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Wstęp 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego w ramach Modułu „Rola 

doradztwa zawodowego”, które zostało przeprowadzone 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 (POKL). Raport końcowy został opracowany w oparciu o raporty cząstkowe 

przedstawiające wyniki badania przeprowadzonego w 6 subregionach: warszawskim, 

ostrołęckim, ciechanowskim, płockim, radomskim i siedleckim.  

Raport przedstawia wyniki pierwszego badania w województwie mazowieckim poświęconego w 

całości tematyce prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych. 

Celem badania było dokonanie diagnozy powszechności, stałości i jakości doradztwa 

zawodowego na różnych poziomach wyborów edukacyjnych. Badaniem zostały objęte gimnazja, 

zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika znajdujące się na terenie województwa 

mazowieckiego.  

W raporcie zbiorczym przedstawiono syntezę wniosków dotyczących charakterystyki doradztwa 

zawodowego realizowanego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwracając uwagę 

na różnice pomiędzy wewnątrzszkolnym systemem doradztwa zawodowego, a działaniami z 

zakresu doradztwa zawodowego prowadzonymi w badanych szkołach przez podmioty 

zewnętrzne. Zweryfikowano stopień zaangażowania szkół we wprowadzenie zmian 

wynikających z nowelizacji ustawy1, w tym w szczególności dotyczących egzaminów 

zawodowych. Raport prezentuje wnioski dotyczące przygotowania osób realizujących doradztwo 

zawodowe w szkołach – ich kwalifikacji, umiejętności, form kształcenia i samokształcenia 

nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, ich potrzeb oraz znajomości środowiska 

doradców zawodowych. Przedstawiono także ocenę doradztwa zawodowego z perspektywy 

uczniów, identyfikując ich potrzeby oraz czynniki wpływające na ich wybory edukacyjno-

zawodowe. Zaprezentowano rolę rodziców w wyborach dróg kształcenia swoich dzieci - ich 

postawy i zaangażowanie w tym zakresie oraz wiedzę na temat doradztwa zawodowego. Raport 

zawiera także informacje na temat współpracy szkół z instytucjami zajmującymi się doradztwem 

zawodowym, w tym współpracą z pracodawcami, zakres tej współpracy, formy oraz bariery. 

Raport zawiera także ocenę efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii 

badanych grup na temat systemu doradztwa zawodowego w szkołach, roli rodziców, potrzeb 

uczniów oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Dodatkowo wskazane zostały bariery w 

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

przedstawiono wnioski i rekomendacje. 

  

                                                
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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Opis metodologii 

Badanie „Rola doradztwa zawodowego” zostało przeprowadzone w 6 subregionach 

województwa mazowieckiego przy zastosowaniu identycznej metodologii badawczej. 

W badaniu wykorzystano triangulację metod badawczych uwzględniając zarówno podejście 

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

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. We wszystkich subregionach 

województwa mazowieckiego wywiady przeprowadzono z: 

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

pierwszej i ostatniej klasy ZSZ – łącznie 63 wywiady,  

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

technikum, z rodzicami uczniów pierwszej i ostatniej klasy zasadniczej szkoły 

zawodowej – łącznie 64 wywiady,  

 pracownikami szkół gimnazjalnych biorącymi udział w doradztwie edukacyjno-

zawodowym – łącznie 20 wywiadów,  

 z osobami odpowiedzialnymi za doradztwo w technikach oraz zasadniczych szkołach 

zawodowych – łącznie 24 wywiady, 

 przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych – łącznie 18 wywiadów,  

 przedstawicielami jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, w tym: Mobilnych Centrów 

Informacji Zawodowej – 6 wywiadów, Młodzieżowych Centrów Kariery – 6 wywiadów, 

 przedstawicielami organizacji pozarządowych – łącznie 12 wywiadów, 

 przedstawicielami Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK) – 12 wywiadów z instytucjami 

stricte przeznaczonymi do badania w ramach tej kategorii respondentów; dodatkowo, w 

przypadku zidentyfikowania funkcjonowania Szkolnego Ośrodka Kariery podczas 

wywiadów w szkołach wywiad przeprowadzano również pod kątem działalności SzOK. 

Wywiady indywidualne przeprowadzono na podstawie dyspozycji, które wyznaczały ramy 

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

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

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

transkrypcję. W przypadku braku zgody na nagranie, badacz sporządził notatkę z wywiadu. 

Uzyskany materiał badawczy został następnie poddany kategoryzacji i wstępnej analizie w 

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

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

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

zidentyfikowano działania związane z realizacją doradztwa zawodowego. Respondentami byli 

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

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

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. 

 

Opis przebiegu badania 

Badanie realizowane było równolegle we wszystkich subregionach województwa 

mazowieckiego, zarówno w części jakościowej, jak i ilościowej.  

We wszystkich subregionach badanie w części jakościowej trwało od 31 października 2012 r. 

(rozpoczęcie pilotażu) do 25 stycznia 2013 r.  

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

grudnia 2012 r. do 4 marca 2013 r. 

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

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty po uprzednim wygenerowaniu z Systemu Informacji 

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

aktualniejsze dane nie były dostępne. 

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

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

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

uprzednio miejscu spotkania. 

Badanie przebiegło zgodnie z harmonogramem, bez istotnych utrudnień. Respondenci 

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

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

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

doradztwa zawodowego, wybierano do badania inną instytucję danego typu. 

Badanie wśród uczniów i ich rodziców prowadzone było dzięki kontaktom pozyskiwanym za 

pośrednictwem szkół lub poradni psychologiczno-pedagogicznych biorących udział w badaniu. 

We wszystkich subregionach województwa mazowieckiego przeprowadzono łącznie 225 

Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych oraz 446 ankiet CAPI z uwzględnieniem podziału na 

typy szkół. W ramach województwa, dwie trzecie szkół objętych próbą w części ilościowej 

badania zlokalizowanych było w subregionie warszawskim (65%), natomiast z innych 

subregionów pochodziło pomiędzy 20 a 51 szkół. Jeśli chodzi o rodzaje szkół objętych próbą w 

części ilościowej, największa część szkół to gimnazja, które stanowią ponad dwie trzecie próby 

(68%). 
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Tabela 1. Struktura próby 

Subregion Gimnazjum Technikum ZSZ ZSP Ogółem % 

Ciechanowski 21 9 2 0 32 7% 

Radomski 33 7 5 6 51 11% 

Ostrołęcki 8 9 3 0 20 5% 

Płocki 15 7 5 0 27 6% 

Siedlecki 21 3 1 0 25 6% 

Warszawski 206 43 25 17 291 65% 

Ogółem 304 78 41 23 446 100% 

% 68% 18% 9% 5% 100%  

Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 

10% gimnazjów (31) to szkoły niepubliczne. Dodatkowo w próbie jest 7 niepublicznych 

techników, co razem daje 38 niepublicznych szkół w próbie (9%). 

Zdecydowaną większość ankietowanych respondentów zajmujących się doradztwem 

zawodowym stanowiły kobiety (89%).  
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1. Przedstawienie wyników badania 

Zanim zaprezentowane zostaną wyniki badania warto wskazać podstawy prawne szkolnego 

doradztwa zawodowego jako punkt odniesienia do prezentowanych analiz. 

Zgodnie z podstawowym dokumentem w zakresie oświaty w Polsce – ustawą z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty2 - system oświaty zapewnia przygotowywanie uczniów do 

wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Jednocześnie ustawa nie precyzuje sposobu w jaki 

przygotowanie to powinno się odbywać. Dalsze rozwiązania systemowe znajdują się w aktach 

wykonawczych. 

Podstawą prawną tego systemu są następujące akty prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 10, poz. 96 z późn. zm.) , które 

wprowadza funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 

realizowanego we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, niemniej 

jednak zapisy te odnoszą się wyłącznie do szkolnictwa ponadgimnazjalnego;  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz.1487) – to 

rozporządzenie uwzględnia, w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

również zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (§ 16) w szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Określa zadania doradcy zawodowego oraz 

wskazuje, iż w przypadku braku doradcy zawodowego zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego wykonuje wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel; 

 Rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400), określa kwalifikacje, które 

musi posiadać osoba na stanowisku doradcy zawodowego w poszczególnych 

rodzajach szkół. 

  

                                                
2 Aktualna wersja dostępna na stronie internetowej 
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1
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1.1 Doradztwo zawodowe w szkołach – diagnoza powszechności, stałości i zakresu 

tematycznego działań doradztwa zawodowego w szkołach 

 

1.1.1 Charakterystyka doradztwa prowadzonego w szkole 

Wszyscy respondenci zostali zapytani czy i jakie rodzaje doradztwa zawodowego realizują w 

swoich szkołach. Częstości udzielonych odpowiedzi są następujące: 

1. Regularnie diagnozuje się indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów – 88% 

2. Regularnie diagnozuje się możliwości psychofizyczne uczniów – 83% 

3. Regularnie udziela się uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych – 96% 

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 – 95%. 

Ponadto, 75% respondentów korzysta ze wszystkich czterech form doradztwa, a 15% - z trzech 

z wyżej wymienionych. Prowadzi to również do wysokiej średniej dla każdej szkoły – 3.6 z 4 z 

wymienionych typów. Gimnazja (3.65), zasadnicze szkoły zawodowe(ZSZ) i technika (3.6) 

korzystają z nieco większej liczby rodzajów niż zespoły szkół ponadgimnazjalnych (ZSP) (3.4). 

Te tendencje widać na poniższym wykresie pokazującym proporcję każdego typu szkoły w 

stosowaniu konkretnego rodzaju doradztwa. 

 

Wykres 1. Metody używane w doradztwie zawodowym w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  
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Jak wynika z badań jakościowych, diagnozę indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych częściej przeprowadza się w gimnazjach niż szkołach ponadgimnazjalnych. W 

ramach diagnozy identyfikuje się mocne i słabe strony uczniów. W szkołach 

ponadgimnazjalnych tego rodzaju diagnozy przeprowadza się w ograniczonym zakresie. Raporty 

cząstkowe z badania subregionów wskazują, że: 

Poznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów realizowane jest w 

szkołach gimnazjalnych poprzez określenie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i 

realnej oceny szans na dalszym etapie edukacji. [subregion ciechanowski] 

Należy jednak zaznaczyć, że poznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych nie jest praktyką 

powszechnie stosowaną, jak np.: subregion płocki, w którym w nielicznych szkołach 

wskazywano prowadzenie tego rodzaju działań doradczych.  

Do diagnozowania możliwości psychofizycznych uczniów wykorzystuje się najczęściej różnego 

rodzaju testy psychologiczne prowadzone zarówno przez szkolnych doradców zawodowych, jak i 

doradców zewnętrznych. W nielicznych szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzane są 

bardziej pogłębione testy kariery. Jednakże ze względu na to, że tego rodzaju testy są 

czasochłonne, prowadzi się je rzadko.  

W niemal wszystkich badanych szkołach realizuje się zajęcia (głównie w formie zajęć 

grupowych), podczas których udziela się uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i 

zawodowych oraz pomaga się im w planowaniu dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej. W 

gimnazjach przekazywanie informacji edukacyjnych i zawodowych realizowane jest m.in. 

poprzez spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych prezentującymi ofertę 

edukacyjną swoich placówek lub spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. W szkołach 

ponadgimnazjalnych organizowane są spotkania z pracodawcami, przedstawicielami lub 

absolwentami szkół wyższych.  

Powody, dla których część form pracy z uczniami nie jest wykorzystywana w doradztwie 

zawodowym podane są na wykresie poniżej. Jak widać, brak środków finansowych lub brak 

czasu (zbyt mała liczba godzin, które szkolni doradcy mogą przeznaczyć na zajęcia z doradztwa 

zawodowego lub konieczność dzielenia przyznanych godzin na zajęcia z doradztwa zawodowego 

i zajęcia przedmiotowe) na prowadzenie tych działań to najczęściej podawane powody – 50-

75% respondentów uznało je za główne bariery. Brak wiedzy lub kwalifikacji doradców 

zawodowych, jako przyczynę niepodejmowania działań, sugeruje 20% spośród tych 

respondentów, w których szkołach nie są diagnozowane możliwości psychofizyczne uczniów. Jak 

pokazują wyniki badania jakościowego, część z badanych szkół, w ramach sporządzania diagnoz 

możliwości psychofizycznych uczniów, korzysta ze wsparcia podmiotu zewnętrznego, jak np.: 

Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej (MCIZ).  
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Wykres 2. Powody, dla których określone metody nie są wykorzystywane w doradztwie zawodowym 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  
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Wykres 3. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w szkołach 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi 

>100%) 
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Wykres 4. Najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Te same tendencje jak na wykresie powyżej można zaobserwować w porównaniach różnych 

typów szkół na podstawie trzech najczęściej stosowanych form doradztwa zawodowego. 

4%

39%

48%

61%

70%

61%

65%

70%

70%

74%

9%

62%

49%

81%

74%

63%

69%

77%

90%

78%

10%

66%

41%

76%

80%

76%

78%

71%

88%

80%

7%

40%

65%

69%

73%

79%

81%

87%

83%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

inne

Organizowanie uczniom spotkao z przedstawicielami 
różnych zawodów

Konsultacje z rodzicami

Organizowanie uczniom konsultacji ze specjalistami 
w zakresie dor. zaw. z innych instytucji

Zajęcia indywidualne służące rozpoznaniu 
potencjału ucznia

Grupowe porady zawodowe

Indywidualne porady zawodowe

Badanie predyspozycji i preferencji zawodowych 
uczniów

Przekazywanie uczniom informacji o rynku pracy i 
możliwościach znalezienia pracy

Zajęcia grupowe w zakresie rozwoju osobistego 
uczniów

Gimnazjum (N=304) ZSZ (N=41) Technikum (N=78) ZSP (N=23)



Rola doradztwa zawodowego 

 

15 

Wykres 5. Trzy najczęściej stosowane formy doradztwa zawodowego w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  
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Więc tam ja nie zauważam potrzeby, żeby ich jeszcze raz w tygodniu godziną doradztwa tutaj 

uszczęśliwiać. [osoba zajmująca się doradztwem zawodowym w publicznym zespole szkół 

zawodowych] 

Odmiennego zdania są często badani uczniowie. Wskazują oni na potrzebę uczestnictwa w 

zajęciach indywidualnych, które w ich opinii, pozwalają pokonać swoje bariery (nieśmiałość) 

oraz dają możliwość pogłębienia wiedzy na interesujące ich tematy. Ponadto, umożliwiają im 

lepsze poznanie samych siebie, podnoszą ich samoświadomość. Potwierdza to również 

wypowiedź innego nauczyciela, który kierował projektem zewnętrznym realizowanym we 

wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w jednym z miast na prawach powiatu: 

I się okazało, że jak poszła fama o tym, że to są fajne te zajęcia, pomimo, że musisz 6 godzin 

być, bo to naprawdę było sporo tych zajęć dodatkowych, to oni zaczęli na początku jakoś powoli, 

powoli, nie bardzo chcieli, a później całe klasy u niektórych doradców miały te zajęcia, te 

indywidualne już godziny zajęć i te dzieci naprawdę były z tych wszystkich zajęć bardzo 

zadowolone. [koordynator projektu zewnętrznego dot. doradztwa zawodowego] 

Powyższy cytat pokazuje, że uczniowie doceniają zajęcia indywidualne, chociaż początkowo 

mogą być do nich nastawieni nieufnie, co niektórzy nauczyciele interpretują jako niechęć i 

powód do unikania tego typu zajęć. 

W gimnazjach, poza zajęciami grupowymi, organizuje się przede wszystkim spotkania z 

przedstawicielami innych szkół, którzy prezentują ofertę edukacyjną placówki, pogadanki 

podczas lekcji, stosowanie testów sprawdzających predyspozycje uczniów. W większości 

badanych gimnazjów młodzież zachęcana jest do uczestnictwa w targach szkolnych lub dniach 

kariery. Zakres i tematyka zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego stosowana w 

gimnazjach wiąże się z przyjmowanymi w gimnazjach celami doradztwa 

zawodowego. Głównymi celami doradztwa zawodowego, jak wynika z wypowiedzi uzyskanych 

zarówno od szkolnych doradców pracujących w gimnazjach, jak i zewnętrznych doradców 

zawodowych, jest samoocena uczniów, poznanie swoich umiejętności, pomoc w odkrywaniu 

zainteresowań uczniów, predyspozycji zawodowych oraz wybór dalszej ścieżki kształcenia: 

Wybrane przeze mnie zagadnienia, omawiane w zaproponowanym porządku pozwalają uczniowi 

podjąć konkretne decyzje na temat swojej przyszłości. Najpierw uczeń powinien poznać samego 

siebie, potem zapoznać się z konkretnymi zawodami, obowiązującym w Polsce systemem 

edukacji, różnymi kryteriami wyboru szkół, a wszystko po to, aby ułatwić dokonanie trafnego 

wyboru. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Uczeń dokonujący wyboru szkoły czy zawodu musi znać siebie, mieć świadomość swoich mocnych 

i słabych stron, wiedzieć w czym czuje się lepiej, w czym gorzej, jakie są jego zdolności i 

zainteresowania. Ofertę szkolnictwa zostawiam na koniec, żeby przekazywać uczniom jak 

najbardziej aktualne informacje. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Oczekuję od wychowawców, żeby przed moimi zajęciami, zrobili rozpoznanie na temat 

zainteresowań i potrzeb uczniów. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

W opinii szkolnych doradców zawodowych, zasadniczym celem zajęć z zakresu poradnictwa 

zawodowego w przypadku szkół ponadgimnazjalnych jest pomoc w określeniu możliwości 

dalszego kształcenia, rozwoju zawodowego, przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek 

pracy. Powszechną formą przygotowania uczniów do podjęcia zatrudnienia są praktyki 

zawodowe. W przeciwieństwie do gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wiedzę z 

zakresu doradztwa zawodowego zdobywają także na przedmiotach zawodowych. W szkołach 

tych większy nacisk kładzie się na zajęcia związane z przedsiębiorczością i poszukiwaniem pracy, 
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tematyką związaną z prawem pracy (rodzaje umów, ubezpieczenie) czy prawem podatkowym. 

Przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych adresowane są dni biznesu czy targi 

pracy, jak też projekty czy programy z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i zarządzania 

firmą: 

Przykładowe tematy zajęć grupowych to: przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych, 

przygotowanie uczniów do roli pracownika, warszawski rynek pracy, formy kształcenia 

pozaszkolnego, takie jak kursy i szkolenia, predyspozycje i preferencje zawodowe, kryteria i 

warunki rekrutacji do szkół wyższych. [doradca zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

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

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

pokazuję im już CV, jakie jest w języku angielskim, jak jest, jak trzeba opisać, jak wszystko po 

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

szkole ponadgimnazjalnej] 

Wyniki badania jakościowego nie potwierdzają, jak wynika to z badań ilościowych, 

powszechnego prowadzenia zajęć, podczas których przekazuje się uczniom aktualne 

informacje na temat lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy.  

