą swoje kwalifikacje w tym zakresie poprzez 

samokształcenie i udział w kursach doszkalających. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego, z którymi przeprowadzane były 

wywiady indywidualne, ukończyli co najmniej studia podyplomowe z tego zakresu, natomiast 

pedagog szkolny nie posiada dodatkowych kwalifikacji w tym kierunku, a psycholog szkolny 

odbył szkolenie e-learningowe dotyczące doradztwa zawodowego. Doradztwo zawodowe w 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych obecne jest od niewielu lat, a większość doradców 

nie miało wcześniej doświadczenia w tym zakresie, ponieważ jest to dla nich pierwsza praca. 

Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w gimnazjach dokształcają się na szkoleniach lub 

mają taki zamiar. Osoby te duży nacisk kładą również na samokształcenie wykorzystując zasoby 
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Internetu, literaturę fachową, czy kwartalnik „Doradca zawodowy”. Nauczyciele pełniący funkcje 

doradców zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych w większości nie korzystają ze szkoleń, 

lecz kształcą się samodzielnie m.in. poprzez lekturę publikacji wydawanych przez KOWEZiU. 

Doradcy zawodowi we własnym zakresie gromadzą materiały do zajęć, korzystając z tego, co 

otrzymają na szkoleniach, znajdą w Internecie, czasopismach, książkach, czy w publikacjach 

KOWEZiU. Tylko jeden z doradców dysponuje programem zajęć, opracowanym w ramach 

projektu unijnego, zawierającym materiały do pracy z uczniami z różnych typów szkół i dla 

każdej klasy oddzielnie. Doradcy zawodowi odczuwają niezaspokojoną potrzebę szkoleń 

dokształcających oraz niedobór materiałów do pracy z uczniami. 

Osoby pełniące funkcje doradców zawodowych w gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych 

w większości nie znają szerszego grona doradców zawodowych, lecz jedynie osoby spotkane na 

szkoleniach lub pojawiających się w szkołach doradców zewnętrznych z instytucji 

współpracujących ze szkołą. Tylko wyjątkowo zaangażowany w swoją pracę doradca zawodowy 

z SZOK, który nie pełni w szkole już żadnej innej funkcji i może się poświęcić w pełni doradztwu 

zawodowemu, nawiązał i utrzymuje kontakty z wieloma doradcami z całego kraju. 

Większość badanych uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przyznaje, że potrzebuje 

zajęć z doradztwa zawodowego w celu dokonania wyboru kierunku edukacyjno-zawodowego 

zgodnego ze swoimi zdolnościami oraz informacjami na temat rynku pracy. Uczniowie oceniają 

odbyte zajęcia na podstawie ich przydatności w wyborze szkoły i zawodu. Ponad połowa 

badanych uczniów prawidłowo definiuje pojęcie ‘doradztwa zawodowego’, większość kojarzy je 

z wyborem zawodu i znalezieniem pracy, niektórzy wskazywali na pomoc w określeniu swoich 

predyspozycji i uzdolnień. Również znaczna część badanych rodziców uczniów gimnazjum i 

szkół ponadgimnazjalnych umiała wskazać prawidłowo desygnat ‘doradztwa zawodowego’. 

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych najczęściej dokonywali swoich wyborów 

edukacyjno-zawodowych biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i polegając na własnej 

decyzji, część z nich uwzględniała także zdanie rodziców, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

dodatkowo wzorowali się czasem na swoich kolegach. Niektórzy przyznali, że zajęcia z 

doradztwa zawodowego potwierdziły słuszność dokonanego wyboru. 

Badanie ilościowe wykazało, że niemal wszystkie badane szkoły w subregionie ostrołęckim 

współpracują z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym (95%). W większości 

szkoły współpracują z OHP. Współpraca polega na organizacji wspólnych spotkań, szkoleń i 

warsztatów oraz wymianie informacji. Współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie 

oceniana jako dobra i bardzo dobra. Ponadto 75% wszystkich szkół współpracuje z 

pracodawcami w realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jakość tej 

współpracy jest również bardzo dobrze oceniana. Główna bariera współpracy z innymi 

instytucjami to brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Badane w trakcie wywiadów indywidualnych gimnazja nie prowadzą intensywnej współpracy z 

instytucjami zewnętrznymi, najczęściej wymienianym partnerem są OHP, o których wspomniały 

2 szkoły. Szkoły ponadgimnazjalne współpracują z urzędami pracy i pracodawcami, ale również 

z OHP i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Współpraca z OHP i poradniami polega na 

wizytach doradców zawodowych z tych instytucji w szkole i przeprowadzaniu zajęć z tego 

zakresu. Kooperacja z PUP dotyczy zajęć dla młodzieży nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy, a z 

pracodawcami – głównie praktyk zawodowych oraz - w mniejszym stopniu – wycieczek 

zawodoznawczych. Badane szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne nie dostrzegają większych 

barier we współpracy z instytucjami, które zajmują się doradztwem zawodowym. Jedynie 
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współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie doradztwa zawodowego 

zdaje się być raczej niewielka. 

Zdaniem osób prowadzących doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych, doradztwo zawodowe powinno być prowadzone przede wszystkim w 

ostatnich klasach, ponieważ w tym czasie uczniowie wykazują największe zainteresowanie tymi 

zajęciami ze względu na czekające ich wybory edukacyjno-zawodowe. Uczniowie klas niższych 

nie przejawiają takiej chęci uczestnictwa w zajęciach z doradztwa, choć i oni powinni być 

wprowadzani w tę tematykę. 

Większość badanych w CAPI szkół ocenia skuteczność doradztwa zawodowego jako bardzo 

dobrą (30%) albo dobrą (40%), a 30% ocenia ją jako przeciętną. Natomiast w badaniu 

jakościowym osobom pełniącym funkcje doradcy zawodowego w badanych szkołach trudno 

było ocenić skuteczność prowadzonego w szkole doradztwa zawodowego z tego względu, że 

jest za wcześnie oraz nie ma do tego żadnych narzędzi. Uczniom szczególnie podobają się 

zajęcia, na których mogą się dowiedzieć czegoś o samych sobie, ale też zapoznać się z 

możliwościami edukacyjnymi czy spotkać z osobami wykonującymi różne zawody. 

Psychologowie pełniący rolę doradców zawodowych najczęściej jako najskuteczniejszą formę 

doradztwa wymieniają testy psychologiczne służące diagnozowaniu predyspozycji uczniów, 

natomiast inni doradcy wymieniają zalety zajęć grupowych, konsultacji indywidualnych, spotkań 

z przedstawicielami różnych zawodów, udziału w projektach i konkursach. Większość badanych 

rodziców nie miała styczności z doradztwem zawodowym i doradcami zawodowymi. 

Połowa badanych w trakcie CAPI uznała, że występują czynniki utrudniające prowadzenie 

doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. Wśród najczęściej wymienianych 

znalazły się bariery finansowe oraz zbyt mała liczba godzin przeznaczonych na doradztwo 

zawodowe. Również z badania jakościowego wynika, że największą trudnością w realizacji 

doradztwa zawodowego w szkołach są trudności finansowe wpływające na wszystkie aspekty 

realizacji doradztwa – od zbyt małej liczby godzin przeznaczonych na doradztwo albo braku 

osoby zajmującej się tym tematem, przez brak sprzętu komputerowego, po brak środków, które 

można przeznaczyć na zakup materiałów do prowadzenia zajęć czy szkolenia dla doradcy. 

Pracownicy OHP i poradni oceniają system doradztwa zawodowego w szkole krytycznie i 

stwierdzają, że jest on dopiero w początkowej fazie rozwoju. 


