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1. Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w 

ramach Modułu „Rola doradztwa zawodowego”, przeprowadzonego na zlecenie 

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

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

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

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

cząstkowym i dotyczy jednego z sześciu subregionów województwa mazowieckiego – 

subregionu płockiego. Badanie objęło swoim zasięgiem całe województwo mazowieckie, czyli 

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

raporty cząstkowe powstał raport zbiorczy przedstawiający obraz doradztwa zawodowego w 

szkołach w całym województwie. 

Celem badania było dokonanie diagnozy powszechności, stałości i jakości doradztwa 

zawodowego na różnych poziomach wyborów edukacyjnych. Badaniem zostały objęte gimnazja 

oraz szkoły ponadgimnazjalne, w tym zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika znajdujące się 

na terenie powiatów należących do poszczególnych subregionów.  

W raporcie przedstawiono charakterystykę doradztwa zawodowego realizowanego w szkołach. 

Zidentyfikowano różnice pomiędzy wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego, a 

działaniami prowadzonymi w tym zakresie przez podmioty zewnętrzne. Zweryfikowano również 

stopień zaangażowania szkół we wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy1,  w 

szczególności zaś 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 również 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 w szkołach jak też dobre praktyki. Na 

zakończenie raportu przedstawiono wnioski i rekomendacje. 

 

2. Opis metodologii 

Badanie „Rola doradztwa zawodowego” zostało przeprowadzone w 6 subregionach 

województwa mazowieckiego przy zastosowaniu identycznej metodologii badawczej. 

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

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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W badaniu wykorzystano triangulację metod badawczych uwzględniając zarówno podejście 

jakościowe jak i ilościowe w zakresie zbierania i analizy danych.  

Techniką zbierania danych w ramach podejścia jakościowego był Indywidualny Wywiad 

Pogłębiony (Individual In-Depth Interview – IDI).  

Zgodnie z założeniami badania, respondentami w części jakościowej byli zarówno 

przedstawiciele instytucji jak i określonych grup społecznych. W subregionie płockim wywiady 

przeprowadzono z: 

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

ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 12 wywiadów,  

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

rodzicami uczniów pierwszej i ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej – łącznie 10 

wywiadów,  

 8 wywiadów z pracownikami szkoły zajmującymi się doradztwem zawodowym, w tym 4 

wywiady w gimnazjum (w jednym przypadku był to również Szkolny Ośrodek Kariery) 

oraz 4 wywiady w szkołach zawodowych (technikum, ZSZ, w jednym przypadku był to 

również Szkolny Ośrodek Kariery),  

 przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych – 3 wywiady,  

 przedstawicielami jednostek Ochotniczych Hufców Pracy: 1 wywiad w Mobilnym 

Centrum Informacji Zawodowej oraz 1 wywiad w Młodzieżowym Centrum Kariery, 

 przedstawicielami organizacji pozarządowych – 1 wywiad. 

Wywiady indywidualne przeprowadzono na podstawie dyspozycji, które nie stanowiły sztywnego 

scenariusza, a jedynie wyznaczały ramy zadawanych pytań. W ten sposób wywiady przybrały 

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

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

transkrypcję. Uzyskany materiał badawczy został następnie poddany kategoryzacji i wstępnej 

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

Część ilościowa badania została natomiast 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. 
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3. Opis przebiegu badania 

Badanie realizowane było równolegle we wszystkich subregionach województwa mazowieckiego 

zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej.  

W subregionie płockim badanie w części jakościowej trwało od 27 listopada 2012 r. do 4 

stycznia 2013 r.  

Zbieranie danych w terenie techniką ilościową zrealizowano we wszystkich subregionach w 

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

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

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, po uprzednim wygenerowaniu z Systemu Informacji 

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

dane nie były dostępne. 

Pierwszym etapem nawiązywania kontaktu z respondentami, w przypadku zarówno części 

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

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

uprzednio miejscu spotkania. 

Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem. Respondenci reprezentujący badane instytucje 

(poradnie psychologiczno-pedagogiczne, OHP czy organizacje pozarządowe) stosunkowo 

chętnie brali udział w nim udział. W przypadku odmów, bardzo rzadkich, udzielenia wywiadu, 

które wynikały z faktu braku osoby prowadzącej zajęcia z doradztwa zawodowego, wybierano 

do badania inną instytucję danego typu. Trudności dostarczało natomiast umówienie się z 

pracownikami szkoły, którzy zajmowali się doradztwem zawodowym. Często byli to nauczyciele 

prowadzący lekcje. W związku z tym umawianie na wywiad możliwe było jedynie podczas 

przerw; jednocześnie w czasie ich trwania miały miejsce problemy z połączenia kontaktem 

telefonicznym z daną placówką. W kilku przypadkach, w celu umówienia spotkania, wymagało 

to osobistej wizyty badacza w szkole.  Jednak w większości takich sytuacji udawało się 

przeprowadzić wywiad w czasie jednego spotkania.. Niemniej jednak największe trudności w 

badaniu jakościowym napotkano podczas rekrutacji uczniów -  spotkano się z wieloma 

odmowami i nieufnością młodzieży do badania. Zdarzały się także sytuacje, że uczniowie nie 

zjawiali się na umówione spotkanie. Dopiero pomoc doradczyni zawodowej w jednym z 

zespołów szkół zawodowych, usprawnił proces rekrutacji. Umożliwiła ona badaczowi 

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

Badanie nie tylko wśród uczniów, ale także ich rodziców było więc prowadzone dzięki kontaktom 

pozyskiwanym za pośrednictwem szkół biorących udział w badaniu. 

W subregionie płockim przeprowadzono łącznie 36 indywidualnych wywiadów pogłębionych 

oraz 27 wywiadów CAPI z uwzględnieniem podziału na typy szkół.  

Badanie ilościowe w subregionie płockim objęło 44% szkół (12) z powiatu płockiego, 37% z 

miasta Płock (10), trzy szkoły z powiatu sierpeckiego oraz dwie z gostynińskiego. W sumie 27 

placówek oświatowych zostało objętych próbą badawczą. 

Jeśli chodzi o rodzaje szkół objętych badaniem, skład jest następujący: 

Tabela 1. Struktura próby 

Typ szkoły Liczba Procent 

Gimnazjum (publiczne) 14 56% 
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Gimnazjum (niepubliczne) 1 

Technikum czteroletnie 7 26% 

Zasadnicza szkoła zawodowa 5 18% 

Ogółem 27 100% 

Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, N=27. 

Zdecydowana większość ankietowanych respondentów zajmujących się doradztwem 

zawodowym stanowiły kobiety – 24 z 27 (89%).  

 

4. Przedstawienie wyników badania 

 

4.1 Doradztwo zawodowe w szkołach – diagnoza powszechności, stałości i 

zakresu tematycznego działań doradztwa zawodowego w szkołach 

 

4.1.1 Charakterystyka doradztwa prowadzonego w szkole 

W ramach badania jakościowego poproszono respondentów ze szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych o określenie celów realizowanego przez nich doradztwa zawodowego. 

Najczęściej wskazywano takie, które mają ogólny charakter tj. trafny wybór dalszej ścieżki 

edukacyjno-zawodowej uczniów. 

Celem doradztwa zawodowego jest właściwe ukierunkowanie dziecka na przyszłość [doradca 

zawodowy w gimnazjum publicznym] 

Jednakże w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych określono je bardziej szczegółowo. 

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia. Przygotowanie 

ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych takich jak bezrobocie, problemy zdrowotne, 

adaptacja do nowych warunków i mobilności zawodowej. Przygotowanie rodziców do 

efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. (…) 

Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów. 

To takie główne cele.[doradca zawodowy w technikum] 

Badanie ilościowe zrealizowane w subregionie płockim wskazuje, że w szkołach gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych zawodowych stosuje się relatywnie dużo form doradztwa 

zawodowego. W pytaniu, które z nich są stosowane w szkołach, z dziesięciu możliwych 

odpowiedzi (9 i opcje "inne"), respondenci wybrali średnio 7.1 form. Z gimnazjum wybrali oni 

średnio 7.5 form, z ZSZ – 7.2, natomiast z technikum – 6.1. 



Rola doradztwa zawodowego 

 

8 

Wykres 1. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, N=27 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi >100%). 

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

wybrać trzy najczęściej stosowane formy doradztwa. Są to zajęcia grupowe, badania 

predyspozycji zawodowych i przekazywanie im informacji o rynku pracy (59% - 67%). 

Wszyscy respondenci zostali zapytani czy stosują poniższe rodzaje doradztwa zawodowego. 

Częstości udzielonych odpowiedzi są następujące: 

1. Regularnie diagnozuję się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – 

96% 

2. Regularnie diagnozuję się możliwości psychofizyczne uczniów – 96% (26 z 27 

respondentów) 

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

100% 

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

kariery zawodowej poprzez prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań 

z uczniami i ich rodzicami – 100%. 

Ponadto, 26 z 27 respondentów korzysta ze wszystkich czterech metod, a jedna osoba z dwóch 

z wyżej wymienionych. Prowadzi to również do bardzo wysokiej średniej dla każdej szkoły – 3.9 

z 4 z wymienionych metod. 

Spośród wszystkich szkół w 41% (w 11 z 27) pracuje więcej niż jeden pracownik zajmujący się 

sprawami doradztwa zawodowego. 10 z tych 11 (91%) współpracuje z pozostałym personelem 
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szkoły w zakresie doradztwa zawodowego w codziennej pracy. Z kolei w 9 spośród tych 10 

szkół współpraca dotyczy organizacji zajęć i spotkań, a w 7 przypadkach – wymiany informacji. 

Wewnątrzszkolna współpraca jest również bardzo wysoko oceniana – 8 z 10 doradców 

szkolnych twierdzi, że jest ona bardzo dobra i po jednym – że jest dobra i przeciętna. To 

prowadzi do wysokiej średniej oceny (4.7 z 5). 

Ze wszystkich 27 szkół w subregionie płockim znajdujących się w próbie, tylko 2 (7%) posiada 

obecnie Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), a jedna szkoła korzystała z SzOK w przeszłości. Żadna 

z przebadanych zasadniczych szkół zawodowych nie miało nigdy Szkolnego Ośrodka Kariery. W 

jednym gimnazjum oraz jednym technikum nadal on funkcjonuje. 

Ponad jedna trzecia wszystkich szkół (10 z 27; 37%) realizuje lub realizowała projekt 

finansowany ze źródeł zewnętrznych dotyczący doradztwa zawodowego. Ponad połowa – 4 z 5 

ZSZ włączonych do próby oraz 4 z 7 technikum realizuje lub realizowały taki projekt, podczas 

gdy tylko 2 z 15 gimnazjum mają w dorobku takie projekty (13%). Projekty te dotyczyły 

następujących tematów. 

Wykres 2. Na czym polega projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych 

 

Źródło: Szkoły realizujące projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, N=10 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, 

suma odpowiedzi >100%). 

Badanie jakościowe pozwala na dokładniejsze zrozumienie charakterystyki doradztwa 

zawodowego prowadzonego w szkołach subregionu płockiego. 
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w tym zakresie, przeprowadza testy, dzięki którym diagnozuje predyspozycje danego ucznia do 

różnych zawodów. Dodatkowo, raz w roku dla trzecich klas realizuje warsztaty 

z wykorzystaniem pomocy multimedialnych. Trwają one jedną godzinę lekcyjną. Opierają się na 

gotowych scenariuszach, które można znaleźć w internecie. Na warsztatach uczniowie 

dowiadują się m.in. jakie cechy trzeba posiadać, żeby wykonywać dany zawód. Później – 

w oparciu o swoje zainteresowania - zastanawiają się, które z omawianych profesji mogliby 

wykonywać.  

Ponadto do działań doradczych włączani są nauczyciele. Na godzinach wychowawczych, zgodnie 

z planem wychowawczym, poruszają również zagadnienia związane z doradztwem zawodowym. 

Ma to miejsce we wszystkich poziomach nauki. Do gimnazjum przyjeżdżają również 

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych i prezentują swoje placówki. Są to szkoły nie tylko 

z powiatu gostynińskiego, gdzie gimnazjum ma swoją siedzibę, ale również z Płocka. 

Prezentacje są organizowane z inicjatywy szkół ponadgimnazjalnych. Często uczestniczą w nich 

absolwenci gimnazjum, zachęcając do nauki w swojej obecnej szkole. Spotkania indywidualne 

przeprowadza się jedynie z uczniami, którzy mają trudności z nauką i są objęci pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. Zdarza się również, że rodzice zgłaszają się z prośbą do 

pedagoga, żeby pomógł w ukierunkowaniu ich dziecka na odpowiadający jego możliwościom 

zawód. Oprócz tych przypadków, rodzice nie są włączani w działania doradcze realizowane 

w szkole. Celem prowadzonych działań jest uzmysłowienie uczniom swoich możliwości 

dotyczące swojej kariery zawodowej.  

W drugim gimnazjum funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK). W realizację wewnętrznego 

systemu doradztwa zawodowego włączeni są: pedagog, nauczyciele oraz opiekunka SzOK, która 

jest bibliotekarką. Zagadnienia związane z orientacją zawodową realizowane są głównie 

w trzeciej klasie. Zajęcia grupowe prowadzi się na lekcjach wychowawczych, wiedzy 

o społeczeństwie, podczas zastępstw oraz na lekcjach języka polskiego (zajmując się np. 

przygotowaniem listu motywacyjnego czy pism urzędowych). Wykorzystywane są w nich 

scenariusze zajęć, ankiety, wizualizacje, filmy (np. dotyczące rozmów kwalifikacyjnych); 

uczniowie ćwiczą autoprezentację. W czasie tego rodzaju spotkań każdy z gimnazjalistów ma 

możliwość wypracowania indywidualnej ścieżki zawodowej. Uczniowie korzystają z ankiet w 

ramach programu e-SzOK, dostępnego na dwóch komputerach stojących w bibliotece. 

Obejmuje on następujące działy: Autotesty (potwierdzające uzdolnienia ucznia), Moje 

umiejętności, Świat zawodów (klasyfikacja, opis zawodów). Po wypełnieniu ankieta jest 

drukowana – dzięki temu uczeń może ją zabrać ze sobą do domu i pokazać rodzicom, by 

wspierali go w dalszym rozwoju zawodowo-edukacyjnym. W gimnazjum odbywają się również 

spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wybranych przez uczniów. aktorzy największą 

popularnością cieszą się te z aktorami i sportowcami. Dodatkowo w bibliotece, oprócz programu 

e-SzOk, w segregatorach, dostępne są opisy różnych zawodów. Co więcej, podczas zajęć 

grupowych prowadzący (pedagog) przedstawia różne profesje pod kątem ich wad i zalet. Do 

przedmiotowej placówki zapraszani są także przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

robią prezentacje i rozdają materiały informacyjne. Po opieką nauczycieli matematyki 

organizowane są wizyty u pracodawców – w czasie takich wyjść uczniowie odwiedzają, np.: 

Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy (PUP) oraz bank. Oprócz wymienionych pomocy 

doradczych uczniowie mogą korzystać z czasopisma dla gimnazjalistów WIKTOR, zawierającego 

opisy zawodów i różnorodne testy, a także pisma dla licealistów COGITO. W gimnazjum 

opracowano także tablice informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego, na których 

umieszczane są, m.in. przykładowe listy motywacyjne i CV, ranking najlepszych uczelni w 
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Polsce, wskazówki odnośnie tego jak planować swoją ścieżkę kariery. Pedagodzy przygotowują 

także uczniów do egzaminów ucząc ich radzenia sobie ze stresem. Szkoła zaprosiła do 

współpracy poradnię psychologiczno-pedagogiczną (PPP), która przeprowadzi dwa spotkania: 

przygotowanie ucznia do podjęcia decyzji odnośnie ścieżki edukacyjno-zawodowej i jego 

dalszych losów oraz przygotowanie do egzaminów i sposoby radzenia sobie ze stresem.  

W następnym gimnazjum doradztwo zawodowe ogranicza się przede wszystkim do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Obejmuje on kilka tematów z 

tego obszaru: rynek pracy, dlaczego nie wszyscy mają pracę, pracodawca i pracobiorca, prawa i 

obowiązki, jaka szkoła, jaki zawód, przed pierwszą rozmową o pracę. Dodatkowo nauczyciel na 

lekcji uczy pisania CV oraz listu motywacyjnego; na swoich zajęciach wykorzystuje m.in. 

prezentacje multimedialne. W roku szkolnym 2010/11 w przedmiotowym gimnazjum 

realizowany był projekt „Zagrajmy o sukces”, finansowany ze środków unijnych. Jego celem 

było rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów klas trzecich. W ramach projektu zrealizowano 

także elementy związane z doradztwem zawodowym, na przykład, wyjechali organizację 

wyjazdu uczniów na Targi Pracy. Co roku gimnazjaliści z klas trzecich mają spotkanie z doradcą 

zawodowym w powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Zajęcia trwają 2 godziny, w czasie których 

doradca zawodowy omawia z nimi zagadnienia związane z rynkiem pracy zarówno z 

perspektywy powiatu, jak również województwa i kraju; przedstawia zawody przyszłości 

(uczniowie zapoznają się z teczkami zawodów) oraz przeprowadza ankiety predyspozycji, które 

są następnie analizowane. W szkole uczniowie oglądają filmy zawodoznawcze oraz uczestniczą 

w wycieczkach do zakładów pracy – np. do zakładu krawieckiego lub straży pożarnej. Tego 

rodzaju wyjścia odbywają się jednak nieregularnie. Do szkoły przyjeżdżają również 

przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, by zaprezentować swoje placówki.  

W ostatniej szkole (powiat płocki), w której przeprowadzano wywiady, doradztwo zawodowe 

prowadzone jest przez pedagoga szkolnego. Według respondentki głównie opiera się ono na 

wyjazdach uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w celu zapoznania się z ich ofertą. W roku 

obecnym z inicjatywy PPP pracownik poradni zorganizował dla każdej trzeciej klasy 

dwugodzinne warsztaty, na których badał ich predyspozycje oraz przedstawiał sytuację na 

rynku pracy. Kluczem doboru grupy warsztatowej był fakt, że uczniowie tych klas będą wkrótce 

stawali przed wyborami edukacyjnymi. Prowadzący warsztaty z PPP zostawił również materiały 

metodyczne dla pedagoga. Osoba odpowiedzialna w gimnazjum za doradztwo zawodowe stara 

się przeprowadzić w ciągu roku szkolnego od 2 do 4 lekcji w każdej z klas z zakresu orientacji 

zawodowo-edukacyjnej. W klasie pierwszej (2 godziny lekcyjne) zajęcia dotyczą głównie 

teoretycznego wprowadzenia na temat rynku pracy. Na tym etapie pedagog stara się 

zainteresować uczniów swoją przyszłością. W klasie drugiej (2-3 godziny lekcyjne) dotyczą one, 

m.in. hobby i zainteresowań gimnazjalistów, poznania samego siebie, wprowadzenia do 

zawodów. W klasie trzeciej natomiast (4 godziny lekcyjne) rozwijane są zagadnienia dotyczące 

zainteresowań. Przeprowadzana jest ankieta „Skłonności zainteresowań zawodowych” oraz 

poruszane są kwestie dotyczące wyboru zawodu. Podczas zajęć w klasie drugiej i trzeciej 

wykorzystywane są metody aktywne. Uczniowie mają również możliwość odbyć rozmowę 

indywidualną. Najczęściej dopytują się jaką szkołę powinni dla siebie wybrać. W doradztwo 

zawodowe włączani są także nauczyciele - zobligowani są przez pedagoga do poruszania 

zagadnień z tego zakresu na swoich lekcjach, np. prezentowania zawodów, związanych z 

omawianym zagadnieniem tematem lekcyjnym. Dodatkowo są opiekunami uczniów podczas 

wyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych.  
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Rozmówcy wskazują, że największy nacisk na działania doradcze kładziony jest w klasach 

trzecich, ponieważ wtedy uczniowie są najbardziej zainteresowani wsparciem.   

Uczniowie zaczynają interesować się gdzie iść, jaki kierunek podjąć dalszej nauki, być może 

będzie to ich przyszła praca. (Dlatego też praca z uczniami w młodszych klasach) różni się nawet 

w sensie podejmowania takich rozmów, działań, takich zainteresowań, ponieważ w pierwszej 

klasie jeszcze tak uważają, że nie muszą podejmować takich decyzji, nie muszą wiedzieć, co 

jeszcze będą robić za 2 lata. Wydaje się dzieciom, że to tyle czasu. [Doradca zawodowy w 

gimnazjum publicznym] 

Dlatego w klasach pierwszych i drugich, jeśli zajęcia doradcze są w ogóle prowadzone, to 

skupiają się na rozwoju osobowości, poznawaniu siebie, przybliżaniu różnych zawodów bez 

łączenia tych elementów z dalszymi wyborami edukacyjno-zawodowymi, gdyż, zdaniem 

respondentki, jest na to za wcześnie. Tego rodzaju zajęcia stanowią przygotowanie do działań 

prowadzonych w trzeciej klasie, kiedy to uczniowie poznają dokładniej rynek pracy oraz szkoły 

ponadgimnazjalne. Uprzednio określone predyspozycje oraz znajomość zawodów łączą się na 

tym etapie z indywidualnym wyborem dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej przez ucznia. 

Szkoły zawodowe  

W pierwszej szkole ponadgimnazjalnej (Zespół Szkół Zawodowych), uczestniczącej w badaniu, 

doradztwo zawodowe prowadzone jest w ograniczonej skali. Doradca zawodowy zatrudniony 

jest na ½ etatu i jednocześnie pełni funkcję psychologa. Szkoła jest bardzo duża, co utrudnia 

efektywną pracę z uczniami. Nauczyciele nie są włączani w prowadzone działania doradcze. 

Młodzież - w zależności od indywidualnych potrzeb - ma możliwość spotkania z doradcą 

zawodowym, by zdiagnozować swoje predyspozycje zawodowe za pomocą testów. Dodatkowo 

w trakcie wywiadu badane są dalsze plany edukacyjne i zawodowe ucznia. Na tej podstawie 

udzielane jest mu wsparcie doradcze. Prowadzone są również zajęcia grupowe - w ramach 

zastępstw na lekcjach - w formie „pogadanek” dotyczących takich zagadnień jak poszukiwanie 

pracy, pisanie CV czy listu motywującego. Młodzież uczestniczy także w targach „Praca, 

edukacja, nauka”, na których może zapoznać się z ofertą szkół wyższych oraz spotkać się z 

pracodawcami. Dodatkowo organizowane są wyjazdy do zakładów pracy. Młodzież jest także 

informowana o szkoleniach realizowanych przez Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP). Jednakże 

doradca poprzestaje jedynie na tym i nie organizuje grup uczniów, które chciałby wziąć w nich 

udział. 2-3 razy do roku przeprowadzane są w szkole spotkania z pracodawcami. Dzięki temu 

mogą oni poznać uczniów i porozmawiać z nimi o ewentualnym zatrudnieniu. Dodatkowo 

organizowane są wyjścia do okolicznych zakładów pracy, np. do browaru czy mleczarni. Dzięki 

nim młodzież dowiaduje się jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, poznaje również pracę na 

poszczególnych stanowiskach. Szkoła prowadzi także działania skierowane do gimnazjalistów. 

Organizowany jest konkurs zawodoznawczy „Ja i moja przyszłość”. Gimnazjaliści w formie 

prezentacji multimedialnej opisują swój wymarzony zawód. Umieszczają w niej informacje na 

jego temat, wskazują, jakie trzeba mieć predyspozycje do jego wykonania oraz przedstawiają 

drogę do osiągnięcia celu, uwzględniając m.in. kierunek studiów itp. Konkurs ma za zadanie 

skupić uwagę uczniów na tym, jak ważny jest trafny wybór szkoły ponadgimnazjalnej, która 

stanowi pierwszy krok do uzyskania satysfakcjonującego zawodu. Następnie uczniowie 

przedstawiają przygotowana prezentację oraz zdają część teoretyczną. Najlepsze prace są 

nagradzane. Doradca zawodowy sporadycznie umawia się na spotkania z rodzicami w ramach 

realizacji swoich działań. Z reguły dotyczą one pomocy w wyborze klasy zawodowej przez 

gimnazjalistę w przedmiotowej szkole. Doradca bada wtedy zainteresowania i możliwości 

danego ucznia. Spotkania te są inicjowane przez rodziców.  
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Kolejną szkołą ponadgimnazjalną, w której przeprowadzono wywiad pogłębiony, było 

technikum. Doradztwo zawodowe prowadzone jest tam w ograniczonym zakresie. Osobą 

koordynującą te działania jest pedagog szkolny. Dla każdej z klas pierwszych organizuje 

warsztaty o charakterze integracyjnym, pozwalające uczniom poznać ich mocne i słabe strony 

oraz uświadamiające im jak ważne jest wrażenie robione na otoczeniu. W starszych klasach 

doradca przeprowadza testy badające profil zainteresowań uczniów. Dodatkowo nauczyciele, 

głównie przedmiotu przedsiębiorczość, realizują podstawę programową, obejmującą elementy 

doradztwa zawodowego, m.in. umiejętność poruszania się na rynku pracy, asertywność, 

przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. Spotkania indywidualne dotyczą w szczególności 

uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne i są objęci pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. W ich trakcie pedagog wykorzystuje m.in. program komputerowy Labirynt 

Zawodów, który bada zainteresowania i wskazuje odpowiednie dla nich zawody. Ponadto szkoła 

organizuje dla uczniów ostatnich klas spotkania z przedstawicielami szkół wyższych z Gostynina, 

Płocka, Włocławka, Torunia, Bydgoszczy, które się mają miejsce na sali gimnastycznej. 