W większości badanych szkół, zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są 

niesystematycznie, doraźnie na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw na lekcjach 

przedmiotowych. W nielicznych szkołach, najczęściej tam, gdzie znajdują się Szkolne Ośrodki 

Kariery, zajęcia prowadzone są w bardziej uporządkowany i systematyczny sposób. W 

przypadku jednego z badanych gimnazjów, w ramach działającego SzOK, zajęcia wpisane są w 

siatkę zajęć lekcyjnych i są obowiązkowe (dotyczy to tylko trzecich klas). 

Niesystematyczność zajęć wynika przede wszystkim z braku możliwości zatrudnienia w szkole 

doradcy zawodowego. Osoby zajmujące się w szkołach doradztwem zawodowym muszą często 

łączyć zajęcia z doradztwa zawodowego z innymi obowiązkami (np. psychologa czy pedagoga 

lub nauczyciela przedmiotu). W takiej sytuacji doradztwo zawodowe prowadzone jest jako 

zajęcie dodatkowe w ramach czasu przeznaczonego na podstawowe obowiązki.  Odmienność 

sytuacji w przypadku SzOK-ów wynika z zobowiązania szkół do zatrudnienia lub wyznaczenia 

osoby, która będzie prowadziła SzOK niezależnie od innych obowiązków przeznaczając 

dodatkowe godziny wyłącznie na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego.    

Jak pokazują wyniki badania ilościowego, ze wszystkich szkół w województwie mazowieckim, 

7% prowadzi Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK), a dodatkowe 6% korzystało z SzOK w 

przeszłości, natomiast 87% szkół nigdy nie miało z nim kontaktu. Więcej ZSZ (12%) i techników 

(10%) posiada SzOK w stosunku do innych typów szkół. Więcej ZSZ i techników również 

korzystało z SzOK w przeszłości (12%). Ogółem prawie jedna czwarta tego typu szkół w 

przeszłości lub obecnie ma SzOK. Tylko jedna z 38 szkół niepublicznych prowadzi SzOK obecnie 

(3%) i tylko dwie w województwie mazowieckim miały SzOK w przeszłości (6%). 
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Wykres 6. Obecność Szkolnego Ośrodka Karier w różnych typach szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Jak widać, niewielki odsetek szkół prowadził w przeszłości lub prowadzi obecnie Szkolny 

Ośrodek Kariery będący instytucją, która zdaniem zewnętrznych doradców zawodowych była 

dobrym rozwiązaniem zarówno ze względu na –  szersze niż obecnie w szkołach – możliwości 

działania szkolnych doradców zawodowych, atrakcyjną formę zajęć, ale przede wszystkim 

zapewnienie stabilizacji prowadzonych zajęć. Zdaniem jednego ze specjalistów działających w 

organizacji pozarządowej zajmującej się doradztwem zawodowym, a zarazem pomysłodawcy 

Szkolnych Ośrodków Kariery, SzOK-i pozwalają instytucjonalizować doradztwo zawodowe w 

szkołach, stają się, nawet w przypadku niewielkiej liczby godzin, elementem programowym 

szkoły: 

Co daje więcej SzOK? SzOK właśnie daje to, że,to działanie w szkole staje się jakby częścią 

programu szkoły istotną, o którą trzeba dbać, tak? Bo powiedzmy, jeżeli to jest tylko jedno z 

zadań pedagoga szkolnego, na dodatek to nie powinno być zadaniem pedagoga szkolnego, to 

ono jest piątym, siódmym, dziesiątym zadaniem z kolei. (…) Jeżeli jest to (…) Szkolny Ośrodek 

Kariery, to nawet, jeżeli tam pracuje doradca z zewnątrz czy nauczyciel, który ma trzy godziny 

tylko w tygodniu, to już jest element programowy szkoły, który pokazuje, że jest (…) nowy rodzaj 

usług, tak? Powoduje to, że zaczynają się z tym identyfikować inni nauczyciele, dzieci widzą, że 

jest to coś ważnego, rodzice zauważają, co to za SzOK w tej szkole, co to, o co tu chodzi, tak, 

dlaczego? [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Nie mniej ważne jest to, że Szkolne Ośrodki Kariery, ze względu na zewnętrzne finansowanie, 

zapewniały szkołom, w których były prowadzone, zarówno fundusze na zatrudnienie doradcy 

zawodowego, jak i narzędzia oraz atrakcyjne, w ocenie prowadzących SzOK-i, materiały 

dydaktyczne. Koniec finansowania tej formy doradztwa zawodowego w szkołach spowodował, 

że część szkół ze względu na ograniczone środki finansowe wycofała się z prowadzenia 

Szkolnych Ośrodków Kariery lub ograniczyła etat prowadzącego SzOK doradcy zawodowego.  

Wsparcie było ogromne rządu, jeśli chodzi o rozwój tych instytucji, ale to nie zostało… Skończyły 

się granty, skończyły się projekty i to wszystko, powiedziałbym, że całkowicie nie upadło, bo tu i 

ówdzie funkcjonuje, ale nie ma tego zainteresowania i tej pracy jaka została włożona na początku 

funkcjonowania tych instytucji. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

SzOK-i wymuszały w szkołach określenie konkretnego czasu przeznaczonego wyłącznie na 

zajęcia z doradztwa zawodowego oraz opracowanie planu zajęć. Wszystko to razem, w opinii 

prowadzących SzOK-i, jak również zewnętrznych doradców zawodowych, wpływało na jakość 
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prowadzonych zajęć. Badania pokazują szersze możliwości prowadzenia doradztwa 

zawodowego w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery w porównaniu do doradztwa zawodowego 

prowadzonego w innych formach. Wydaje się, że wiąże się to przede wszystkim z czasem 

przeznaczonym na doradztwo zawodowe. W szkołach, w których nadal funkcjonuje SzOK, 

zatrudniany jest doradca zawodowy (najczęściej na pół etatu) lub wyznaczona jest osoba 

odpowiedzialna za prowadzenie SzOK, np. bibliotekarz, który ma określony czas przeznaczony 

wyłącznie na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

W większości badanych szkół wszystkich typów, zajęcia z doradztwa zawodowego kierowane są 

do uczniów ostatnich klas. Szkolni doradcy zawodowi uzasadniają taką decyzję przede 

wszystkim niechęcią i brakiem zainteresowania uczniów młodszych klas tematyką doradztwa 

zawodowego. Wskazują, że dopiero w ostatnich klasach uczniowie zaczynają poszukiwać 

pomocy i porad dotyczących możliwości dalszego kształcenia czy informacji na temat rynku 

pracy. W nielicznych badanych szkołach doradztwo zawodowe prowadzone jest dla wszystkich 

uczniów. Mimo, iż większość doradców szkolnych uważa, że nie wszyscy uczniowie powinni być 

objęci doradztwem zawodowym, to pojawiają się przykłady wskazujące na to, że uczniowie klas 

pierwszych także potrzebują zajęć z doradztwa zawodowego: 

Jak zauważa doradca zawodowy z zespołu szkół zawodowych, uczniowie z pierwszych klas 

pojawiają się zwykle z powodu źle, w ich odczuciu, dokonanego wyboru. Wyjaśniają doradcy, że 

nie są zadowoleni z nauki w szkole i pytają czy mogliby ją zmienić, jeśli tak, to w jaki sposób. 

Wśród powodów tego, że uczniowie nie są usatysfakcjonowani szkołą są zarówno problemy w 

nauce, jak i dostrzeżenie innych zainteresowań. [raport cząstkowy z subregionu warszawskiego] 

Mając świadomość wielości czynników, które wpływają na dokonywane przez uczniów wybory, 

powyższy cytat może świadczyć także o braku pomocy uczniom na wcześniejszym etapie nauki. 

Należy jednak zaznaczyć, że analiza wypowiedzi części doradców szkolnych pozwala 

przypuszczać, że doradztwem zawodowym objęte są ostatnie klasy, ale również w młodszych 

klasach w tych placówkach wprowadza się treści z tego zakresu, których nie określa się jako 

doradztwo zawodowe. Pomimo, że uczniowie młodszych klas nie są formalnie objęci 

doradztwem zawodowym, to powoli są wprowadzani w tę tematykę podczas innych zajęć. 

Natomiast, jeśli w szkole istnieje SzOK, to zajęcia prowadzone w ramach SzOK-ów kierowane są 

najczęściej do wszystkich uczniów. W niektórych badanych szkołach ze wsparcia Szkolnych 

Ośrodków Kariery mogą korzystać także uczniowie innych szkół. 

Brak zainteresowania, na który powszechnie podczas badań wskazują szkolni doradcy 

zawodowi, może mieć pozorny charakter i wynikać np. z braku wiedzy na temat tego, czym jest 

doradztwo zawodowe i w czym może być pomocne. Świadczyć o tym mogą liczne wypowiedzi 

zarówno uczniów starszych klas, jak i nauczycieli, którzy wskazują, że w ankietach 

ewaluacyjnych, którymi bada się zainteresowanie uczniów tą tematyką, uczniowie nie wiedzą, 

na jakie zajęcia uczęszczali. 

W zeszłym roku przeprowadziliśmy wśród uczniów ankietę ewaluacyjną, w której między innymi 

pojawiło się pytanie o doradztwo zawodowe i okazało się, że uczniowie nie zorientowali się, że to 

jest doradztwo zawodowe i zaznaczyli, że czegoś takiego w ich szkole nie było. Uczniowie nie 

skojarzyli zajęć o samoocenie, temperamencie, wyborze szkół średnich z doradztwem 

zawodowym. [psycholog, gimnazjum publiczne] 

Prawdopodobnie w przypadku pierwszych klas gimnazjów jest to kwestia braku wiedzy, 

wyobraźni w czym doradztwo zawodowe może pomóc. Nauczyciele prowadzący lub 

odpowiedzialni za doradztwo zawodowe często sugerują się czy kierują preferencjami uczniów. 
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Warto zdawać sobie sprawę, że zainteresowania uczniów mogą tyleż odzwierciedlać potrzeby, 

co aktualne trendy – to, co jest aktualnie modne lub na co powszechnie zwraca się uwagę, 

popularność określonych zagadnień, jak np.: umiejętność autoprezentacji. 

Decyzje o tym, kiedy uczniowie powinni uczęszczać na zajęcia z doradztwa zawodowego wiążą 

się z tym m. in., w jaki sposób respondenci rozumieją, postrzegają i definiują doradztwo 

zawodowe, jego rolę i znaczenie. W tej kwestii zdania są podzielone.  

Zdaniem szkolnych doradców zawodowych, uczniowie młodszych klas nie są gotowi i 

zainteresowani zajęciami z tego obszaru. Wydaje się, że szerzej na doradztwo zawodowe patrzą 

doradcy zawodowi z instytucji zewnętrznych zajmujących się poradnictwem zawodowym. Ich 

zdaniem, doradztwo zawodowe powinno być powszechnie dostępne i wprowadzane jak 

najwcześniej. W przypadku uczniów ostatnich klas można mówić jedynie o udzieleniu informacji, 

a nie o rozpoznawaniu czy kształtowaniu preferencji, zainteresowań. Już w szkole 

podstawowej powinny pojawiać się elementy wiedzy związanej z doradztwem 

zawodowym. Działania doradcze, jak wskazują rozmówcy, powinny być wprowadzane do 

zajęć jak najwcześniej, ponieważ uczą nie tylko poruszania się w świecie pracy, ale także etyki 

pracy, kształtują postawy wobec pracy. 

Idealnie byłoby, gdyby od wcześniejszych klas wprowadzać elementy doradztwa zawodowego, 

typu spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Dzieci już w szkole podstawowej 

zapoznawałyby się ze światem zawodów. Dzięki temu wiedziałyby, że praca jest nieodłącznym 

elementem życia człowieka, a z drugiej strony, że też powinna sprawiać przyjemność. [doradca 

zawodowy, niepubliczna poradnia, subregion warszawski] 

Jeśli mówimy o doradztwie zawodowym w szkołach, to ja chciałbym je rozumieć bardzo szeroko i 

myślę, że tak naprawdę, że bym poszedł jeszcze dalej. Już w przedszkolu powinny pojawić się 

elementy związane z tym. Oczywiście to nie chodzi o żadne doradztwo zawodowe w sensie 

badania predyspozycji na tym etapie, jakichś na przykład zawodowych, ale w ogóle mówienia o 

tym, czym jest praca, czym jest zawód. Takiego trochę poznawania chociażby przez, nie wiem, 

dzieciaki na etapie przedszkolnym, różnych zawodów, co pośrednio będzie się przyczyniało do 

tego, że jakby takie spectrum szerokie ukazywać. Podstawówka pewnie będzie też, nie da się (…) 

w jednym, czy w dwóch zdaniach określić, co jest istotne, (…) Pewnie taka preorientacja 

zawodowa, już mówienie trochę o tym, o rynku pracy, czym jest ten rynek. Pewnie nie w 

pierwszych klasach szkoły podstawowej, ale troszeczkę później. Szkoły gimnazjalne i średnie (…) 

mocno powinny być nastawione na rynek pracy w sensie ukazywania perspektyw czy drogi, dróg 

po ukończeniu nauki na danym etapie (…) Dlatego, że choćby już po gimnazjum to jest czas, 

kiedy można podjąć pracę, a nie trzeba kontynuować nauki, prawda? Po zakończeniu edukacji 

gimnazjalnej… [przedstawiciel organizacji pozarządowej]  

Innym argumentem jest to, że w klasie trzeciej jest już za późno na wprowadzanie większych 

zmian. Niechęć uczniów, w opinii zewnętrznych doradców zawodowych, jest przede wszystkim 

kwestią braku odpowiedniej motywacji, zachęty ze strony prowadzących zajęcia, atrakcyjności i 

trafności prowadzonych zajęć w szkole, ich schematyczności, braku systematyczności i 

związanej z tym przypadkowości poruszanych tematów.     

To nie jest systematyczne, uczniowie również mają poczucie, że przyszła baba na zastępstwo, w 

związku z tym no to nie jest nasz nauczyciel, nie pogadamy w ogóle, bo trafi nam się, że ta pani 

raz na pół roku do nas przyszła, to o czym mamy z nią rozmawiać. Nie ma miedzy nami żadnej 

relacji. [doradca zewnętrzny przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

On [system doradztwa zawodowego] jest taki standardowy, jest jakiś przyjęty schemat i w tym 

schemacie to doradztwo się porusza (…) Jak się odpowiednio to poda, odpowiednio się zachęci, 
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jak to jest dobrze zrobione, to nie ma problemu z frekwencją. [doradca zewnętrzny, 

przedstawiciel organizacji pozarządowej]  

Większość badanych uczniów wskazuje, że zajęcia z doradztwa zawodowego powinny być raczej 

prowadzone od drugiej klasy, ponieważ w ostatniej klasie uczniowie są zbyt przeciążeni nauką i 

czas poświęcany jest głównie przygotowaniu do egzaminów.  

Jeszcze inną opinię w tej kwestii prezentują rodzice, zwłaszcza w gimnazjach. Część rodziców 

uczniów gimnazjalnych uważa, że uczniowie gimnazjum są za młodzi na doradztwo zawodowe. 

Na podstawie analizy wypowiedzi rodziców można stwierdzić, że doradztwo zawodowe 

kojarzone jest głównie z poszukiwaniem pracy, z podejmowanie decyzji o pracy. Szkoła 

natomiast kojarzona jest z nauką, przechodzeniem do następnej klasy, przygotowaniem do 

zdania egzaminów. Rodzice, jak wynika z analizy wywiadów, dbają o to, aby ten proces 

przebiegał gładko, bez problemów. Zdaniem rodziców, nauka w gimnazjum to nie czas 

na decydowanie o pracy. To czas nauki, wyboru szkoły, a doradztwo zawodowe 

bezpośrednio się z tym nie kojarzy. Rodzice podkreślają, co zbieżne jest z opiniami 

uczniów, duże obciążenie nauką w klasach trzecich. Podają również przykłady uczniów 

słabszych, którzy tym bardziej powinni skupić się na nauce, a nie na zajęciach z doradztwa 

zawodowego. Przykładem tego może być zaskoczenie rodziców podczas wywiadówki w jednej z 

badanych szkół pojawianiem się przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, który 

mówił o doradztwie zawodowym. Rodzice przyszli na wywiadówkę, żeby dowiedzieć się o 

ocenach, o zachowaniu, a nie rozmawiać o doradztwie zawodowym. W oparciu o analizę 

materiału, wydaje się, że uwaga rodziców jest ukierunkowana przede wszystkim na naukę ich 

dzieci. Nie ma tu miejsca na doradztwo zawodowe rozumiane jako podejmowanie decyzji o 

pracy, a w taki sposób najczęściej jest przez badanych rodziców definiowane. Zdaniem 

psycholog badanej placówki, nadal pokutuje takie myślenie, że jak się uczeń źle uczy, to idzie 

do szkoły zawodowej, jak dobrze, to do liceum. Rzadkością, w badanych szkołach, jest 

prowadzenie konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego adresowanego do 

rodziców uczniów (o takich działania jest mowa w dwóch badanych szkołach w subregionie 

ciechanowskim).      

Pewnym rozwiązaniem problemu wprowadzania tematyki doradztwa zawodowego do szkół, ale 

także atrakcyjności zajęć, może być uczestnictwo w celowych projektach zewnętrznych 

postrzeganych jako dodatkowy rodzaj aktywności uczniów. Część szkół pozyskuje dodatkowe, 

zewnętrzne środki z myślą o zajęciach z doradztwa zawodowego lub przedsiębiorczości. Jak 

pokazują badania ilościowe, jedna czwarta ze wszystkich badanych szkół realizuje lub 

realizowała projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych dotyczący doradztwa zawodowego. 

Wykres poniżej pokazuje, iż w gimnazjach takie projekty realizowane są rzadziej niż w innych 

typach szkół (gdzie takie doświadczenie sięga nawet ponad 50%). Niepubliczne szkoły realizują 

takie projekty nawet rzadziej niż wszystkie gimnazja (8%). Wszystkie te różnice są istotne 

statystycznie. 
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Wykres 7. Realizowanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Kilka regionów realizuje znacznie więcej projektów zewnętrznych – 41% szkół w subregionie 

radomskim, 37% w płockim i 31% i w ciechanowskim. Również różnice pomiędzy subregionami 

są istotne statystycznie. 

Szkołom realizującym kilka projektów zadano pytanie, na czym polega projekt finansowany u 

nich ze źródeł zewnętrznych. Częstotliwość najbardziej popularnych rodzajów działań jest 

przedstawiona na wykresie poniżej. Średnio każdy respondent wymienił około pięciu działań ze 

wskazanych poniżej. 

Wykres 8. Na czym polega projekt finansowany ze źródeł zewnętrznych? 

 
Źródło: Szkoły realizujące projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych, N=113 (Pytanie wielokrotnych odpowiedzi, 

suma odpowiedzi >100%) 

Badania jakościowe pokazują, że projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych pozwalają 

często na wprowadzenie innych, bardziej interaktywnych metod i form zajęć z zakresu 
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doradztwa zawodowego, jak np.: udział w konkursach dotyczących organizacji firmy, tworzenia 

przez uczniów prezentacji zawodów, praktyki zawodoznawcze, podczas których uczniowie 

przepracowują jeden dzień w wybranym zakładzie pracy poznając interesujący ich zawód. Część 

projektów jest kierowana do uczniów wszystkich klas, ale część z nich ma charakter selektywny 

i kierowane są do ograniczonej grupy uczniów.    

Badania ilościowe wskazują, że w 42% spośród wszystkich szkół pracuje więcej niż jeden 

pracownik zajmujący się sprawami doradztwa zawodowego. 94% z nich współpracuje ze sobą 

w codziennej pracy. Respondenci z ZSZ współpracują nieco rzadziej (86%), podczas gdy 

wszyscy z ZSP ze sobą współpracują. W 95% przypadkach ich współpraca dotyczy wymiany 

informacji oraz, w 84% przypadkach, organizacji zajęć i spotkań. Wewnątrzszkolna współpraca 

jest oceniana bardzo wysoko – 75% respondentów twierdzi, że jest to bardzo dobra 

współpraca, a 21% - że jest dobra. To prowadzi do wysokiej średniej oceny (4.7 z 5) 

współpracy. Różnice pomiędzy różnymi typami szkół w tym zakresie są niewielkie, a wszyscy 

deklarują wysokie oceny.  

Analiza zebranego materiału jakościowego nie pozwala na tak pozytywne wnioski. W większości 

szkół gimnazjalnych uczestniczących w badaniu jakościowym, za doradztwo zawodowe 

odpowiedzialna jest jedna osoba. O wewnątrzszkolnej współpracy częściej można mówić w 

przypadku szkół ponadgimnazjalnych. Wynika to zarówno z obowiązku organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, jak i faktu, że uczniowie w szkołach 

zawodowych wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego zdobywają także podczas przedmiotów 

zawodowych. Jak pokazują wyniki badania ilościowego i jakościowego, w szkołach 

ponadgimnazjalnych częściej doradztwem zawodowym zajmują się nauczyciele 

różnych przedmiotów, a nie jedna wyznaczona do tego osoba.   

 

1.1.2 Diagnoza i identyfikacja różnic pomiędzy wewnątrzszkolnym system doradztwa 

zawodowego z działaniami doradztwa zawodowego prowadzonymi przez 

zewnętrznych doradców  

Analiza wypowiedzi przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz szkolnych doradców zawodowych pokazuje, że 

instytucje zewnętrzne dysponują szerszymi możliwościami, nowszymi materiałami 

dydaktycznymi (serialami o doradztwie zawodowym, grami komputerowymi, scenariuszami 

lekcji), mają możliwość większej elastyczności w doborze programów, metod. Mają też, co 

często jest warunkiem koniecznym realizowanych projektów czy programów, większe 

możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.   

Szkoły nie mają takich funduszy, to znaczy nie mogą sobie pozwolić na zrobienie czegoś takiego, 

co my zrobiłyśmy, ponieważ oni nie mają na to pieniędzy, cóż więcej poza pogadanką mogą 

zaoferować?  [doradca zawodowy zewnętrzny, przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Kiedyś to mieliśmy granty na przykład od miasta Warszawa z biura polityki społecznej, albo od 

jakichś dzielnic, albo od wojewody, to bardziej mogliśmy napisać to, co my chcemy robić, czyli 

żeby uczyć rynku pracy młodzież jeszcze uczącą się, ale później te pieniądze się skończyły i teraz 

można tylko na młodzież brać granty unijne albo na osoby pozostające bez pracy. To z POKL 

bierzemy. A na łączenie tego to nie ma, no nie ma projektów na łączenie edukacji z rynkiem 

pracy. [doradca zawodowy zewnętrzny, przedstawiciel organizacji pozarządowej] 
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Jak wskazują raporty cząstkowe z subregionów, jednym z czynników odróżniającym 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego od doradców zawodowych z instytucji 

zewnętrznych świadczących poradnictwo zawodowe, jest posiadanie kwalifikacji z zakresu 

doradztwa zawodowego. W przypadku podmiotów zewnętrznych wszystkie badane osoby 

posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego.  

Kolejnym czynnikiem jest dysponowanie przez instytucje zewnętrzne profesjonalnymi 

narzędziami pozwalającymi wielowymiarowo badać predyspozycje zawodowe uczniów.     

 

1.1.3 Weryfikacja stopnia zaangażowania szkół we wprowadzanie zmian wynikających z 

nowelizacji ustawy3, w tym w szczególności dotyczących egzaminów zawodowych 

Tylko w jednej na sześć szkół (17%) respondenci uznali, że zmieniły się warunki pracy 

doradców zawodowych w związku z ostatnią reformą edukacji. Ponad dwie trzecie z nich 

zgodziło się (26% zdecydowanie tak i 51% raczej tak), że te zmiany przyczyniły się do poprawy 

jakości doradztwa zawodowego, 13% nie zgodziło się z tą opinią, a 10% nie miało jasnego 

zdania. Tylko 7% respondentów z ZSZ doświadczyło takich zmian w warunkach pracy, podczas 

gdy 20% respondentów z gimnazjów odczuło zmianę. 

Wyniki badania jakościowego pokazują, że w większości badanych szkół nie nastąpiły istotne 

zmiany w doradztwie zawodowym związane z nową formą egzaminów zawodowych 

z poszczególnych kwalifikacji. W jednej ze szkół ponadgimnazjalnych osoba prowadząca 

doradztwo zawodowe w technikum nie wiedziała nawet o wprowadzeniu egzaminów 

zawodowych z poszczególnych kwalifikacji. W części szkół ponadgimnazjalnych nowe przepisy 

spowodowały zatrudnienie wykwalifikowanego doradcy zawodowego lub wyznaczenie, spośród 

grona pedagogicznego, osoby odpowiadającej za ten zakres działań.  

W jednym z zespołów szkół zawodowych, doradca zawodowy, prowadzący SzOK, przyznał, że 

nowe przepisy w zakresie egzaminów zawodowych z poszczególnych kwalifikacji prowadzą do 

zmian działań doradczych: 

Doradca sam musi się nauczyć, jak teraz wyglądają te kwestie i poszukuje aktywnie informacji na 

temat nowych przepisów o egzaminach zawodowych z różnych kwalifikacji. Zmieniło się to, co 

doradca może zaproponować uczniom. [doradca zawodowy, SzOK, zespół szkół zawodowych] 

Jeden z respondentów w jednym z subregionów posiadał bardziej pogłębione przemyślenia na 

ten temat. Respondent ten dostrzega znaczenie reformy dla doradztwa zawodowego:  

I teraz w myśl nowych założeń, (…) to to jest doskonale, bo zobaczy pani: „ zły jestem, jako ten 

mechanik, nie leży mi to, to biorę ten wykaz” ... tylko chcę żeby nauczyciele, inni wychowawcy […] 

wiedzieli, że ten wykaz jest, jak to czytać, jak temu dziecku powiedzieć i mówisz tak: „no dobra, 

zrób już to, będziesz robotnikiem wykwalifikowanym tam w x-sie, ale zobacz, dorobisz kwalifikację 

tą drugą i będziesz super w czymś innym, w tym, co cię bardziej interesuje” [nauczyciel 

prowadzący doradztwo zawodowe w technikum i ZSZ] 

Nauczyciel ten wskazuje także na zagrożenie związane z podziałem zawodów na kwalifikacje 

wynikające z tego, że może zostać znacząco utrudniona droga zdobycia kolejnych kwalifikacji ze 

względów finansowych. 

                                                
3
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 zasadniczej szkole zawodowej najczęściej jest zdobywana jedna kwalifikacja i kończy się to 

egzaminem, dziecko kończy to egzaminem i później chce powiedzmy zrobić technikum, ale ma 

osiemnaście lat, nie ma konstytucyjnego obowiązku nauki, najprawdopodobniej musi za to płacić, 

jeżeli chce zrobić drugą kwalifikację, robi w szkołach dla dorosłych kurs kwalifikacyjny, nie wiem ile 

wynoszą te opłaty może one będą symboliczne. […] Zamyka się droga bezpłatna do nauki. Być 

może zostaną wprowadzone jakieś tam stypendium, być może to wszystko będzie. [nauczyciel 

prowadzący doradztwo zawodowe w technikum i ZSZ] 

Można zatem stwierdzić, że zmiany wprowadzane w szkolnictwie zawodowym wprowadzone za 

pomocą nowelizacji ustawy dostrzega bardzo niewielu nauczycieli. Ci nieliczni, którzy zrozumieli 

wpływ tej reformy na możliwości wyboru ścieżek zawodowych przez młodych ludzi, uważają, że 

zmiany te stanowią szansę dla wyborów zawodowych młodych ludzi na zmiennym rynku pracy 

oraz czynią doradztwo zawodowe w szkołach jeszcze bardziej potrzebnym.  

 

1.2 Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

 

1.2.1 Formy kształcenia i samokształcenia nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego  

Ponad połowa badanych respondentów prowadzących doradztwo zawodowe to pedagodzy 

szkolni (52%). Choć średnio tylko 9% osób zajmujących się doradztwem zawodowym ma 

stanowisko doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, w technikum oraz ZSZ odsetek ten 

wynosi odpowiednio 15% i 12%. 

 

Wykres 9. Zawód respondenta 

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

W 58% szkół nie ma żadnych innych specjalistów doradztwa zawodowego poza badaną osobą. 

42% szkół ma więcej niż jedną osobę zajmującą się doradztwem zawodowym. Odsetek ten jest 

nieco wyższy w ramach ZSZ, gdzie 51% zatrudnia więcej niż jedną osobę zajmującą się 
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doradztwem zawodowym, natomiast spośród szkół niepublicznych tylko 18% zatrudnia więcej 

niż jedną osobę zajmującą się doradztwem zawodowym.  

Spośród 42% szkół zatrudniających więcej niż jednego specjalistę ds. doradztwa zawodowego, 

połowa zatrudnia od 2 do 3 takich osób, 9% zatrudnia 4 do 6 osób, a pozostałe 9% - 7 lub 

więcej osób zajmujących się doradztwem zawodowym.  

Średnia długość czasu zajmowania się doradztwem zawodowym w całej karierze zawodowej 

(bez względu na miejsce pracy) to 7 lat (z zakresem odpowiedzi od 0 do 43 lat), a w danej 

placówce oświatowej średnia wynosi prawie 5 lat (z zakresem odpowiedzi od zera do 30 lat). 

Jak pokazano na wykresie poniżej, pracownicy ZSP i ZSZ są bardziej doświadczeni w doradztwie 

zawodowym, ponieważ pracowali w tej dziedzinie średnio przez odpowiednio 8.3 lat oraz 7.7 lat. 

 

Wykres 10. Jak długo respondent zajmuje się doradztwem zawodowym? 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Wykres powyżej pokazuje różnice w doświadczeniu w szkołach publicznych i prywatnych. Te 

ostatnie charakteryzuje duża różnica pomiędzy całkowitym doświadczeniem i doświadczeniem 

pracy w obecnej szkole. Jest to związane ze stosunkowo krótką historią szkolnictwa prywatnego 

w Polsce.  

Powyższy wykres pokazuje także, iż różnice między długością kariery w doradztwie zawodowym 

w ogóle, a dotychczasowym doświadczeniem pracy w tym zakresie w danej szkole, świadczą o 

tym, że osoby te zmieniają miejsce pracy (tj. nie były doradcami zawodowymi tylko w danej 

placówce oświatowej).  

Wyniki badania jakościowego potwierdzają, że zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są 

najczęściej przez pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli. Nieliczne szkoły, które 

wzięły udział w badaniu jakościowym, zatrudniają doradcę zawodowego na etacie. W szkołach 

ponadgimnazjalnych częściej niż w gimnazjach, zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzą 

przede wszystkim nauczyciele. W gimnazjach częściej za zajęcia te odpowiadają pedagodzy lub 

psycholodzy szkolni. 
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Ponad połowa respondentów (54%) posiada formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji z 

zakresu doradztwa zawodowego. Jak widać poniżej, respondenci ZSP posiadają je częściej niż 

przeciętnie (61%), podczas gdy ci z ZSZ są rzadziej formalnie wykwalifikowani w tym obszarze - 

44% spośród badanych. 

Wykres 11. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swoich kwalifikacji 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

W tym kontekście subregion radomski odznacza się wyjątkowo pozytywnie - 69% 

respondentów posiada formalne potwierdzenie kwalifikacji, podczas gdy respondenci w 

subregionach ostrołęckim i ciechanowskim są najmniej wykwalifikowani – odpowiednio 25% i 

34% respondentów. Jednocześnie w subregionie radomskim najmniejsza liczba respondentów 

chce podnosić swoje kwalifikacje, podczas gdy w pozostałych subregionach nawet 84-85% chce 

podejmować takie działania.  
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Wykres 12. Potwierdzenie kwalifikacji i podnoszenie swoich kwalifikacji w podziale na subregiony 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Ogólnie rzecz biorąc, 72% osób z oficjalnymi kwalifikacjami systematycznie poszerza swoją 

wiedzę. 71% osób, które nie mają formalnych kwalifikacji, chce podnieść swoje wykształcenie w 

tym zakresie. Oznacza to również, że istnieje 29% osób prowadzących doradztwo zawodowe, 

które nie posiadają oficjalnych kwalifikacji w tej dziedzinie i nie są skłonne je zdobywać. 

Trzy czwarte (75%) tych, którzy mają oficjalne kwalifikacje, posiada dyplom studiów 

podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego, 15% ukończyło kurs kwalifikacyjny z tego 

zakresu, 7% posiada dyplom studiów magisterskich i 3% dyplom studiów licencjackich. 

Technikum ma najwyższy odsetek (93%) swoich pracowników z dyplomem studiów 

podyplomowych, natomiast częściej niż w innych szkołach (28%) doradcy zawodowi z ZSZ 

ukończyli jakąś formę kursu kwalifikacyjnego. 

Większość doradców zawodowych zajmujących się doradztwem zawodowym w szkole, którzy 

uczestniczyli w badaniu jakościowym, posiada potwierdzenie formalnych kwalifikacji, najczęściej 

w postaci ukończonych studiów podyplomowych lub kursów. Szkolni doradcy zawodowi, którzy 

nie byli przygotowani formalnie do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 

stanowili nieliczne wyjątki. Analiza wywiadów pogłębionych z doradcami zawodowymi 

potwierdza wyniki badania ilościowego odnoszące się do niskiego odsetka osób prowadzących 

doradztwo zawodowe posiadających formalne wykształcenie w tym obszarze w subregionie 

ciechanowskim (tylko 2 respondentów miało odpowiednie kwalifikacje) i w subregionie płockim:  

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. [subregion płocki]   

Spośród 71% respondentów, którzy podnoszą swoje kwalifikacje z zakresu doradztwa 

zawodowego najczęstsze sposoby pogłębiania wiedzy i rozszerzania umiejętności 

prowadzone są w formie samokształcenia, a poszczególne rodzaje podsumowano na 
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wykresie poniżej. Bardzo niewielu respondentów podejmuje studia podyplomowe (3%) lub 

magisterskie (1%) bezpośrednio związane z doradztwem zawodowym. 

 

Wykres 13. 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=320 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%) 

Jak wspomniano wcześniej, doradcy pracujący w technikum nie tylko wydają się częściej być 

dobrze wykwalifikowani, ale są najbardziej aktywni w pogłębianiu swojej wiedzy i umiejętności 

– mają wyższe niż średnie wyniki w każdym z obszarów przedstawionych na powyższym 

wykresie. 

Formy doskonalenia zawodowego bardzo często nie są związane z żadnymi kosztami. 37% 

respondentów pokrywa ewentualne koszty takich działań ze środków szkoły, jednak 28% 

respondentów finansuje je ze środków własnych.  

Należy jednak wskazać, że w opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się 

doradztwem zawodowym uczestniczących w badaniu jakościowym, ukończenie studiów 

podyplomowych nie może być wystarczającym wskaźnikiem przygotowania doradców 

zawodowych, ponieważ nie chodzi wyłącznie o przygotowanie teoretyczne, a o nabycie przez 

doradców zawodowych umiejętności praktycznych.  

Wydaje mi się, że mimo wszystko nawet studia podyplomowe z doradztwa zawodowego są 

jednak mocno teoretycznym przygotowaniem i trzeba zwracać uwagę, żeby doradztwo zawodowe 

w szkołach miało charakter jak najbardziej praktyczny, czyli praktyków, praktyków, jeszcze raz 

praktyków, takich, którzy będą pomagali dokonywać takiej preorientacji zawodowej, badać pewne 

umiejętności, nie kwalifikując od razu na początku, że ty się nadajesz tylko do tego i do tego, ale 

też, żeby pokazywali różne możliwości a ostatecznie wybór zostawiali uczniom. [przedstawiciel 

organizacji pozarządowej] 
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W szkołach, ich zdaniem, brakuje wypracowania konkretnych umiejętności i praktyki. 

Doradztwo zawodowe w szkołach jest prowadzone schematycznie. 

Najczęściej stosowane materiały poprawiające wiedzę i umiejętności przedstawione są na 

wykresie poniżej. Różnice w różnych typach szkół można zaobserwować na przykładzie dwóch 

najczęściej wykorzystywanych rodzajów – materiałów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) – korzysta z nich 69-70% respondentów z technikum, ZSZ 

and ZSP i tylko 54% z gimnazjum. Podobnie w przypadku materiałów Ochotniczych Hufców 

Pracy – korzysta z nich 69% respondentów z ZSZ, z ZSP 62% i z technikum 60% i tylko 43% z 

gimnazjum. 

 

Wykres 14. 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=320 (Pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi, suma odpowiedzi>100%) 

Wyniki badania jakościowego pokazują, że badani powszechnie korzystają z publikacji 

przygotowanych przez KOWEZiU. Głównym źródłem pozyskiwania pomocy dydaktycznych czy 

materiałów szkoleniowych jest Internet oraz materiały drukowane ja np.: kwartalnik „Doradca 

zawodowy”. Szkoły, które realizują projekty finansowane ze środków zewnętrznych dysponują 

jednocześnie specjalnie przygotowanym programem zajęć, materiałami, które są dostosowane 

do poszczególnych klas i typu szkoły.     