W przypadku, gdy przedstawiciel uczelni zgłosi się do szkoły samodzielnie, może  również 

zaaranżować spotkanie z uczniami w szkole i przedstawić im ofertę edukacyjną. Uczniowie mają 

również dostęp do informatorów szkół wyższych, dzięki którym mogą się zapoznać z ofertą 

wszystkich uczelni w Polsce.  

Kolejną szkołą, w której przeprowadzono badanie, jest Zespół Szkół (technikum oraz ZSZ), 

w którym prowadzony jest również Szkolny Ośrodek Kariery. Doradztwem zawodowym 

w technikum oraz w ZSZ zajmuje się więc osoba prowadząca Szkolny Ośrodek Kariery. Ma ona 

przewidzianą na zajęcia z uczniami jedną, stałą godzinę w tygodniu, jednak tylko dla uczniów 

z dwóch czwartych klas technikum, realizowaną w ramach projektu finansowanego ze środków 

europejskich. Ten czas doradca wykorzystuje na działania związana z orientacją zawodową 

i edukacyjną. Omawia lokalny i ogólnopolski rynek pracy, określa mocne i słabe strony uczniów, 

uczy pisać listy motywacyjne i CV. Dla każdego z uczniów tworzony jest planner kariery. Dzięki 

niemu określane są kolejne kroki, które uczeń powinien podjąć, aby osiągnąć swój cel lub cele – 

zastanawia się, jakie skutki pociąga za sobą każda z podjętych decyzji, analizuje korzyści 

i straty, plusy i minusy. Ponieważ dalsza ścieżka zawodowa związana jest zazwyczaj 

z wybranym zawodem, dlatego wskazywane są możliwości rozwoju w tym zakresie oraz 

poszerzanie kompetencji. Zdarzają się jednak uczniowie, którzy planują swoją ścieżkę 

zawodową w oderwaniu od kierunku wybranego w szkole - wtedy doradca pomaga im 

w zaplanowaniu kolejnych kroków na drodze ku osiągnięciu upragnionego wykształcenia. 

Dodatkowo doradca zawodowy prowadzi zajęcia w czasie zastępstw, na zajęciach lekcyjnych. 

Uczniowie (również z innych szkół w Płocku) mogą - w ramach SzOK - skorzystać ze spotkań 

indywidualnych, w czasie których mają możliwość zbadania preferencji zawodowych m.in. na 

programie e-SzOK, zainstalowanym na jednym stanowisku komputerowym. Jak wskazuje 

rozmówca, uczniowie rzadko korzystają z tej możliwości z własnej inicjatywy, dlatego 

współpracuje on w tym obszarze z nauczycielami. Jeżeli któryś z pedagogów zaobserwuje, że 

jakiś uczeń, np. nie ma pomysłu na swoją przyszłość lub nie chce podejść do egzaminu 

zawodowego, kieruje go na indywidualne spotkanie. Doradca zawodowy dotychczas nie 

spotykał się z rodzicami w ramach realizacji działań doradczych. Jedynie podczas zebrań 

z rodzicami uczniów pierwszych klas informuje o działalności Szkolnego Ośrodka Kariery oraz 

możliwościach, jakie ów ośrodek oferuje. 

Ostatnia szkoła, w której przeprowadzono badanie jakościowe w subregionie płockim, to 

technikum (oraz liceum). Doradca zawodowy jest zatrudniony w placówce dopiero od września 
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2012 r. (wywiad przeprowadzono na początku listopada 2012 r.) i dotychczas zrealizował 

niewiele działań z powierzonego mu obszaru. Obecna doradczyni nie zapoznała się jeszcze 

z systemem pracy swojej poprzedniczki, jak również nie wie, jakie działania były podejmowane 

w szkole w latach poprzednich, choć wydaje się, że wcześniej doradztwo zawodowe było 

prowadzone w niewielkim zakresie. Doradca zamierza skupić się na swoich metodach pracy. 

Dotychczas zorganizowała jedno spotkanie z przedstawicielami Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej (MCIZ) w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Była to prelekcja 

popularyzująca świadome planowanie kariery zawodowej skierowana do uczniów klas trzecich. 

Działania te uzupełniła umieszczeniem materiałów na tablicy informacyjnej. Planuje 

przeprowadzić cykl spotkań grupowych prowadzonych na wyznaczonych lekcjach 

wychowawczych (również podczas zastępstw). W części klas tego rodzaju zajęcia już się 

rozpoczęły. Mają być skierowane do wszystkich uczniów. Doradczyni zamierza w nich poruszyć 

następujące obszary: predyspozycje i preferencje, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

zagadnienia związane z planowaniem kariery. Zajęcia realizowane będą metodami 

warsztatowymi, z wykorzystaniem testów oraz technik multimedialnych. Doradczyni planuje 

ponadto organizację spotkania z pracodawcami, a także przygotować przewodnik po zawodach. 

Dodatkowo przygotowuje się do przeprowadzenia treningów i warsztatów (po dwa z każdego 

tematu) dla 20 osób zainteresowanych. W pierwszym półroczu będzie to trening twórczości, a w 

następnym trening asertywności. Doradca zawodowy realizuje również spotkania indywidualne 

uczniów uczniami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne i są objęci pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto indywidualne konsultacje proponuje się innym uczniom 

na godzinach wychowawczych. Na razie z tej możliwości skorzystało kilka osób.  

Zdaniem rozmówców są pewne różnice w metodyce pracy z uczniami z różnych klas. Uczniowie 

starszych klas - zarówno techników, jak i ZSZ - oczekują od doradców zawodowych bardziej 

konkretnych informacji dotyczących perspektyw dalszego kształcenia, rynku pracy, zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych oraz skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. Generalną 

zasadą jest, że większość z uczniów - zarówno technikum, jak i ZSZ - zaczyna myśleć o dalszej 

ścieżce edukacyjno-zawodowej dopiero w ostatniej klasie i staje się aktywna w tym zakresie. 

Natomiast, jak zauważa jedna z respondentek, mimo tych podobieństw, inaczej pracuje się z 

uczniami technikum, niż ZSZ:  

To jest różnica, przede wszystkim poziom intelektualny. (…) z dziećmi w szkole zawodowej nie 

zrobi się (wszystkiego). Jeżeli jest kwestionariusz typowy, to czasami jest tak, że przez całą lekcje 

się robi tylko kwestionariusz, nie zrobi się jakiś dodatkowych prezentacji czy podawczej metody, 

bo dzieci się rozpraszają, muszą być zajęte. Muszą czynnie, aktywnie cały czas uczestniczyć w 

lekcji. Więc wielu rzeczy się nie zrobi. Jak ja korzystam z takich różnych opracowanych z lekcji 

gotowych, scenariuszy lekcji, to często jest tak, że właśnie, że nie da się zrobić wszystkiego, co 

jest zaplanowane. [doradca zawodowy w zespole szkół zawodowych] 
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Rysunek 1. Rodzaje prowadzonego doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

We wszystkich typach szkół realizowane są zajęcia z doradcą 

zawodowym/pedagogiem/psychologiem na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw. 

Tylko w jednym przypadku (technikum) są to stałe godziny przeznaczone na zajęcia z zakresu 

orientacji zawodowo-edukacyjnej. Wszystkie gimnazja organizują spotkania z przedstawicielami 

szkół ponadgimnazjalnych. W jednym przypadku uczestniczą w nich również absolwenci danej 

placówki. W ramach badania jakościowego odwiedzono Szkolne Ośrodki Kariery zarówno w 

gimnazjum, jak i w Zespole Szkół Zawodowych. Tylko w jednym technikum uczniowie mają 

kontakt z przedstawicielami uczelni wyższych. Spotkania z reprezentantami różnych zawodów w 

szkole oraz w zakładach pracy odbywają się jedynie w dwóch gimnazjach. Do rzadkości należą 

spotkania z pracodawcami. Przeprowadza je tylko jeden Zespół Szkół Zawodowych. W tej 

placówce organizowany jest również konkurs zawodoznawczy, skierowany do gimnazjalistów. 

Uczniowie jednego gimnazjum oraz jednej szkoły ponadgimnazjalnej uczestniczyli w Targach 

Pracy/Edukacyjnych. W trzech gimnazjach odbywały się warsztaty organizowane przez 

podmioty zewnętrzne. Prowadzili je przedstawiciele PUP i poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Pracownik PUP przeprowadził prelekcję dla uczniów kolejnego gimnazjum. Te 

samą formę miało spotkanie z przedstawicielem MCIZ w jednym z techników.   
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Rysunek 2. Metody wykorzystywane przez doradców zawodowych  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych IDI. 

Badanie jakościowe wskazuje, że metodą często wykorzystywaną przez doradców, są testy. 

Uczniowie badają swoje predyspozycje, profil zainteresowań, uzdolnienia. W większości 

placówek odbywają się również pogadanki, dotyczące z reguły przygotowania dokumentów 

aplikacyjnych czy sposobów poszukiwania pracy. Przygotowanie własnego planu kariery było 

przeprowadzane jedynie w dwóch zbadanych SzOK. Metody warsztatowe wykorzystywane są 

głównie w gimnazjach. Spotkania grupowe odbywały się we wszystkich badanych placówkach. 

Natomiast jedynie w części z nich mają miejsca spotkania indywidualne. Dodatkowo w 

niektórych przypadkach skierowane są one jedynie do uczniów mających specjalne potrzeby 

edukacyjne.  

 

4.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system doradztwa 

zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego prowadzonymi przez 

zewnętrznych doradców  

W ramach badania jakościowego przeprowadzono wywiady pogłębione z różnorodnymi 

podmiotami zajmującymi się m.in. doradztwem zawodowym w szkołach. to wśród nich znalazły 

się trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym jedna niepubliczna), organizacja 

pozarządowa oraz dwie jednostki Ochotniczych Hufców Pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery 

oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej. 

Organizacja pozarządowa zrealizowała dotychczas - we współpracy ze szkołami - właściwie 

jeden projekt dotyczący orientacji zawodowo-edukacyjnej (vide 4.5). Swoje działania 

koncentruje głównie w innych obszarach. Dlatego w niniejszym raporcie skupiono się na 

pozostałych podmiotach zewnętrznych. We wszystkich zatrudnieni są dyplomowani doradcy 

zawodowi. Podobnie jest w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie w trzech spośród czterech, w 

Spotkania grupowe

•kwestionariusze ankiety/testy w wersji papierowej

•pogadanki

•warsztaty realizowane metodami aktywnymi

•wykorzystanie pomocy multimedialnych, m.in. filmy dydkatyczne, wizualizacje
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• tablice informacyjne/plakaty

Spotkania indywidualne

•kwestionariusze ankiety/testy w wersji papierowej

•kwstionariusz ankiety/testy w wersji elektornicznej

•tworzenie z uczniem planu jego kariery
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•wykorzystanie materiałów opisujacych różne zawody oraz czasopism obejmujących tematykę 
doradztwa zawodowego  wśród uczniów
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których zrealizowano badanie, pracują osoby wykwalifikowane. W ostatniej placówce 

ponadgimnazjalnej doradztwem zawodowym zajmuje się osoba, która uczestniczyła tylko 

w jednym szkoleniu i jej kwalifikacje w tym obszarze są o wiele mniejsze. W przypadku 

gimnazjów można zauważyć zasadniczą różnicę w przygotowaniu osób odpowiedzialnych za 

orientację zawodowo-edukacyjną. Doradztwem zawodowym zajmują się osoby, które nie mają 

ukończonych studiów kierunkowych, lecz również nie brały udziału w szkoleniach czy kursach z 

tej dziedziny. W związku z tym posiadają niewielkie kwalifikacje do zajmowania się doradztwem 

zawodowym. 

Skala oraz zakres działań są różne dla poszczególnych podmiotów zewnętrznych. 

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna działa na innych zasadach niż placówki 

publiczne. Swoje wsparcie oferuje osobom, które same się do niej zgłoszą i są gotowe za 

świadczoną usługę zapłacić. W związku z tym, nie współpracuje ona z żadną ze szkół. Do 

rzadkości należą sytuacje, w których osoby indywidualne zwracają się do poradni o wsparcie z 

zakresu doradztwa zawodowego. W skali roku jest to z reguły jeden klient. Zazwyczaj są to 

gimnazjaliści, którzy mają problem z wyborem kierunku kształcenia, co nierzadko wiąże się z ich 

niskimi możliwościami intelektualnymi. W takim wypadku przeprowadzany jest najpierw wywiad 

z rodzicem, a następnie z dzieckiem. Doradca bada ucznia w zakresie jego rozwoju 

psychomotorycznego, problemów zdrowych, wad zmysłu, kariery szkolnej. W czasie spotkania 

realizowane jest również badanie za pomocą kwestionariuszy zainteresowań i umiejętności.     

Pierwsza publiczna poradnia organizuje w szkołach warsztaty z zakresu doradztwa 

zawodowego. Placówki mogę wybrać ich tematykę (poniżej została ona wymieniona). Poradnia 

ma w swojej ofercie również warsztaty dla rodziców, jednak nie cieszą się one dużym 

zainteresowaniem. Doradca zawodowy, po zakończeniu warsztatów w szkole, indywidualnie 

przeprowadza z uczniami krótkie testy orientacji zawodowej. Zainteresowane osoby zapraszane 

są do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokładniejszego poznania swoich 

predyspozycji, np. za pomocą testu „Profil Zainteresowań Zawodowych”. Od zeszłego roku 

poradnia dysponuje „Wielowymiarowym Kwestionariuszem Preferencji” realizowanym metodą 

projekcyjną Martina Achtnicha. Jest to bardzo czasochłonne narzędzie, gdyż wymaga 

wypełnienia przez ucznia 4-5 testów w obecności psychologa co zajmuje około 1-1,5h, a 

następnie doradca zawodowy przez blisko 2-3h opracowuje je i omawia z uczniem. Poradnia 

dysponuje również testem orientacji zawodowej dla dzieci z lekkim upośledzeniem 

intelektualnym. W przypadku wszystkich wskazanych narzędzi doradca zawodowy przeszedł 

szkolenie przygotowujące do ich wykorzystywania. 

Poniżej proponowane przez poradnię tematy warsztatów w szkołach: 

Dla uczniów szkół gimnazjalnych: 

 „Odkryj swój potencjał” – praca nad samooceną, budowaniem poczucia własnej 

wartości, odnajdywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych (4h); 

 „Zmotywuj się” – warsztaty podnoszące motywację uczniów do samorozwoju i nauki 

(2h); 

 „Jak szybko się uczyć?” – techniki rozwijające wyobraźnię, mnemotechniki (2h) 

 Trening komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji 

niewerbalnej (4h); 
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 „Kim chcę zostać, gdy dorosnę?” – przegląd zawodów przyszłości (2h). 

Z kolei dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 

 „Kim jestem” – warsztaty samoświadomości (2h); 

 „Zmotywuj się” – warsztaty podnoszące motywację uczniów do samorozwoju i nauki 

(2h); 

 „Twoja autoprezentacja na piśmie, nauka profesjonalnego przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych” (4h); 

 Techniki aktywnego poszukiwania pracy (1h); 

 „Jak kompleksowo przygotować się do spotkania z pracodawcą?” – obejmują, m.in. 

aktywizację zawodową, autoprezentację, zasady obowiązujące na rynku pracy, przegląd 

zawodów, symulację rozmowy kwalifikacyjnej, mowę ciała etc. (6-8h). 

Mimo wskazanej powyżej oferty poradni, zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego 

stanowią niewielką część realizowanych przez nią działań. W 2012 r. z udziałem przedstawicieli 

poradni odbyły się warsztaty dla 8 klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Z 

indywidualnego wsparcia i testów w siedzibie poradni skorzystało następnie 4 uczniów. Wynika 

to przede wszystkim z możliwości kadrowych samej poradni. Zatrudnieni są w niej dwaj doradcy 

zawodowi. Jeden z nich jest dyrektorem placówki. Pełnienie tej funkcji absorbuje jest bardzo 

absorbujące, dlatego zajmuje się doradztwem w wyjątkowych sytuacjach. Za działania w tym 

obszarze odpowiedzialny jest praktycznie tylko drugi doradca, który pracuje w poradni na ½ 

etatu.  

Druga publiczna poradnia organizuje spotkania grupowe dla uczniów szkół gimnazjalnych, na 

których głównie przeprowadzane są testy predyspozycji. Po zakończeniu spotkań uczniowie 

mają możliwość przeprowadzić z doradcą pogłębioną diagnozę. Respondentka wymieniła 5 

placówek, z którymi jest utrzymywana stała współpraca w tym zakresie. Uczniowie są również 

zapraszani bezpośrednio do poradni, gdzie mogą dodatkowo przeprowadzić testy osobowości z 

psychologiem oraz porozmawiać z doradcą zawodowym na temat dalszej ścieżki zawodowo-

edukacyjnej. Mimo, że w poradni jest dwóch doradców zawodowych, to mają oni również inne 

obowiązki. Z tego też powodu orientacja zawodowo-edukacyjna stanowi jedynie niewielką część 

realizowanych w poradni działań, a osoby z niej korzystające nieliczną grupę odbiorców. 

Zakres działań Młodzieżowego Centrum Edukacji został przedstawiony w pkt. 4.5.1 i 4.5.2 

W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, obejmującym swym działaniem subregion płocki, 

zatrudnionych obecnie jest trzech doradców zawodowych, w tym dwóch na ½ etatu. MCIZ 

swoje działania kieruje do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (licea, technika, ZSZ) oraz 

do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Grupę odbiorców MCIZ stanowią również osoby 

poszukujące pracy, dlatego współpracuje także z innymi instytucjami, takimi jak Ośrodki 

Pomocy Społecznej, Gminne Centra Informacji, Zakłady Karne, organizacje pozarządowe, 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Domy Pomocy Społecznej etc. W związku z tym jedynie część 

swoich działań Centrum kieruje do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zawodowych. 

Mimo to skala działań realizowanych w placówkach edukacyjnych jest dosyć duża. W 

przykładowym IV kwartale 2011 r. odbyły się 54 sesje wyjazdowe do szkół, na których 

organizowane są warsztaty grupowe. Dotyczą one różnorodnych tematów, m.in. przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych, świadomego planowania kariery, poznania zawodów, 

przygotowania do rozmowy z pracodawcą, potencjału zawodu i oczekiwań pracodawcy, 
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sposobów poszukiwania pracy etc. Dodatkowo uczniowie są zapraszani na spotkania 

indywidualne, w czasie których odbiorca wsparcia wypełnia z doradcą zawodowym 

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to czasochłonne, ale dokładne narzędzie 

pozwalające precyzyjnie określić pulę zawodów do wykonywania, w których dana osoba ma 

największe predyspozycje. Osoba przeprowadzająca badanie przy pomocy w/w kwestionariusza 

musi mieć odpowiednie uprawnienia, a same kwestionariusze są drukami ścisłego 

zarachowania. W 2012 r. wykonano takich testów tylko 15 i jedynie część z nich dotyczyła 

młodzieży uczącej się. Wynikło to z tego, że jedna z dwóch doradczyń zawodowych z 

uprawnieniami była na urlopie macierzyńskim. W latach poprzednich wykonywano ich około 50. 

Obecnie ich liczba się prawdopodobnie zwiększy, ponieważ pozostali doradcy zawodowi uzyskali 

niezbędne uprawnienia.  

Oprócz wskazywanej dysproporcji w poziomie przygotowania osób zajmujących się orientacją 

zawodowo-edukacyjną w gimnazjach oraz w jednym technikum, a kwalifikacjami doradców z 

instytucji zewnętrznych, można zauważyć jeszcze jedną różnicę pomiędzy doradztwem 

zawodowym realizowanym w szkołach, a tym świadczonym przez zewnętrzne podmioty. 

Niektóre z instytucji zewnętrznych dysponują profesjonalnymi narzędziami. W przypadku jednej 

poradni oraz MCIZ są to kwestionariusze pozwalające precyzyjnie oraz wielowymiarowo badać 

predyspozycje zawodowe odbiorców wsparcia. Trzeba jednak dodać, że skala ich wykorzystania, 

m.in. przez ich czasochłonność oraz możliwości kadrowe danych placówek, jest mocno 

ograniczona. Szkoły biorące udział w badaniu wykorzystują w swojej pracy doradczej jedynie 

podstawowe testy. Mimo, że niektóre osoby mogłyby wykorzystywać dokładniejsze narzędzia, 

ponieważ posiadają stosowane uprawnienia (np. psycholog), nie mają do nich odstępu, gdyż 

szkoła nie ma na nie środków finansowych. Natomiast w przypadku zakresu tematycznego 

prowadzonego doradztwa zawodowego, trudno wskazać widoczne różnice. Zarówno szkoły, jak 

i podmioty zewnętrzne w większości przypadków zajmują się badaniem preferencji i/lub 

zainteresowań uczniów. 

 

4.1.3 Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy2, w tym w szczególności dotyczących egzaminów zawodowych 

Wszystkie szkoły, biorące udział w badaniu jakościowym, wprowadziły zmiany wynikające 

z nowelizacji przedmiotowej ustawy. W każdej z nich jest wyznaczona osoba odpowiadająca za 

orientację zawodową i edukacyjną w szkole. W trzech z nich (dotyczy to szkół 

ponadgimnazjalnych) zatrudniony jest kwalifikowany doradca zawodowy. Natomiast 

w pozostałych szkołach jest wyznaczona osoba - spośród grona pedagogicznego - 

odpowiadająca za ten zakres działań. W większości przypadków to przedmiotowa ustawa 

wymusiła powołanie takiego stanowiska. Jedynie w dwóch placówkach, gdzie funkcjonuje 

Szkolny Ośrodek Kariery, wcześniej zajmowała się doradztwem zawodowym specjalnie 

powołana do tego osoba. Wymienione w ustawie zadania, które mają być realizowane w szkole, 

zasadniczo, są prowadzone we wszystkich placówkach. Jednakże ich skala oraz zakres jest już 

różny, co zostało przedstawione w innych częściach raportu.  

                                                
2Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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Natomiast w badaniu ilościowym tylko w 6 z 27 szkół (22%) respondenci zgodzili się, że 

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

Wszyscy uznali, że te zmiany przyczyniły do poprawy jakości doradztwa zawodowego. 

W szkołach ponadgimnazjalnych nie nastąpiły zasadnicze zmiany w działaniach doradczych 

dotyczące egzaminów zawodowych. Podejmowane są działania informujące na ten temat, 

realizowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Doradcy zawodowi nie włączają się w 

nie.  

 

4.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

 

4.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

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

się specjalnie zatrudnieni do tego doradcy zawodowi (15%). Połowa badanych respondentów 

jest pedagogami zajmującymi się tym obszarem (52%). 

Wykres 3. Zawód respondenta 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, N=27. 

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

doradztwem zawodowym poza badaną osobą – tylko 11 z 27 szkół zatrudnia więcej niż jedną 

osobę zajmującą się tym obszarem (41%). Pośród gimnazjum 67% i technikum 71% szkół 

zatrudnia tylko jednego doradcę, a 4 z 5 ZSZ zatrudnia więcej niż jednego specjalistę w tej 

dziedzinie. Szkoły mają od 1 do 4 osób zajmujących się orientacją zawodowo-edukacyjną, 

a średnia dla jednej szkoły wynosi 2 osoby. Maksymalnie zatrudnia do 3 doradców zawodowych 

i tylko maksymalnie do dwóch nauczycieli, psychologów i pedagogów. 

44% respondentów (12 z 27) posiada formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego potwierdzonych ukończonymi studiami podyplomowymi w tym 

kierunku. W przypadku ZSZ nie ma takiej osoby. Podczas gdy 43% doradców ze zbadanych 

technikum (3 z 7) i 60% doradców ze szkół gimnazjalnych (9 z 15) posiada takie kwalifikacje.  
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Wykres 4. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swojej kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, N=27 . 

Wskazaną tendencję dotycząca kwalifikacji osób z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzają 

badania jakościowe. 