 

1.2.2 Potrzeby szkolnych doradców zawodowych 

Szkolni doradcy zawodowi, uczestniczący w badaniu jakościowym, jednogłośnie wskazują na 

brak odpowiednich (niezbędnych) materiałów i pomocy dydaktycznych. Większość materiałów, 
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jakimi dysponują albo zawiera nieaktualne treści albo jest nieatrakcyjna dla uczniów. Potrzebna 

jest aktualna i rzetelna informacja zwłaszcza na temat rynku pracy:   

Informacje zawarte w prasie, czy w Internecie, czy oferty pracy na różnych portalach 

poświęconych pracy nie zawsze są miarodajne. Brakuje rzetelnych informacji, które pozwalałaby 

zorientować się w rynku pracy, tak aby móc przedstawić je uczniom. [doradca zawodowy, zespół 

szkół zawodowych] 

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

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

no to dostałam obuwnika, (…) raczej myślę, że to wychodzi z mody i żaden z uczniów, z którymi 

rozmawiałam sobie nie wyobraża, żeby miał być szewcem. [Doradca zawodowy/psycholog w 

gimnazjum] 

Pomoce dydaktyczne, jakimi dysponują szkoły są przestarzałe i nieatrakcyjne dla uczniów. Jak 

wynika z wypowiedzi nauczycieli, większość z nich, ze względu na brak środków, materiałów 

dydaktycznych poszukuje w Internecie i korzysta z materiałów przekazywanych bezpłatnie. 

Dotyczy to także testów psychologicznych w stosunku, do których trudno ocenić zarówno ich 

jakość, jak i sposób ich wykorzystania (poprawności i użyteczności wyników).    

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

SZOK w szkole ponadgimnazjalnej] 

…Bo te stare, no to dzieci się śmieją po prostu (…) zupełnie inaczej teraz realia wyglądają, więc 

to się bardzo szybko dezaktualizuje [Doradca w gimnazjum] 

W bardzo dużej mierze poszukuję różnych ciekawych materiałów w Internecie, często korzystam z 

pomocy dydaktycznych wydawanych przez Perspektywy. One są dostępne w szkołach oraz na 

wszystkich targach edukacyjnych, na których bywam. [doradca zawodowy, publiczna poradnia] 

Z drugiej strony, pojawiły się także opinie zewnętrznych doradców zawodowych, które 

wskazują, że szkoły nie zawsze informują o swoich potrzebach inne instytucje zajmujące się 

doradztwem zawodowym.  

Tylko raz w swojej pracy spotkałam się z prośbą ze strony szkoły o dostarczenie im materiałów 

potrzebnych do przeprowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Oczywiście 

przekazaliśmy do szkoły potrzebne materiały. [pracownik publicznej poradni] 

W części szkół, badani doradcy wskazują na bardziej prozaiczne, ale podstawowe kwestie, jak 

brak pomieszczenia do indywidualnych konsultacji z uczniami (dzielenie pomieszczenia z innymi 

nauczycielami czy psychologiem), czy zajęć grupowych (zajęcia prowadzone przez doradców 

zawodowych są uzależniane od dobrej woli innych nauczycieli, którzy udostępnią im nie tylko 

swoje godziny lekcyjne, ale także salę).  

Jedną z częściej wymienianych potrzeb doradców zawodowych jest dostęp do szkoleń czy 

kursów doskonalących umiejętności zawodowe. W ich opinii w ostatnich latach widoczne jest 

ograniczenie oferty szkoleniowej, natomiast ich potrzeby w tym zakresie rosną. Część z 

rozmówców wskazywała, że dopóki powstawały Szkolne Ośrodki Kariery, dopóty istniała bogata 

oferta szkoleniowa. Utrudnieniem jest też to, że duża część szkoleń jest organizowana w 

znacznej odległości od miejsca pracy doradców zawodowych, co czasem powoduje rezygnację z 

udziału w nich.   

Zapotrzebowanie na szkolenia dla doradców zawodowych jest duże. Kto pierwszy się zaloguje, 

wyśle swoje zgłoszenie, to ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniu. Wystarczy, że przez tydzień 

się nie zajrzy na stronę internetową, to już może być po szkoleniu, już może nie być szansy. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 
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Za bardzo tutaj nie wiem, do jakiej instytucji się zwrócić, żeby mi powiedziała, czy ja dobrze 

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

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

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

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

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

Czasem, jak wskazują badani, problem stanowi też jakość prowadzonych 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] 

Analiza wypowiedzi szkolnych doradców zawodowych wskazuje przede wszystkim na brak 

wsparcia zarówno w kwestiach organizacyjnych (brak odpowiednich pomieszczeń do 

prowadzenia zajęć) jak i metodycznych (brak odpowiednich materiałów, pomocy 

dydaktycznych, podstawowego sprzętu komputerowego, ograniczona oferta szkoleniowa). 

Nauczyciele prowadzący szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzą je „na własną 

rękę”. Większość nauczycieli stara się samodzielnie pozyskiwać potrzebne materiały 

dydaktyczne bezpłatnie, najczęściej z Internetu (w tym rozmaite, dostępne testy 

psychologiczne). Oznacza to duże zróżnicowanie jakości tych materiałów oraz brak informacji i 

oceny ich użyteczności i sposobu ich wykorzystania, co może przekładać się na jakość 

prowadzonego doradztwa zawodowego. Wypowiedzi szkolnych doradców wskazują również, 

mimo powszechnej deklaracji rozmówców na temat prowadzenia współpracy z innymi 

podmiotami, że współpraca ta wydaje się powierzchowna i niewystarczająca. Nauczyciele 

wskazują na trudności lub jakość informacji pozyskiwanej z innych instytucji (jak np. PUP), z 

drugiej strony zewnętrzni doradcy zawodowi wskazują na brak informacji ze strony szkolnych 

doradców na temat ich potrzeb. Być może nauczyciele oczekują, o czym mogą świadczyć 

przywołane wypowiedzi, że podobnie jak w przypadku innych przedmiotów, otrzymają 

materiały, a nie będą musieli ich poszukiwać samodzielnie. Jest to kolejny przykład potrzeby 

określenia jasnych zasad, w oparciu o które będzie prowadzone w szkole doradztwo zawodowe. 

 

1.2.3 Znajomość środowiska doradców zawodowych, opinie badanych na temat 

kwalifikacji, umiejętności doradców zawodowych 

Większość badanych osób pełniących funkcję szkolnych doradców zawodowych we wszystkich 

typach badanych szkół nie zna środowiska doradców zawodowych. Ich wiedza ogranicza się do 

pojedynczych osób poznanych podczas szkoleń lub przedstawicieli instytucji zewnętrznych 

świadczących doradztwo zawodowe, z którymi współpracuje szkoła. Wyjątek stanowią doradcy 

zawodowi prowadzący Szkolne Ośrodki Kariery, którzy częściej znają i utrzymują kontakty z 

doradcami zawodowymi z całego kraju. Jeden z badanych doradców prowadzących SzOK ma 

szerokie grono znajomych doradców zawodowych, z którymi wymienia e-maile oraz 

wykorzystuje do tego portale społecznościowe:  

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

się mailem. Teraz założyłam stronę na swoim Facebooku doradców zawodowych, żeby po prostu 
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się jakoś komunikować i wiedzieć, co się dzieje na tym rynku. [Doradca zawodowy w SZOK w 

szkole ponadgimnazjalnej] 

Innym przykładem występowania dobrej współpracy między doradcami zawodowymi są 

gimnazja należące do jednego z badanych powiatów województwa mazowieckiego.  

Współpracujemy ze sobą, dzwonimy, dzielimy się informacjami. Jesteśmy wobec siebie bardzo 

otwarte. Poza tym organizowaliśmy wspólne takie warsztaty szkoleniowe, w ramach których 

zapraszałyśmy przedstawicieli Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP z Warszawy. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Psycholog pracujący w gimnazjum w innym powiecie, do którego obowiązków należy doradztwo 

zawodowe, przyznaje, że utrzymuje stały kontakt z dwoma doradcami zawodowymi. Przekazują 

sobie informacje dotyczące ciekawych szkoleń, materiałów dydaktycznych. Ich kompetencje 

ocenia bardzo wysoko i podkreśla, że jakość ich pracy wynika również z wielkiego 

zaangażowania i pasji do tego, co robią. W jednym z zespołów szkół zawodowych, pracownik 

zajmujący się doradztwem zawodowym przekazał, że jedynym doradcą zawodowym, z którym 

ma kontakt jest pracownik urzędu pracy. Na podstawie rozmów z młodzieżą stwierdza, że jego 

kwalifikacje są oceniane wysoko, a informacje na temat zawodów, predyspozycji i rynku pracy 

są bardzo użyteczne dla uczniów. 

Na ogół badani wskazują na słaby kontakt ze środowiskiem doradców zawodowych, brak 

cyklicznych spotkań, z czym wiążą się ograniczone możliwości wymiany doświadczeń i dobrych 

praktyk.     

Ja nie mam pojęcia czy […] jest oficjalnie w jakiejś szkole w [nazwa miasta – dopisek badacza] 

doradca zawodowy zatrudniony, chociaż na pół czy ćwierć etatu, wydaje mi się, że nie ma, bo ja 

o niczym takim nie słyszałam. [koordynator projektu] 

Na podstawie badania jakościowego można stwierdzić, że doradcy z instytucji zewnętrznych (PPP 

i OHP) znają osoby zajmujące się doradztwem w szkołach, bo najczęściej to te osoby są ich 

rozmówcami w trakcie organizowania wizyt w szkołach, jednak nie znają osób z innych szkół ani 

rozwiązań w tych szkołach stosowanych. Ponadto jak stwierdzono wcześniej, podczas omawiania 

współpracy wewnętrznej, osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w jednej szkole, mogą 

nawzajem wiedzieć o swoim istnieniu (są kolegami z pracy), jednak mogą nie wymieniać się 

nawzajem informacjami o tym co i jak robią, a w innej szkole może istnieć ścisła współpraca 

między nauczycielami. [raport cząstkowy, subregion siedlecki] 

Brak znajomości środowiska doradców zawodowych ze strony szkolnych doradców oznacza też 

brak wiedzy i możliwości dokonania przez nich oceny kwalifikacji czy umiejętności doradców 

zawodowych.  

Zdecydowanie większą wiedzę środowiskową posiadają doradcy zawodowi zewnętrzni. 

Przedstawiciele badanych organizacji, które współpracują lub współpracowały w przeszłości ze 

szkolnymi doradcami czy nauczycielami, pozytywnie oceniają przede wszystkim zaangażowanie 

szkolnych doradców, podkreślając, że często są to pasjonaci. I o ile wszyscy doradcy zewnętrzni 

dostrzegają brak systemowych rozwiązań w tej kwestii, o tyle zasługę realizacji doradztwa 

zawodowego w szkołach przypisują właśnie szkolnym doradcom zawodowym. 

Jednak ogólna ocena kwalifikacji szkolnych doradców zawodowych jest niska. Zdaniem 

zewnętrznych doradców zawodowych, studia podyplomowe przygotowują zbyt teoretycznie, a 

szkolnym doradcom brakuje praktycznych umiejętności. Podkreślają jednocześnie, że brak w 

szkole zajęć nastawionych na wypracowanie praktycznych umiejętności wynika także z braku w 
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szkołach odpowiednich materiałów dydaktycznych, braku zainteresowania ze strony dyrekcji 

szkół nowymi metodami pracy i rozwijaniem doradztwa zawodowego w szkole. 

Najważniejszą umiejętnością doradcy zawodowego, wskazywaną przez szkolnych doradców, są 

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

porozumienia. W pracy doradcy, ich zdaniem, konieczne jest zwrócenie uwagi na grupy 

wiekowe uczniów, ponieważ inaczej należy pracować z uczniami gimnazjum, a inaczej z 

młodzieżą ponadgimnazjalną. Istotna jest również umiejętność poprowadzenia zajęć w taki 

sposób, by były one ciekawe i interesujące. Doradca zawodowy prowadzący zajęcia dla uczniów 

powinien potrafić zmotywować uczestników do aktywności. Doradztwo zawodowe nie może być 

oderwane od rzeczywistości. Ważne jest, aby przekazywana wiedza miała przełożenie na 

praktyczne działanie i była użyteczna. 

Cechy idealnego doradcy w większości pokrywają się z cechami charakterystycznymi dla 

dobrego nauczyciela, są to: otwartość, empatia, dyskrecja, umiejętność nawiązywania 

kontaktów. Jeden z respondentów był zdania, że każdy nauczyciel, z racji swojego 

doświadczenia, ma predyspozycje do tego by być doradcą zawodowym: 

Myślę, że każdy by był w stanie. Jest to przygotowanie pedagogiczne bardzo wszechstronne. […] 

Większość osób, właściwie każdy, to jest po jakimś tam wieloletnim doświadczeniu w pracy 

wychowawczej z klasą, gdzie wiele z tych elementów realizuje. [nauczyciel zajmujący się 

doradztwem zawodowym w gimnazjum] 

Respondenci podkreślali, 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. 

Chociaż tylko jeden respondent wskazał wyraźnie, że zna doradczynię zawodową odznaczając 

się wysokimi kompetencjami, to pojawiały się również głosy wskazujące ogólnie , że zdarzają 

się „dobrzy” szkolni doradcy zawodowi: 

Myślę, że jest wielu bardzo dobrych szkolnych doradców zawodowych, żyjących bardzo mocno 

sprawami dzieci, bo to było widać entuzjazm po prostu opowiadania o tym, co robili, co robią i to 

wszystko było bardzo autentyczne i myślę, że w wielu szkołach jest to naprawdę na odpowiednim, 

wysokim poziomie, rozwijanie tej aktywności. Wiele rzeczy się działo, wiadomo, że tam [na 

szkolenia] przyjeżdżali tacy nauczyciele, którzy tym byli zainteresowani, więc jeśli było tam stu z 

całej Polski, no to (…) wśród tych stu na pewno byli autentyczni, szkolni doradcy zawodowi, bo to 

(…) później się słyszało, że oni jakieś programy robili, że dalej działają bardzo aktywnie, są takie 

TKZ, Tydzień Kariery Zawodowej organizowany, i (…) kilku znajomych (…) bierze w tym udział (…) 

i stawia na głowie całą szkołę w związku z tym, że jest tydzień kariery i to jest dla nich (…) 

priorytetem. Więc ci na pewno, na pewno robią swoje dobrze. [Doradca w gimnazjum publicznym] 

W badaniu pojawiły się także opinie na temat specyfiki pracy doradcy zawodowego i wysokich 

wymagań etycznych i interpersonalnych. 

Ale rzeczywiście tymi doradcami, to muszą być ludzie o wysokiej etyce. […] Na pewno powinna być 

w ogóle przyjazna, mieć taki, wie pani, taki stosunek optymistyczny do życia, [nauczyciel zajmujący 

się doradztwem zawodowym w technikum i ZSZ] 

Część rozmówców (zwłaszcza z subregionu warszawskiego) wskazuje, że środowisko doradców 

zawodowych jest zamknięte i trudno nawiązać współpracę. W opinii jednej z psycholog 

badanego gimnazjum, doradcy zawodowi nie są otwarci na wymianę doświadczeń i współpracę:   
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Mniej więcej 7 lat temu, kiedy zaczynałam pracę w szkole jako doradca zawodowy, podczas 

spotkania zorganizowanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, miałam okazję poznać 

część osób prowadzących doradztwo zawodowe w okolicy. Muszę przyznać, że nie byli oni otwarci 

i chętni do współpracy. To były moje początki w tej branży i akurat wtedy bardzo miałam ochotę 

na nauczenie się czegoś od starszych koleżanek. Odniosłam jednak wrażenie, że nie mają ochoty 

dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami w zakresie doradztwa zawodowego. Miałam poczucie 

dużej niepewności i może nawet niechęci do ujawniania swoich metod pracy. [doradca 

zawodowy, gimnazjum publiczne] 

Na jeszcze inny aspekt dotyczący doradców zawodowych, zwraca uwagę pracownik Mobilnego 

Centrum Informacji Zawodowej OHP. Jego zdaniem znaczna część pracowników szkół, która 

ukończyła studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe nie wykorzystuje zdobytego 

wykształcenia:  

Wydaje mi się, że nauczyciele w pewnym momencie poczuli się trochę oszukani, gdyż wykształcili 

się w zakresie doradztwa zawodowego, obiecano im prowadzenie zajęć z doradztwa w szkołach, a 

potem okazało się, że realizacja tych obietnic nie jest możliwa ze względów finansowych. 

[doradca zawodowy, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP] 

Analiza wypowiedzi szkolnych i zewnętrznych doradców zawodowych wskazuje, że środowisko 

doradców zawodowych z jednej strony jest rozproszone – nie istnieje forum dyskusji, spotkań, 

wymiany doświadczeń, dobrych praktyk między doradcami zawodowymi. Badani doradcy nie 

mają kontaktu z innymi doradcami, nie znają się nawzajem nawet w lokalnym wymiarze. Z 

drugiej strony, część szkolnych doradców zawodowych wskazuje, że środowisko doradców jest 

zamknięte na dzielenie się swoim doświadczeniem, co utrudnia dostęp do wsparcia ze strony 

środowiska i jakiejkolwiek praktycznej wiedzy na temat sposobów realizacji doradztwa 

zawodowego adresowanego do młodzieży. Większą znajomość środowiska widać wśród 

doradców zawodowych, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Wynika to m. in. z 

tego, że ich działania opierają się na tworzeniu materiałów dydaktycznych dla doradców 

zawodowych i organizowaniu szkoleń w tym zakresie (należy zauważyć, że tylko część badanych 

organizacji pozarządowych współpracuje ze szkołami lub ta współpraca została nawiązana 

niedawno. Część z nich zajmuje się doradztwem zawodowym dla dorosłych i w dużej mierze ich 

działalność była kierowana do doradców zawodowych z urzędów pracy). Wyjątek stanowią 

rozmówcy prowadzący SzoK, którzy utrzymują kontakty z wieloma innymi doradcami 

zawodowymi z terenu regionu czy całej Polski. Przykład ten pokazuje, jak ważna jest 

instytucjonalizacja doradztwa zawodowego w szkołach, nadanie szkolnemu doradztwu 

zawodowemu konkretnej, rozpoznawalnej struktury.    
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1.3 Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

 

1.3.1 Potrzeby uczniów 

Badani uczniowie, mimo, iż słyszeli o doradztwie zawodowym, to posiadają niewielką wiedzę w 

tym zakresie. Niska jest też ich świadomość na temat znaczenia doradztwa zawodowego. 

Większość badanych uczniów kojarzy doradztwo zawodowe z wyborem zawodu lub 

poszukiwaniem pracy. Część z badanych odnosiła pojęcie doradztwa zawodowego do  pomocy 

w określeniu predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzane po 

zakończeniu zajęć z doradztwa zawodowego, jak wynika z relacji szkolnych doradców, wskazują 

na to, że dla uczniów doradztwo zawodowe nie jest czymś oczywistym i zrozumianym. 

Uczniowie, zdaniem części doradców zawodowych, nie rozumieją doradztwa. Uczniowie nie 

zawsze identyfikują zajęcia mające na celu poznanie własnych umiejętności, zainteresowań czy 

predyspozycji z doradztwem zawodowym.   

Wiedza uczniów na temat doradztwa zawodowego ma ogólny charakter. Świadczą o tym 

przykładowe odpowiedzi dotyczące tego, czym ich zdaniem jest doradztwo zawodowe:  

Doradztwo zawodowe kojarzy mi się z tym, że jak mamy problem ze znalezieniem pracy, to 

poszukujemy doradcy, który nam pomoże przy doborze tej pracy. [uczeń ostatniej klasy 

gimnazjum] 

Doradztwo zawodowe kojarzy mi się z tym, że przychodzi osoba i po prostu pyta się nas o różne 

rzeczy, sprawdza, jakie mamy predyspozycje do różnych zawodów i później nam mówi, do czego 

pasujemy, do jakiego zawodu. [uczeń ostatniej klasy gimnazjum] 

Nazwę gdzieś słyszałem, ale nic nie wiem na ten temat. Myślę, że jest to jakiś dział, który 

pomaga szukać pracy, na przykład w urzędzie pracy. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

Kojarzy mi się po prostu z pomocą i przygotowaniem, aby znaleźć pracę albo jak się do niej 

przygotować, jak postępować w pracy i tak dalej. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

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

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

[uczeń ostatniej klasy technikum] 

Rzadko pojawiały się wypowiedzi uczniów, które świadczyłyby o tym, że kojarzą oni doradztwo 

zawodowe z konkretnymi zajęciami, w których uczestniczyli (subregion ostrołęcki).  

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

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

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

Tylko część badanych uczniów uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia te 

dotyczyły głównie poznania własnych preferencji i predyspozycji zawodowych. Niewielu uczniów 

deklarowało, że zajęcia z doradztwa zawodowego pomogły im w podjęciu decyzji związanych z 

wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Część z uczniów przyznała, że na zajęciach z doradztwa 

zawodowego szukali jedynie potwierdzenia słuszności dokonanych już wyborów.   

Mimo, iż wskazywali potrzebę uczestnictwa w zajęciach z doradztwa zawodowego, zwłaszcza w 

kontekście wyboru dalszego kierunku rozwoju edukacyjno-zawodowego, to analiza zebranego 

materiału z badania jakościowego wskazuje na to, że większość uczniów decyzje związane z 

wyborem szkoły i zawodu podejmuje bez szczegółowej analizy oferty edukacyjnej i potrzeb 
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regionalnego rynku pracy. Niewielu też badanych uczniów rozważało skorzystanie z pomocy 

doradcy zawodowego.  

Oczekiwania uczniów wobec doradztwa zawodowego związane są ściśle z etapem edukacyjnym, 

na którym obecnie się znajdują. Dlatego też uczniowie wskazują na jego szczególną przydatność 

w ostatnich klasach. I tak w przypadku gimnazjalistów oczekiwania dotyczą w głównej mierze 

udzielenia pomocy przy wyborze szkoły średniej. Część uczniów gimnazjów wskazywała, że 

potrzebna jest im pomoc nie tylko przy wyborze konkretnej szkoły, ale przy zaplanowaniu całej 

ścieżki dalszego kształcenia (subregion ciechanowski). Respondenci zwracali uwagę na brak 

rzetelnej wiedzy na temat konkretnych szkół. Większość uczniów takiej wiedzy poszukuje wśród 

swoich starszych kolegów. Uczniom gimnazjów szczególnie podobają się zajęcia, na których 

mogą się dowiedzieć czegoś o sobie, poznać możliwości dalszego kształcenia. Dużym 

zainteresowaniem gimnazjalistów cieszą się zarówno spotkania z przedstawicielami szkół, 

podczas których prezentowane są oferty edukacyjne szkół, ale także spotkania z 

przedstawicielami różnych zawodów. Zdaniem szkolnych doradców zawodowych, to właśnie 

podczas tych spotkań uczniowie są najbardziej aktywni i zaangażowani. Część z gimnazjalistów 

nie jest jednak zainteresowana doradztwem zawodowym. Przyczyną tego jest m. in. fakt, że 

doradztwo zawodowe jest rozumiane przez nich jako doradzanie w sprawach pracy – a na 

podjęcie pracy mają przecież jeszcze dużo czasu (podobne opinie wyrażają rodzice uczniów 

gimnazjów). Nawet w sprawach wyboru szkoły gimnazjaliści decydują również w ostatniej 

chwili. Natomiast cenią targi szkolne jako przydatne źródło informacji. 

Jeśli chodzi o uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oczekują oni pomocy doradcy zawodowego w 

napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego, dostarczeniu przydatnych informacji na temat 

różnych zawodów, m.in. tego czy dany zawód jest opłacalny i czy jest zapotrzebowanie na 

pracowników z takimi kwalifikacjami. Uczniom potrzebne są także informacje na temat oferty 

szkół wyższych. Poza tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie wzięliby udział w 

spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów zorganizowanych przez doradcę 

zawodowego: 

Chętnie skorzystałabym z pomocy doradcy w zakresie sposobów poszukiwania pracy, poza tym 

chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób można odbyć staż, jakie pisma należy złożyć m.in. To na 

pewno byłoby bardzo przydatne. [uczennica ostatniej klasy technikum] 

Na pewno chciałabym się dowiedzieć wielu rzeczy na temat rynku pracy, na temat poszukiwania 

tej pracy, od czego powinnam zacząć. Poza tym przydałyby mi się informacje jak wypełnić różne 

formularze, chociażby zarejestrowanie się na bezrobociu. Wydaje mi się, że większość nas to 

spotka. [uczennica ostatniej klasy technikum] 

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

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

jakie mają możliwości, po tym jak je ukończyli … (…) No może, co dalej po tej szkole, co mogliby 

mi doradzić. No właśnie (…), coś związanego z pracą, (…) pomóc w poszukiwaniu pracy. 

[Uczennica ostatniej klasy technikum] 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w mniejszym stopniu są natomiast zainteresowani 

zajęciami, które mają pomóc w określaniu ich predyspozycji czy umiejętności.  

Na pewno by nie zaszkodziło, jeżeli czegoś więcej byśmy się o sobie dowiedzieli, no to byłoby 

dobrze, ale wydaje mi się, że jesteśmy już na takim etapie, że każdy z nas wie co potrafi, co chce 

robić. [uczennica ostatniej klasy technikum] 
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Badani uczniowie szkół zawodowych wskazywali, że na obecnym etapie nie potrzebują pomocy 

doradcy zawodowego, ponieważ już wybrali zawód. Pojawiły się jednak też takie opinie, że 

pomoc doradcy zawodowego mogłaby być przydatna, jeśli dotyczyłaby praktycznych informacji 

związanych z rynkiem pracy, takich jak sposoby poszukiwania pracy, zakładanie własnej firmy, 

itd.    

Doradca zawodowy mógłby pomóc osobom, które chcą założyć własną firmę, otrzymać 

dofinansowanie z Unii Europejskiej na rozwój własnej działalności gospodarczej. O, właśnie coś 

takiego by się przydało. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

Jakie szkoły są, że można iść tu, tam i że są (…) dokształcające kursy, czy coś w tym stylu, licea 

takie dwuletnie dla dorosłych czy technika zaoczne, pani Ania nam mówiła. A też rozmawialiśmy o 

tym jak po prostu własną firmę założyć, dokumenty, po prostu jak to przebiega założenie własnej 

firmy ze strony tych dokumentów, też film o tym oglądaliśmy. [Uczennica szkoły zawodowej] 

Realizować chyba siebie, jak, jak najbardziej żeby komuś pasował zawód, że rano się budzi i idzie 

do pracy z myślą, że będzie fajnie a nie, bo ja muszę. [Uczennica szkoły zawodowej].  

Jakbym wybierał szkołę na początku, to bym wolał, jakby ktoś mi doradził. Wytłumaczył, który 

zawód lepiej wybrać [uczeń pierwszej klasy ZSZ] 

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

To też by mi się przydało, naprawdę. No, bo tak szczerze mówiąc, no to rozmowa kwalifikacyjna, 

to nawet nie wiem, na czym to polega, a CV tym bardziej, imię, nazwisko, coś tam trzeba 

napisać, datę urodzenia, coś tam, coś tam, jaką tam szkołę się skończyło, co się robiło i staż, no 

to tyle wiem. To też by mi się przydało. [uczeń ostatniej klasy ZSZ] 

Uczniowie, wszystkich badanych typów szkół, którzy uczestniczyli w zajęciach z doradztwa 

zawodowego, oceniają je przede wszystkim pod kątem ich przydatności, jakości i atrakcyjności. 

Zależy jeszcze od tej osoby, która by to prowadziła, jakby ciekawie, no to bym mógł chodzić, ale 

jak ktoś by był taki, że tylko na odwal to mówił, to nie za bardzo. [Uczeń gimnazjum].  

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najwyżej oceniają zajęcia z doradztwa zawodowego, 

podczas których mają możliwość uzyskania pożytecznych i praktycznych informacji z punktu 

widzenia kandydata do pracy albo z punktu widzenia potencjalnego właściciela firmy. Kilku 

uczniów, z którymi przeprowadzono rozmowy indywidualne podkreśla, że jest zainteresowana 

założeniem własnej działalności gospodarczej po skończeniu szkoły. Uczniowie oceniają zajęcia 

z doradztwa zawodowego również pod względem ich atrakcyjności. Im więcej form 

multimedialnych, innowacyjnych narzędzi wykorzystujących Internet, tym wyższa ocena zajęć. 

Kolejnym kryterium oceny zajęć doradztwa zawodowego, ważnym dla uczniów, jest forma 

prowadzenia zajęć. Jeden z uczniów gimnazjum zwraca uwagę, że lubi, kiedy zajęcia 

prowadzone są w formie warsztatów, dyskusji albo zabawy. Natomiast uczennica jednego z 

techników stwierdziła, że najwyżej ocenia te zajęcia z doradztwa zawodowego, które polegają 

na organizowaniu spotkań z przedstawicielami zawodów. 

Podzielone są wśród nich zdania także w kwestii najodpowiedniejszej formy zajęć. Część 

uczniów wskazuje na zajęcia grupowe, jako ciekawsze i dające możliwość dyskusji, poznania 

opinii i planów kolegów, część natomiast wskazuje na zajęcia indywidualne ze względu na 

możliwość nawiązania lepszego kontaktu z prowadzącym zajęcia oraz pogłębienia 

interesującego ich zagadnienia.    
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Z kolei według gimnazjalistów, potrzebna jest wiedza o tym, w jaki sposób zaplanować kolejne 

etapy realizacji swoich planów edukacyjnych. Jak to ujął jeden z uczniów gimnazjum: Jak się za 

to zabrać wszystko. 

Uczniowie wszystkich badanych typów szkół wskazywali na potrzebę spotkań z 

przedstawicielami różnych zawodów czy absolwentami szkół wyższych. Analiza wypowiedzi 

uczniów wskazuje, że potrzebne są przykłady ilustrujące różne sposoby realizacji 

planów, osiągania zaplanowanych celów.  

Żeby ktoś z takim doświadczeniem przychodził i po prostu pokazywał to od początku i mówił po 

prostu, rozwijał to, po szkole jak się rozwijał, od czego zaczynał. [uczeń gimnazjum]    

Można przypuszczać, że potrzeba wzoru, odwołania się do czyjegoś, znanego doświadczenia, o 

którym mówią uczniowie, jest ważną przesłanką, dla której uczniowie odwołują się do 

doświadczeń zawodowych osób z najbliższej rodziny. Doświadczenie zawodowe przekazane 

przez najbliższych lub starszych kolegów pozwala dostrzec rzeczywiste możliwości pracy i 

rozwoju w danym zawodzie.  

Należy zaznaczyć, że nawet, jeśli zajęcia z doradztwa zawodowego nie wiążą się bezpośrednio z 

decyzją jaką podejmują uczniowie, to poszerzają one horyzonty uczniów, ich wiedzę, 

utwierdzają w podjętych już decyzjach, pozwalają na głębsze poznanie samego siebie i 

podejmowanie decyzji w bardziej świadomy sposób.  

Warto podkreślić rolę doradztwa zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych (na co 

wskazywała też cześć doradców zawodowych). Niestety doradztwo jest często pomijane w tym 

typie szkół. Poza tym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych podkreślają, że wiele 

przydatnych informacji uzyskują na przedmiocie Podstawy zawodu. Najlepszą formą zajęć, 

zdaniem uczniów szkół zawodowych, byłyby spotkania indywidualne, na których można byłoby 

uzyskać informacje przydatne w konkretnej sytuacji życiowej. 

Część uczniów wskazywała, że zajęcia z doradztwa prowadzone w szkołach powinny się również 

odbywać bez udziału nauczycieli, gdyż uczniowie czują się przy nich bardziej spięci i pod presją 

(jest to opinia także niektórych szkolnych i zewnętrznych doradców). W opinii jednego z 

badanych uczniów (subregion radomski) doradztwo zawodowe w ogóle nie powinno być 

prowadzone w szkołach: 

Takie porady też są potrzebne, ale uważam, że to nie powinno się odbywać w szkołach, no, bo w 

szkołach to jednak uczniowie są znudzeni takim czymś i każdy tylko, że tak powiem chodzi i na 

odwal się, żeby posłuchać i wyjść stamtąd jak najszybciej. [Uczeń szkoły zawodowej] 

Uczniowie na ogół wolą sami coś przygotowywać niż słuchać nauczyciela – wykład uważają za 

mało interesujący. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najbardziej zadowoleni są z udziału w 

stażach, praktykach lub projektach oferowanych przez szkołę, ponieważ kursy te dają im 

certyfikaty i/lub wiedzę np. na temat zarządzania i organizacji firm, form opodatkowania itd. 

 

1.3.2 Czynniki wpływające na wybory uczniów 

Analiza wypowiedzi zarówno uczniów, rodziców jak i doradców zawodowych pozwala stwierdzić, 

że wśród najważniejszych czynników, które mają decydujące znaczenia dla 

dokonywanych wyborów edukacyjnych i zawodowych, uczniów wszystkich typów 
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szkół, są przede wszystkim zainteresowania uczniów oraz opinia rodziców i 

kolegów.  

Wybór szkoły czy zawodu często jest podyktowany tym, czym zajmują się rodzice lub 

rodzeństwo. Uczniowie wybierają ten sam kierunek, ponieważ znają już te zawody.  

A co zadecydowało o wyborze tego zawodu? 

-Nie wiem. Może dlatego, że tata też samochodami się zajmuje. No to i ja. W jego ślady 

poszedłem. [uczeń zasadniczej szkoły zawodowej]  

Akurat mój starszy brat ma firmę hydrauliczną, więc wiem, na czym ta praca polega. Po 

skończeniu zawodówki mam zamiar uczyć się tego zawodu w technikum uzupełniającym, a 

jednocześnie pracować u mojego brata. [uczeń ostatniej klasy zasadniczej szkoły zawodowej] 

Chcę w tym warsztacie z wujkiem pracować. Raczej nie chcę się uczyć już dłużej. Ja tak się wolę 

z praktyki uczyć bardziej. Od starszych mechaników, z komputera, bo teraz dużo rzeczy jest w 

internecie i też dużo komputerów w warsztacie jest. Można się po prostu uczyć, a tak do szkoły to 

raczej nie. [uczeń zasadniczej szkoły zawodowej] 

Uczniowie uzasadniają swoje wybory możliwością późniejszego zatrudnienia, co oznacza, iż 

interesują się sytuacją na rynku pracy: 

To, że zawsze chciałam być kosmetyczką i na samym początku bałam się w liceum, mogłam sobie 

nie poradzić, ale skończę to i potem kosmetyczka, więc tak bardzo mi się wydaje, że to tak 

połączyć kosmetyczka i fryzjerka, chyba taki zawód mi się wydaje jest przyszłością. [uczennica 

zasadniczej szkoły zawodowej] 

Ja myślę, że ten kierunek, ten nasz, gastronomia, to ma po tym wiele możliwości, co nie? No, bo 

można na kelnera, nawet na weselach robili i jakaś restauracja może być. To jest zawsze robota. 

Nawet na kasie. No gdziekolwiek, byle z żywnością była związane. To tego jest, to jest dość 

ważne i sporo tego jest. Nawet i w codziennym życiu się przydaje. No duże jest zapotrzebowanie 

na ten… No jedzenie zawsze będzie potrzebne. (…) Nie, ja to już wiedziałam tak w połowie 

trzeciej gimnazjum, żeby iść na taki lepszy kierunek z większymi możliwościami. I dojazd dobry, 

blisko. [uczennica technikum] 

Właśnie lokalizacja szkoły jest niemniej istotna dla uczniów. Odległość do szkoły  może być 

ważna ze względu na trudną sytuację finansową rodziny oraz uciążliwość codziennych dojazdów 

do szkoły.  

Chciałabym uczyć się w liceum ogólnokształcącym w Piasecznie, słyszałam, że ma dobry poziom, 

a przede wszystkim jest blisko. Znam sporo osób, które poszły do szkoły średniej do Warszawy i 

później narzekały na kiepskie dojazdy i czas, który codziennie tracą. [uczeń ostatniej klasy 

gimnazjum] 

Zainteresowała mnie architektura krajobrazu, więc po gimnazjum szukałam w Internecie takich 

szkół. Znalazłam też kilka szkół w Warszawie, ale porównując różne rankingi szkół i opinie na ich 

temat, oraz koszty dojazdów wybrałam technikum w Radzyminie. [uczennica pierwszej klasy 

technikum] 

Psycholog, prowadzący doradztwo zawodowe w gimnazjum publicznym wskazuje, że część 

uczniów wybiera daną szkołę tylko dlatego, że wybrała ją koleżanka czy kolega. Młodzież lubi 

dokonywać wyborów wspólnie z innymi. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, wśród istotnych 

czynników wyboru szkoły, wymieniali także wymagania edukacyjne stawiane przez szkołę 

(poziom nauczania, łatwość zdania matury) oraz perspektywę zatrudnienia.  
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Szkolni doradcy zawodowi potwierdzają wypowiedzi uczniów i wskazują na duże zróżnicowanie 

czynników wpływających na decyzje uczniów, ale także na samą gotowość uczniów do 

dokonywania tych wyborów:  

Znaczy zadając pytania i patrząc na ich odpowiedzi, że są jeszcze w ogóle niesprecyzowani, tak, 

jeżeli jeszcze w ogóle nie wiedzą. Przyszli, dlatego, że nie dostali się do innej szkoły albo, na 

przykład, że tu mają blisko, bo, jest u nas dużo osób dojeżdżających i na przykład, nasza szkoła 

jest tak położona, że jak się wysiądzie z PKS-u, no to już jesteśmy blisko, już nie muszą nigdzie 

jakby tam dalej dojeżdżać, no to też, to są różne czynniki, że wybierają tą szkołę. [doradca 

zawodowy szkoła ponadgimnazjalna subregion ostrołęcki] 

Tam było kilka osób, które widzą się w tym zawodzie, bo tam akurat był kierunek technikum 

obsługi turystycznej, kierunek jest, więc oni jakby chcą dalej pracować i też wiedzą, na przykład, 

gdzie mogą pracować. To też jest takie dobre, że już niektórzy wiedzą, że po tej szkole mogą iść 

tam dalej, no, ale to mówię, to są takie znikome osoby, które już jakby są ukierunkowane od 

początku. [doradca zawodowy szkołą ponadgimnazjalna subregion ostrołęcki] 

Młode pokolenie przy podejmowaniu decyzji w znacznym stopniu ulega naciskom i wpływom 

zewnętrznym, a głównym kryterium wyboru konkretnego zawodu jest jego opłacalność. 