W subregionie płockim w trzech szkołach ponadgimnazjalnych osoby zajmujące się doradztwem 

zawodowym posiadają wykształcenie kierunkowe. Trzeba jednak dodać, że w dwóch 

przypadkach liczba godzin, które mają do dyspozycji jest nieadekwatna do zakresu obowiązków 

oraz liczby uczniów w szkole. Ponadto działania doradcze muszą łączyć z innymi obowiązkami. 

Niepokojące jest to, że w trzech gimnazjach doradztwem zawodowym zajmują się osoby, które 

nie mają żadnego przygotowania w tym zakresie - nie ukończyły studiów kierunkowych, jak 

również nie korzystały z żadnych szkoleń czy kursów przygotowujących do realizacji tych 

działań. Dodatkowo w przypadku dwóch osób nie ma otwartości oraz chęci, żeby poszerzać 

kompetencje w tym obszarze. 

W pierwszej szkole gimnazjalnej za doradztwo zawodowe odpowiada pedagog. Z racji pełnionej 

funkcji do jej zadań został włączony również obszar orientacji zawodowo-edukacyjnej uczniów. 

Respondentka od 8 lat jest pedagogiem w gimnazjum, a dodatkowo od 2 lat również w szkole 

podstawowej. Wcześniej pracowała, jako nauczyciel w przedszkolu oraz nauczania 

początkowego. Nie posiada żadnych kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego. Nie 

uczestniczyła również w żadnych szkoleniach czy kursach z tego obszaru. 

Pewnie są, ja nie szukałam, ponieważ jestem tak obowiązkami zajęta innymi, właśnie tak, że tak 

powiem. Na razie nie szukałam po prostu. 

W jaki sposób Pani się przygotowywała do prowadzenia doradztwa zawodowego? 

Tak jak mówiłam, są jakieś, no czytałam rozporządzenie, no i są jakieś gotowe porady na płytach, 

można przeczytać. Są scenariusze zajęć. Tak, że w taki sposób. No, tak powiem, jestem takim 

trochę niedouczonym doradcą zawodowym, ale realizuję te zadania na miarę swoich możliwości. 

[pracownik szkoły zajmujący się doradztwem zawodowym w gimnazjum publicznym] 

Materiały wykorzystywane przez pedagoga pochodzą z internetu oraz od wydawnictw 

edukacyjnych. Respondentka nie traktuje swoich obowiązków jako ważnych. Realizuje działania 

z zakresu doradztwa zawodowego, ponieważ zostało to jej nakazane. 

Raczej nie jest to mój konik. Robię to po prostu, bo mam takie zadanie, ale raczej jestem 

pedagogiem. [pracownik szkoły zajmujący się doradztwem zawodowym w gimnazjum 

publicznym] 
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W kolejnym gimnazjum funkcjonuje SzOK, który działa od 10 lat. Opiekunem jest bibliotekarka. 

W działania doradcze włączeni są także różni przedstawiciele grona pedagogicznego. W jednym 

przypadku nauczyciel uczestniczył w szkoleniu z doradztwa zawodowego, jednakże zakończył on 

pracę w tej szkole. 

W kolejnym gimnazjum osoba, która realizuje elementy doradztwa zawodowego w szkole jest 

nauczycielką wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki. Zajmuje się tymi zagadnieniami, 

ponieważ tematy z tego zakresu znajdują się w programie WOS. Ukończyła studia wyższe na 

kierunku informatyka oraz podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i nauczania techniki. Nie 

uczestniczyła dotychczas w żadnym szkoleniu czy kursie związanym z doradztwem zawodowym:  

Jeśli chodzi o samo doradztwo zawodowe, to nie spotkałam się jeszcze z ofertą taką.(…) Gdybym 

coś ciekawego znalazła, ale jakoś szczególnie nie siadam przed komputerem. Nie szukam z tego 

obszaru jakichś tam informacji, ale przeglądam szkolenia, które nam na przykład oferuje czy 

ośrodek nasz w Płocku, kształcenia nauczycieli. No i jakoś tam nie znalazłam, jakichś ciekawych 

ofert. [pracownik szkoły zajmujący się doradztwem zawodowym w gimnazjum publicznym] 

W ostatnim gimnazjum doradztwem zawodowym zajmuje się pedagog szkolny. Formalnie tę 

funkcję pełni od półtora roku (realnie od roku, ponieważ wcześniej była na urlopie 

macierzyńskim), odkąd wpisano ten obszar w jej zakres obowiązków, co wynikło ze zmiany 

ustawy3. Respondentka wskazuje jednak, że elementy doradztwa zawodowego były 

wprowadzane przez nią odkąd jest pedagogiem w szkole, czyli od lat 3. Wcześniej była 

opiekunem klas młodszych w świetlicy. Posiada wykształcenie pedagogiczne. Dotychczas nie 

uczestniczyła w żadnym kursie lub szkoleniu z zakresu doradztwa zawodowego. Poniekąd 

wynika to z faktu, że formalnie zajmuje się tym obszarem od relatywnie niedługiego czasu. 

Dotychczas w Płocku nie oferowano szkoleń z tego zakresu, jednak liczy na to, że w najbliższym 

czasie będzie miała możliwość skorzystać z takiej formy doskonalenia zawodowego.  

W pierwszej szkole ponadgimnazjalnej doradztwem zawodowym zajmuje się psycholog szkolna, 

która uczy również przedmiotu ‘przygotowanie do życia w rodzinie’. Jest zatrudniona w szkole 

na ½ etatu. Trzeba dodać, że jest to duży Zespół Szkół Zawodowych, z wieloma oddziałami. 

Pracuje w tej szkole od początku roku szkolnego 2011/2012 (w oświacie 7 lat). W pierwszym 

roku swojej pracy była zatrudniona na stanowisku doradcy zawodowego i całą swoją aktywność 

mogła podporządkować pełnieniu tej funkcji. Obecnie, jako psycholog, realizuje również 

elementy z tego zakresu, natomiast nie są one jedynymi zagadnieniami, którymi się zajmuje. 

Zmiana stanowiska wynika z decyzji starostwa, które uznało, że woli finansować jeden etat 

psychologa (rozmówczyni dzieli go z drugą osobą) zamiast doradcy zawodowego. Respondentka 

ukończyła studia wyższe na kierunku psychologia oraz podyplomowe z zakresu doradztwa 

zawodowego. Obecnie kończy kolejne podyplomowe studia z psychologii transportu, 

pozwalające przeprowadzać badanie psychotechniczne dla kierowców. Dodatkowo, w ramach 

podnoszenia swojej wiedzy, uczestniczyła w dwóch konferencjach z obszaru doradztwa 

zawodowego.  

W technikum koordynacją doradztwa zawodowego zajmuje się pedagog szkolny, jednak główne 

działania z tego obszaru spoczywają na nauczycielach przedmiotowych. W tej szkole doradczyni 

pracuje na tym stanowisku od 7 lat. Nie posiada wykształcenia kierunkowego. Ostatnio 

uczestniczyła w 40-godzinnym szkoleniu pt. „Myśleć. Pracować, współpracować – kompetencje 

społeczne na rynku pracy”. Było ono organizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Zawodowego. Mogła z niego skorzystać, ponieważ miało miejsce w Płocku, 

                                                
3 Tamże. 
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oddalonego 25 km od szkoły, a zajęcia odbywały się popołudniami (nie kolidowały z pracą) oraz 

były bezpłatne.  

W kolejnej szkole zawodowej za prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery odpowiada osoba 

z wykształceniem psychologicznym oraz po studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego. 

Jednak na swoim stanowisku pracy wykonuje głównie zadania przypisane psychologowi. 

Dodatkowo jest również bibliotekarzem. Z zakresu doradztwa zawodowego przewidziane ma 3 

godziny w tygodniu. Uczestniczy również w większości organizowanych w Płocku szkoleń (m.in. 

z uwagi na przygotowania do awansu zawodowego), których jest jednak niewiele.  

W ostatniej szkole (technikum oraz liceum) zostało utworzone stanowisko nauczyciel-doradca 

zawodowy na cały etat. Zatrudniona została na nim osoba z wykształceniem kierunkowym oraz 

pedagogicznym, jak również legitymująca się certyfikatem trenera umiejętności poznawczych. 

Pracuje na tym stanowisku od września 2012 r. (ponad 2 miesiące w chwili przeprowadzenia 

wywiadu) w zastępstwie innego nauczyciela. Doradztwem zawodowym zajmuje się od 2004 r., 

jednak wcześniej współpracowała głównie z firmami, jako szkoleniowiec i trenerka. Dotychczas 

nie uczestniczyła w żadnych szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego, jednak jest już 

zapisana na jedno z nich, które odbędzie się za miesiąc. Jest to jednodniowe szkolenie 

w Warszawie pt. „Nowoczesne narzędzia w doradztwie kariery” organizowane przez 

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych. Będzie ono sfinansowane przez szkołę. 

W trakcie szkolenia otrzyma pakiet materiałów z obszaru doradztwa zawodowego, m.in. 

literaturę, testy. Przykładowo, multimedialny program z serii Testy Kariery – Czy jestem 

asertywny?  

Badania ilościowe potwierdzają również stopień podnoszenia swoich kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się doradztwem zawodowym, zaobserwowanym w badaniu jakościowym. 85% 

respondentów podnosi je (23 z 27) – w tym wszyscy z ZSZ oraz technikum. W tym 83% osoby 

tytułujące się dyplomem z tego obszaru systematycznie poprawia swoje kompetencje. 87% 

osób, które nie mają formalnych kwalifikacji, chce poprawić swoje wykształcenie. Tylko dwie 

osoby (13%) nie są przygotowane do prowadzenia doradztwa zawodowego i nie są skłonne do 

zdobycia wymaganych uprawnień.  

Respondenci podnoszący swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego w większości 

przypadków realizują to poprzez samokształcenie w oparciu o materiały drukowane 

i internetowe (92%). 
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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=23 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 

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

26% respondentów uzyskuje pokrycie ewentualnych kosztów ze szkół, a 17% pokrywa swoje 

koszty samodzielnie. 

Najczęściej stosowane materiały poprawiające wiedzę i umiejętności przedstawione są na 

wykresie poniżej – są to przede wszystkim materiały z KOWEZiU, Ochotniczego Hufca Pracy 

i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

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=24 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%). 
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4.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w szkołach wskazują na niewielką liczbę 

organizowanych w subregionie płockim szkoleń oraz kursów z tego obszaru. W opinii niektórych 

rozmówców powinny one być bezpłatne, ponieważ obecne zainteresowane osoby muszą 

finansować je z własnych pieniędzy, ewentualnie mogą liczyć na refundację jedynie połowy 

poniesionych kosztów. W jednym przypadku respondentka wskazała, że jej jednostka 

samorządowa ma zarezerwowane środki na dokształcanie z tego obszaru, jednak mogą one być 

spożytkowane jedynie na sfinansowanie studiów podyplomowych. Mimo braku odpowiednich 

kwalifikacji do pełnienia roli doradcy zawodowego, rozmówczyni nie zdecydowała się na 

podjęcie takich studiów. Zgodnie z opiniami respondentów, szkolenia powinny odbywać się 

w godzinach popołudniowych, by nie kolidowały z zajęciami w szkole. Jedna z rozmówczyń jest 

zdania, że oferta szkoleniowa jest wystarczająca. Realizowana przynajmniej kilka razy 

w miesiącu i ogólnodostępna. Wskazuje jednak, że są to szkolenia płatne oraz organizowane 

w Warszawie. Poleca je, ponieważ można na nich otrzymać różnorodne materiały metodyczne 

warte wielokrotność kosztów szkolenia. W jej przypadku podnoszenie kwalifikacji doradcy 

zawodowego jest finansowane przez szkołę. Interesujące jest to, że pedagodzy w gimnazjum, 

którzy nie mają wykształcenia kierunkowego, nie poszukują szkoleń z doradztwa zawodowego.  

Jedna z respondentek zauważa różną jakość realizowanych szkoleń.  

Naprawdę zdarzają się różne szkolenia i czasami się idzie na dane szkolenie i tak naprawdę 

człowiek wychodzi z niczym poza jego kontaktami z ludźmi jakby, z którymi się spotykamy. (…) 

często więcej można się dowiedzieć w kuluarach, od różnych ludzi, niż tak naprawdę na danym 

szkoleniu (…) część szkoleń jest takich, że no nie wiem, są pieniądze i trzeba jakby wydać te 

pieniądze na szkolenie. (…) odnosi się wrażenie, że były nieprzygotowane i powiedzieli to, co tak 

naprawdę wszyscy już wiedzą. [doradca zawodowy z publicznego zespołu szkół zawodowych] 

Doradcy wskazują ponadto na niewystarczającą liczbę godzin przeznaczonych na doradztwo 

zawodowe w szkole. W obecnym wymiarze czasowym niełatwo je rzetelnie wykonywać. Jeśli 

doradca ma do dyspozycji 3 godziny tygodniowo, to właściwie trudno mówić o realizowaniu 

doradztwa zawodowego w szkole. Zazwyczaj większość czasu musi poświecić uczniom ze 

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozostaje niewiele czasu na pozostałe działania 

doradcze, realizowane na terenie całej placówki.   

Jedna z doradczyń zawodowych oczekiwałaby od szkoły przydzielenia jej osobnego gabinetu do 

realizacji swoich zadań. W niektórych przypadkach indywidualne rozmowy doradcze wymagają 

zachowania prywatności i nie powinny uczestniczyć w nich osoby trzecie. Obecnie musi dzielić 

pokój z pedagogiem szkolnym. 

Kolejna respondentka chciałby, żeby istniały cykliczne spotkania doradców zawodowych 

zajmujących się różnymi typami odbiorców, np. bezrobotnymi, dziećmi. Dzięki nim możliwe 

byłoby wsparcie ze strony osób z dłuższą praktyką, wymiana doświadczeń, szczególnie na temat 

metod pracy. Uważa, że bardzo ważne są bezpośrednie kontakty z innymi osobami zajmującymi 

się tym samym obszarem. Od lat chodzi na takie spotkania dla psychologów oraz oddzielnie dla 

pedagogów. Uczestniczyła w takiej inicjatywie skierowanej do doradców zawodowych w Płocku. 

Jednakże odbyły się dotychczas tylko dwa takie spotkania i brak jest widoków na ich 

kontynuację. 
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4.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Respondenci wskazywali najczęściej, że doradca zawodowy musi być otwarty na ucznia. 

Ponadto powinien mieć łatwość w nawiązywaniu dobrego kontaktu z odbiorcami wsparcia; 

wzbudzać zaufanie oraz posiadać umiejętność uważnego słuchania. Dodatkowo powinien znać 

lokalny rynek pracy, jego uwarunkowania oraz kierunki zmian zapotrzebowania na określone 

zawody w przyszłości. Jednocześnie respondenci mieli kłopot ze wskazaniem doradców 

zawodowych posiadających powyższe kompetencje, ponieważ w niewielkim stopniu znają to 

środowisko. Jeśli któryś z nich ma już styczność z innymi doradcami to kontakty te są rzadkie, 

np. raz w roku, co nie pozwala na wymianę doświadczeń, czy wsparcie zewnętrzne w 

prowadzonych działaniach. W dwóch przypadkach doradczynie ze szkół gimnazjalnych wskazały 

na doradców z poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy z własnej inicjatywy organizowali 

w tych szkołach warsztaty. Jednakże żadna z nich - przy okazji tego kontaktu - nie konsultowała 

z nimi swojej pracy doradczej. W jednym przypadku doradca szkolny, jako znanego 

reprezentanta środowiska doradców zawodowych, wskazał pracownika PUP. Również i w tym 

przypadku kontakt odbywa się raz do roku, a jego charakter jest pobieżny. Kolejny respondent 

miał styczność z innymi doradcami zawodowymi w trakcie spotkań, które stwarzały okazję do 

wymiany doświadczeń i w efekcie umożliwiały podnoszenie swoich kompetencji. Jednak miały 

one miejsce dosyć dawno temu (około 1,5-2 lat temu) i przestały być organizowane (vide 

4.2.2). Kolejna osoba zetknęła się z innymi doradcami zawodowymi podczas swojego procesu 

kształcenia. Obecnie, od niedawna mieszka oraz pracuje w mieście, w którym szkoła - gdzie jest 

doradcą zawodowym - ma swoją siedzibę i nie zdążyła jeszcze poznać tutejszego środowiska.  

Tylko w jednym przypadku respondentka wskazała na doradczynię zawodową, która odznacza 

się wysokimi kompetencjami, również tymi wymienionymi powyżej. Jest to osoba prowadząca w 

tym samym mieście Szkolny Ośrodek Kariery w liceum. Jej zdaniem funkcjonuje on bardzo 

dobrze. W wyborze dalszej drogi kształcenia oraz w podejmowaniu zatrudnienia młodzież z tej 

szkoły jest wspierana efektywnie. 

 

4.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

4.3. 1 Potrzeby uczniów 

Przeprowadzone wywiady wskazują, że część respondentów ma trudności z określeniem swoich 

oczekiwań, czy potrzeb wobec wsparcia przy wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej. Widoczne 

jest to szczególnie wśród uczniów ZSZ - tylko jeden z nich zastanawiał się na tym, jak będzie 

wyglądać jego dalsza edukacja. Część osób przy podejmowaniu decyzji sugerowała się 

zawodem, który wykonuje członek rodziny czy znajomy i to głównie od nich czerpała potrzebną 

wiedzę. Dla części respondentów przed dokonaniem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej ważne 

jest uzyskanie jak najszerszej wiedzy na temat przyszłej placówki. Istotne są dla nich informacje 

na temat oferowanych kierunków, poziomu zdawalności matur oraz wyposażenia szkoły. Dla 

jednego z rozmówców ważna była informacja dotycząca przyszłych praktyk zawodowych - czy 

rzeczywiście można na nich nauczyć się zawodu czy też sprowadzają się jedynie do 

wykonywania prostych czynności. Jednocześnie respondenci, którzy poważnie myśleli o dalszej 

edukacji, chcieli się dowiedzieć, na jakie studia można pójść po wybranej szkole oraz, jakie są 

szanse zatrudnienia po jej ukończeniu. Natomiast część respondentów chciałaby od doradcy 
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zawodowego uzyskać informację, jaką szkołę ponadgimnazjalną oraz profil klasy wybrać, żeby 

dostać się na upragnione studia.  

No wybór tej szkoły jest trochę takim naszym wyborem, dla naszego przyszłego zawodu [uczeń 

ostatniej klasy gimnazjum] 

Dla części uczniów ważna jest pomoc w określeniu samego profilu szkoły ponadgimnazjalnej. 

Chcieliby poznać wady i zalety zarówno liceum ogólnokształcącego, jak i szkół zawodowych. 

Ważne dla uczniów jest uczestnictwo w prezentacji poszczególnych zawodów, wraz 

z informacją, jakie potrzebne są predyspozycje do ich wykonywania. Jeden z respondentów 

wskazał na potrzebę poznania, w trakcie zajęć z doradcą, wyzwań i zagrożeń związanych 

z wykonywaniem wybranego zawodu. 

W szkole zawodowej respondenci chcieliby poznać rynek pracy związany z ich wyuczonym 

zawodem. Jeden z nich oczekiwałby informacji czy ma szansę znaleźć zatrudnienie w Polsce, czy 

też będzie musiał wyjeżdżać zagranicę. Respondenci oczekują, że w ramach doradztwa 

zawodowego zostaną im przedstawione uczelnie wyższe oraz szkoły policealne, na których 

mogliby kontynuować naukę w wyuczonym zawodzie. Jedna z respondentek wskazała, że 

ważną informacją jest ilość punktów na maturze, którą trzeba uzyskać, żeby dostać się na 

interesującą uczelnię. Natomiast następny rozmówca chciałby poznać perspektywy zatrudnienia 

oraz wysokość wynagrodzenia, na jakie może liczyć po poszczególnych kierunkach studiów. 

Dwie osoby wskazały, że dużą wartość miałyby spotkania z absolwentami szkoły i poznanie ich 

dalszych kroków edukacyjno-zawodowych, jak również losów na rynku pracy. Respondenci 

oczekiwaliby informacji czy polecają uczelnie, do których obecnie uczęszczają, co te placówki 

oferują, jakie mają wady i zalety. Jeden z respondentów chciałby uzyskać wskazówki od 

doradcy zawodowego na temat wyboru kursów czy szkoleń, które podniosły by jego 

kwalifikacje. Na podstawie jednego z wywiadów można wywnioskować, że uczniowie chcieliby, 

żeby doradcy zawodowi aktywniej do nich wychodzili z ofertą doradczą i zachęcali do spotkań 

indywidualnych. Respondentka wiedziała, że w szkole może uzyskać wsparcie doradcze, jednak 

wstydziła się z niego skorzystać. Dzięki większym zachętom prawdopodobnie przełamałaby 

swoją nieśmiałość. 

Większość respondentów otrzymała wsparcie doradcze w ograniczonym zakresie w gimnazjum. 

Z reguły sprowadzało się ono do wyjazdów na dni otwarte do szkół lub uczestnictwa 

w prezentacjach placówek ponadgimnazjalnych. Przez wszystkich respondentów były one 

oceniane dobrze i dla części z nich okazały się pomocne w wyborze dalszego kierunku nauki - 

pozwalały poznać szkołę, jej wyposażenie oraz uczniów do niej uczęszczających. Pozostałe 

osoby były już zdecydowane, gdzie chcą kontynuować naukę i uczestnictwo w prezentacjach 

szkół ponadgimnazjalnych utwierdzało je w powziętej wcześniej decyzji. Część respondentów 

miała luźne rozmowy z nauczycielami na temat swojej dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej, 

jednak nie były one uznawane za interesujące. W jednym przypadku wskazówki nauczyciela 

okazały się dla respondentki istotne. W czterech przypadkach rozmówcy mieli przeprowadzane 

testy predyspozycji zawodowych. Wszyscy uznali je za ważne i pomocne w wyborze dalszej 

drogi kształcenia. Dwoje respondentów z gimnazjum uznało, że najwyżej ocenia zajęcia 

grupowe, prowadzone metodami warsztatowymi, gdyż integrują one uczniów, pozwalają na 

konfrontację różnych stanowisk, wymianę poglądów oraz doświadczeń. Jeden z rozmówców 

wskazał również na wartość uczestnictwa w zajęciach z kreatywności, które wytrącają z kolein 

myślowych i otwierają uczestnika na nowe rozwiązania – również w zakresie ścieżki edukacyjno-

zawodowej.  W przypadku innych osób, które miały zajęcia grupowe w gimnazjum czy w szkole 
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zawodowej, wskazują one na niedosyt tej formy wsparcia. Są zdania, że jest ich zbyt mało 

(z reguły są to jedne zajęcia) i trwają zbyt krótko (najczęściej 1-2 godziny lekcyjne). Jeden 

z rozmówców wskazał, że grupy nie powinny być zbyt liczne.  

Rozmówcy potwierdzają, że zajęcia z doradztwa zawodowego są bardzo potrzebne, szczególnie 

dla osób niezdecydowanych. Niektórzy z nich obserwują, że część osób z ich klas trafiła do nich 

przypadkowo i zawód, którego się uczą nie jest dla nich stworzony: 

Bo to warto w tym (doradztwie zawodowym), jak dla mnie uczestniczyć, ponieważ, niektórzy nie 

wiedzą, co maja robić w życiu, a przez takie różne ankiety czy rozmowy, można łatwo 

wywnioskować w sumie (co robić dalej ze swoim życiem) [uczeń pierwszej klasy technikum] 

No, żeby chociaż wiedzieli (uczniowie), gdzie mają iść później, tam przemyśleli wszystko, (…) bo 

tata tutaj kazał, mama tutaj kazała i tak, o. [uczeń ostatniej klasy technikum] 

W szkole ponadgimnazjalnej tylko w jednym przypadku respondent uznał za przydatne zajęcia 

z doradztwa zawodowego. Dzięki przeprowadzonym testom poznał swoje predyspozycje. 

Dowiedział się również o warunkach pracy i realiach wykonywania zawodu, którego się uczy. 

W dwóch innych przypadkach respondenci oferowane działania z zakresu doradztwa 

zawodowego uznali za nieprzydatne. Jeden z nich odbył wizytę w zakładzie pracy. W drugim 

przypadku rozmówca – z ostatniej klasy technikum - w pierwszej klasie miał zajęcia 

z poszukiwania zatrudnienia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Jednakże nic już 

z nich nie pamięta.  