[psycholog, gimnazjum niepubliczne, subregion warszawski] 

W przypadku rodziców, najczęściej wymienianymi czynnikami są możliwości intelektualne ucznia 

(szansa poradzenia sobie ucznia w danej szkole), perspektywa zatrudnienia (pewność zawodu, 

po którym będzie łatwiej znaleźć pracę) oraz lokalizacja szkoły.  

 

1.4 Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Większość rodziców, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, słyszała o doradztwie 

zawodowym prowadzonym w szkole swoich dzieci, ale nie potrafi podać szczegółów na ten 

temat. Większość rodziców uczestniczących w badaniu nie miała też bezpośredniego kontaktu 

ze szkolnymi doradcami zawodowymi. Ci, którzy taki kontakt mieli, najczęściej zetknęli się z 

pracownikiem poradni psychologiczno – pedagogicznej, który diagnozował lub udzielał pomocy 

ich dziecku.  

Jak wynika z wypowiedzi doradców zawodowych, ale także analizy wypowiedzi rodziców, część 

z rodziców nie dostrzega znaczenia poradnictwa zawodowego. Dlatego też, zdaniem doradców 

zawodowych (zarówno szkolnych jak i zewnętrznych), szkoła powinna uświadamiać rodzicom 

wagę właściwego i świadomego wyboru ścieżki i kształcenia przez ich dzieci: 

Mam poczucie, że rodzice nie są świadomi jak ważną decyzję muszą podjąć uczniowie w 

momencie, kiedy kończą gimnazjum. Wydaje mi się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z 

konsekwencji złego wyboru, zarówno szkoły, jak i profilu klasy w liceum ogólnokształcącym. 

Przykładowo, jeśli ktoś wybierze klasę humanistyczną, a za parę lat zdecyduje, że woli studiować 

na politechnice, to potem może mieć problemy ze zdaniem egzaminu z matematyki na poziomie 

rozszerzonym. [psycholog, gimnazjum publiczne, subregion warszawski] 

Na przykład, jak pytam się młodzieży szczególnie w pierwszych klasach, czy rodzice uczestniczyli 

podczas wyboru szkoły średniej, czy podpowiadali ci, czy razem rozmawialiście na temat, jaką 

szkołę wybrać to w większości mówią, że nie. Jak się pytam, dlaczego nie, no to odpowiadają też 

tak różnie, ale generalnie też padają pytania, że rodzic też nie wie, co dalej, jak podpowiedzieć, 

gdzie, na jakie iść, do jakiej szkoły iść. Czyli też sami nie wiedzą jakby tak, taka, może, dlatego, 

że też obserwują, no to, co się dzieje z pracą i sami poszukują. Większość tych rodziców też nie 

pracuje. [doradca zawodowy szkoła ponadgimnazjalna subregion ostrołęcki] 
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Wiem też, że nieraz wpisuje się jako przygotowanie do tego zawodu tylko działania związane z 

zapoznaniem, z zawodem, a to jest mało. I tu jest ważne by nauczyciele, rodzice i dzieci 

zrozumieli, że tak naprawdę przygotowanie, zapoznanie z zawodem to jest tylko kawałek. Bardzo 

ważne jest przygotowanie dziecka w zakresie rozpoznawania własnych umiejętności i później ich 

kształtowanie i wykorzystanie. [doradca zawodowy organizacja pozarządowa] 

W opinii doradców zawodowych, rodzice na ogół nie wykazują zainteresowania doradztwem 

zawodowym. Wpisuje się to w szerszy, ich zdaniem, brak zainteresowania szkołą w ogóle, a 

doradztwo zawodowe traktowane jest najczęściej zarówno przez rodziców, jak uczniów jako 

dodatkowy obowiązek. Część doradców zauważa także, że rodzice często czują się bezradni, nie 

mają wpływu na decyzje podejmowane przez ich dzieci. To dodatkowo obniża ich 

zainteresowanie zajęciami z doradztwa zawodowego.       

Ja powiem tak, rodzice nie zawsze chcą się kontaktować ze szkołą, nawet, jeżeli są trudności 

wychowawcze. A jeżeli mieliby się kontaktować ze szkołą tylko i wyłącznie dla doradztwa, ja 

myślę, że, obawiam się, że mogłoby się okazać, że a to czasu im brakuje, bo ja na ogół jestem w 

godzinach, kiedy oni są w pracy. I jest ich ciężko zmobilizować do współpracy, jeżeli są naprawdę 

trudności takie wychowawcze, czy edukacyjne. A jeśli chodzi o doradztwo, to tak raczej z 

przymrużeniem oka myślę, że przez rodziców może być traktowane [Doradca zawodowy 

gimnazjum] 

Spotykałam się, bo chciałam tych rodziców jakoś zachęcić, żeby ci uczniowie chodzili, wiadomo, 

bo jak ustaliliśmy te formy pomocy dla uczniów i ustalone było to doradztwo, więc ci rodzice 

przychodzili, a ja próbowałam jakoś zachęcić, żeby ci uczniowie mimo wszystko, mimo że nie 

chcą, żeby chodzili, no wiadomo, że to jest dodatkowa godzina dla nich tygodniowo, ale rodzice 

to oni też ręce rozkładają, bo mówią, co oni będą… Oni też wpływu nie mają. Jak dzieciak powie, 

że nie, to jak oni go zmuszą, żeby na dodatkowe zajęcia chodził? Tak że mówię, no niby rodzice 

chęć wykazywali, no, ale wpływu na te dzieci zbytniego nie mają. [doradca zawodowy technikum 

subregion ciechanowski] 

Po prostu jest tak, małe zainteresowanie bardzo wśród rodziców, tym, co się dzieje w szkole i… 

Stąd nie przychodzą. (…) Powiem tak, że część rodziców jest dojeżdżających i naprawdę, jeśli 

mamy zebrania, jeśli jest zebranie w technikum, na przykład drugie klasy szesnastoosobowe, 

przychodzi czasami pięciu rodziców. Po prostu rodzice twierdzą, że tak, albo pracują, pomimo, że 

zebrania są o szesnastej, nawet o siedemnastej, albo po prostu nie są zainteresowani swoimi 

dziećmi. Tak czasami otwarcie mówią, prawda? Tak że mamy… Jeśli chodzi o zebranie z 

rodzicami, to mamy naprawdę ogromny problem, bo rzadko kiedy jest frekwencja pięćdziesiąt 

procent. [psycholog technikum subregion ciechanowski] 

Należy jednak pamiętać, że w znacznej większości szkół uczestniczących w badaniu, nie 

adresuje się do rodziców informacji związanych z prowadzonym w szkole doradztwem 

zawodowym i jego znaczeniem dla właściwego wyboru ścieżki zawodowej i dalszego 

kształcenia. Obraz rysowany przez doradców zawodowych jest jednak niepełny. Wskazują oni 

tych rodziców, którzy nie są zainteresowani doradztwem, nie mając jednocześnie wiedzy o tym, 

jak duża grupa rodziców możliwość zainteresowałaby się tym tematem, gdyby go z nimi 

poruszono. Większość rodziców uczestniczących w badaniu nie miała wcześniej możliwości 

kontaktu z doradcą zawodowym, tym samym doradztwo zawodowe postrzegane jest przez nich 

najczęściej jedynie w kontekście poszukiwania pracy i kojarzy się z urzędem pracy, a nie ze 

szkołą.    

Część badanych rodziców dostrzega korzyści i potrzebę kontaktu z doradcą zawodowym:  

Uważam, że popełniliśmy błąd, że nie skorzystaliśmy z pomocy doradcy zawodowego przy 

wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. W tej chwili bym do tego wszystkiego podeszła inaczej. 
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Myślę, że rzeczywiście rodzice powinni korzystać z doradztwa zawodowego. Jednak wspólnie 

można dzieckiem jakoś pokierować. Rodzic może podpowiedzieć czym się uczeń interesuje. 

Zawsze jest takie spojrzenie z innej strony. [rodzic ucznia pierwszej klasy ZSZ, subregion 

warszawski] 

Dla rodziców jak najbardziej też powinno być. Ja bym chętnie skorzystała. To wręcz wskazane, 

żeby rodzice wiedzieli więcej o rynku pracy, dla siebie nawet, ale żeby lepiej dzieciom doradzić to 

też. [rodzic technikum subregion radomski] 

Czasami jest ciężko wybrać dobrą szkołę. Po prostu czasami jest tak, że, no nie wiadomo, a 

szczególnie chyba u dziewczyn, bo tam chłopak to tam jeszcze… [rodzic zasadnicza szkoła 

zawodowa subregion radomski] 

Rola rodziców, jak pokazuje jeden z raportów cząstkowych (subregion ciechanowski), jest 

szczególnie dostrzegana w szkołach, w których działa wewnętrzny system doradztwa 

zawodowego. W tych szkołach włącza się rodziców w działania doradcze.  

Doradcy zawodowi wyrazili także pogląd, że rola rodziców jest ważniejsza w przypadku 

gimnazjów, ponieważ rodzice mają większy wpływ na decyzje podejmowane przez ich dzieci niż 

w przypadku starszej młodzieży. Należy zaznaczyć jednak, że wpływ rodziców należy rozumieć 

jako rozmowy przeprowadzane z dziećmi, dyskusje oraz akceptację ze strony rodziców 

samodzielnie dokonywanych wyborów przez ich dzieci. Prawie wszyscy badani uczniowie 

deklarowali, że rodzice znają ich dalsze plany edukacyjno-zawodowe, akceptują je, choć 

przyznają, że pomysł  i decyzja o tym, w jakim dalej pójść kierunku była ich samodzielną 

decyzją.    

Analiza przeprowadzonych wywiadów zarówno z rodzicami jak i uczniami pozwala stwierdzić, iż 

nawet, jeśli rodzice posiadają niewielką wiedzę na temat szkolnego doradztwa zawodowego, to 

w większości przypadków, uczestniczą w wyborach edukacyjnych swoich dzieci, znają ich 

zainteresowania, plany, marzenia i wspólnie z dziećmi je omawiają.        
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1.5 Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym, w tym 

współpraca z pracodawcami 

 

1.5.1 Zakres i forma współpracy 

63% respondentów ze szkół, gdzie pracuje więcej niż jeden doradca, współpracuje ze szkołami 

z tego samego powiatu w zakresie organizacji i wsparcia działań w obszarze doradztwa. 

Współpraca ta jest wyższa niż przeciętnie w ZSZ (76%) i niższa niż średnia w ZSP (50%). 

Subregion ostrołęcki (83%) i płocki (73%) współpracują znacznie częściej w obrębie powiatu, a 

współpraca w subregionie siedleckim (29%) czy ciechanowskim (46%) jest znacznie słabsza. 

Współpraca prawie zawsze dotyczy wymiany informacji (92%) i organizacji zajęć i spotkań 

(85%). 

80% wszystkich szkół w województwie mazowieckim współpracuje z innymi instytucjami 

zajmującymi sie doradztwem zawodowym. Technika i ZSZ współpracują jeszcze częściej - 

odpowiednio 90% i 85% z nich. 

W większości szkół ponad jedna trzecia osób współpracuje z Młodzieżowymi Centrami Kariery 

OHP (41%) i Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej OHP (37%). Tak jak w przypadku 

całkowitej współpracy, odsetek ten jest wyższy wśród technikum i ZSZ, gdzie ponad połowa 

(54-55%) współpracuje z pierwszą z ww. instytucji i prawie połowa z drugą z nich. Technikum 

również odstaje pozytywnie w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi (31%) i 

Szkolnymi Ośrodkami Kariery (24%). 



Rola doradztwa zawodowego 

 

45 

Wykres 15. Z kim współpracuje szkoła w celu realizacji działań doradczych na rzecz uczniów? 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Formy współpracy są zazwyczaj podobne. 85% lub więcej szkół wymienia informacje z każdą z 

instytucji współpracy i większość szkół organizuje spotkania, szkolenia i warsztaty wraz z innymi 

instytucjami. Wspólne działania organizowane są częściej z centrami informacji (84%) i 

centrami kariery (79%), natomiast rzadziej z organizacjami pozarządowymi (73%) i Szkolnymi 

Ośrodkami Kariery (61%). 

Współpraca ze wszystkimi instytucjami jest ogólnie oceniana jako bardzo dobra, zaledwie w 

kilku odpowiedziach współpracę oceniono jaką złą. Wykres pokazujący średnią ocenę każdej 

instytucji podkreśla niewielkie różnice pomiędzy nimi, ponieważ średnia ocena na skali od 1 do 5 

waha się między 4.14 (dla poradni psychologiczno-pedagogicznych) i 4.24 (dla Młodzieżowych 

Centrów Kariery OHP). 
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Wykres 16. Ocena współpracy 

  
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 

Jeżeli podzielić wyniki średniej oceny instytucji według różnych typów szkół (jak na wykresie 

poniżej), liczebność próby w niektórych grupach wynosi od 3 do 10 szkół, dlatego wyniki 

powinny być traktowane z dużą ostrożnością, ale wskazują one jednak pewne różnice. 

Przykładowo, respondenci z technikum i ZSZ zazwyczaj oceniają swoją współpracę z prawie 

wszystkimi instytucjami lepiej niż przedstawiciele innych typów szkół. 
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Wykres 17. Średnia ocena współpracy  

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

45% wszystkich szkół współpracuje z pracodawcami w realizacji programu edukacyjno-

zawodowego doradztwa. Istnieją jednak znaczne różnice w odniesieniu do gimnazjów, które 
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Wykres 18.Współpraca doradców zawodowych z pracodawcami w realizacji programu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w różnych typach szkół  

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Subregiony województwa mazowieckiego różnią się także w zakresie współpracy z 

pracodawcami – tylko 32% w subregionie siedleckim i 36% w warszawskim współpracuje z 

sektorem gospodarczym, podczas gdy większość szkół podejmuje takie działania w subregionie 

ostrołęckim (75%) i radomskim (73%). Jednak niski wynik subregionów siedleckiego i 

warszawskiego wynika przede wszystkim z niskiego wyniku w tym zakresie gimnazjów z tych 

subregionów, co pokazuje poniższy wykres. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w subregionie 

siedleckim współpracują bowiem z pracodawcami. 
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Wykres 19. Współpraca doradców zawodowych z pracodawcami w realizacji programu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego w różnych typach szkół w podziale na subregiony 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 

Widać zdecydowane tendencje do większej współpracy z pracodawcami wśród szkół 

ponadgimnazjalnych niż w gimnazjach. Różnice między subregionami również, mimo różnych 

wielkości podprób (z uwagi na różnicę w ilości szkół), są widoczne. Gimnazja w subregionach 

takich jak ostrołęcki, radomski czy ciechanowski współpracują znacząco częściej niż w 

warszawskim czy siedleckim. Różnice między subregionami (ogółem) podanymi na wykresie 

powyżej są istotne statystyczne. 

Spośród tych, którzy współpracują z pracodawcami, większość wymienia jako formę współpracy 
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angażują się w organizowanie praktyk zawodowych (poniżej 5%). Tu również różnice są istotne 

statystycznie. 

Jakość tej współpracy jest również bardzo dobrze oceniana - 55% respondentów deklaruje, że 

jest bardzo dobra, 37% uważa ją za dobrą i tylko jedna osoba ocenia ją jako złą. Daje to 

wartość średnią 4.45 (na skali do 5). Ocena wśród różnych typów szkół jest bardzo podobna z 

wahaniami między 4.4 (ZSP) a 4.5 (ZSZ). 

Średnio, każda szkoła nawiązała współpracę w zakresie działań doradczych z 13 pracodawcami. 

Średnia jest skrzywiona w górę (mediana wynosi dziewięciu pracodawców) przez 10% 

najintensywniej współpracujących szkół - z ponad 25 pracodawcami (każda). Wykres poniżej 

wyraźnie wskazuje, iż gimnazja nie tylko znacznie rzadziej współpracują z pracodawcami, ale 

kiedy już to robią, mają z reguły znacznie mniej partnerów współpracy (7) niż w innych typach 

szkół. 

 

Wykres 20. Średnia liczba pracodawców, z którymi współpracuje szkoła według różnych typów szkół 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Tylko 15% respondentów zauważa jakieś utrudnienia we współpracy szkół z pracodawcami 

(43% respondentów z ZSP, 15% z ZSZ i technikum i 13% gimnazjum). Zauważają oni, że 

współpraca ta nie układa się z uwagi na brak czasu ze strony szkoły oraz brak zainteresowania 

oraz motywacji ze strony pracodawców. 

Badanie jakościowe pokazuje, że wszystkie typy badanych szkół najczęściej współpracują z 

Ochotniczymi Hufcami Pracy (Młodzieżowymi Centrami Kariery i Mobilnymi Centrami Informacji 

Zawodowej) i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Współpraca szkół z doradcami 

zawodowymi OHP dotyczy głównie prowadzenia testów predyspozycji, organizacji spotkań, 

szkoleń i wymiany informacji. Z obydwoma podmiotami współpraca, zdaniem szkolnych 

doradców zawodowych układa się bardzo dobrze, choć w przypadku poradni jedynie w 

marginalnym stopniu dotyczy doradztwa zawodowego. Jak pokazuje analiza raportów 

cząstkowych ze wszystkich subregionów, obszarem współpracy z poradniami jest głównie 

pomoc specjalistyczna dotycząca problemów uczniów w nauce, problemów wychowawczych lub 

uczniów z różnego rodzaju schorzeniami. W przypadku jednego z miast na prawach powiatu, 

organ prowadzący podjął jednak odmienną decyzję odnoszącą się do roli poradni 

psychologiczno-pedagogicznych i zadanie to powierzył wyłącznie doradcom z miejskiej poradni, 

zdejmując tym samym ten obowiązek z dyrekcji gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 
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Doradca z PPP obarczony tymi obowiązkami krytykuje tę decyzję ze względu na braki kadrowe 

w poradni w tym obszarze: 

To my organizacji nie wymyślamy tylko Wydział Edukacji i mamy tutaj Wydział Edukacji w 

Urzędzie Miasta i to u nas taką uchwałę Rada Miasta podjęła kilka lat temu, że doradztwo 

zawodowe w szkołach realizują doradcy zawodowi zatrudnieni w poradni psychologiczno-

pedagogicznej. To było w tym momencie, kiedy szkoły dostały zadanie doradztwa zawodowego. 

(…) 

I mówię to się zaczęło wtedy, bo kiedyś poradnia miała jakby to zadanie takie statutowe to wtedy 

tak naprawdę to wyglądało tak, że no ja pracowałam z czterema szkołami, dwoma 

podstawówkami, z dwoma liceami i to było tak na miarę moich możliwości, nie czułam się 

przeciążona i właśnie, także jakiś tam komfort pracy był. Potem, jak to zadanie dostały szkoły to 

my, ja byłam, był jeden etat, wtedy do poradni jakby dodano drugi etat, utworzono w poradni 

drugi etat i wysłano nas do wszystkich szkół. 

(…) 

Ale to takie w bardzo małej ilości godzin, bo po prostu po godzinie, po dwie i tak, jak… 

Na miesiąc, czy… 

- Nie, w ogóle w całym semestrze… My z poradni jesteśmy w każdej szkole, wejść raz w ciągu 

pobytu ucznia w szkole. [doradca z PPP] 

Większość badanych szkół – w większym stopniu dotyczy to szkół ponadgimnazjalnych – 

współpracuje z doradcami zawodowymi urzędów pracy i pracodawcami. Wspólnie z 

pracodawcami szkoły organizują praktyki, staże, ale także wycieczki zawodoznawcze. 

Przedstawiciele urzędów pracy przekazują uczniom, najczęściej w formie prelekcji, informacje 

na temat rynku pracy. Część szkół organizuje uczniom wyjścia do urzędów pracy. W dwóch 

subregionach (płockim i radomskim) współpraca z doradcami zawodowymi urzędów pracy 

oceniona została negatywnie lub jako niesatysfakcjonująca.  

W przypadku jednego z subregionów (płockiego) analiza przeprowadzonych wywiadów nie 

potwierdza wyników badania ilościowego. Większość badanych szkół z tego subregionu nie 

podejmowała współpracy z instytucjami zewnętrznymi. 

Zmiana przepisów i zobowiązanie szkół do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego, jak wynika z analizy całego materiału empirycznego, w konsekwencji 

doprowadziły do ograniczenia poradnictwa zawodowego prowadzonego przez poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne. Poradnie są wymieniane przez doradców zawodowych jako 

jedna z instytucji, z którymi szkoły blisko współpracują. Jednakże, jak wskazują szkolni doradcy, 

główny nurt współpracy nie jest związany z doradztwem zawodowym, ale specjalistyczną 

diagnostyką i pomocą w problemach uczniów z nauką i uczniów ze schorzeniami. Opinie 

badanych pracowników poradni potwierdzają, iż w ostatnich latach poradnictwa zawodowego w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych udziela się 8-10 uczniom w skali roku. 

Wiem, że w szkołach są doradcy zawodowi, są również szkolne ośrodki kariery, więc uczniowie 

nie mają potrzeby poszukiwania pomocy w zakresie wyboru szkoły i zawodu poza szkołą. Pracując 

zarówno w niepublicznej, jak i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, widzę, że nie ma 

znaczenia to, że usługi są płatne czy bezpłatne. Bez względu na rodzaj poradni bardzo mało 

uczniów korzysta z porad dotyczących doradztwa zawodowego. W zupełności wystarczy im to, co 

szkoła oferuje. [psycholog, niepubliczna PPP] 
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Jak wynika z badań jakościowych, nieliczni uczniowie wiedzą o możliwości skorzystania z porad 

doradcy zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku uczniów, którzy 

skorzystali z pomocy poradni, chodziło głównie o problemy w nauce (w subregionie 

warszawskim na dziesięciu uczniów uczestniczących w badaniu, dwie uczennice miały kontakt z 

doradcą zawodowym pracującym w poradni, w subregionie płockim jedna uczennica skorzystała 

z pomocy poradni oraz jeden uczeń z subregionu ostrołęckiego).   

W opinii rozmówców, rozwiązaniem problemu powszechności, dostępności, ale i jakości 

doradztwa zawodowego w szkołach jest międzyinstytucjonalna, systemowa współpraca, 

opracowanie szkolnych programów doradztwa zawodowego dla młodzieży, które byłyby 

odrębnym integralnym obszarem działania szkoły, poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy 

Ochotniczymi Hufcami Pracy, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, powiatowymi 

urzędami pracy w celu poszukiwania konkretnych rozwiązań czy form pomocy ze strony 

instytucji zewnętrznych, tworzenia systemu dostępności specjalistów z tych instytucji i 

powszechności prowadzenia poradnictwa zawodowego, wykorzystującego potencjał 

wymienionych instytucji.  

Mniej jest podmiotowości, takiego… Podmiotowości nawet być nie może, jeżeli do poradni czeka 

się dwa miesiące, czy trzy miesiące, więc tu jak możemy mówić, że jak chcę pójść i dowiedzieć 

się, znaczy chcę porozmawiać ze specjalistą w sprawie swojej przyszłości zawodowej mam czekać 

trzy miesiące. Więc jest nadal to poradnictwo szkołocentryczne, czyli wszystko przebiega 

instytucjonalnie: poradnia - szkoła. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Najlepsi w Polsce są doradcy zawodowi, to jest z wykształceniem psychologicznym w tym, w 

poradniach, którzy mają za sobą tradycje, bo to jest… Mówimy o roku pięćdziesiątym ósmym. Od 

tego czasu te poradnie gromadziły wiedzę i budowały swój system, dzieliły się doświadczeniami, 

więc tak myślę, że jest to starannie wykształcona kadra i do poradni bym, poradni mogę mówić 

tylko pięknie, zwłaszcza, że najlepiej pomagają według mnie młodzieży z grup dyspanseryjnych, 

czyli z wadami fizycznymi, schorzeniami, bo to jest… I to mogą robić. Natomiast, jeżeli pracuje 

dwóch doradców, na przykład w S. w poradni dwie panie pracują i mają całe S., to jak słyszę od 

nich, słuchaj ja mogę tylko dwa razy być w szkole. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Przedstawiciel jednej z organizacji pozarządowej zajmującej się doradztwem zawodowym, 

przytaczając przykład systemu francuskiego, proponuje wspieranie instytucji i kadry świadczącej 

doradztwo zawodowe poprzez praktyki i staże absolwentów psychologii czy pedagogiki w 

instytucjach zajmujących się doradztwem zawodowym. W tym widzi m. in. rolę urzędów pracy.   

Może jakieś stworzyć możliwości przyjmowania na staż absolwentów psychologii, pedagogiki, 

socjologii, którzy by ukończyli studia podyplomowe i mogliby wspierać poradnie w tej pracy, skoro 

tam, jak mówię na przykładzie S., że te dwie dziewczyny, te dwie doradczynie nie dają rady, to 

mogliby przyjąć stażystów (…) [w systemie francuskim] Stanowiska sekretariatu w tych 

instytucjach poradnictwa wypełniają (…) absolwenci, którzy są przyuczani do pracy, że lepiej 

niech się przyuczą do pracy, wykonują takie powiedziałbym prostsze sprawy w tych instytucjach, 

niż żeby im płacić zasiłek dla bezrobotnych. Więc tutaj może taki projekt dla województwa byłby 

dobry, żeby stworzyć warunki zwiększenia kadry poprzez staże (…) to Wojewódzki Urząd Pracy 

mógłby też zaproponować. [przedstawiciel organizacji pozarządowej]  

Jego zdaniem jednym z problemów instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym (a 

zwłaszcza poradni psychologiczno-pedagogicznych) jest brak wystarczającej liczby doradców 

zawodowych, co przekłada się na powszechność i jakość prowadzonych przez nich zajęć. 

Instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym potrzebują wsparcia kadrowego. Ten obszar, 

zdaniem rozmówcy, szczególnie wymaga współpracy z innymi instytucjami jak np. PUP, które 
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mają możliwość refundowania praktyk i staży absolwentów zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne. 

 

1.5.2 Bariery we współpracy z instytucjami zewnętrznymi 

Główną barierą współpracy z innymi instytucjami jest brak środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel – 52% wszystkich szkół wymienia ten problem. Brak takich instytucji 

w swoim regionie dostrzega jako problem co czwarta szkoła (25%). Są to zdaniem 

respondentów dwie główne bariery we współpracy. 

 

Wykres 21. Co utrudnia lub uniemożliwia współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działania 

doradcze na rzecz uczniów i młodzieży? 

 
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446 

Wyżej opisane problemy są wymieniane w podobnych proporcjach wśród różnych typów szkół z 

niewielkimi różnicami. Na przykład 50-56% respondentów w każdym typie szkół narzeka na 

trudności finansowe. Nie ma żadnego spośród ZSZ i ZSP, gdzie twierdzono by, że nie ma 

potrzeby współpracy, natomiast takiego zdania jest 4 % respondentów z gimnazjów. Brak czasu 

jest też innym problem wymienianym prawie wyłącznie wśród respondentów gimnazjów (11% 

odpowiedzi badanych). Ponadprzeciętnie, bo 20% respondentów z techników uważa, że nie 

doświadczają problemów we współpracy z innymi instytucjami. 

Analiza przeprowadzonych wywiadów pokazuje, że badani doradcy nie dostrzegają generalnie 

szczególnych barier utrudniających współpracę szkół z instytucjami zewnętrznymi. Zasadniczym 

problemem dla szkół są ograniczone środki finansowe, np. na pokrycie kosztów spotkań z 

zapraszanymi gośćmi takimi jak przedstawiciele innych zawodów.   

Nauczyciele w szkole zajmujący się doradztwem zawodowym, jak i zewnętrzni doradcy 

zawodowi obawiają się, że nowa podstawa programowa usztywni czas pracy nauczycieli i 
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ograniczy elastyczność decyzji, na co przeznaczyć poszczególne godziny lekcyjne. Może to 

utrudnić, zdaniem jednego z respondentów z subregionu radomskiego, „oddawanie” godzin 

doradcom zewnętrznym prowadzącym zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego (subregion 

radomski). 

W tym roku pojawiły się takie może pierwsze… nie są to jakieś takie bariery ciężkie, natomiast, no 

weszła Karta Nauczyciela4 w szkołach, w związku z tym nauczyciel jest rozliczany z każdej godziny, 

jest teraz takie po prostu utrudnienie, którą lekcję, który nauczyciel może oddać doradcy 

zawodowemu (…). [Pracownik OHP] 

 

1.6 Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

 

Respondenci badania zostali poproszeni o dokonanie oceny skuteczności i jakości prowadzonego 

w szkole doradztwa zawodowego. 

70% wszystkich szkół ocenia skuteczność doradztwa zawodowego jako bardzo dobrą albo 

dobrą, 4% ocenia ją jako złą. Średnia ocena skuteczności to 3.8 z 5. Są tylko niewielkie różnice 

w odpowiedziach respondentów z różnych typów szkół, a różnica ta mieści się w zakresie 

między 3.6 a 3.9. 

 

Wykres 22. Skuteczność doradztwa zawodowego i średnia ocena według różnych typów szkół 

  
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446  

Ogólna ocena jakości działań doradczych oceniana jest jako bardzo dobra albo dobra przez trzy 

czwarte wszystkich szkół (77%) i tylko 2% ocenia ją jako złą. Średnia ocena jakości jest też 

wyższa w porównaniu do średniej skuteczności działań doradczych i wynosi 4.05. Średnie ocena 

w rozbiciu na różne typy szkół również mieści się w wąskim zakresie od 3.8 do 4.1, jednakże 

respondenci z technikum ponownie ocenili ją nieco niżej niż respondenci z innych typów szkół. 

 

                                                
4 Respondent ma na myśli nowelizację Karty Nauczyciela. 
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Wykres 23. Ogólna ocena jakości działań doradczych i średnia ocena według różnych typów szkół 

  
Źródło: Badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=446. 

Jeśli chodzi o oceny skuteczności i jakości doradztwa zawodowego w sześciu mazowieckich 

subregionach, respondenci z ciechanowskiego i płockiego udzielili bardziej negatywnych 

odpowiedzi (3.6 i 3.7 w odniesieniu do oceny skuteczności oraz 3.7 i 3.95 w odniesieniu do 

oceny jakości), podczas gdy respondenci w radomskim, ostrołęckim i siedleckim bardziej 

pozytywnie oceniali te cechy doradztwa w swoim subregionie (4-4.1 na skali oceny skuteczności 

oraz 4.25-4.4 na skali oceny jakości). 

Wyniki badania jakościowego pokazują nieco odmienne oceny skuteczności i jakości 

prowadzonego w szkołach doradztwa zawodowego. 

Przede wszystkim rozmówcy, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, mieli trudności w 

ocenie skuteczności prowadzonych zajęć i na ogół nie byli w stanie sformułować takiej oceny. W 

ich opinii brakuje narzędzi potrzebnych do oceny skuteczności zajęć doradczych, ale wpływ na 

brak oceny ma przede wszystkim niedługi czas prowadzenia doradztwa zawodowego w 

większości badanych szkół.  

Na ile jest skuteczny? No proszę Pana, no ciężko mi to ocenić, powiem szczerze. No, bo jak, 

mówię ja pierwszy rok, no w sumie dopiero trzeci miesiąc to doradztwo zawodowe mam. Do tej 

pory, miałam tylko w klasach kończących te zajęcia. To ja później tak nie miałam styczności z 

uczniami, żeby potwierdzić na ile te zajęcia im się przydały. Czy pod wpływem tych zajęć zmienili 

jakiś swój tok myślenia czy mieli jakieś marzenia o tej pracy, a może przez te zajęcia coś im (się 

zmieniło), coś zrozumieli : „Może jednak nie to, może coś innego zrobię”. Ja po prostu z tymi 

uczniami kończącymi nie mam styczności, więc nie mogę tego zweryfikować na ile te zajęcia im 

dały też taką możliwość może wyboru czy ukierunkowały ich inaczej. [doradca zawodowy w 

technikum] 

Doradcy zawodowi potrafią powiedzieć wiele na temat skuteczności swoich działań, również 

dlatego, że nie posiadają wiedzy na temat dalszych losów swoich uczniów ze względu na brak 

monitorowania losów absolwentów szkoły. W badaniu w pojedynczych przypadkach pojawiły się 

informacje o prowadzonym przez szkołę monitoringu losów absolwentów albo przynajmniej o 

takich planach.  
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Analiza materiału zebranego w trakcie badań jakościowych wskazuje także, odmiennie niż w 

przypadku badań ilościowych, negatywną ocenę jakości zajęć doradztwa zawodowego 

prowadzonego w szkołach. Negatywne oceny doradztwa zawodowego wyrażane są częściej 

przez doradców zewnętrznych. Główne powody to: fikcyjność systemu, brak funduszy, 

doraźność prowadzonych zajęć, niewystarczające przygotowanie szkolnych doradców 

zawodowych, biurokracja, brak wytycznych dotyczących organizacji doradztwa zawodowego w 

szkołach. Pokazują to poniższe cytaty z wypowiedzi respondentów: 

Z przepisów wynika, że w każdej szkole powinien być nauczyciel, który jest doradcą zawodowym 

bądź przynajmniej formalnie pełni rolę doradcy zawodowego. Nie wszyscy dyrektorzy o tym 

wiedzą, a nawet jak wiedzą i wyznaczają takiego nauczyciela, to on często nie ma żadnych 

kwalifikacji. Na tyle, że jest zapisane w papierach, że ten nauczyciel pełni tą funkcję, no i to tyle. 

Choć ja rozumiem szkoły. Po prostu szkoły nie mają na to zwyczajnie pieniędzy, bo samorządy nie 

są skłonne dokładać pieniędzy na doradztwo zawodowe. No i na tym polega problem. W związku 

z tym, to jest robione od przypadku do przypadku, prawda. Szkoły by chciały, żeby to na przykład 

w gimnazjach, żeby to poradnia za nich załatwiała. No tam, gdzie możemy, wchodzimy, ale nie 

możemy objąć rok rocznie wszystkich gimnazjów i wszystkich dzieciaków w gimnazjach tego typu 

pomocą. To jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. [Przedstawiciel PPP] 

Może gdyby tak za te pieniądze zatrudnić doradcę zawodowego, to może by się to tak rozbujało 

wszystko? Bo teraz to jest tak, że nauczyciele są mało tym zainteresowani, bo zazwyczaj robią 

coś innego, czymś innym się muszą zajmować i to doradztwo jest tylko dodatkowo. Ja nie chcę 

powiedzieć, że źle robią … (…) tylko, że nie mają odpowiedniego przygotowania, no więc… robią 

ile mogą. My możemy dać materiały, ale oni często nie są zainteresowani. [Przedstawiciel PPP] 

Tak naprawdę nauczyciele nie mają, po pierwsze, kiedy tego robić, bo papierologia wszędzie, w 

szkołach wszędzie. Jest ważne to, co się napisze, a dużo mniej ważne to, co się efektywnie zrobi. 

Nauczyciele są obłożeni. [doradca z poradni] 

System szkolny jest zły, bo jest nastawiony na produkt. Nauczyciele są czasem bezradni, za dużo 

jest biurokracji. Nauczyciele wypełniają jakieś kwity, a dzieci są zostawione same sobie. A poza 

tym, nawet jak my coś nauczycielom proponujemy, to … oni czasem nie są zainteresowani, bo 

tego wszystkiego już jest tak dużo … ludzie są zmęczeni tymi projektami. [Przedstawiciel NGO] 

W opinii wszystkich badanych, łączenie funkcji psychologa lub pedagoga szkolnego i szkolnego 

doradcy zawodowego nie zapewnia odpowiedniej jakości zajęć z doradztwa. Łączenie tych 

funkcji, powoduje, zdaniem rozmówców, że czas jest dzielony nierówno na niekorzyść zajęć z 

doradztwa zawodowego.  

Pytani w badaniu CAPI o skuteczność doradztwa zawodowego szkołach, prawie jedna 

trzecia badanych wskazała, że sposobem jej podniesienia będzie wprowadzenie dodatkowych 

godzin na zajęcia z doradztwa. Stosunkowo często badani wskazywali również na utworzenie 

etatu doradcy zawodowego, zwiększenie intensywności dotychczas prowadzonych zajęć z 

doradztwa oraz instytucjonalizacja doradztwa w szkole poprzez wprowadzenie do planu lekcji 

godzin z doradztwa. Osobom zaangażowanym w proces doradztwa w szkole brakuje 

zatem zapewnionej ciągłości i systematyczności działań doradczych w szkole. 
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Wykres 24. Sposoby podnoszenia skuteczności realizowanych działań doradczych 

 
Źródło: badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=345 (nie uwzględniono braków danych); pytanie wielokrotnych 

odpowiedzi; odpowiedzi udzielali respondenci, którzy ocenili skuteczność prowadzonego doradztwa jako co najwyżej 

dobrą. 