Trzech respondentów nie zetknęło się z pojęciem doradztwa zawodowego. Pozostali rozmówcy 

znali to hasło i w większości przypadków kojarzyli je z pomocą w wyborze zawodu zgodnie 

z zainteresowaniami lub predyspozycjami. Rozmówcy - w większości przypadków - nie biorą pod 

uwagę skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w określeniu dalszej ścieżki zawodowo-

edukacyjnej. Wsparcia szukają głównie wśród znajomych, rodziny czy też zasięgają informacji 

w internecie. Wyjątkiem są gimnazjaliści, którzy wiedzą dokładnie, że w ich szkole jest osoba 

zajmująca się doradztwem i mogą skorzystać z szerokiej oferty wsparcia. W czterech 

przypadkach respondenci uznali, że taka pomoc byłaby im w ogóle niepotrzebna. Natomiast 

w pozostałych czterech mogliby ewentualnie skorzystać, choć wcześniej o tym nie myśleli. 

 

4.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów  

Pierwszy z uczniów gimnazjum chciałby połączyć swoje zainteresowania z zawodem, który 

przynosi dochody powyżej średniej krajowej. Interesuje go chemia i biologia, dlatego też 

chciałby zostać dietetykiem lub pracować w laboratorium i badać różne substancje. Pierwotnie 

myślał, żeby zostać prawnikiem, jednak rozwiązywał testy predyspozycji w Szkolnym Ośrodku 

Kariery , które wskazały, że warto rozwijać się w innym kierunku. Konsultował swoje wybory 

z opiekunem SzOK, dodatkowo na przedmiocie wiedza o społeczeństwie miał zajęcia uczące jak 

wybierać drogę zawodową. Szukał także informacji w internecie. Równocześnie uczęszcza do 

Mazowieckiego Centrum Talentu w Płocku, gdzie dostał się po zdaniu egzaminu. Uczy się tam 

rozszerzonej matematyki i informatyki, ale również przeprowadza różnego rodzaju 

doświadczenia, jak również uczestniczy w wyjazdach do centrów interaktywnych. Te 

doświadczenia mają wpływ na jego plany zawodowo-edukacyjne. Przy projektowaniu 

przyszłości uczeń bierze również pod uwagę zdanie rodziców. Jednakże zauważa, że z jednej 

strony ułatwiają oni podjęcie decyzji, ale z drugiej utrudniają, ponieważ np. pokazują trudności, 

z jakimi wiąże się realizacja wybranej przez niego ścieżki zawodowo-edukacyjnej. Rodzice 
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respondenta uczestniczą w poszukiwaniu odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej. Na temat 

swoich wyborów rozmawia ze szkolnymi kolegami, jednak w wyborze, kim chce zostać 

w przyszłości, pomagają mu raczej starsi znajomi. 

Druga uczennica gimnazjum będzie na pewno chodziła do liceum. Natomiast nie może się 

zdecydować, jaki zawód chciałaby wykonywać, ponieważ jest ich bardzo dużo. Rodzice 

namawiają ją na do profesji lekarza i ona powoli też się do niego przekonuje. Duży wpływ 

rodziców na decyzje, podejmowane przez respondentkę, potwierdza wywiad z matką 

rozmówczyni - wspomina ona, że gimnazjalistka chciała zostać dziennikarką, lecz ona jej to 

odradza. Córka w rozmowie z badaczem w ogóle już nie wspomniała o tym zawodzie. 

Rozmówczyni uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego, jednakże m.in. testy 

predyspozycji wskazały zawody, których nie chciałaby wykonywać (np. zawód nauczyciela). 

Dlatego dalej będzie korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego w planowaniu swojej 

przyszłości. Rówieśnicy raczej nie mają wpływu na decyzje respondentki.  

Uczeń pierwszej klasy ZSZ uczy się na kierunku mechanik – kierowca. Wydaje się, że 

respondent nie miał pomysłu na swoją przyszłość, natomiast w gimnazjum nie uzyskał wsparcia 

w zakresie doradztwa zawodowego i dlatego w swoich decyzjach wzorował się na członkach 

rodziny. Respondent myślał o pójściu w ślady ojca i kształceniu się w profesji murarza, ale 

ostatecznie zawód mechanika wydał mu się prostszy do wykonywania. W gimnazjum odwiedził 

swoją obecną szkołę w ramach dni otwartych (jako jedyną) – wizyta ta jedynie utwierdziła go w 

dokonanym wyborze. Wcześniej rozważał pójście do innej szkoły, jednak siostra, która do niej 

uczęszczała, wskazywała, że więcej trzeba się w niej uczyć. Respondent zawsze miał słabe 

wyniki w nauce, dlatego finalnie się na nią nie zdecydował.  

Kolejny uczeń pierwszej klasy ZSZ również uczy się na kierunku mechanik-kierowca. 

Respondent wybrał taki zawód, ponieważ się nim interesuje. Od kilku lat pomaga koledze w 

warsztacie samochodowym. Respondent nie miał żadnych zajęć z doradztwa zawodowego w 

gimnazjum, oprócz wyjazdów do szkół ponadgimnazjalnych. Nie chciał jednak w nich 

uczestniczyć, ponieważ wiedział, że inni uczniowie będą nieodpowiednio się zachowywać. 

Samodzielnie zbierał informacje na temat różnych placówek, zarówno w swoim mieście, jak i w 

Płocku. Odwiedzał je oraz brał ulotki informacyjne, z których dowiedział się, czego dokładnie 

będzie dotyczyła nauka na danym kierunku oraz np. jakie dodatkowe kursy oferuje dana szkoła. 

Ponadto ojciec respondenta odwiedził dyrektora obecnej szkoły rozmówcy (którego znał) 

i uzyskał informacje na temat placówki.  

Uczennica pierwszej klasy technikum uczy się na kierunku technik budownictwa. 

Respondentka ładnie rysuje i to głównie zdecydowało o wyborze szkoły oraz zawodu. Namawiali 

ją do tego zarówno rodzice, jak i nauczyciel techniki w gimnazjum. Uczestniczyła w jednych 

zajęciach z doradztwa zawodowego w gimnazjum. Osoba je prowadząca dopytywała o plany 

edukacyjne i zawodowe uczniów oraz pomagała im w wyborze szkoły. Ona również utwierdziła 

respondentkę, że jest to dla niej dobry kierunek kształcenia. Rozmówczyni zdecydowała się na 

technikum, ponieważ po jego ukończeniu będzie miała zawód, w przeciwieństwie do nauki w 

liceum. O swojej obecnej szkole nie zebrała dużo informacji. Wiedziała tylko, że trzeba dobrze 

umieć matematykę i fizykę oraz ładnie rysować. 

Drugi uczeń pierwszej klasy technikum uczy się na kierunku technik pojazdów 

samochodowych. Wybór ten wynikał z jego pasji. Zawsze interesował się samochodami. Ojciec 

respondenta również jest mechanikiem samochodowym. Rozmówca samodzielnie zbierał 

informacje na temat szkoły w internecie oraz wśród kolegów. Był również na dniach otwartych 
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danej placówki. Dowiadywał się jak szkoła jest wyposażona, na jakich kierunkach można się w 

niej kształcić, jakie są możliwości studiowania oraz znalezienia pracy po jej ukończeniu. Po 

zebraniu wszystkich tych informacji wspólnie z rodzicami podjął decyzję o dalszej ścieżce 

zawodowo-edukacyjnej. Respondent wskazuje, że w gimnazjum miał zajęcia z doradztwa 

zawodowego w czasie, których dowiedział się, jak trzeba zaplanować edukację, jednakże 

uważa, że nie miały one wpływu na dokonany przez niego wybór szkoły, ponieważ już 

wcześniej podjął tę decyzję.  

Pierwszy uczeń ostatniej klasy ZSZ uczy się na kierunku wykończenie budowlane. Wyboru 

szkoły ponadgimnazjalnej dokonał w ostatniej chwili. Nie rozmawiał na ten temat wcześniej z 

rodzicami, nauczycielem, czy doradcą zawodowym. Nauczyciel zapytał go, do jakiej szkoły ma 

go zapisać i wtedy on wybrał budowlaną. Podjął taką decyzję ze względu na to, że znał już 

trochę ten zawód, gdyż wykonuje go jego ojciec. Równocześnie wszyscy koledzy szli do tej 

szkoły. Było to technikum, w którym jednak nie poradził sobie w nauce i przeniósł się później do 

ZSZ. Respondent po ukończeniu szkoły chciałby jeszcze dokształcać się szkole zaocznej na 

różnego rodzaju kursach, np. na spawacza lub kierowcę wózka widłowego.  

Drugi uczeń ostatniej klasy ZSZ uczy się na kierunku mechanik – kierowca. Wybór szkoły był 

związany z jego zainteresowaniami (motoryzacja). Dodatkowo rozmówca pracował dorywczo u 

kolegi w zakładzie lakierniczym. Pewien wpływ na wybór szkoły miała również matka 

respondenta, która namawiała go do tego zawodu. Uczestniczył także w dniach otwartych w 

szkołach, gdzie zapoznał się z ich ofertą. Respondent miał zajęcia związane z wyborem ścieżki 

zawodowo-edukacyjnej, ale nie miały one wpływu na jego decyzję. Po ukończeniu szkoły 

chciałby podjąć pracę w firmie swojego ojca, niezwiązaną z wyuczonym zawodem. Gdyby nie 

zostały zlikwidowane technika uzupełniające, to zapewne kontynuowałby naukę. Rozmówca 

uznał, że obecnie musiałby najpierw ukończyć 2 letnie liceum uzupełniające, a później dopiero 

kursy zawodowe, co trwałoby zbyt długo.  

Uczeń ostatniej klasy technikum kształci się na kierunku technik budownictwa. Wpływ na 

wybór szkoły mieli członkowie rodziny, którzy pracują w tym zawodzie. Respondent chciał 

kontynuować tę tradycję. W jego gimnazjum odbywały się jedynie spotkania z 

przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczył również w dniach otwartych w 

wybranej szkole. Respondent jest zdania, że działania te nie miały wpływu na dokonany przez 

niego wybór, ponieważ decyzję dotyczącą szkoły podjął już wcześniej. Po jej ukończeniu planuje 

studiować zaocznie budownictwo w Bydgoszczy. Informacje na temat tego kierunku zbierał w 

internecie oraz od starszych kolegów. Studiując chce równolegle pracować. Liczy, że 

w znalezieniu pracy pomoże mu jego starszy brat. 

Kolejny uczeń ostatniej klasy technikum uczy się na kierunku technik mechanik 

samochodowy. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej był związany z jego dalszymi planami - 

respondent chciałby studiować na politechnice budowę maszyn. Duży wpływ na podjętą decyzję 

miał również jego starszy znajomy. Opowiadał on o danej szkole oraz o studiach, na które się 

wybiera. To niewątpliwie wpłynęło na wybór dokonany przez rozmówcę. Znajomy respondenta 

jest dla niego wzorem i dlatego chciałby powielić jego ścieżkę edukacyjno-zawodową. Ukończył 

on politechnikę i obecnie pracuje jako konstruktor. Rozmówca również chciałby wykonywać taki 

zawód. Respondent uczestniczył także w dniach otwartych w szkole w czasie, których 

dowiedział się dokładniej, na czym polega nauka na danym kierunku. W gimnazjum nauczyciele 

prowadzili rozmowy na temat wyboru szkoły, ale rozmówca miał już sprecyzowane plany, więc 

nie były mu one potrzebne.  
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******* 

Uczniowie, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, w niewielkim stopniu zetknęli się z 

doradztwem zawodowym na etapie gimnazjum. Respondenci z ZSZ oraz technikum mieli 

właściwie tylko spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Dla części z 

rozmówców nie miały one znaczenia, ponieważ podjęli oni decyzję już wcześniej. Natomiast dla 

pozostałych służyły raczej zdobyciu dodatkowych informacji i dokładniejszemu poznaniu szkoły. 

Spotkania te nie były ważnym czynnikiem w wyborze kierunku dalszej nauki. Jedynie w dwóch 

przypadkach respondenci uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z doradztwa zawodowego, 

które miały formę pogadanek na temat dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej. Tylko jedna 

rozmówczyni uznała, że miały one wpływ - nie największy - na podjętą przez nią decyzję; były 

jednym z kilku czynników, które zaważyły na wyborze szkoły. Gimnazjaliści zetknęli się z szerszą 

ofertą doradztwa zawodowego m.in. mogli poznać swoje predyspozycje zawodowe. W jednym 

przypadku miało to zasadnicze znaczenie przy dalszym planowaniu ścieżki zawodowo-

edukacyjnej. Natomiast w drugim respondentka nadal nie zdecydowała o wyborze szkoły, ale 

będzie jeszcze korzystać z doradztwa zawodowego.  

W związku z powyższym prowadzone doradztwo zawodowe miało wpływ na dalszą ścieżkę 

edukacyjno-zawodową jedynie wtedy, kiedy miało szerszy charakter, a nie sprowadzało się 

tylko do prezentacji szkół przez ich przedstawicieli. W innym wypadku pełniło ewentualnie 

funkcję uzupełniającą.  

Pierwszym czynnikiem mającym największy wpływ na podjętą decyzję o wyborze kierunku 

kształcenia miały same zainteresowania uczniów. Połowa respondentów wskazywała go, jako 

najważniejszy w podjęciu przez nich decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Zazwyczaj 

mieli oni już wcześniej kontakt z wybranym zawodem, ponieważ pracowali w nim dorywczo. 

Drugim najistotniejszym czynnikiem były wzorce wyniesione z domu. W czterech wypadkach 

respondenci poszli za przykładem członków rodziny. Chcieliby wykonywać zawody, takie jak ich 

bliscy. W jednym przypadku takim wzorcem stał się starszy kolega, w którego ślady poszedł 

respondent, co miało decydujący wpływ na podejmowane przez niego decyzje. W innych 

przypadkach znajomi wykorzystywani byli jedynie do zasięgnięcia informacji na temat szkoły czy 

zawodu. Jeden uczeń ZSZ wybrał szkołę, do której również szli jego koledzy.  

Ważną rolę w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych odgrywają także członkowie 

rodziny. W przypadku dwójki gimnazjalistów mieli oni decydujący wpływ. Również uczniowie 

pierwszej klasy technikum wskazywali rodziców, jako istnych głos doradczy. Inni respondenci – 

choć w mniejszym stopniu - także konsultowali z rodzicami swoje decyzje.   

 

4.3 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

 

4.4.1 Postawy i zaangażowanie rodziców w stosunku do wyborów edukacyjnych ich 

dzieci 

Rodzice ucznia ostatniej klasy gimnazjum są silnie zaangażowani w wybór edukacyjny 

syna. Analizują sytuację na rynku pracy oraz ranking zawodów. Obecnie skłaniają się do uczelni 

technicznych, bo łatwiej po nich znaleźć pracę. Szczególnie ojciec ucznia bardzo optuje za takim 

rozwiązaniem. Z testów predyspozycji zawodowych wynika, że syn mógłby zostać lekarzem, 

jednak to go nie interesuje, co rodzice przyjmują ze zrozumieniem. Planują, że będzie studiował 
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na politechnice, lub zajmie się chemią i pracą w laboratorium. By zwiększyć szansę na realizację 

wybranej ścieżki edukacyjnej, rodzice mobilizują syna, by miał jak najlepsze wyniki z takich 

przedmiotów jak chemia i biologia. Syn będzie kontynuował naukę w klasie matematycznej w 

liceum ogólnokształcącym w swojej miejscowości lub w większym mieście, oddalonym o 24 km. 

Kwestią istotną dla rodziców ucznia jest zmaksymalizowanie szans syna na studia na dobrej 

uczelni – czy to poprzez zapewnienie mu korepetycji czy też szkoły o wysokim poziomie 

nauczania. Obecnie syn uczęszcza do Szkoły Talentu w liceum w sąsiednim mieście, gdzie w 

soboty pogłębia wiedzę z zakresu informatyki, matematyki, fizyki oraz języka obcego. Decyzje 

odnośnie dalszej ścieżki kształcenia rodzice podejmują wspólnie z synem, z którym rozmawiają 

na ten temat w domu. Poza tym syn korzystał z doradztwa zawodowego w ramach godzin 

wychowawczych w szkole: 

Na godzinach wychowawczych korzystał z ankiet – badanie temperamentu, samopoznanie, 

odporność na stres. Zapoznał się z zawodami. 

Rodzic uczennicy ostatniej klasy gimnazjum uczestniczy w procesie podejmowania decyzji 

odnośnie dalszej ścieżki edukacyjnej dziecka. Córka nie ma jeszcze ostatecznie sprecyzowanych 

planów na przyszłość, natomiast skłania się ku dziennikarstwu, gdyż chciałaby pracować w 

mediach. Matka odwodzi ją jednak od tego pomysłu: 

(…) ja tu jej oczywiście odradzam i mam nadzieję, że skieruje się w innym kierunku, bo wydaje 

mi się, że jest się trudno przebić z takiego małego miasteczka i ciężko jest się zrealizować tak, jak 

jej się to wyobraża, bo by na pewno chciała od razu robić niewiadomo jaka karierę. 

Respondentka chciałaby, żeby córka kształciła się w kierunku medycznym (lekarz), gdyż w jej 

opinii jest to zawód bezpieczny i poszukiwany. Inną dostrzeganą przez nią możliwością jest 

wybranie takiego kierunku edukacji, w którym córka mogłaby wykorzystywać uzdolnienia 

matematyczne. Uczennica będzie kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym – w 

placówce w rodzinnej miejscowości lub w mieście oddalonym o 24 km. Zdaniem rodzica, liceum 

ogólnokształcące lepiej przygotowuje do studiów niż szkoła techniczna. Ważną kwestią, z 

punktu widzenia rozmówczyni, jest renoma szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie córka uczęszcza 

do Szkoły Talentów przy jednej ze szkół ogólnokształcących w sąsiednim mieście.  

Rodzice ucznia pierwszej klasy ZSZ pomagali mu podjąć decyzję odnośnie wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej. Ponieważ syn pasjonował się od najmłodszych lat mechaniką 

samochodową, podsunęli mu myśl, żeby kształcił się dalej w tym kierunku: 

Może myśmy mu trochę podpowiedzieli. On na razie nie był zdecydowany, na co (się kształcić). 

(…) Wspierałam go, żeby poszedł w tym kierunku. Ja mówię: jak ty się tym interesujesz, do 

swojego samochodu dochodzisz, szukasz coś, jaka jest przyczyna awarii, no to dlaczego masz nie 

wykorzystać tych umiejętności (…). 

Syn rozważał pójście na kierunek gastronomiczny, jednak respondentka odradzała mu. 

Uważała, że nie miał predyspozycji do pracy w gastronomii. Wybór zawodu był przedmiotem 

wielu rozmów z uczniem, który ostatecznie zgodził się z sugestiami rodziców: 

Podchwycił to. Mi mówi: mamo, masz rację, tak będzie lepiej. 

Uczeń chciałby po zakończeniu nauki w ZSZ prowadzić własny warsztat samochodowy. 

Respondentka uważa, że to dobry pomysł, gdyż przemysł samochodowy się rozwija. Ponadto 

wielu okolicznych mieszkańców kupuje używane samochody, które co pewien czas wymagają 

naprawy. Rodzic drugiego ucznia pierwszej klasy ZSZ popiera plany syna, który chce zostać 
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mechanikiem. W jego opinii kluczem do sukcesu są chęci. Respondent nie wie, dlaczego syn 

zdecydował się na taki zawód. Przypuszcza, że mógł zainspirować się jego przykładem: 

(…) mam trzech synów.. Ja, czy coś robiłem, oni mnie zawsze obstąpili i oglądali, jak ja to 

robiłem, nie? Ich to interesowało. I proszę Pana, Panu mogę dziś powiedzieć, że to, co ja kiedyś 

zrobiłem, oni pamiętają i to samo robią dzisiaj. 

Syn rozważał także naukę zawodu murarza oraz spawacza, jednakże respondent mu odradzał: 

Myślał o tym… Spawaczem zostać. Mówię: „Dzieciaku, ja wiem, co to jest spawacz. To jest dobra 

fucha, dobra… Dobry, bardzo dobry i płatny zawód, ale trudny i ciężki. (…) Pod tym względem 

odradzałem. Bo on przychodził do domu i: „Ja pójdę na murarza (…)”. Mu mówię „Dzieciaku (…) 

to jest najcięższy chleb, jaki… Ojciec to robi.” 

Rodzic ucznia ostatniej klasy ZSZ nie wpływał na decyzję syna, dotyczącą wyboru ścieżki 

edukacyjnej. Syn od zawsze interesował się mechaniką, także dla wszystkich w rodzinie było 

naturalne, że będzie kształcił się w tym kierunku. Respondent uważa, że była to dobra decyzja: 

(…) w stosunku do niego tak (to była dobra decyzja). On się naprawdę interesuje samochodami. 

(…) każdy ma swojego konika, każdy ma swoje zainteresowania i (syn) poszedł w tym, co się 

interesuje. 

Syn zacznie szukać pracy po ukończeniu szkoły. Jeżeli będzie miał problem ze znalezieniem 

zatrudnienia, zrobi kurs spawacza. Według respondenta decyzje, co dalszych kroków syn będzie 

podejmował po zakończeniu edukacji: 

(…) Gdzieś po mechanikach może (będzie szukał pracy). No, zobaczymy. Jak już ukończy 

(szkołę), będzie szukać wtedy. 

Rodzic drugiego ucznia ostatniej klasy ZSZ uczestniczył w wyborach edukacyjnych syna, 

który był bardzo niezdecydowany i nie miał pomysłu, jaki wybrać kierunek kształcenia.  

To znaczy, ja tak powiedziałam, no, że „możesz albo taki, albo taki”, nie. I taki sobie wybrał, ale 

widzę, że niezachwycony jest teraz. (…) On sam był niezdecydowany. I to mówię: „idź w tym 

kierunku, co ojciec” i to wszystko, no i nic, tam nie było żadnych, tak, żeby coś od siebie, nie, że 

na przykład „mi się to nie podoba, może na piekarza pójdę, może pójdę na inne ten”, także nic od 

siebie. 

Respondentka jest zadowolona z wyboru dokonanego przez syna. Nawet, jeśli nie znajdzie on 

pracy w zawodzie (roboty wykończeniowe) to będzie mógł wykonywać różne prace na własne 

potrzeby. Syn rozmówczyni wykazuje się bardzo bierną postawą w obszarze edukacji. Jej 

zdaniem nie ma on żadnych planów na przyszłość. 

Rodzic ucznia pierwszej klasy technikum namawiał go do podjęcia nauki na kierunku 

informatycznym. Jednak syn nie wziął zdania respondentki pod uwagę i zdecydował się 

zdobywać zawód mechanika. Po zakończeniu nauki w technikum planuje wyjechać z Sierpca, by 

znaleźć pracę i studiować na Politechnice w Poznaniu lub Warszawie. Dla respondentki ważne 

jest, żeby syn był zadowolony ze swojego wyboru zawodowego: 

Dla mnie to najważniejsze, żeby jemu było dobrze i żeby w tym kierunku szedł, co on tam lubi 

robić (…). 

Rodzic uczennicy pierwszej klasy technikum jest zadowolony z wyborów edukacyjnych 

córki: 
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No Ewa architektem chciałby zostać. Jej marzeniem od dawna już jest, żeby zostać tym 

architektem. I stąd ten wybór szkoły, na przykład. Budowlanego technikum. (…) No zadowolona 

jestem, no, bo w sumie architekt to dobry zawód (…). Mam nadzieję, że jej marzenia się spełnią. 

Respondentka chciała, żeby córka poszła do liceum ogólnokształcącego, jednakże nie udało jej 

się z mężem odwieźć ją od tego zamiaru. Rozmówczyni wskazała, że córka: 

(…) oświadczyła, że składa dokumenty do technikum budowlanego. (…) Nie było szans i mowy o 

tym, żeby ja odwieźć od tego zamiaru. Także została. 

Na aprobatę dla wyboru córki miał wpływ dotychczasowy przebieg jej edukacji – zawsze 

przejawiała uzdolnienia matematyczne i rysunkowe, także plan pójścia do technikum 

budowlanego i zostania architektem wydał się respondentce uzasadniony.  

Rodzic ucznia ostatniej klasy technikum obecnie jest zadowolony z decyzji edukacyjnej 

syna. Ma nadzieję, że po maturze będzie on kontynuował naukę na Politechnice w Płocku; jeżeli 

tak się nie stanie, to zawsze wyuczony zawód – technik mechanik – przyda mu się w życiu; mąż 

respondentki chciałby natomiast, żeby syn został na gospodarstwie. Oboje prowadzili z nim 

rozmowy dotyczące wyboru szkoły. Respondentka namawiała syna do podjęcia nauki w liceum 

ogólnokształcącym, ale bez efektu. Syn od zawsze interesował się mechaniką, poza tym ważne 

dla niego było to, że po ukończeniu technikum będzie miał już zawód: 

(…) on chciał właśnie pójść do technikum, bo zawsze mówił: „Ogólniak to takie jest nic, a 

technikum, to zawsze jakiś zawód, nie?” Jakieś podstawy dla mężczyzny, jak to on mówi. I tak po 

rozmowach, w końcu tutaj przyszedł. 

Respondentka obawia się czy zakres materiału realizowanego w technikum wystarczy, by syn 

zdał odpowiednio dobrze maturę i dostał się na studia. Był to jeden z powodów, dla którego 

namawiała go na liceum ogólnokształcące: 

(…) ja go trochę kierowałam i na liceum, no, bo mówię, jeżeliby skończył liceum, to już po trzech 

latach mógłby iść na studia i wtedy to jest lepsze przygotowanie, nie? A tu, w technikum, no, 

jeżeli chciałby iść na politechnikę musi zdawać fizykę. No, on miał fizykę tylko rok i tak trochę… 

No, ale on chciał właśnie przyjść do technikum (…). 

Rodzice ucznia ostatniej klasy technikum popierają decyzje syna – zarówno obecny 

kierunek nauki (technikum budowlane), jak i plany na przyszłość (studia w Płocku lub 

Bydgoszczy). Uczeń poszedł w ślady starszego brata, który go namówił na tę szkołę i kierunek. 

Jak wskazują respondenci, syn był niezdecydowany, gdzie się uczyć po gimnazjum. Początkowo 

chciał kontynuować naukę w technikum mechanicznym, ale pod wpływem rozmów z rodzicami i 

bratem zmienił zdanie. Gdy syn zdecydował się zrobić dodatkowo kurs spawacza, również 

poruszał ten temat z rodzicami. 

******* 

Wszyscy rodzice interesowali się dalszymi wyborami edukacyjnymi swoich dzieci. Prowadzili z 

nimi rozmowy na temat przyszłej szkoły czy zawodu. W trzech przypadkach mieli oni zasadniczy 

wpływ na podjętą decyzję. W pierwszym (uczeń ostatniej ZSZ), w którym syn nie wiedział, do 

jakiej chciałby iść szkoły, podchwycił podpowiedź rodzica, aby poszedł w ślady ojca. W drugim 

(ostatnia klasa ZSZ), syn zgodził się z sugestiami rodziców i ostatecznie podjął decyzję zgodnie 

z ich wskazówkami. Trzeba dodać, że wywiad z uczniem potwierdzał, iż liczy się on bardzo z ich 

zdaniem. W trzecim wypadku, uczennica gimnazjum, ostatecznie zgadza się  z propozycjami 

matki, co potwierdza przeprowadzony z nią wywiad. W dwóch ostatnich przypadkach, także 

widoczne jest duże zaangażowanie rodziców w wybór dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej 
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swojego dziecka. Również w przypadku rodziców drugiego ucznia gimnazjum wyraźnie zaznacza 

się ich wpływ na podejmowaną przez niego decyzję.  

Można uznać, że w sytuacjach, gdzie rodzice mocno włączają się w podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych przez dzieci, są w stanie przeforsować swoje pomysły dotyczące 

dalszej ścieżki kształcenia. W pozostałych przypadkach rodzice nie mieli dużego wpływu na 

wybory dokonywane przez uczniów, którzy podejmowali swoje decyzje samodzielnie. Rodzice 

raczej wiedzą, jakie plany zawodowo-edukacyjne mają ich dzieci. Jedynie w przypadku dwóch 

uczniów ZSZ nie potrafią ich wskazać, ale raczej wynika to z faktu, że sami uczniowie nie mają 

żadnych pomysłów na swoją przyszłość. 

 

4.4.2 Wiedza rodziców na temat doradztwa zawodowego 

Rodzicom ucznia ostatniej klasy gimnazjum pojęcie doradztwa zawodowego jest znane. 

Kojarzy im się z pomocą w wyborze szkoły i zawodu. Jak już wspomniano powyżej, syn 

korzystał w szkole z tego rodzaju wsparcia: 

(…) miał spotkania indywidualne w SzOK, gdzie miał robione testy na predyspozycje. Zapoznał się 

z różnymi zawodami. Również (miał) spotkania grupowe. Jest zadowolony z nich. Utwierdzają czy 

(też) pozwalają się zastanowić, czy w odpowiednim kierunku idzie. Że trzeba znać plusy i minusy 

tej pracy, że po tej chemii nie od razu pójdzie do laboratorium, tylko może być nauczycielem. 

[rodzic ucznia ostatniej klasy gimnazjum] 

Zajęcia z doradztwa zawodowego w 50% zaważyły na wyborach dalszej ścieżki edukacyjnej 

ucznia. Rodzice przyznają, że mieli duży wpływ na decyzje podejmowane przez syna w tym 

obszarze – opinie i słowa nauczyciela (doradcy) były w domu konfrontowane z ich poglądami. 

Nigdy nie uczestniczyli w żadnych zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego. Zapoznawali 

się jedynie z ankietami wypełnianymi przez syna, które przynosił ze szkoły do domu.  

Rodzicowi uczennicy ostatniej klasy gimnazjum znane jest pojęcie doradztwa 

zawodowego: 

No tak, znam. (Kojarzy mi się) z tym, że ktoś na podstawie talentów, zainteresowań potrafi 

doradzić drugiej osobie, w jakim kierunku powinna skierować swoje kroki, czy kształcenia, czy 

pracę. Tak mi się kojarzy. [rodzic uczennicy ostatniej klasy gimnazjum] 

Rozmówczyni pamięta, że w gimnazjum córki działa Szkolny Ośrodek Kariery, który dystrybuuje 

różnego rodzaju materiały, jak również wie, że w placówce są organizowane spotkania z 

dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Respondentka uczestniczyła w takim spotkaniu, 

jednakże w charakterze opiekuna klasy, nie rodzica ucznia. W jej opinii córka jeszcze nie brała 

udziału w żadnych zajęciach dotyczących doradztwa zawodowego, gdyż będą one miały miejsce 

w następnym semestrze. Nie korzystała również z tego rodzaju wsparcia poza szkołą. 

Rodzic ucznia pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej zna pojęcie doradztwa 

zawodowego z doświadczeń związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej dla starszej córki. 

W szkole syna nie mówi się na ten temat. Respondentka nie wie czy są tam prowadzone 

jakiekolwiek tego rodzaju działania. Syn rozmówczyni uczestniczył, jeszcze w gimnazjum, w 

prezentacji szkół ponadgimnazjalnych, a następnie jeździł z klasą do wybranych placówek, by 

dowiedzieć się o nich czegoś więcej. W jego przypadku nie miało to większego znaczenia dla 

wyboru dalszej ścieżki kształcenia, gdyż był on już zdecydowany na swój kierunek i szkołę. 

Zdaniem respondentki w gimnazjum syna nie było woli świadczenia skutecznego doradztwa 
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zawodowego – placówka ta tworzy razem z technikum i liceum ekonomicznym zespół szkół, 

więc grono pedagogiczne było raczej zainteresowane zatrzymaniem (na kolejne etapy 

kształcenia) jak najliczniejszej grupy dotychczasowych gimnazjalistów. Uczeń nie korzystał z 

innego doradztwa zawodowego. Co istotne, respondentka z jedną ze starszych córek udała się 

kilka lat temu do poradni psychologicznej, by zasięgnąć pomocy odnośnie dalszej ścieżki 

kształcenia dziecka. Miała świadomość możliwości uzyskania wsparcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, ponieważ dowiedziała się o tym przy okazji wizyt w placówce ze swoim synem, 

który miał ADHD. Dzięki kilku spotkaniom z psychologiem udało się zdiagnozować obszary 

zainteresować córki, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz ukierunkować ją na nauki 

przyrodnicze. Obecnie dziewczyna studiuje medycynę i jest bardzo zadowolona z dokonanego 

wyboru. Zdaniem respondentki w trzeciej klasie gimnazjum powinien być realizowany specjalny 

przedmiot dotyczący doradztwa zawodowego:  

(…) Tak, chociaż od półrocza (trzeciej klasy), dzieci wszystkie zapoznać z jakimi zawodami, co i 

jak, w tych zawodach się kieruje, jakie szkoły są potrzebne, żeby mieć ten zawód. Mi się wydaje, 

że takie coś powinno być. [rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ] 

Powinien zajmować się tym PUP, który posiada, np. dane na temat zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych na rynku pracy: 

Mi się wydaje, że cos takiego powinno być organizowane dla dzieci. Jakie są zapotrzebowania, w 

jakich zawodach, no to przecież najwięcej wie (PUP). I wtedy może te dzieci inaczej wybierały 

zawody. (…) Pójdą w jednym kierunku i później liceum kończy i nie wiadomo, gdzie iść. (…) No ile 

jest takich dzieci, które zaczną studiować i później okazuje się, że to nie jest ten kierunek, 

rzucają, nie wiadomo później, co robić, takie rozpaczeńce są. [rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ] 

Zdaniem respondentki doradztwo zawodowe powinno być świadczone przede wszystkim w 

liceach ogólnokształcących. W jej opinii uczniowie zawodówek są bardziej ukierunkowani. Tego 

rodzaju pomoc powinna być realizowana przez psychologa, który zbadałby zainteresowania 

ucznia, jego mocne strony: 

(…) czym się dziecko interesuje, czy pasjonuje, z czego jest mocniejszy, a z jakich przedmiotów 

jest mocniejszy, co mu jest. Bo dzieciak, na ogół, nie powie nauczycielowi, co, w czym on jest 

lepszy, z czym się czuje. A psycholog podejdzie. [rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ] 

Rodzic drugiego ucznia pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej ma pewne 

skojarzenia z pojęciem doradztwa zawodowego: 

(…) doradztwo zawodowe, to po prostu rozpowszechnianie, żeby pomóc doświadczyć, dołożyć 

swoich wiadomości, żeby kogoś, załóżmy, z dołka wyprowadzić. (…) No, ja zostanę załóżmy 

murarzem, nie? I człowieku doradztwo zawodowe: „Widzę, że ty nie jesteś nieudolny do tego. Ja 

bym Cię wolał, żebyś został księgowym”. To jest doradztwo zawodowe. [rodzic ucznia pierwszej 

klasy ZSZ] 

Równocześnie respondent nie był w stanie stwierdzić czy u jego syna w szkole jest prowadzone 

doradztwo zawodowe.  

Rodzic ucznia ostatniej klasy ZSZ słyszał o doradztwie zawodowym. Przede wszystkim 

kojarzy mu się z informacją o nadwyżkowych oraz deficytowych zawodach na rynku pracy. 

Respondent pamiętał, że syn miał możliwość uczestniczenia w obecnej szkole w kursach 

zawodowych. W jego opinii syn raczej nie odbywał żadnych rozmów z doradcą zawodowym. W 

gimnazjum brał udział w prezentacjach szkół ponadgimnazjalnych, jednakże rozmówcy trudno 

było wskazać czy miało to jakikolwiek wpływ na decyzje edukacyjne podejmowane przez syna. 

Ani on, ani żona nie uczestniczyli w żadnym spotkaniu doradczym dla rodziców. Respondent 
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również nie wie czy syn korzysta z jakiś pozaszkolnych form wsparcia ze strony doradcy 

zawodowego. 

Rodzic drugiego ucznia ostatniej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie zna pojęcia 

doradztwa zawodowego. Respondentka wskazała jedynie, że syn jeździł do innych szkół na dni 

otwarte. W jej opinii nie miały one żadnego wpływu na wybory edukacyjne syna. Zdaniem 

rozmówczyni być może zawiniła forma dni otwartych – zabrakło konkretnego przekazu. Uważa 

jednak, że tego rodzaju działania są potrzebne: 

No na pewno (są potrzebne), ale coś może bliżej, nie. Nie tak, że wejdę i zobaczę, i wyjdę, ale 

coś tam więcej, konkretnie. [rodzic ucznia ostatniej klasy ZSZ] 

Respondentka nie słyszała o żadnych innych formach orientacji zawodowo-edukacyjnej, z 

których miałby korzystać syn. Sama nie uczestniczyła w działaniach doradczych skierowanych 

do rodziców.  

Rodzic ucznia pierwszej klasy technikum nie zna pojęcia doradztwa zawodowego. 

Respondentka nie słyszała, żeby w obecnej szkole syna poruszano kwestie związane z 

orientacją zawodowo-edukacyjną. Syn nie korzysta z pozaszkolnych form doradztwa 

zawodowego. W trzeciej klasie gimnazjum uczestniczył w wyjazdach do różnych szkół 

ponadgimnazjalnych. W opinii respondentki tego rodzaju działania nie miały raczej znaczenia 

dla wyborów edukacyjnych syna: 

No nie wiem, czy pomogły. No w sumie, na pewno poszedł w tym kierunku, to, co lubi robić. 

[rodzic ucznia pierwszej klasy technikum] 

Matka uczennicy pierwszej klasy technikum zna pojęcie doradztwa zawodowego. Na 

pierwszym zebraniu rodziców uczniów wszystkich klas pierwszych dyrektor szkoły poruszył 

pobieżnie ten temat. Respondentka nie była jednak w stanie podać żadnych szczegółów. 

Rozmówczyni pamiętała, że córka – gdy chodziła jeszcze do gimnazjum - spotkała się z doradcą 

zawodowym oraz wychowawczynią, z którą rozmawiała o swoich planach zdobycia zawodu 

architekta. Nauczycielka potwierdziła, że w przypadku córki respondentki to trafny wybór, gdy 

posiada ona niezbędne predyspozycje. Zdaniem rozmówczyni doradztwo umocniło córkę w 

planach pójścia do technikum budowlanego, a później na architekturę. Ponadto uczennica 

będąc jeszcze w gimnazjum uczestniczyła w wyjazdach do szkół ponadgimnazjalnych. Według 

respondentki tego rodzaju działania są bardzo potrzebne – pomagają bliżej poznać szkołę, 

uczniów, zawody, które można zdobyć w danej placówce. Ojciec uczennicy dodał, że w 

przypadku jego córki bardzo by się przydało indywidualne doradztwo zawodowe. Respondent 

oczekiwałby od doradcy m.in. informacji na temat poziomu nauczania w danej szkole: 

Ona (córka) jest dzieckiem, które sobie wymyśliło, że będzie projektować budynki. Ona to lubiła 

od dawien dawna. No i tutaj tak naprawdę, jakby się znalazł taki doradca, który by pokierował 

dziecko, dał jakiś wybór szkół – takich szkół, które mają przyszłość. (…) bo jedne szkoły dają 

wykształcenie trochę lepsze, inne szkoły dają trochę gorsze. W jednych szkołach zdawalność 

matur jest wyższa, w innych jest troszeczkę niższa. (…) I tutaj wydaje mi się, że byłoby takie 

doradztwo potrzebne, gdzie jest wskazane, że np. z tych szkół jest zdawalność taka i taka. (…) 

żeby taki rodzic jak my, na przykład, którzy, no, niestety nie żyjemy w środowisku nauczycielskim 

i nie mamy takiej wiedzy na temat szkół. (…) My to wszystko zdobywamy poprzez tam jakieś 

takie rozmowy z innymi, więc ten wybór w naszym przypadku, no, mógł być błędny – i 

niekoniecznie błędny, ale nie mieliśmy takiego ogólnego zarysu.  [rodzic ucznia pierwszej klasy 

technikum] 
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Zdaniem respondenta tego rodzaju doradztwo indywidualne powinno być świadczone w 

gimnazjum, kiedy uczniowie podejmują ważne decyzje dotyczące dalszej ścieżki kształcenia. 

Rodzic ucznia ostatniej klasy technikum zna pojęcie doradztwa zawodowego: 

No myślę, że (doradztwo zawodowe to) jakieś informacje, jakaś porada, jaką szkołę wybrać i 

potem, jaki zawód, jakie pewnie są tam perspektywy pracy na rynku. [rodzic ucznia ostatniej 

klasy technikum] 

Respondentka przypuszcza, że w technikum pojawiali się przedstawiciele szkół wyższych, ale 

syn nic nie mówił na ten temat. W jej opinii nie miał żadnych zajęć z doradcą zawodowym w 

gimnazjum – być może nauczyciele rozmawiali z uczniami o ich predyspozycjach do 

wykonywana określonych zawodów, ale respondentka nie przypomina sobie, by syn coś o tym 

wspominał. Rozmówczyni nigdy nie uczestniczyła w żadnych zajęciach dotyczących doradztwa, 

skierowanych do rodziców uczniów. 

Zdaniem matki ucznia działania doradcze powinny być realizowane w szkole. Uczniowie, gdy 

podejmują decyzje dotyczące kierunku kształcenia i dalszej ścieżki edukacyjnej, są jeszcze 

bardzo młodzi. Nierzadko nie wiedzą jeszcze, jaki zawód chcieliby wykonywać w przyszłości. 

Nauczyciele natomiast nastawieni są często na jak najlepsze wyniki w nauce i nie dostrzegają 

innych aspektów ścieżki zawodowej, takich jak predyspozycje do wykonywania określonej 

profesji. W efekcie uczniowie dokonują nieprzemyślanych wyborów, często pod wpływem grupy 

rówieśniczej. Doradztwo zawodowe w opinii rozmówczyni powinno być świadczone na etapie 

gimnazjum – wtedy, kiedy uczniowie decydują się czy iść do szkoły zawodowej, czy do liceum 

ogólnokształcącego. Jej zdaniem doradcy zawodowi powinni udzielać uczniom informacji na 

temat zawodów nadwyżkowych i deficytowych na rynku pracy – być może działałoby to na nich 

inspirująco. Wskazane byłyby również rozmowy indywidualne z uczniami na temat ich 

zainteresowań. Doradca zawodowy powinien również wykazać się znajomością szkół pod kątem 

kierunków kształcenia i ewentualnej kontynuacji nauki na studiach. Musi również posiadać 

umiejętność rozmowy z młodymi ludźmi oraz dar przekonywania i doradzania innym. 

Warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu takiej pracy powinny być wysokie kwalifikacje – 

tylko wtedy doradztwo będzie odnosiło zamierzony skutek.  

Rodzice ucznia ostatniej klasy technikum znają zagadnienie doradztwa zawodowego; 

głównie kojarzy im się z doradztwem świadczonym osobom bezrobotnym w urzędzie pracy. 

Tematy orientacji zawodowo-edukacyjnej porusza w szkole wychowawczyni: 

Jak mają godzinę wychowawczą, to ona im tam podpowiada, tłumaczy, czy tam, na jakie studia 

mają iść, co by im tam by pasowało. To jest nauczyciel przeważnie im prowadzi. No rodzicom tam 

też nieraz powie, ale to przeważnie ona tam tłumaczy, ta wychowawczyni. (…) Nauczycielka wie, 

kogo na co stać. [rodzic ucznia ostatniej klasy technikum] 

Rozmówcy pamiętają, że syn korzystał w ramach gimnazjum z doradztwa zawodowego. 

Polegało ono na rozmowach indywidualnych oraz uczestnictwu w prezentacji szkół, które 

respondenci oceniają jako przydatne: 

Czasami coś wiadomo było, jaka szkoła ma, jaki poziom, jakie kierunki, co w szkole można 

zdobyć. Z jakich pomocy naukowych w szkole można korzystać. [rodzic ucznia ostatniej 

technikum] 

Zdaniem rozmówców doradztwo w gimnazjum nie miało dużego wpływu na decyzję syna. 

Przede wszystkim wpływ miał na niego straszy brat oraz grono rówieśnicze: 
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On tutaj tak, braciszek go namówił, a to dużo właśnie ze wsi szło tam do tamtej szkoły. I tak 

razem poszli tam. Nie chciał tu nigdzie iść do szkoły. Tylko tam. [rodzic ucznia ostatniej 

technikum] 

Respondenci pamiętali, że w technikum odbywały się prezentacje szkół wyższych. Sami nie 

uczestniczyli w żadnych spotkaniach skierowanych do rodziców. Syn nie korzystał z 

pozaszkolnych form doradztwa zawodowego.  

W opinii rozmówczyni w szkole powinien rezydować doradca zawodowy, który spotykałby się z 

uczniami w czasie specjalnych dyżurów. Takie usługi powinny być w opinii respondentki 

skierowane do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych – gimnazjaliści jej 

zdaniem są jeszcze za bardzo niedojrzali, by podejmować tego rodzaju decyzje. 

******* 

W większości przypadków rodzice znali pojęcie doradztwa zawodowego. Jedynie dwóch 

rodziców nie spotkało się z nim wcześniej. Równocześnie 4 rodziców doradztwo zawodowe 

łączyło z działaniami prowadzonymi przez szkołę, w pozostałych przypadkach było raczej 

kojarzone z działaniami skierowanymi do osób bezrobotnych. W żadnym przypadku rodzice nie 

korzystali z doradztwa zawodowego skierowanego do nich. Natomiast w jednym przypadku, 

dziecko respondentki korzystało z doradztwa zawodowego prowadzonego poza szkołą. Była to 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Respondentka wiedziała o tym tylko dlatego, że 

wcześniej korzystało z usług poradni (z uwagi na ADHD) jej drugie dziecko, które brało udział w 

badaniu. 

 

4.4 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w 

tym współpraca z pracodawcami 

 

4.5.1 Zakres i forma współpracy 

Badanie ilościowe wskazuje, że prawie wszystkie badane szkoły w subregionie płockim 

współpracują z innymi instytucjami zajmującymi sie doradztwem zawodowym (96%). Znaczna 

część z nich z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP (85%) i Młodzieżowym Centrum 

Kariery OHP (48%). 
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Wykres 7. Z kim współpracuje szkoła w celu realizacji działań doradczych na rzecz uczniów 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, N=27. 

Jeśli chodzi o formy współpracy z tymi instytucjami, ponad 80% deklaruje, że organizują 

wspólnie spotkania, szkolenia i warsztaty oraz wymieniają się informacjami. 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie oceniana jako dobra i bardzo dobra, a tylko 

pięciu respondentów uznało, że jest ona zła z niektórymi instytucjami, co przedstawione zostało 

na poniższym wykresie. 

Wykres 8. Ocena współpracy 

  
Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, N=27. 

8 z 11 szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden doradca, współpracuje ze szkołami z tego samego 

powiatu w zakresie organizacji i wsparcia działań w obszarze doradztwa (73%). We wszystkich 

przypadkach współpraca dotyczy wymiany informacji oraz w 7 z 8 przypadków – organizacji 

zajęć i spotkań. 
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Skali przedstawionej kooperacji nie potwierdza badanie jakościowe. Szkoły, w których 

przeprowadzono wywiady pogłębione, w niewielkim stopniu współpracują z podmiotami 

zewnętrznymi w zakresie doradztwa zawodowego. Równocześnie podjęta współpraca ma 

z reguły bardzo ograniczony charakter.  

Najczęściej wskazywanym przez respondentów podmiotem zewnętrznym była poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna. Dwa gimnazja korzystają z realizowanych przez nią warsztatów 

dla uczniów. Jedno z nich dopiero rozpoczęło współpracę w obecnym roku szkolnym. 

Z propozycją taką wystąpiła poradnia. Placówka ta przesyła propozycje tematów warsztatów dla 

uczniów, które jest gotowa zrealizować. Szkoła ma możliwość wybrania jednego z nich, jak 

również grupę wiekową, do której mają być skierowane.  

Kolejne gimnazjum stale współpracuje z poradnią, jednak głównie z zakresie wsparcia 

pedagogicznego. Kilka razy w tygodniu pedagog z poradni ma dyżury w w/w szkole i - jak 

wskazuje respondentka - w swojej pracy wprowadza elementy orientacji zawodowo-

edukacyjnej. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych tylko w jednym przypadku doradca 

zawodowy miał kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Miało to miejsce na targach 

pracy, gdzie doradcy zawodowi dokonywali diagnozy predyspozycji uczniów. Doradczyni 

zawodowa ma świadomość, że w razie potrzeby może skierować uczniów do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, również w zakresie orientacji zawodowo-edukacyjnej - jednakże 

do tej pory nigdy tego nie zrobiła. Kolejna respondentka z technikum wskazuje, że oferta 

poradni jest skierowana głównie do szkół gimnazjalnych i dlatego raczej nie może z niej 

skorzystać. Jednakże wydaje się, że powodem jest fakt, że jest ona słabo zaangażowana 

w realizację doradztwa zawodowego w swojej szkole: 

Nawet gdyby dotyczyły (proponowane warsztaty wsparcie szkół) ponadgimnazjalnych to my 

musimy dawkować. No, bo jeżeli współpracuję z jedną instytucją, to nie będę współpracować 

z pięcioma innymi. [Osoba koordynująca doradztwo zawodowe w technikum publicznym] 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ) prowadzone jest przez Ochotnicze Hufce Pracy 

(OHP). Dotychczas odbyło się jedno spotkanie wprowadzające, które miało na celu zapoznanie 

uczniów z charakterem działalności tej instytucji. Dodatkowo MCIZ zebrał adresy mailowe 

i obiecał, że będzie przesyłał oferty pracy. Trudno jednak nazwać to aktywnym doradztwem 

zawodowym.  

W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych współpraca z MCIZ jest również na niskim 

poziomie lub nie ma jej wcale. W pierwszym przypadku dopiero została nawiązana, ponieważ 

doradca zawodowy właśnie rozpoczął pracę w badanej w szkole. Propozycja kooperacji z MCIZ 

wyszła od doradcy. Dotychczas odbyło się jedynie wstępne spotkanie wprowadzające. 

W kolejnym Zespole Szkół Zawodowych współpraca z Centrum miała miejsce w przeszłości - 

MCIZ prowadził warsztaty dla uczniów - jednak od 2 lat nie jest praktykowana. Respondentka 

nie jest wstanie określić, co było powodem jej zakończenia. W ostatniej szkole zawodowej 

współpraca  z Centrum ogranicza się do uczestnictwa w Targach Pracy „Praca, Nauka, Kariera” 

organizowanych przez OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy. Dodatkowo doradca zawodowy 

otrzymuje od OHP oferty pracy dla uczniów oraz organizuje szkolenia. Doradca zawodowy 

informacje o nich umieszcza na tablicy ogłoszeń - zainteresowani uczniowie mogą z nich 

skorzystać.  

Żadne z gimnazjów nie współpracowało z MCIZ. Interesujące jest, że jedno z gimnazjów 

wiejskich, w którym przeprowadzono wywiad pogłębiony, znajduje się 10 km od miejscowości, 

w której działa Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK). Jest to podmiot, który oferuje wsparcie 
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indywidualne i grupowe z zakresie doradztwa zawodowego, również dla uczniów klas trzecich 

szkół gimnazjalnych. Jednakże respondentka z wymienionej szkoły nawet nie wiedziała, że taka 

instytucja znajduje się na jej terenie. Z jednej strony pokazuje to jej zaangażowanie 

w realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego, a z drugiej strony niewielką promocję 

swoich działań przez MCK.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od respondenta z MCK, Centrum zwróciło się z propozycją 

współpracy jedynie do dwóch szkół gimnazjalnych, które znajdują się blisko jego siedziby. 

Jedna z nich, która mieści się w tej samej miejscowości, regularnie korzysta z jego usług. 

Natomiast druga sporadycznie – tylko wtedy, gdy ma do dyspozycji autokar. Ponieważ 

w miejscowości, w której działa MCK, nie mieści się żadna szkoła ponadgimnazjalna, nie 

współpracuje ono z żadną:  

Po prostu współpraca polega na tym, że gimnazjum musi wprowadzić doradztwo zawodowe. Też 

musi mieć zajęcia z poradnictwa i po prostu umawiam się na konkretne terminy, i tutaj młodzież 

do mnie przychodzi pod opieką nauczyciela. (…) Zajęcia takie grupowe. Indywidualne to zależy. 

Czasami, jeżeli mają zadanie do wykonania to mówię, że jeżeli ktoś chciałby indywidualnie 10 

minut ze mną porozmawiać no to wtedy oni sobie taką scenę wykładową w tej sali opracują a ja 

sobie z tą osobą siadam, tak na boku. [doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery] 

Na zajęciach grupowych badane są predyspozycje uczniów do wykonywania konkretnych 

zawodów, uczy się ich pisać dokumenty aplikacyjne. W pracy z gimnazjalistami wykorzystywane 

są filmy: „Poznaj siebie”, „Świat zawodów” czy „Kalejdoskop zawodów”, gdzie są omawiane 

poszczególne profesje. Uzależnione jest to od liczby zajęć przeprowadzanych z daną szkołą 

(vide 4.5.2). MCK wyposaża również nauczycieli z danych szkół w materiały metodyczne. W 

zeszłym roku Centrum uczestniczyło także w organizacji targów pracy, na których prezentowali 

się przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych. Również w tym wypadku przedstawiciele 

gimnazjum, z którymi przeprowadzony został wywiad pogłębiony, nie wspominali, żeby ich 

szkoła uczestniczyła w tym przedsięwzięciu, co wskazywałoby na niewielki zasięg prowadzonych 

przez MCK działań. Na wywiadówkach w dwóch szkołach, z którymi współpracuje MCK, 

proponuje się rodzicom skorzystanie ze wsparcia indywidualnego dla ich dzieci. Dotychczas 

skorzystała z niego jedna osoba.  

W jednym przypadku gimnazjum współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Uczniowie klas 

trzecich raz do roku mają spotkanie z doradcą zawodowym, co zostało omówione w pkt. 4.1.1. 

Współpraca ta jest oceniana bardzo dobrze. Dodatkowo respondentka z jednej szkoły 

ponadgimnazjalnej wskazuje PUP, jako jednego z organizatorów targów pracy realizowanych w 

jej mieście. Pozostałe szkoły nie współpracują z PUP. W niektórych przypadkach z powodu 

pewnych barier, które zostały opisane w następnym podpunkcie.  

W dwóch gimnazjach nie jest prowadzana żadna współpraca z pracodawcami. W pozostałych 

dwóch opiera się ona na wizytach w zakładach pracy. Dzięki nim uczniowie mają możliwość 

poznać zasady ich funkcjonowania oraz dowiedzieć się, na czym polega wykonywanie 

poszczególnych zawodów oraz praca na różnych stanowiskach. W przypadku szkół zawodowych 

najczęściej współpraca z pracodawcami opiera się na odbywaniu przez młodzież praktyk 

zawodowych. Jednak uczniowie poszukują ich najczęściej samodzielnie. Tylko w przypadku 

jednego Zespołu Szkół Zawodowych kooperacja z pracodawcami jest prowadzona w szerszym 

zakresie. 2-3 razy do roku organizowane są spotkania uczniów z przedsiębiorcami. Pracodawcy 

mają możliwość ich poznać i ewentualnie porozmawiać o przyszłym zatrudnieniu. Dodatkowo 

organizowane są wyjścia do zakładów pracy. 
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Podobną skalę współpracy z pracodawcami potwierdza badanie ilościowe. Ponad połowa 

wszystkich szkół (59%) współpracuje z pracodawcami w realizacji programu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (16 z 27). Gimnazja współpracują z pracodawcami rzadziej (5 z 15) 

niż technika (6 z 7) czy ZSZ (wszystkie pięć współpracuje z pracodawcami). Spośród tych, 

którzy współpracują z pracodawcami, 81% respondentów wymienia, jako formę współpracy, 

wizytę u pracodawcy i 50% (8 z 16) organizuje spotkania z pracodawcami w szkole. Dwie 

szkoły (technika) oferują praktyki zawodowe. 

Jakość tej współpracy jest oceniana bardzo dobrze przez 56% respondentów, a jako dobra 

przez 31%. Po jednym respondencie uznało, że jest przeciętna lub zła. Daje to wartość średnią 

4.3 (na skali do 5). Średnia wynosi 4 dla gimnazjum, 4.2 dla ZSZ, a 4.7 dla technikum.  

Przeciętnie, każda szkoła nawiązała współpracę w zakresie działań doradczych z 13 

pracodawcami. Mediana dla takiej współpracy wynosi 11 pracodawców. Gimnazja współpracują 

średnio z 10 pracodawcami, podczas gdy zbadane technika – średnio z 11. Pięć ZSZ 

znajdujących się w próbie deklaruje współpracę z średnio 16 firmami. 11% z respondentów (3 z 

27) zauważyło jakieś utrudnienia we współpracy szkół z pracodawcami. 

Badania jakościowe wskazują, że żadna ze szkół nie współpracowała z organizacją pozarządową 

(wyłączając MCIZ) w zakresie doradztwa zawodowego. Natomiast organizacja pozarządowa 

zajmująca się rynkiem pracy, w której przeprowadzono wywiad, jedynie raz - 3 lata temu 

realizowała projekt skierowany do młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego. Był to cykl 

trzech 2-dniowych warsztatów. Dotyczył on określenia przez młodzież swoich predyspozycji, 

przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz planowania swojej ścieżki zawodowo-

edukacyjnej. Na prelekcje zaproszono gości z Urzędu Miasta i Powiatu. Uczestniczyło w nim 40 

uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Liczyła się kolejność zgłoszeń, natomiast 

nie ważne były grupy wiekowe. Projekt był sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Rozmówca wskazuje, 

że szkoły są bardzo otwarte na współpracę z jego organizacją pozarządową. Same zabiegają o 

organizowanie u nich warsztatów czy szkoleń. Jednakże dotyczą one najczęściej innych 

tematów, niż zagadnienia z zakresu orientacji zawodowo-edukacyjnej. 

 

4.5.2 Bariery we współpracy 

Badania ilościowe wskazują, że główną barierą we współpracy z innymi instytucjami jest brak 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel (82%; 22 z 27 odpowiedzi). 6 z 7 

respondentów z technikum i wszyscy z ZSZ (5) wspomniało ten problem. Inne rodzaje barier nie 

zostały wspomniane przez więcej niż 4 rozmówców: 

 brak występowania tego typu instytucji na danym terenie (4 z 27); 

 nieodpowiednie/niedostosowane przepisy utrudniające współprace (2); 

 brak czasu (2); 

 brak chęci współpracy ze strony instytucji doradczych (1). 

Nie ma takich respondentów, którzy nie zauważają żadnych barier w takiej współpracy. 

Badanie jakościowe potwierdza jedną ze wskazanych powyżej barier. Czworo respondentów 

wskazało brak otwartości ze strony PUP na wsparcie prowadzonych działań doradczych. 

Dotyczyło to trzech różnych powiatów:  
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Te osoby mówiły mi, że nie mają w swoich obowiązkach takiej ścisłej współpracy, tylko bardziej 

chcą się koncentrować na ludziach bezrobotnych. No i też jakoś też zaniechałam. [osoba 

zajmująca się doradztwem zawodowym w publicznym technikum] 

Chciałam kiedyś, żeby urząd pracy właśnie, żeby jakieś tam zajęcia dla uczniów zrobił. Z tego, co 

przynajmniej mówiły mi (pracownice PUP), że nie mają takiej możliwości, żeby wyjść z urzędu 

pracy na zajęcia do młodzieży. Nie wiem, może organizacyjne, tak? Że mają innych swoich jakby 

klientów, inne zajęcia i one nie robią tego z dziećmi. [doradca zawodowy z publicznego zespołu 

szkół zawodowych] 

Wskazywaną przez MCK barierą we współpracy ze szkołami jest jej nieregularność oraz różna 

liczba zajęć przeprowadzana w poszczególnych klasach trzecich (bo MCK może prowadzić 

zajęcia tylko z młodzieżą od 15 roku życia): 

Szkoła korzysta z mojej pomocy, jeżeli ma przykład mają okienka. Nie mają nauczyciela, czy 

nauczyciel zachoruje w jakichś takich okresach to wtedy też dzwonią. Pytają czy może przyjść 

klasa. Czy mogę się zająć nimi, bo na przykład dwie godziny, oni nie mają, co robić, a muszą 

czekać na autobus, żeby wrócić do domu. (…) Problem jest taki, jedyny problem, który ja mam 

osobiście to, że jakby doradztwo zawodowe nie jest jeszcze ujęte w planie zajęć szkolnych, zajęć 

lekcyjnych w związku z tym no to jest takie, nie jest takie usystematyzowane polecenie, tylko to 

jest tak, że wyskoczy, że ten termin jest, no nie można tak zaplanować tego do końca tego. (…) I 

też nie ma pewności, że z każdą klasą spotkam się tyle samo razy i, że będę mogła te same treści 

zrealizować, że zdążę to zrobić. [doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery] 

W przypadku organizacji pozarządowej barierą we współpracy ze szkołami w realizacji działań z 

zakresu doradztwa zawodowego jest mała liczba konkursów grantowych, pozwalających 

realizować projekty z tego obszaru. 

 

4.5 Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii 

badanych 

 

4.6.1 Opinie na temat systemu doradztwa w szkole 

Badanie ilościowe wskazuje, iż większość ocenia oceniają skuteczność prowadzonego doradztwa 

zawodowego dobrze (74% osób). Natomiast 27% osób ocenia ja, jako przeciętną. Średnia 

ocena skuteczności to 3.7, na skali do 5. 

Ogólna ocena jakości działań doradczych oceniana jest jako bardzo dobra przez 19% 

respondentów, a 59% z nich uważa, że jest dobra. W badaniu nie było osób, które oceniły ją 

jako złą. Średnia ocena jakości wynosi 4. 

Badanie jakościowe nie potwierdzają, aż tak wysokiej oceny skuteczności i jakości prowadzonej 

orientacji zawodowo-edukacyjnej. Otoczenie współpracujące ze szkołami (w tej grupie nie było 

realizowane badanie ilościowe) uważa, że szkolny system doradztwa zawodowego 

w subregionie płockim jest słabo rozwinięty: 

W podstawówkach to w ogóle nie istnieje. W gimnazjach, no, może zaczyna, ale tak jak mówię, 

chyba bardziej w mieście niż na wsiach, tak? Jest większa świadomość tego. No i w gimnazjach i 

w liceach, tak? Bo myślę, że to jest na tym samym poziomie. [doradca zawodowy zatrudniony 

zarówno w niepublicznej, jak i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej] 
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Generalnie nie ma czegoś takiego. Tylko, są zapraszani goście. A żeby byli zatrudnieni pracownicy 

na etatach to poza ogólniakiem, raczej chyba nie ma nigdzie. Na pewno w gimnazjach nigdzie, 

nie ma doradców zawodowych. [doradca zawodowy z publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej] 

Inną ocenę stanu rzeczy mają respondenci zajmujący się doradztwem zawodowym w szkołach. 

W przypadku szkół gimnazjalnych jedna respondentka uznała, że prowadzone doradztwo 

zawodowe jest skuteczne. Jego celem jest właściwe ukierunkowanie dziecka w dalszej drodze 

edukacyjnej. Rozmówczyni jest zdania, że postawione cele są osiągane, co potwierdzili 

zeszłoroczni absolwenci, z którymi miała kontakt. Uczniowie są zadowoleni ze swoich wyborów 

edukacyjnych. Dla respondentki stanowi to potwierdzenie, że osiągnęła zamierzone efekty. 

W pozostałych placówkach doradczynie zawodowe miały kłopot z określeniem skuteczności 

prowadzonych działań. Pierwsza z nich uznała, że realizuje podstawę programową wiedzy o 

społeczeństwie, w której zawarte są elementy doradztwa zawodowego. Dodatkowo organizuje 

uczniom spotkania z wykwalifikowanym doradcą zawodowym oraz wyjazdy na targi pracy. Jej 

zdaniem na tym etapie edukacji jest to wystarczające. Zastanawiające jest to, że jedynym 

efektem działań z zakresu doradztwa zawodowego, wskazywanym przez respondentkę, jest 

zapoznanie się przez gimnazjalistów z ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz uczelni wyższych. 

Jej zdaniem te działania pozwalają uczniom zaplanować ścieżkę edukacyjną oraz wybrać 

odpowiednią szkołę ponadgimnazjalną, która pozwoli dostać się na określony kierunek studiów. 

Respondentka nie dostrzega efektów pozostałych elementów prowadzonych działań. 

W ostatnim gimnazjum osoba odpowiedzialna za orientację zawodowo-edukacyjną traktuje 

działania w tym obszarze jako dodatkowe obowiązki. Nie jest w stanie określić jak skutecznie są 

one prowadzone. Wydaje się, że nie przywiązuje do nich wagi i jest im raczej niechętna, co 

przekłada się na wskazywane efekty prowadzonych działań, a raczej ich brak.  

Wszyscy uczniowie podejmują na kolejnym etapie naukę, wszyscy w zasadzie uczniowie. 

Kierujemy uczniów niepełnosprawnych, no też powstały teraz kolejne takie etapy edukacyjne, 

żeby mogli sobie tam kontynuować, zdobywając zawód. No, jakie są jeszcze efekty? Tutaj takie to 

są mało wymierne te efekty, ponieważ uczniowie tak jak w trzecich klasach idą dalej i no można 

powiedzieć, że kończą tą kolejną szkołę. [pracownik szkoły zajmujący się doradztwem 

zawodowym w gimnazjum publicznym] 

Wśród respondentów szkół ponadgimnazjalnych, tylko w jednym przypadku prowadzone 

działania z zakresu doradztwa zawodowego zostały określone, jako skuteczne. Opinia ta jest 

efektem realizacji projektu finansowanego ze środków europejskich, dzięki któremu doradca 

zawodowy ma dodatkowe godziny przeznaczone na pracę indywidualną z uczniami ostatnich 

klas technikum oraz organizuje warsztaty. Zdaniem respondentki, bez powyższego wsparcia nie 

byłaby w stanie wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom uczniów. Kolejnej respondentce trudno 

jest określić, co w ogóle jest skutecznym doradztwem zawodowym. Równocześnie uznała ona, 

że nie można tak określić prowadzonych przez nią działań: 

Wydaje mi się, że ja nie mogę być zadowolona, dlatego, że ja to robię dodatkowo i to jest tylko 

taki wycinek tylko. Myślę, że te zapotrzebowania byłyby większe, chociaż z drugiej strony jak 

pomyślę, że w każdej klasie jest ta przedsiębiorczość, gdzie oni, co tydzień mają zajęcia z 

przedsiębiorczości, gdzie też te rzeczy są związane z rynkiem pracy to tam jednak oni się tego też 

tam uczą. Jak otworzyć firmę i jak się poruszać po rynku pracy, więc myślę, że dostają tą 

informację. No, a na ile jest skuteczne nie potrafię powiedzieć. [doradca zawodowy w technikum 

publicznym] 

Również kolejna respondentka uznała, że skuteczność wprowadzonego przez nią systemu 

doradztwa zawodowego nie jest zadowalająca. Jej zdaniem wynika to przede wszystkim z faktu, 
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że brakuje jej niezbędnych narzędzi doradczych, których jeszcze nie otrzymała. Jako barierę w 

realizacji działań w tym obszarze rozmówczyni wskazała również stosunkowo krótki czas (rok i 3 

miesiące), w którym realizuje działania doradcze:  

Trudno po roku oceniać taki swój warsztat pracy, prawda? Przychodzi Pan do nowej placówki, 

dostaje Pan akurat stół, krzesło i musi Pan zacząć pracę samodzielnie, od początku. Więc efekty 

po roku są niewielkie, tak? Niewielkie w porównaniu z tym, co miałam w tamtej szkole. 5 lat w 

jednej placówce już daje szanse na to, żeby przede wszystkim rzetelnie odpowiedzieć na te 

pytania, prawda? Bo zrobię porządne badania ankietowe, dostaję wyniki z ankiety i ja już Panu 

daję gotowe informacje pod różnym kątem. [doradca zawodowy z publicznego zespołu szkół 

zawodowych] 

Ostatnia respondentka miała trudność z określeniem skuteczności prowadzonego doradztwa 

zawodowego oraz wskazaniem rezultatów, ponieważ pracuje w danej placówce niewiele ponad 

2 miesiące. Jedynym efektem jej pracy jest to, że większość uczniów dowiedziała się 

o obecności doradcy zawodowego w szkole. Jednocześnie respondentka nie chce oceniać swojej 

poprzedniczki, choć wydaje się jej, że działania skierowane na orientację zawodowo-edukacyjną 

uczniów były przez nią prowadzone na małą skalę. 

Respondenci są zdania, że na jakość i skuteczność prowadzonego wsparcia doradczego ma 

przede wszystkim wpływ ilość czasu, jaka jest poświęcana w szkołach na orientacje zawodowo-

edukacyjną. We wszystkich przypadkach była ona niewystarczająca. Osoby zajmujące się 

doradztwem zawodowym mają również inne obowiązki. W większości przypadków doradztwo 

zawodowe staje się zagadnieniem pobocznym, dodatkowym wobec innych działań. Tylko w 

jednym przypadku w szkole ponadgimnazjalnej, gdzie kwalifikowany doradca zawodowy jest 

również psychologiem, obydwa obszary są zrównoważone. Istotna jest również współpraca 

pomiędzy osobą koordynującą doradztwo zawodowe, a pozostałą kadrą nauczycielską. 

Słabą stroną świadczonego doradztwa zawodowego jest brak systematyczności w działaniach. 

Zajęcia z reguły odbywają się na zastępstwach. Jednocześnie respondenci wskazują, że nie 

powinny to być lekcje dodatkowe. W ich opinii najlepszym rozwiązaniem, które przełożyłoby się 

na skuteczność prowadzonych działań, byłoby wpisanie doradztwa zawodowego w siatkę 

lekcyjną, nawet, jeśli byłaby to jedynie 1 godzina miesięcznie dla każdej klasy:  

Wtedy no byłaby jakaś ciągłość tej pracy. A takie z doskoku, to jest tak, że do jednej klasy się 

wejdzie trzy razy, a do drugiej na przykład można, raczej wcale to się nie zdarza, ale powiedzmy 

raz. (…) To jest takie niebezpieczeństwo zastępstw takich z doskoku. Ale jest to lepsze, niż na 

przykład robienie doradztwa zawodowego po lekcjach. Bo no tak naprawdę jest problem, żeby 

dzieci zostały na jakiekolwiek zajęcia po lekcjach. To nie ma, co się oszukiwać. Ministerstwo 

Edukacji może mieć analizy jakby na ten temat. Ale prawda jest taka, że jak są godziny te 

karciane nawet nasze nauczycielskie, co my mamy. No to frekwencja jest, no, drastyczna, można 

powiedzieć, że bardzo mało dzieci korzysta z zajęć poza lekcyjnych. [doradca zawodowy z 

publicznego zespołu szkół zawodowych] 

Jakość świadczonego doradztwa zawodowego uzależniona jest również od zaangażowania osób, 

które są za nie odpowiedzialne. W jednej szkole za ten obszar odpowiedzialny jest pedagog, 

który traktuje swoje działania, jako narzucone i realizuje tylko niezbędne minimum, a w drugiej 

doradca zawodowy, który mimo ograniczeń jest aktywny, ponieważ jest zmotywowany do 

osiągnięcia swoich celów. Czynnik ludzki wydaje się mieć, zatem znaczący wpływ na jakość 

doradztwa: 

Pracuję na pół etatu, tak? Czyli mam 10 godzin. Jestem zatrudniona na etacie właśnie psychologa 

i czasami w ramach godzin dodatkowych, a często jest tak, że zostaję 2, 3, 4 godziny dziennie 
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dodatkowo i wtedy realizuję tą pracę związaną z zakresem, z doradztwem zawodowym. Pracuję, 

bo lubię. [doradca zawodowy z publicznego zespołu szkół zawodowych] 

 

4.6.2 Opinie na temat roli rodziców w systemie doradztwa zawodowego 

Respondenci wskazują, że rodzice mogą pełnić pewną rolę w systemie doradztwa zawodowego, 

jednakże tylko na poziomie szkół gimnazjalnych. Dlatego np. gimnazjalny SzOK uznał, że warto 

nakłaniać uczniów do przekazywania rodzicom wyników testów przeprowadzanych w programie 

komputerowym e-SzOK by mogli ich wspierać w dalszym rozwoju zawodowo-edukacyjnym. 

Jedna z doradczyń zawodowych jest zdania, że na późniejszym etapie kształcenia (szkoły 

ponadgimnazjalne) rodzice rzadko mają wpływ na wybory edukacyjne dzieci. Uczniowie 

najczęściej podejmują decyzje w oparciu o swoje doświadczenia oraz opinie grupy rówieśniczej. 

Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których rodzice w szkołach ponadgimnazjalnych mają wpływ 

na wybory dokonywane przez uczniów w tym zakresie, jednakże są to przypadki sporadyczne.  

Jednocześnie w opinii respondentów trudno jest włączyć rodziców w działania z zakresu 

doradztwa zawodowego nawet na poziomie gimnazjum. Potwierdzeniem tego mogą być 

doświadczenia respondentki z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która organizuje 

warsztaty czy spotkania dla rodziców m.in. dotyczące orientacji zawodowo-edukacyjnej ich 

dzieci. Rodzice niechętnie w nich uczestniczą. Równocześnie rozmówczyni z poradni wskazuje, 

że w jej praktyce nie zdarzyła się sytuacja, żeby rodzic zgłosił się do poradni z prośbą 

o przeprowadzenie dziecku testów dotyczących orientacji zawodowej. Zazwyczaj są one 

wykonywane podczas wizyty dotyczącej innych problemów ucznia, w sytuacji, gdy okaże się, ze 

wymaga on również wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

4.6.3 Opinie na temat współpracy z innymi instytucjami realizującymi doradztwo 

zawodowe 

Szkoły, w których zrealizowano badanie jakościowe, w niewielkim stopniu współpracują z 

instytucjami realizującymi doradztwo zawodowe, co zostało przedstawione w pkt. 4.5. 

Jednocześnie kooperacja – jeśli do niej dochodzi - odbierana jest przez placówki pozytywnie.  

Wszystkie szkoły współpracujące z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oceniały je 

dobrze. Również same poradnie wskazują, że kontakty z placówkami oświatowymi układają się 

właściwie. Jedynym mankamentem współpracy jest fakt, że potrzeby szkół są znacznie większe 

niż możliwości poradni.  

W przypadku MCIZ, dwie szkoły uczestniczące w badaniu niedawno nawiązały z nim 

współpracę, dlatego też jest za wcześnie na formułowanie opinii na temat kooperacji. 

Równocześnie respondent reprezentujący MCIZ wskazuje, że szkoły z reguły są otwarte na 

oferowane przez niego wsparcie i rzadko się zdarza, żeby rozpoczęta współpraca nie była w 

kolejnych latach kontynuowana przez szkołę. Zdaniem rozmówcy świadczy to o dobrej ocenie 

prowadzonych przez MCIZ działań doradczych. Trzeba jednak zauważyć, że jedna ze szkół, w 

której przeprowadzono wywiad pogłębiony, zaprzestała kooperacji, choć respondentka nie była 

wstanie wskazać przyczyn tego stanu rzeczy. Przedstawiciel MCIZ podkreślił, że zdarzają się 

przypadki, kiedy szkoły nie chcą korzystać z oferowanego wsparcia. Najczęstszym powodem jest 

brak zrozumienia potrzeby realizowania zagadnień z doradztwa zawodowego przez 

wykwalifikowane osoby z zewnątrz. Dyrektorzy szkół uważają, że w wystarczającym stopniu 
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wykonują te zadania pedagodzy szkolni. Tego rodzaju sytuacje zdarzają się jednak 

sporadycznie.  

W przypadku współpracy z powiatowym urzędem pracy opinie są już podzielone. Osoba 

realizująca zadania z zakresu orientacji edukacyjno-zawodowej z jednego gimnazjum oceniana 

tę kooperację bardzo wysoko. Z uwagi na to, że w szkole nie ma doradcy zawodowego, PUP 

zapewnia właściwe wsparcie z tego obszaru. Współpraca trwa wiele lat i w opinii respondenta 

jest bardzo korzystna dla szkoły. Inni rozmówcy mieli natomiast trudności w nawiązaniu 

współpracy, co zostało opisane w pkt. 4.5.2. 

 

4.6.4 Opinie na temat potrzeb uczniów 

Respondenci są zgodni, że szkoła gimnazjalna jest momentem, kiedy zauważają największą 

potrzebę udzielania uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych. Wskazują to 

również dyplomowani doradcy zawodowi, którzy zatrudnieni są w szkołach ponadgimnazjalnych: 

Dlatego, że jest to etap, który wiąże się już z tym, że dziecko idzie dalej. (…) Może już wybierać z 

wielu możliwości. Począwszy od typu szkół. Że może iść do szkoły zawodowej, technikum, liceum. 

Jeżeli idzie do szkoły zawodowej no to już potem jest takie spektrum tych zawodów, że naprawdę 

dziecko musi dobrze się znać, i wiedzieć, co by chciało dalej robić. I jakich kierunków się uczyć. 

Tu jest taka kluczowa decyzja, tak naprawdę. W gimnazjum zapada taka decyzja. Niestety często 

zapada ta decyzja dopiero w maju. A tak naprawdę taka decyzja powinna zapaść, nie wiem z pół 

roku wcześniej, żeby dziecko się naprawdę zastanowiło. Czy konkretnie chce ten zawód, i z czym 

to się wiąże? Jakie dalej są możliwości kształcenia, jeżeli już się na ten zawód zdecyduje. No, ale 

często jest tak, że to jest jednak przypadek. Niestety. [doradca zawodowy z publicznego zespołu 

szkół zawodowych] 

Dodatkowo respondenci podkreślają, że ze strony uczniów gimnazjów zainteresowanie dalszą 

ścieżką zawodowo-edukacyjną – i wsparciem ze strony doradcy zawodowego – pojawia się 

dopiero w ostatniej (trzeciej) klasie. Podobnie jest w przypadku szkół ponadgimnazjalnych. 

Właśnie w klasie ostatniej, czyli trzeciej liceum, czwartej technikum, to znaczy oni sobie w tym 

momencie to sobie bardziej uświadamiają. Chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że oni powinni o 

tym myśleć dużo wcześniej, natomiast specyfika młodzieży jest tutaj taka, że trochę sobie nie 

zaprzątają tym głowy wcześniej. Może ja bym widziała tą potrzebę, natomiast oni czują to 

później. [doradca zawodowy w technikum publicznym] 

Jedna z respondentek zauważa również, że w już pierwszych klasach szkoły podstawowej 

pojawia się wśród dzieci zainteresowanie swoją przyszłości, również zawodową. Dlatego też ten 

okres powinien być wykorzystywany na działania związane z doradztwem zawodowym: 

Natomiast tak, jak ja nieraz wspominam sobie pracę z młodszymi dziećmi, no to takie duże 

zainteresowania wśród uczniów klas I-III są na temat zawodów różnorodnych. Uczniowie ci 

interesują się i mają swoje pasje. Podstawowej, tak. I oni mają takie pasje, kto kim chciałby być, 

to oni wtedy wiedzą. Potem już jednak troszeczkę ustają te zainteresowania, nie wypowiadają się 

na ten temat, już tak nie chcą. [doradca zawodowy w publicznym gimnazjum] 

Dodatkowo wskazuje na czynniki wpływające na wybór szkoły ponadgimnazjalnej: 

Może 30% uczniów ma sprecyzowane swoje zainteresowania i łączy je z późniejszym podjęciem 

zawodu, ze szkołą w danym kierunku. Natomiast reszta to tak, jak trafi. Wybierają szkoły pobliskie, 

żeby był dobry dojazd. Wybierają jakieś nowości. W ogóle nie interesują się tym czy później na 

rynku będzie praca, czy nie. W ogóle wszyscy to planują po średniej szkole, że jeszcze na studia 

pójdą, więc później jeszcze mogą wybierać. [doradca zawodowy w publicznym gimnazjum] 
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4.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Badanie ilościowe wskazuje, że 78% respondentów uważa, że występują jakieś czynniki, które 

utrudniają prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. Wszystkich 

pięciu doradców z ZSZ, 11 z 15 doradców z gimnazjum (73%) oraz 5 z 7 doradców z technikum 

(71%) uważa, że istnieją takie bariery. Głównie wskazany jest brak środków finansowych 

(81%). Wszystkie pozostałe problemy są wspominane znacznie rzadziej. 

Wykres 9. Ograniczenia w prowadzeniu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Badanie CAPI w subregionie płockim, respondenci, którzy uważają, że prowadzenie doradztwa zawodowego jest 

utrudnione, N=21. 

Powyższe wyniki zostały potwierdzone w badaniu jakościowym. Najczęstszą wskazywaną przez 

respondentów barierą w realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w szkole jest brak 

etatów dla doradców zawodowych. Respondenci są zgodni, że powinno to być oddzielne 

stanowisko. Osoba na nim zatrudniona powinna zajmować się wyłącznie orientacją zawodowo-

edukacyjną. Obecna sytuacja (brak etatów, łączenie funkcji doradcy z innymi zadaniami w 

szkole) wynika z braku środków finansowych, które nie są przekazywane na ten cel przez 

władze samorządów gminnych (w przypadku gimnazjów) czy starostw (w przypadku szkół 

zawodowych):  

Powiem szczerze jak my studiowałyśmy to doradztwo zawodowe to takie my miałyśmy wtedy 

wytyczne i takie się snuło jakby plany. Takie były wizje, że my będziemy nadążać właśnie do 

krajów Unii Europejskiej, gdzie ten doradca jest stricte etatowym pracownikiem. Nie 

pracownikiem właśnie z doskoku na godziny, czy coś, tylko doradca jest typowym pracownikiem 

oprócz psychologa, pedagoga, nie wiem załóżmy logopedy w klasach tam w podstawówce. Więc 

jest jeszcze czwarty pracownik, jako doradca zawodowy. I wszyscy z tą nadzieją robiliśmy to 

doradztwo zawodowe wtedy te kilka lat temu. No jakby życie i sytuacja pokazuje, że jakby ten 

doradca no to jest taki kulejący, tak naprawdę można powiedzieć w szkołach. I ja mówię nie tylko 

ze swojego punktu widzenia o tym, tylko z punktu widzenia innych szkół, bo ja poszłam na to 

doradztwo z innego gimnazjum właśnie. Na te studia doradztwa, i też była mowa o tym, że będą 

godziny, że no nie wiem, pół etatu, czy coś takiego no to już jest dużo godzin. Które można jakoś 

tam rozplanować. [doradca zawodowy z publicznego zespołu szkół zawodowych] 
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Równocześnie słabą stroną obecnego systemu doradztwa jest brak wykwalifikowanych osób 

zajmujących się orientacją zawodowo-edukacyjną, na co zwracają uwagę zarówno osoby 

pracujące w szkole, jak i respondenci z jej otoczenia: 

W tej chwili nie ma doradców zawodowych (w szkołach). Są nauczyciel, którzy załóżmy z tego 

zawodoznawstwa, tam realizują pewne tematy. [przedstawiciel Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej] 

Jednocześnie respondentka dostrzega poważną barierę w dostępie do zawodu dla osób, które 

chcą stać się doradcami zawodowymi i podyplomowo studiują ten kierunek. Chętni muszą odbyć 

60 godzin praktyk w szkole, w której zatrudniony jest doradca zawodowy:  

Naprawdę muszę szukać ze świecą szkoły, w której jest doradca zawodowy. Bo ja muszę najpierw 

przyjrzeć się pracy doradcy zawodowego, obejrzeć jego, zapoznać się z jego narzędziem pracy, 

powinnam obejrzeć jego biuro jak on pracuje i potem przy jego pomocy sama przeprowadzać 

zajęcia z tego doradztwa. (… Osoby) mają problem gdzie iść odbyć te praktyki, bo po prostu tyle 

jest szkół. [przedstawiciel Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej] 

Respondenci wskazują również na brak podstawy programowej dla doradztwa zawodowego. 

Stanowi to utrudnienie w jego realizacji, szczególnie dla osób, które nie mają wystarczającego 

do tego przygotowania:  

Nie ma wytycznych odnośnie programu nauczania, tak? Bo nie ma czegoś takiego, (…) że musi 

być trzy godziny na pisanie CV, na przykład, a dziesięć godzin na umiejętności komunikacyjne, 

czy coś w tym sensie. (…) To jest wszystko zależne tak naprawdę od tego doradcy, jaką on ma 

wizję, plany, i ile ma godzin. (…) Jest duża dowolność, tak naprawdę, co niesie 

niebezpieczeństwo, że coś może pominę. Coś, czego nie uznam za ważne. A gdyby to było tak, że 

jest odgórnie ustalone, że doradztwa w roku jest załóżmy właśnie trzydzieści godzin, powiedzmy, 

i że muszą robić takie tematy. [doradca zawodowy z publicznego Zespołu Szkół Zawodowych]  

Ja bym chciała, żeby coś odgórnie było narzucone, że w klasie tej i tej trzeba poprowadzić to i to i 

do tego dostać gotowe materiały. [doradca zawodowy w publicznym gimnazjum] 

Kolejną barierą w realizacji działań doradczych jest brak materiałów dydaktycznych. Szkoły - z 

powodu ograniczonych środków - zapewniają je w bardzo ograniczonym zakresie, bądź wcale. 

Brakuje zarówno tych podstawowych, z których mogą skorzystać osoby o niewielkich 

kwalifikacjach w zakresie doradztwa zawodowego (np. programy komputerowe), jak również 

tych bardziej specjalistycznych, do wykorzystania których mają uprawnienia np. psycholodzy:   

Mamy kwestionariusze, ale na przykład, chciałabym WOZ, to jest test wstępnej orientacji 

zawodowej. Bardzo skuteczny, trafny i z tego narzędzia jestem zadowolona. Miałam w 

poprzedniej pracy, w tej na razie czekam na decyzję. (…) Jako psycholog akurat mam szeroki 

dostęp do bazy testów, aczkolwiek no niektóre narzędzia są dość drogie i muszę czekać, ale na 

przykład jeszcze jest kilka narzędzi, ale to jest koszt około 2000 złotych. (…) Czy też filmy 

edukacyjne. Bardzo bym chciała, a tego nie ma. [doradca zawodowy z publicznego zespołu szkół 

zawodowych] 

W przypadku gimnazjów wiejskich barierą jest ograniczona liczba przedstawicieli zawodów w 

okolicy szkół, których można zaprosić na prezentację lub pojechać do zakładów pracy, gdzie 

wykonują oni swoje profesje. Jednocześnie ograniczenia finansowe nie pozwalają często na 

zorganizowanie wycieczki gdzieś dalej. 
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4.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

Dobrą praktyką jest organizowany w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych konkurs 

zawodoznawczy skierowany do gimnazjalistów. Skłania on uczestników do dokładnego 

przemyślenia swojej ścieżki zawodowo-edukacyjnej, jak również analizy posiadanych 

predyspozycji oraz ich zgodności z wymarzonym zawodem. Równocześnie szkoła może się 

dowiedzieć, jakie uczniowie mają wobec niej oczekiwania. Ponadto, doradca zawodowy 

przeprowadza ankiety wśród gimnazjalistów oraz absolwentów, dzięki czemu pozyskuje 

informacje przydatne dla placówki i dla swojej pracy doradczej. W przypadku pierwszej grupy 

(gimnazjaliści), pozwalają one dowiedzieć się, co decyduje o wyborze szkoły, na co uczniowie 

zwracają uwagę oraz jakie mają plany po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Ankiety 

wypełniane przez absolwentów pokazują ich dalszą drogę zawodowo-edukacyjną i jednocześnie 

pozwalają dowiedzieć się czy oferta edukacyjna szkoły była wystarczająca i dopasowana do 

potrzeb uczniów. Są zatem informacją zwrotną dla doradcy zawodowego, dzięki której szkoła w 

większym stopniu może dostosować swoją ofertę edukacyjną do oczekiwań uczniów oraz 

wymogów rynku pracy.  

Kolejną wskazaną dobrą praktyką jest współpraca z powiatowym urzędem pracy. Dotyczy to 

szkoły, w której doradztwo zawodowe jest realizowane w niewielkim stopniu, ponieważ odbywa 

się jedynie na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie klas trzecich obowiązkowo 

wyjeżdżają do doradcy zawodowego w PUP, dzięki czemu mają możliwość uzyskać wsparcie w 

wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, ze strony przygotowanej do tego osoby. 

Wielu rozmówców zarówno ze strony szkół, jak i otoczenia (poradni, MCIZ, MCK), wskazuje, 

jako dobrą praktykę działania warsztatowe wykorzystywane w doradztwie zawodowym. 

Respondenci są zdania, że metody aktywne są bardziej efektywne, gdyż w większym stopniu 

angażują uczestników. Osoby biorące udział w warsztatach mają możliwość pracy zespołowej, 

wzajemnie się wspierając oraz uzupełniając. Spotkania grupowe pozwalają również na dotarcie 

do szerszej grupy odbiorców, co - z uwagi na ograniczenia kadrowe i czasowe osób zajmujących 

się doradztwem zawodowym - jest również ważne.  

Kolejną wskazywaną dobrą praktyką są wyjścia do zakładów pracy. Uczniowie na lekcjach mogą 

otrzymać jedynie teoretyczne informacje na temat poszczególnych zawodów. Natomiast dzięki 

osobistym wizytom w przedsiębiorstwach mają możliwość bezpośrednio zobaczyć, jak wygląda 

dane miejsce pracy, jakie czynności się tam wykonuje oraz jakie kompetencje są wymagane. 

Ułatwia im to dokonywanie dalszych wyborów zawodowych.  

Mimo, że respondenci nie wskazali tego, jako dobrą praktykę, za taką należy uznać 

finansowanie przez jednostkę samorządu jedynie studiów podyplomowych z zakresu doradztwa 

zawodowego, zamiast szkoleń i kursów z tego obszaru. Mimo, że respondentka, której to 

dotyczyło, miała negatywne zdanie na ten temat, wydaje się, że jest to dobra praktyka. Skłania 

ona osoby, które zostały wyznaczone do zajmowania się orientacją zawodowo-edukacyjną, do 

podjęcia konkretnych kroków, by podnieść kwalifikacje i należycie przygotować się do pełnienia 

tej funkcji. Szkolenia czy kursy, z racji swojego ograniczonego charakteru, nie gwarantują 

pełnego przygotowania. Oczywiście samorząd powinien wspierać finansowo osoby, które chcą w 

nich uczestniczyć, ale tylko w przypadku, gdy są to dyplomowani doradcy zawodowi, chcący 

podnosić swoje kwalifikacje w tym zakresie. 
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5. Wnioski i rekomendacje 

 

5.1 Dotyczące diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Tabela 2. Wnioski i rekomendacje dot. diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Wniosek Rekomendacja 

Badanie ilościowe pokazuje, że w niewielu szkołach 

orientacją zawodowo-edukacyjną zajmują się 

specjalnie do tego zatrudnieni doradcy zawodowi 

(15%). W połowie za ten obszar odpowiadają 

pedagodzy (52%), a w następnych 22% szkół - 

nauczyciele. Według badań jakościowych 

prowadzenie orientacji zawodowo-

edukacyjnej jest jednym z wielu 

obowiązków, któremu doradcy poświęcają 

najmniej czasu. W przypadku 3 zatrudnionych 

doradców zawodowych - z którymi przeprowadzono 

wywiad pogłębiony - dwóch spośród nich pełniło w 

szkole także inne funkcje. W konsekwencji czas 

poświęcany na realizację doradztwa zawodowego 

jest nieadekwatny do potrzeb uczniów. W badaniu 

ilościowym respondenci deklarują, że w szkołach są 

realizowane wszystkie obszary orientacji 

zawodowo-edukacyjnej, jednakże badanie 

jakościowe podważają te dane. Jeżeli nawet 

doradztwo zawodowe dotyczy wszystkich tych 

obszarów, to jednak jest ono fragmentaryczne lub 

ewentualnie skierowane do wąskiej grupy uczniów. 

Wynika to z niewystarczającej ilość czasu, jaki mają 

do dyspozycji osoby zajmujące się doradztwem 

Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym 

wskazują na niewystarczającą dostęp do 

materiałów dydaktycznych, np. scenariuszy zajęć, 

testów, plakatów, filmów.  

Działania z zakresu orientacji edukacyjno-

zawodowej w szkołach należy wzmocnić. 

Optymalnym wyjściem byłoby zwiększenie środków 

finansowych przeznaczanych na doradztwo 

zawodowe w szkołach. Bez tych działań trudno 

będzie podnieść jego jakość. Aby było ono 

skuteczne i efektywne, muszą się nim 

zajmować osoby zatrudnione specjalnie w 

tym celu, które nie mają innych obowiązków 

lub przynajmniej, aby ich zakres zadań dot. 

doradztwa był jednoznacznie określony i 

wyodrębniony; doradcy muszą być również 

wyposażeni w niezbędne materiały 

dydaktyczne. Obecnie – z uwagi na 

niewystarczające środki finansowe - często nie 

dysponują oni niezbędnymi pomocami 

diagnostycznymi. 

Rozmówcy wskazują na brak podstawy 

programowej dla doradztwa zawodowego, co 

uniemożliwia ujednolicenie zakresu oraz formy 

świadczonych usług doradczych. Obecna sytuacja 

jest szczególnie dotkliwa dla tych osób, które nie 

mają wystarczającego przygotowania do 

prowadzenia doradztwa zawodowego oraz 

doświadczenia w tym obszarze.  

Zajęcia z orientacji zawodowo-edukacyjnej 

realizowane są głownie na zastępstwach i nie są 

wpisane do siatki godzin lekcyjnych. 

Doradztwo zawodowe powinno opierać się 
na wypracowanej podstawie programowej, 
co podniosłoby jego jakość oraz 
efektywność. Jasne wytyczne sprawiłyby, że 
orientacja zawodowo-edukacyjna w szkołach 
byłaby spójna i obejmowałaby wszystkie ważne 
obszary. Wpisanie doradztwa w siatkę godzin 
lekcyjnych przełożyłoby się na większą stałość i 
regularność prowadzonego wsparcia. Dzięki temu 
wszyscy uczniowie równomiernie korzystaliby z 
oferty doradczej. 

Badania ilościowe wskazują, że dosyć duża grupa 

osób, zajmujących się doradztwem zawodowym w 

subregionie płockim, ma ukończone studia 

podyplomowe z doradztwa zawodowego (44%, 

czyli 12 z 27). Również większość respondentów 

podnosi swoje kwalifikacje (83%). Jednakże z 

Ośrodki Doskonalenia Zawodowego 

Nauczycieli powinny realizować więcej 

szkoleń i kursów dotyczących doradztwa 

zawodowego, bo to w nich najczęściej 

respondenci chcą podnosić swoje kwalifikacje, 

Obecnie skupiają się one na obszarach z zakresu 
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badań jakościowych wynika, że w subregionie 

płockim dostępność szkoleń z zakresu 

doradztwa zawodowego jest na 

niewystarczającym poziomie. Ma to 

niewątpliwie duży wpływ na jakość działań 

doradczych w szkołach - jest to bowiem, 

wyłączając studia podyplomowe, najlepsza forma 

podnoszenia kwalifikacji.  

pedagogiki czy psychologii, nie zauważając 

wymogu prowadzenia orientacji zawodowo-

edukacyjnej w szkołach oraz niewystarczających 

kwalifikacji osób za nią odpowiadających. 

Wywiady pogłębione z uczniami wskazują, że 

doradztwo zawodowe ma wpływ na wybór dalszej 

ścieżki edukacyjno-zawodowej jedynie wtedy, gdy 

ma szerszy charakter i dotyczy różnych obszarów 

orientacji zawodowo-edukacyjnej. Tylko działania 

kompleksowe mogą właściwie ukierunkować 

ucznia. Większość osób chodzących do szkół 

ponadgimnazjalnych, z którymi przeprowadzono 

wywiady pogłębione, otrzymało wsparcie doradcze 

w ograniczonym zakresie. Z reguły sprowadzało się 

ono do prezentacji szkół ponadgimnazjalnych na 

etapie nauki w gimnazjum. Uczniowie dokonywali 

wyborów edukacyjno-zawodowych bez określenia 

posiadanych przez nich predyspozycji - trudno 

zatem mówić w tych przypadkach o efektywnym 

doradztwie zawodowym. W takiej sytuacji 

podejmowali oni decyzje dotyczące dalszej ścieżki 

kształcenia w oparciu o swoje zainteresowania, 

opinie grupy rówieśniczej i wzorce wyniesione z 

domu rodzinnego. W przypadku osób, które miały 

badane predyspozycje, był to dla nich ważny i 

pomocny element określania dalszego kierunku 

kształcenia. Skorzystanie z doradztwa 

zawodowego w gimnazjum zwiększa 

prawdopodobieństwo, że uczeń będzie 

beneficjentem wsparcia w zakresie orientacji 

zawodowo-edukacyjnej na dalszym etapie 

kształcenia. Potwierdza to badanie jakościowe, 

ponieważ respondenci, którzy nie mieli styczności z 

doradztwem zawodowym, nie planowali korzystać z 

takich narzędzi w przyszłości.   

Szczególnie ważne jest, by doradztwo 

zawodowe w szkołach gimnazjalnych było 

świadczone kompleksowo, ponieważ wtedy 

jest ono skuteczne. Dzięki temu zwiększa się 

również prawdopodobieństwo, że jego odbiorcy 

będą poszukiwać tego typu wsparcia na dalszych 

etapach edukacji oraz pracy zawodowej. Istotnym 

elementem doradztwa zawodowego w szkołach 

jest badanie predyspozycji ucznia. Dlatego też 

należy zwrócić szczególną uwagę na spójną 

diagnostykę w obszarze doradztwa zawodowego. 

 

Badanie jakościowe wskazuje, że rodzice interesują 

się dalszymi wyborami edukacyjnymi swoich dzieci. 

Gdy aktywnie włączają się w proces podejmowania 

decyzji przez uczniów, często są w stanie 

przeforsować własne pomysły dotyczące ich dalszej 

ścieżki kształcenia. Jednocześnie osoby zajmujące 

się doradztwem zawodowym uważają, że rodzice 

mają wpływ na swoje dzieci jedynie na poziomie 

szkoły gimnazjalnej. Z uwagi na powyższe, ważne 

jest docieranie z doradztwem zawodowym 

również do rodziców (szczególnie 

gimnazjalistów), tak, by byli oni w stanie 

wspierać swoje dzieci zgodnie z ich 

Należy stworzyć szerszą ofertę doradztwa 

zawodowego dla rodziców i aktywne włączać ich w 

działania z zakresu orientacji zawodowo-

edukacyjnej. Rodzice powinni być jak 

najczęściej zachęcani do kontaktowania się z 

doradcą zawodowym w szkole. Należy 

zapewnić im dostęp do wiedzy na temat tego, jaka 

ścieżka zawodowo-edukacyjna jest najwłaściwsza 

dla ich dziecka. Doradca zawodowy na podstawie 

dokonanej diagnozy możliwości i predyspozycji 

ucznia powinien wskazać rodzicom różne 

możliwości dalszego kształcenia, dzięki czemu 

będą w stanie właściwie wspierać swoje 
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predyspozycjami, a nie własnymi 

wyobrażeniami lub marzeniami na temat ich 

przyszłości. Badanie jakościowe wskazało, że 

wśród 10 rodziców, z którymi przeprowadzono 

wywiady pogłębione, żaden nie korzystał ze 

skierowanego do nich doradztwa zawodowego. 

dzieci w dalszym wyborze edukacyjno-

zawodowym. 

 

5.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Tabela 3. Wnioski i rekomendacje dot. form współpracy szkół z instytucjami  

Wniosek Rekomendacja 

Z badania ilościowego wynika, że szkoły 

najczęściej współpracują z MCIZ (85%). 

Jednakże badanie jakościowe wskazało, że 

jedynie dwie placówki podjęły kooperację z 

danym podmiotem. Z opisu respondentów można 

wywnioskować, że jakość doradztwa 

świadczonego przez MCIZ na rzecz szkół nie 

zawsze jest zadowalająca. Np. w jednej z 

placówek odbyło się tylko jedno spotkanie 

wprowadzające, na którym zebrano maile od 

uczniów, z obietnicą, że będą na nie przesyłane 

oferty pracy.  

Kolejnym podmiotem, z którym najczęściej 

współpracowały szkoły był MCK (48%) Jednakże, 

zgodnie z wypowiedzią jego reprezentanta, swoje 

działania kieruje on głównie do osób bezrobotnych. 

Współpraca ze szkołami realizowana jest w 

ograniczonym zakresie, tylko z tymi, które są 

blisko położone, chociaż nie wszystkie szkoły 

położone w niedalekiej odległości od MCK o tej 

instytucji słyszały. 

Badania jakościowe wskazują, że 

najefektywniejsza współpraca została 

nawiązana przez szkoły z publicznymi 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Jednakże - wg respondentów z poradni – 

aktywność z zakresu doradztwa zawodowego 

stanowią niewielką część zadań realizowanych 

przez poradnie. Natomiast badanie ilościowe 

wskazało, że w subregionie jedynie 4% szkół 

współpracowało z poradniami 

Współpraca z pracodawcami sprowadza się 

najczęściej do wizyt w zakładach pracy lub 

spotkań z przedsiębiorcami na terenie szkoły. 

W badaniu jakościowym 4 respondentów 

zasygnalizowało brak otwartości ze strony 

PUP na wsparcie prowadzonych działań 

doradczych przez szkołę. Wydaje się jednak, że 

wynikać to może z faktu, że rolą PUP nie jest 

prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach, 

Należy, jak najszerzej włączać instytucje 

zewnętrzne w system doradztwa 

zawodowego. Działania poszczególnych 

podmiotów powinny się uzupełniać, dlatego też 

współpraca ich ze szkołami oraz między sobą 

powinna być koordynowana. Rolę tę mógłby 

pełnić organ prowadzący szkoły. 

 

Należy także zadbać o informowanie szkół, 

jakie podmioty zewnętrzne mogą wspierać je 

w doradztwie zawodowym. Dotyczy to m.in. 

MCK, poradni.  

 

Należy zachęcać szkoły, aby w większym 

stopniu współpracowały w zakresie 

doradztwa zawodowego z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi. 

Równocześnie samorządy w większym stopniu 

powinny wspierać finansowo realizację przez 

poradnie doradztwa zawodowego.  
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nawet jeśli przykład jednego z gimnazjów 

pokazuje, że współpraca z PUP jest dobrze 

oceniana. 

Generalnie szkoły są otwarte na współpracę 

z instytucjami zewnętrznymi. Oferta instytucji 

zajmujących się doradztwem zawodowym może 

uzupełniać działania prowadzone w ramach szkoły. 

Mankamentem jest to, że obecnie możliwości 

kooperacji są ograniczone, gdyż instytucje te 

realizują co do zasady inne zadania, lub 

względem innej grupy docelowej. 

 

 

5.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Tabela 4. Wnioski i rekomendacje dot. możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Wniosek Rekomendacja 

W badaniu jakościowym zdiagnozowano dobrą 

współpracę gimnazjum z PUP.  Szkoła, w 

której nie ma osoby przygotowanej do 

realizacji orientacji zawodowo-edukacyjnej, 

korzysta ze wsparcia doradców zawodowych 

z tego podmiotu. Pracownik PUP podczas 2 

godzinnych grupowych spotkań z całą klasą bada 

predyspozycje uczniów, omawia rynek pracy oraz 

przedstawia zawody przyszłości. W relatywnie 

krótkim czasie poruszane są najważniejsze 

obszary z zakresu doradztwa zawodowego. 

Pomimo tego, iż prowadzenie doradztwa 

zawodowego w szkołach przez PUP nie należy do 

ustawowych zadań tej instytucji, w niektórych 

lokalizacjach współpraca taka jest podejmowana i 

przynosi dobre efekty. Mając na względzie fakt 

ogólnej słabości systemu szkolnego doradztwa 

zawodowego i niewielką liczbę instytucji, które 

szkołę wspierają w tym, warto kontynuować i 

podejmować tego typu inicjatywy, tam, gdzie brak 

innych instytucji lub gdzie współpraca z PUP może 

przynieść wartość dodaną i uzupełnić działania 

innych podmiotów.  

 

W badaniu zdiagnozowano „dobrą praktykę”, 

realizowaną przez jedną z JST. Finansuje ona 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

świadczących doradztwo w szkołach. 

Jednakże są to tylko studia podyplomowe, zamiast 

szkoleń i kursów 

Należy zachęcać JST, żeby wspierały finansowo 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

świadczących doradztwo zawodowe w szkołach. 

Powinny to być jedynie studia podyplomowe. 

Kursy czy szkolenia, z racji swojego 

ograniczonego charakteru, nie gwarantują 

pełnego przygotowania do pełnienia tej roli - 

z tego względu powinny być finansowane z 

budżetu JST tylko tym osobom, które 

posiadają już dyplom kierunkowych studiów. 

Wprowadzanie takiego rozwiązania będzie miało 

przełożenie na jakość i efektywność działań 

realizowanych w tym obszarze. Osoby, które są 

odpowiedzialne za doradztwo zawodowe w 

szkołach, jeśli będą chciały uzyskać wsparcie 

finansowe na podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, to będzie to możliwe jedynie w 

odniesieniu do najbardziej wartościowej oferty. 

Zidentyfikowano również poniższe dobre praktyki:  

 Zajęcia grupowe realizowane w formie 

warsztatów, z wykorzystaniem metod 

Zidentyfikowane dobre praktyki w zakresie 

doradztwa zawodowego powinny zostać 

rozpowszechnione wśród szkół oraz innych 
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aktywnych; 

 Konkurs zawodoznawczy skierowany 

do gimnazjalistów 

podmiotów zaangażowanych w działania doradcze, 

np. w ramach spotkań doradców zawodowych. 

Organ prowadzący mógłby organizować spotkania 

dotyczące wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

szkolnych doradców zawodowych ze szkół 

podlegających danemu organowi.  

 

 

Streszczenie 

Najczęściej spotykanym obszarem doradztwa zawodowego w subregionie płockim jest 

udzielanie aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych. W badaniu ilościowym 

wszyscy respondenci potwierdzili jego realizację. Również wszystkie szkoły biorące udział 

w badaniu jakościowym wskazały, że są aktywne w tym zakresie. Wyjątek stanowi technikum, 

w którym doradca zawodowy został zatrudniony niedawno i jest dopiero na etapie planowania 

działań doradczych. W gimnazjach obszar ten najczęściej jest realizowany poprzez spotkania 

z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (również podczas targów pracy). Jest to 

powszechna praktyka w badanym subregionie. W części placówek odbywają się także spotkania 

z przedstawicielami wybranych zawodów, a w czasie lekcji uczniowie zapoznają się również 

z prezentacjami (m.in. filmowymi) wybranych profesji. Uczniowie jednego z gimnazjów 

uczestniczą w spotkaniach z doradcą zawodowym z PUP, w czasie których zapoznają się 

z zawodami przyszłości i sytuacją na rynku pracy. W dwóch szkołach ponadgimnazjalnych 

uczniom przedstawiana jest oferta szkół wyższych. Tylko w jednej placówce odbywają się 

spotkania z pracodawcami. Mają one miejsce podczas targów pracy lub w trakcie wizyt 

w przedsiębiorstwach. Również tylko w jednej szkole ponadgimnazjalnej, biorącej udział 

w badaniu jakościowym, uczniowie poznają sytuację na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy.  

Przekazywanie aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych wiąże się ze świadomym 

planowaniem dalszej ścieżki kształcenia oraz zatrudnienia przez ucznia. Również w tym 

wypadku wszyscy respondenci badania ilościowego potwierdzili realizację tego obszaru. 

W szkołach gimnazjalnych uczniowie - podczas spotkań grupowych - na podstawie swoich 

zainteresowań i predyspozycji planują dalszą ścieżką zawodowo-edukacyjną (3 z 4 gimnazjów). 

W dwóch placówkach rodzice byli włączani w działania z zakresu tego obszaru doradczego. 

Jednocześnie badanie jakościowe wskazuje, że w szkołach zawodowych ten wymiar doradztwa 

zawodowego obejmuje jedynie wąskie grono uczniów. W dwóch przypadkach realizowany jest 

w trakcie spotkań indywidualnych m.in. za pomocą programu komputerowego „Labirynt 

Zawodów”. W trzeciej szkole uczestniczą w nim tylko uczniowie technikum. W tym wypadku 

każdy z nich tworzy swój indywidualny planner kariery. Trzeba jednak dodać, że tego rodzaju 

działania są realizowane jedynie w obecnym roku szkolnym za sprawą projektu finansowanego 

ze środków unijnych.  

Kolejnym obszarem doradztwa zawodowego jest diagnoza możliwości psychofizycznych. 

Uczniowie poznają swoje predyspozycje za pomocą testów na zajęciach grupowych. Działania te 

obejmowały wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjów. W szkołach zawodowych jedynie 

w dwóch przypadkach zainteresowani uczniowie mogli zbadać swoje predyspozycje. W dwóch 

pozostałych nie były prowadzone żadne działania w tym zakresie. Ostatni obszar doradztwa 

zawodowego, jakim jest poznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, nie był powszechnie stosowany w szkołach uczestniczących w 

badaniu jakościowym. W połowie placówek uczniowie określają swoje mocne i słabe strony. 
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Natomiast w jednym gimnazjum uczniowie poznają swoje indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne tylko wtedy, gdy są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

Najpowszechniejszą formą realizowanego doradztwa zawodowego - według badania ilościowego 

- są zajęcia grupowe w zakresie rozwoju osobistego. Wskazali je wszyscy respondenci. Badania 

jakościowe to potwierdzają. Drugą jest przekazywanie informacji o rynku pracy i możliwościach 

znalezienia pracy (96%). W tym przypadku badania jakościowe nie potwierdzają już tak dużej 

skali stosowania tej formy. 

W subregionie płockim różnicę między doradztwem zawodowym wewnątrzszkolnym, a tym 

prowadzonym przez podmioty zewnętrzne, stanowi merytoryczne przygotowanie doradców. 

Spośród osób odpowiedzialnych za te działania i biorących udział w badaniu jakościowym, 

jedynie trzy mają kwalifikacje doradcy zawodowego. Badania ilościowe wskazują większy udział 

osób z właściwym przygotowaniem (44%), z czego w technikach stanowią oni 43%, a w 

gimnazjach 60%. W ZSZ nie ma ani jednej takiej osoby. W przypadku podmiotów zewnętrznych 

świadczących swoje usługi na rzecz szkół, osoby wspierające orientację zawodowo-edukacyjną 

uczniów zawsze posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego. Drugą różnicą jest dysponowanie 

przez niektóre instytucje zewnętrzne (MCIZ i jedną poradnię) profesjonalnymi narzędziami 

pozwalającymi precyzyjnie oraz wielowymiarowo badać predyspozycje zawodowe odbiorców 

wsparcia. Trzeba jednak dodać, że skala ich wykorzystania, m.in. z uwagi na ich czasochłonność 

oraz możliwości kadrowe danych placówek, jest mocno ograniczona. Szkoły biorące udział 

w badaniu wykorzystują w swojej pracy doradczej jedynie podstawowe testy. 

Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy4 wprowadziły wszystkie szkoły, w których 

przeprowadzono wywiady pogłębione. W większości przypadków to przedmiotowy akt prawny 

wymusił powołanie osoby koordynującej doradztwo zawodowe w danej placówce. Jedynie w 

dwóch szkołach, gdzie funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery, wcześniej zajmowała się 

doradztwem zawodowym specjalnie wyznaczona do tego osoba. Wymienione w ustawie 

zadania, które mają być realizowane w szkole, zasadniczo są prowadzone we wszystkich 

placówkach.  

W połowie szkół doradztwem zawodowym zajmują się pedagodzy (52%), w kolejne 22% szkół - 

nauczyciele. W 15% szkół zatrudniony jest doradca zawodowy. Badanie jakościowe wskazuje, 

że pedagodzy szkolni i nauczyciele, wykonujący tę funkcję, muszą ją łączyć ze swoimi 

dotychczasowymi obowiązkami. Gdy szkoły zatrudniały doradców zawodowych, to w dwóch 

przypadkach na trzy osoba ta miała również inne obowiązki oraz dysponowała nieadekwatną do 

potrzeb liczbą godzin do dyspozycji. Wywiady pogłębione wskazały również, że w trzech 

gimnazjach doradztwem zawodowym zajmują się osoby, które nie mają żadnego przygotowania 

w tym zakresie - nie ukończyły studiów kierunkowych, jak również nie korzystały z żadnych 

szkoleń czy kursów przygotowujących do realizacji tych działań. Dodatkowo w przypadku dwóch 

osób nie ma otwartości oraz chęci, żeby poszerzać swoje kompetencje w tym obszarze. Według 

badania ilościowego, 85% respondentów podnosi swoje kwalifikacje  –  w tym wszyscy z ZSZ 

oraz technikum. Najczęściej realizują to poprzez samokształcenie w oparciu o materiały 

drukowane i internetowe (92%). W mniejszym stopniu (83%) rozmówcy biorą udział w 

szkoleniach i kursach. Tymczasem respondenci z badania jakościowego zwracają uwagę na 

niewielką liczbę organizowanych w subregionie płockim szkoleń oraz kursów z obszaru 

                                                
4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 
2010 Dz. U. nr 228, poz.1487. 
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doradztwa zawodowego. Osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w szkołach uznają, że 

potrzebna jest większa liczba godzin, które mogłyby przeznaczyć na działania z tego obszaru. 

Jedna z respondentek wskazuje na brak cyklicznych spotkań doradców zawodowych, 

pozwalających na wymianę doświadczeń. Według badania jakościowego, osoby odpowiadające 

za orientację zawodowo-edukacyjną w szkole w niewielkim stopniu znają środowisko doradców 

zawodowych. Jeżeli mają z nimi kontakt, to jest on sporadyczny. Tylko w jednym przypadku 

respondentka znała doradcę zawodowego, który odznacza się wysokimi kompetencjami.  

Uczniowie biorący udział w badaniu jakościowym mieli trudności z określeniem swoich potrzeb 

edukacyjno-zawodowych. Ta tendencja szczególnie silna była wśród młodzieży uczącej się w 

zasadniczych szkołach zawodowych. Jeżeli już wyrażali oni swoje potrzeby, to dotyczyły one 

zdobycia jak najszerszej wiedzy na temat szkół zarówno ponadgimnazjalnych, jak i wyższych. 

Chcieliby oni poznać także możliwości zatrudnienia po zdobyciu planowanego zawodu. 

Większość respondentów otrzymała wsparcie doradcze o ograniczonym zakresie w gimnazjum. 

Z reguły sprowadzało się ono do wyjazdów na dni otwarte do szkół lub uczestnictwa w 

prezentacjach placówek ponadgimnazjalnych. Rozmówcy wskazują, że zajęcia z doradztwa 

zawodowego w szkołach są potrzebne, szczególnie dla osób niezdecydowanych. Jednakże tylko 

dwóch gimnazjalistów i jeden uczeń szkoły zawodowej uznali, że takie działania były im 

pomocne.  

W większości przypadków rozmówcy ze szkół ponadgimnazjalnych nie biorą pod uwagę 

skorzystania z doradztwa zawodowego. Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ich 

wybory edukacyjne są zainteresowania oraz wzorce wyniesione z domu. Jednocześnie ważną 

rolę w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych odgrywają członkowie rodziny. 

Respondenci ze szkół ponadgimnazjalnych w niewielkim stopniu zetknęli się z doradztwem 

zawodowym w gimnazjum. Jeżeli miało ono miejsce, to raczej stanowiło czynnik dodatkowy 

przy podejmowaniu decyzji. Wyjątkiem były sytuacje, w których doradztwo przybrało szeroką 

formę - wtedy stanowiło ważny element w podejmowaniu decyzji przez ucznia. Wszyscy rodzice 

interesowali się dalszymi wyborami edukacyjnymi swoich dzieci. Prowadzili z nimi rozmowy na 

temat przyszłej szkoły czy zawodu. W trzech przypadkach mieli zasadniczy wpływ na podjętą 

decyzję. Większość rodziców znała pojęcie doradztwa zawodowego, w tym czworo z nich 

łączyło je z działaniami prowadzonymi przez szkołę. W żadnym przypadku nie mieli oni kontaktu 

ze szkolnym doradcą zawodowym.  

Badanie ilościowe wskazuje, że prawie wszystkie badane szkoły w subregionie płockim 

współpracują z innymi instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym (96%). 

Najczęściej wskazywanym podmiotem jest MCIZ (85%). Tych wyników nie potwierdzają 

badania jakościowe. Szkoły biorące w nich udział w niewielkim stopniu współpracowały z 

instytucjami zewnętrznymi w realizacji doradztwa zawodowego. Kooperacja miała z reguły 

ograniczony charakter. W przypadku MCIZ jedynie dwie szkoły ponadgimnazjalne nawiązały z 

nim kontakt, jednakże dany podmiot nie zrealizował jeszcze żadnych działań doradczych sensu 

stricte. Kolejna szkoła współpracowała z MCIZ, ale z nieznanych rozmówczyni (doradczyni 

zawodowa) powodów zaprzestała kiedyś tej kooperacji. Najczęściej wskazywaną instytucją, z 

którą współpracują respondenci z wywiadów pogłębionych, jest poradnia psychologiczno-

pedagogiczna. W badaniu ilościowym wskazało ją jedynie 4% respondentów. Z poradnią 

współpracują 3 gimnazja biorące udział w badaniu jakościowym. W dwóch przypadkach dany 

podmiot realizował warsztaty, natomiast w trzecim pedagog z poradni ma stałe dyżury w szkole 

i w razie potrzeby może udzielić również wsparcia z zakresie doradztwa zawodowego. Ponad 

połowa szkół (59%) współpracuje z pracodawcami w realizacji doradztwa edukacyjno-
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zawodowego. Rzadziej robią to gimnazja (33%). Najczęstszą formą współpracy są wizyty u 

pracodawcy (83%). W badaniu ilościowym czwórka respondentów wskazała na brak otwartości 

ze strony PUP do wspierania działań doradczych w szkołach. Dotyczyło to trzech różnych 

powiatów. Dodatkowo 20% respondentów oceniła współpracę z PUP jako złą.  

Badanie ilościowe wskazuje na dobrą ocenę skuteczności (74%) prowadzonego doradztwa 

zawodowego w szkołach oraz wysoką jego jakość (19% ocena bardzo dobra, 59% dobra). 

Tymczasem w badaniu jakościowym jedynie w dwóch szkołach respondenci wskazali, że ich 

działania można określić jako skuteczne (gimnazjum oraz Zespół Szkół Zawodowych). 

W przypadku ZSZ, taka ocena wynikała z realizacji dodatkowego projektu finansowanego ze 

środków europejskich. Kolejna respondentka uznała, że prowadzone doradztwo zawodowe jest 

realizowane na niezadowalającym poziomie. Pozostali rozmówcy nie byli w stanie wskazać, czy 

realizowane działania są skuteczne, co może świadczyć o tym, że jego jakość jest raczej 

niewysoka. Respondenci są zdania, że na jakość i skuteczność prowadzonego wsparcia 

doradczego ma przede wszystkim wpływ ilość czasu poświęcana w szkołach na orientację 

zawodowo-edukacyjną. We wszystkich przypadkach była ona niewystarczająca. Słabą stroną 

świadczonego doradztwa zawodowego jest także brak systematyczności w działaniach. Zajęcia 

z reguły odbywają się na zastępstwach. 

W opinii respondentów rodzice mogą pełnić pewną rolę w systemie doradztwa zawodowego, 

jednakże tylko na poziomie szkół gimnazjalnych. Wywiady pogłębione przeprowadzone 

z uczniami oraz ich rodzicami potwierdzają, że odgrywają oni ważną rolę w wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. Respondenci w badaniu jakościowym są zgodni, że gimnazjum jest 

momentem, kiedy zauważają największą potrzebę wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wskazują oni również, że w większości przypadków zainteresowanie dalszą ścieżką edukacyjno-

zawodową pojawia się u uczniów w ostatniej klasie, choć działania doradcze powinny 

rozpoczynać się już wcześniej.  

Zarówno badanie jakościowe, jak i ilościowe wskazuje, że największą barierą w realizacji 

doradztwa zawodowego w szkole są niedostateczne środki finansowe przeznaczone 

na ten cel. W efekcie doradcy zawodowi nie są zatrudniani na odrębne etaty. Osoby zajmujące 

się orientacją zawodowo-edukacyjną z reguły pełnią również inne funkcje w szkole. 

Niewystarczająca ilość pieniędzy powoduje, że nie mają one wszystkich potrzebnych im 

materiałów dydaktycznych. Ograniczenia finansowe utrudniają wyjazdy uczniów do zakładów 

pracy. Jest to szczególnie dotkliwe w szkołach wiejskich, które mają ograniczoną liczbę 

przedsiębiorstw w swojej okolicy. Kolejną barierą jest relatywnie niewielka liczba osób z 

wykształceniem kierunkowym. Respondenci wskazują również na brak podstawy programowej 

dla doradztwa zawodowego. Stanowi to utrudnienie w jego realizacji, szczególnie dla osób, 

które nie mają wystarczającego do tego przygotowania.  

W subregionie płockim wyszczególniono następujące „dobre” praktyki: 

 konkurs zawodoznawczy skierowany do gimnazjalistów, który jest organizowany przez 

zespół szkół zawodowych; 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, w przypadku szkoły, w której doradztwo 

zawodowe jest realizowane w niewielkim stopniu, ponieważ odbywa się jedynie na 

lekcjach wiedzy o społeczeństwie;  

 wyjścia do zakładów pracy; 
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 finansowanie przez jednostkę samorządu jedynie studiów podyplomowych z zakresu 

doradztwa zawodowego, zamiast szkoleń i kursów z tego obszaru. 

Główne rekomendacje z badania 

 Rekomenduje się zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na doradztwo 

zawodowe, m.in. na zatrudnienie w szkołach wykwalifikowanych pracowników oraz 

zakup materiałów dydaktycznych 

 Należy stworzyć podstawę programową do prowadzenia doradztwa zawodowego 

w szkołach. Równocześnie w szkołach doradztwo zawodowe powinno być regularne 

i systematyczne, dlatego też powinno zostać wpisane w siatkę godzin lekcyjnych. 

 Rekomenduje się, aby w szczególności samorządowe Ośrodki Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli realizowały większą liczbę szkoleń dotyczących doradztwa 

zawodowego. Obecnie skupiają się głównie na szkoleniach z zakresu pedagogiki oraz 

psychologii. 

 Doradztwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych powinno być kompleksowe, ponieważ 

wtedy jest ono skuteczne. Szczególną uwagę powinno się położyć na badanie 

predyspozycji uczniów. 

 Należy aktywnie włączać rodziców w realizację orientacji zawodowo-edukacyjnej, m.in. 

poprzez zachęcanie do kontaktów z doradcą zawodowym w szkole, przekazywanie 

informacji o predyspozycjach ich dzieci oraz różnych możliwościach dalszego 

kształcenia.  

 Należy jak najszerzej włączać instytucje zewnętrzne w system doradztwa zawodowego, 

jednocześnie dbając o to, żeby ich działania były komplementarne. 

 Rekomenduje się podnoszenie wiedzy osób odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe 

w szkołach odnośnie tego, jakie podmioty zewnętrzne mogą je wspierać w tym 

obszarze.  

 