Według prawie jednej trzeciej respondentów – podobnie jak w przypadku zwiększania 

skuteczności działań doradczych – poprawa jakości nastąpi wraz ze zwiększeniem liczby 

godzin przeznaczonych na działania doradcze oraz zatrudnieniem wykwalifikowanego doradcy 
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zawodowego. Osobom zaangażowanym w szkole w działania doradcze brakuje również dostępu 

do materiałów metodycznych oraz dydaktycznych z zakresu doradztwa, co w opinii odpowiednio 

13 i 12% badanych polepszyłoby jakość prowadzonych działań. Dodatkowo, względnie wysoki 

odsetek badanych (8%) zwrócił również uwagę na konieczność zwiększenia nakładów 

finansowych na doradztwo w szkołach. 
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Wykres 25.  Sposoby podnoszenia jakości realizowanych działań doradczych 

 
Źródło: badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=284 (nie uwzględniono braków danych); pytanie wielokrotnych 

odpowiedzi; odpowiedzi udzielali respondenci, którzy ocenili jakość prowadzonego doradztwa jako co najwyżej dobrą. 
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W badaniu jakościowym, wymieniając warunki niezbędne do zapewnienia jakości doradztwa 

zawodowego w szkołach, część badanych doradców zawodowych wyraża wątpliwość czy każda 

szkoła powinna zatrudniać doradcę zawodowego. Jednym z rozwiązań, w ich opinii bardziej 

realnym i skutecznym, może być zatrudnianie jednego doradcy zawodowego dla kilku szkół – 

będzie to sprzyjało bardziej przemyślanemu zaplanowaniu zajęć w każdej szkole. Jednocześnie 

warto podkreślić, że taką rolę – tj. jednego doradcy zawodowego obsługującego kilka szkół – 

pełnią doradcy z poradni psychologiczno-pedagogicznych, jednak ze względu na ich niewielką 

liczbę, system ten nie jest skuteczny. Poniższe cytaty odzwierciedlają opinie większości 

badanych na temat sposobu poprawienia jakości doradztwa zawodowego 

prowadzonego w szkołach.  

Powinno się przede wszystkim przewidzieć, zagwarantować odpowiednią ilość godzin doradztwa 

zawodowego w szkołach. To jest pierwsza rzecz. To znaczy włożenie tego w ramach obowiązki 

pedagoga, psychologa, czy jeszcze nie wiem, innego nauczyciela, bo akurat skończył studia 

podyplomowe, mija się z celem. Powinny być zagwarantowane godziny na zajęcia z doradztwa 

zawodowego. Po drugie ludzie, którzy będą się tym zajmować powinni być odpowiednio 

przygotowani. Być może to nie muszą być doradcy zawodowi po ukończonych studiach z 

doradztwa zawodowego, podyplomowych na przykład, ale odpowiednio przeszkoleni, czyli 

dopuszczam pedagoga, który przeszedł odpowiednie kursy, czy jakby podstawy choćby doradztwa 

takiego dla dzieci, czy młodzieży posiada. Natomiast warunek, że muszą być odpowiednio 

przygotowani. To przygotowanie łączy się z kolejnym warunkiem, że powinny znaleźć się środki 

na to, żeby rzeczywiście tych ludzi wysłać na kurs (…) który będzie ich jakoś tam przygotowywał 

do pracy z dziećmi i młodzieżą. I jeszcze jedna rzecz, ja nie wiem, czy etat to jest dobre 

rozwiązanie. Czy godziny takie w ramach etatu w szkole. Być może doradca zawodowy, który ma 

pod opieką kilka szkół, albo niekoniecznie ma w zasadzie umowę o pracę tylko umowę cywilno-

prawnej, gdzie ma godziny zlecone i jest. Odpowiada za pewien cykl zajęć. Na przykład w ciągu 

roku z doradztwa zawodowego w szkołach, czyli raczej na takie sensowne zaplanowanie zajęć w 

szkołach, które się będzie wiązało z jakimiś, też ze współpracą dłuższą niż krótszą ze 

specjalistami, czyli z doradcami zawodowymi, bo mówię to nie zawsze musi być pedagog. 

[przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Pomysł na to, żeby doradca był w każdej szkole jest dobry, ale drogi i przez to nierealny. 

Są przecież poradnie, tam są wykształceni doradcy. To powinno być raczej tak, że dzieci ze szkoły 

kierowane [są] do poradni, lub jeden doradca na kilka szkół. A ponadto nauczyciele na każdym 

przedmiocie powinni przekazywać informacje o zawodach. No ale wszystko zależy właśnie od 

chęci i możliwości nauczycieli. A systemowo to nie jest rozwiązane. To, że teraz niby jest doradca 

zawodowy w każdej szkole to się nie sprawdzi, bo tego nie ma kto robić. No ale nie może być 

doradca raz na zawsze wyedukowany, to musi być jakiś mechanizm obligujący aktualizację 

wiedzy, żeby śledzili aktualne trendy na rynku pracy. No albo może lepiej jest wpuszczać osoby z 

zewnątrz, które śledzą rynek pracy. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Część doradców zewnętrznych wskazuje także, że zanim wprowadzono w szkołach doradztwo 

zawodowe, obowiązkowe były zajęcia z przedsiębiorczości, które też nie przyniosły, ich 

zdaniem, oczekiwanych efektów. Zajęcia z doradztwa zawodowego, zdaniem rozmówców, są 

traktowane marginalnie, jako „drugiej kategorii”. Czas organizacji zajęć z doradztwa też nie jest 

fortunny – zajęcia powinny odbywać się nie tylko w ostatniej klasie, kiedy jest już za późno. 

Trudno też ustalić ile godzin powinno być przeznaczonych na poradnictwo zawodowe, o czym 

świadczy zróżnicowanie przyjmowanych rozwiązań w badanych szkołach. Zdaniem jednego z 

doradców zewnętrznych, sensowne byłoby planowanie godzin w perspektywie semestru, a nie 

tygodnia, jak dzieje się powszechnie. Pozwoliłoby to na elastyczne rozwiązania i dostosowanie 

doradztwa zawodowego, jego czasu, form, metod do potrzeb uczniów.  
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Badani wskazywali na kilka rozwiązań, w jaki sposób powinien być zbudowany system 

szkolnego doradztwa zawodowego.   

Jedni proponują potraktowanie doradztwa zawodowego jako nowego przedmiotu, jednak nie 

jest to zdanie podzielane przez wszystkich, inni doradcy są bowiem zdania, że wprowadzanie 

obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego przyniosłoby odwrotny do oczekiwanego efekt 

zwłaszcza w gimnazjach, w których program nauczania jest bardzo przeciążony i wprowadzanie 

kolejnej godziny lekcyjnej nie jest dobrym pomysłem. Poza tym pojawia się obawa, że 

obowiązkowe zajęcia nie są już tak ciekawe dla uczniów. Trzecia grupa wskazuje, że system 

doradztwa zawodowego w szkołach nie jest w pełni zrozumiały dla uczniów i ich rodziców – ani 

rodzice ani uczniowie nie dostrzegają w pełni potrzeby zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

Ich zdaniem, na początek potrzeba przede wszystkim uświadomienia, informacji na temat 

doradztwa i jego roli.   

Ci, którzy widzieliby doradztwo zawodowe jako zajęcia obowiązkowe argumentują, że 

pomogłoby to zwiększyć instytucjonalizację problematyki doradztwa zawodowego w szkołach. 

Pojawiają się też pomysły wskazujące, że wystarczy lepiej wykorzystać przerwy między 

zajęciami, tzw. „okienka”, wskazując, że bardzo wiele zależy od organizacji pracy w szkole. 

Nawet bez uwzględnienia doradztwa zawodowego jako przedmiotu obowiązkowego, można 

prowadzić skuteczne poradnictwo zawodowe:  

To, co my bronimy chociażby przez ten pakiet, tak, to jest to, żeby wykorzystać wszystkie 

godziny, właśnie te dyrektorskie, dyrektora szkoły, wykorzystać te „karciane” tak zwane godziny, 

które gdzieś tam powstały w międzyczasie, no i wykorzystać okienka, które w każdej szkole, w 

każdej istnieją, że tak powiem, powszechnie, tak? Dzięki takim innowacjom, jak Librus, ja mam 

dwójkę dzieci w gimnazjum i liceum, ja widzę, jak wchodzę do nich na siatkę. Nigdy sobie z tego 

nie zdawałem sprawy, ale tam jest tak fajnie zrobione, że jest miesiąc i są pokazane, kiedy są 

jakieś zmiany. Dzisiaj okienko, bo nie ma fizyki, a jutro nie ma polonistki. Natomiast następne 

dwa tygodnie ja widzę, że to moje dziecko ma nagle sześć okienek w ciągu dwóch tygodni, tak? 

Ale żeby sześć lekcji, już można zrealizować. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Pojawiają się także i takie opinie, że zamiast tworzenia w każdej szkole stanowiska doradcy 

zawodowego, skuteczniejsze byłoby zbudowanie systemu doradztwa zawodowe w oparciu o 

współpracę między nauczycielami. Rolą doradcy zawodowego powinna być jedynie koordynacja 

działań. Chodzi o to, aby cała odpowiedzialność i organizacja doradztwa zawodowego nie 

opierała się na jednej, wyznaczonej do tego zadania osobie. Treści związane z poradnictwem 

zawodowym stanowiłyby element wiedzy różnych przedmiotów.   

Zdaniem większości badanych doradców zawodowych, w szkołach są prowadzone zajęcia z 

zakresu doradztwa zawodowego, ale nie ma systemu doradztwa zawodowego. W ich 

opinii, system doradztwa zawodowego prowadzony w szkołach istnieje tylko w teorii. Szkoły 

zostały zobowiązane na podstawie przepisów rozporządzeń, do wprowadzenia doradztwa 

zawodowego do szkół, ale brakuje narzędzi i środków finansowych. Respondenci zwracają 

uwagę na to, że szkoły nie są dobrze przygotowane do realizacji tego obowiązku, ale starają się 

go realizować według własnych, indywidualnych przekonań i możliwości. Pośrednio świadczy o 

tym również słaba znajomość środowiska doradców zawodowych, a tym samym brak wymiany 

doświadczeń. Każda szkoła próbuje wypracować własny system pracy i uczy się na 

własnych błędach. Z drugiej strony kompetencje doradców zawodowych, pracujących w 

szkołach są na ogół oceniane bardzo dobrze przez przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy 

czy poradni pedagogiczno-psychologicznych. Brakuje rozwiązań systemowych, wsparcia 
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instytucjonalnego. Analiza materiału wskazuje, że mimo ustawowych zapisów, doradztwo 

zawodowe w szkołach jest organizowane na zasadzie „oddolnej inicjatywy”. 

Znaczy, że jako systemu to go nie ma. Znaczy są poszczególni doradcy, którzy są po pierwsze, 

którym się chce, po drugie, jeśli rzeczywiście są dobrze, jeśli są przygotowani to jest drugi 

warunek, że doradztwo w szkole będzie istniało. Po trzecie musi być dyrektor świadomy roli 

doradztwa i tego, że nie da się tego załatwić poprzez doraźne jakieś tam rozwiązania, czy zlecanie 

zajęć nieprzygotowanym pracownikom. Dla mnie systemowego rozwiązania w zakresie doradztwa 

zawodowego w szkołach w tej chwili nie ma. (…) Zdarza się, że jeśli istnieją dobre przykłady 

doradztwa, to raczej one wynikają z tego, że jest, doradca zawodowy z wykształcenia, czy z 

prawdziwego zdarzenia, który jest praktykiem, który jest zapaleńcem, który robi to doradztwo, bo 

widzi też jego sens i w tym kierunku też ciągnie, ale to jest raczej, jeśli mam jakieś pozytywne 

przykłady, to raczej nie tyle szkoły, co samych doradców zawodowych szkolnych, którzy w taki 

sposób działają. Myślę, że cały system funkcjonuje słabo i źle. Jako system. [przedstawiciel 

organizacji pozarządowej] 

Badani podkreślają, że jeżeli są dobre przykłady, to raczej świadczą nie tyle o szkołach, co o 

samych doradcach zawodowych, ich zaangażowaniu i samodzielnie podejmowanych działaniach 

na rzecz uczniów.   

Mam oczywiście kontakt ze szkołami, myślę, że w wielu szkołach zależy to przede wszystkim od 

zaangażowania, dobrej woli nauczyciela. A ja widzę po naszych programach, jak mogą być nawet 

różnie realizowane, jak może być różny poziom zaangażowania. Wiem, jakie mogą być efekty. 

Wiem też, że nie raz wpisuje się, jako przygotowanie do tego zawodu, tylko działania związane z 

zapoznaniem z zawodem, a to jest mało. I tu jest ważne, by nauczyciele i rodzice i dzieci 

zrozumieli, że tak naprawdę przygotowanie, zapoznanie z zawodem, to jest tylko kawałek. Bardzo 

ważne jest przygotowanie dziecka w zakresie rozpoznania własnych umiejętności i później ich 

kształtowanie i wykorzystanie. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Można odnieść wrażenie, że doradztwo zawodowe prowadzone w obecnym kształcie w dużej 

mierze wiąże się z przekazywaniem informacji, a nie z realną pomocą w podjęciu decyzji, co do 

ścieżki zawodowej. Większość szkolnych doradców zawodowych mówi głównie o dostarczaniu 

informacji lub diagnozowaniu – umiejętności, zainteresowań - ale nie o działaniach, które mają 

przynieść realny pożądany efekt w postaci lepszego poznania samego siebie i dokonania 

świadomej decyzji odnośnie przyszłości zawodowej. Dlatego też często jako przeszkoda jest 

wskazywana mentalność uczniów (a także rodziców), ich brak zaangażowania, zainteresowania, 

pesymizm uczniów. Traktowane jest to jako przeszkoda, a nie pole zmian, pole podejmowanych 

działań. Można przypuszczać, że pesymizm uczniów co do przyszłości zawodowej nie jest 

ukształtowany przez doświadczenie, ale opinię środowiska, którą można zmieniać poprzez 

zajęcia z doradztwa zawodowego. Wskazane uprzednio bariery, ale także tak wąsko zakreślone 

cele doradztwa (informowanie) wskazują, że podejmowane działania mogą okazać się 

nieskuteczne.  

Jeżeli spojrzeć na doradztwo zawodowe szerzej – jako pomoc w zmienianiu czy kształtowaniu 

sposobu patrzenia na świat, rozumienia czym jest praca, jej roli i miejsce w życiu człowieka – to 

tak zdefiniowane doradztwo wykracza znacznie poza prelekcję na temat aktualnej struktury 

rynku pracy. Wiele zależy od tego, jak zostanie zdefiniowany cel doradztwa zawodowego w 

szkole, czym ono ma być. Zdania są podzielone. Część doradców zewnętrznych, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym, wskazują, że doradztwo 

zawodowe to coś więcej niż informowanie o rynku pracy – łączy się z rozwojem emocjonalnym, 

psychospołecznym, czego w szkołach brakuje. Potwierdza to doświadczenie doradców 

zawodowych (zatrudnionych w badanych organizacjach pozarządowych) pracujących z młodymi 
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osobami bezrobotnymi. W ich opinii, im nie tyle potrzebna jest informacja o rynku pracy, ile 

wypracowanie konkretnych umiejętności odnalezienia się na rynku pracy, odpowiedniej postawy 

i nastawienia. Nie tylko znalezienia pracy, ile jej utrzymania. 

Badani doradcy zewnętrzni wskazują jednak, że ani dyrektorzy szkół, ani nauczyciele nie 

stawiają takich pytań. Cele szkoły definiują głównie w kategoriach przygotowania młodzieży do 

zdania matury, a nie przygotowania do życia w społeczeństwie 

Ostatnio a propos rankingu (…) szkół ponadgimnazjalnych wypowiadało się tam iluś dyrektorów 

liceów i ja bardzo uważnie tego słuchałam, co oni mówili, co jest misją naszej szkoły i każdy jak 

jeden mąż mówił: misją mojej szkoły jest przygotowanie ucznia do matury. Nie do życia, nie do 

zawodu, nie do przyszłego rozwoju, takiego odnalezienia się na rynku, misją jest przygotowanie 

ucznia do matury. I to jest ich i na pewno oni to czują (…) Tu nie ma miejsca na doradztwo 

zawodowe, nie ma miejsca na takie rzeczy. [przedstawiciel organizacji pozarządowej] 

Część doradców zawodowych ocenia (zarówno zewnętrznych jak i szkolnych), że poradnictwo 

zawodowe, w praktyce wypada znacznie gorzej – porównując stan obecny i okres sprzed 10 lat. 

Dotyczy to także działania instytucji zewnętrznych wobec szkoły, jak np.: poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, które w związku z tym, że doradztwo zawodowe ma być 

prowadzone w szkole przez doradcę, redukują swoją działalność w tym obszarze.  

Na początku jak były poradnie wychowawczo-zawodowe, to jak było dziesięciu pracowników, to 

pięciu zajmowało się poradnictwem wychowawczym, a pięciu zawodowym. A teraz jak jest 

dziesięciu pracowników, to może jeden lub dwóch zajmuje się poradnictwem zawodowym, czyli 

inne problemy, z którymi ma do czynienia głównie szkoła, bo nadal mamy, uważam, poradnictwo 

szkołocentryczne. Szkoła kieruje do poradni, szkoła prosi i tak dalej. (…) Do szkoły trafia doradca, 

wykonuje swoją pracę, to znaczy albo przekazuje informacje, albo robi takie badania, 

powiedziałbym badania życzeń zawodowych, z czego się dowiaduje mniej więcej, jakie zawody są 

powiedzmy te przyszłości, cenione przez młodzież, w których chciałaby pracować w przyszłości i 

później przygotowuje ewentualną odpowiedź na te pytania na następnym spotkaniu, albo część 

wydobywa, część osób, które nie wiedzą, jaki zawód wybrać, nie są zdecydowane no i w 

pierwszej kolejności ustala w poradni terminy badań dzieci z wadami fizycznymi i schorzeniami. 

[przedstawiciel organizacji pozarządowych] 

Rzecz dotyczy także środków finansowych, wyznaczonych priorytetów (wagi doradztwa 

zawodowego) i dbałości władz o realizację tego celu. Jak wynika z badań, obecnie brakuje 

grantów, środków finansowych na doradztwo zawodowe. Okazuje się, że dyrektywy wskazują 

cele, które nie są realizowane nie tylko na poziomie samorządowym, ale na poziomie tych, 

którzy wyznaczają te cele.  

Podsumowując można powiedzieć, że w praktyce doradztwo zawodowe prowadzone w szkołach 

ma charakter „oddolnej inicjatywy”. Z jednej strony doradztwo zawodowe zostało uregulowane 

prawnie, ale ze względu na brak wytycznych określających, w jaki sposób powinno być ono 

prowadzone, przez kogo, każda szkoła wprowadza doradztwo zawodowe na „własną rękę”, 

ucząc się na własnym doświadczeniu, błędach, pozyskanych materiałach. Wypowiedzi badanych 

nie wskazują na istnienie systemu wsparcia dla szkół czy konkretnie doradców zawodowych.   

W wypowiedziach respondentów pojawiły się jednak opinie, że w szkołach dzieje się coraz 

więcej w obszarze doradztwa zawodowego, przytaczając m. in. przykłady lokalnych rozwiązań i 

aktywności szkół: 

We Wrocławiu sprofilowano, w samym mieście Wrocław, sprofilowano poradnie … Utworzono 

nowy Ośrodek Poradnictwa Zawodowego, stworzony z kilkunastu doradców, którzy zajmują się 

wyłącznie poradnictwem i to podobno przynosi efekty. A z najlepszych ośrodków spoza naszego 
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województwa, to wymieniłbym Centrum Informacji Zawodowej Doskonalenia Nauczycieli w 

Wałbrzychu, które swego czasu zostało… Przejęło pewne metody pracy francuskiej i swego czasu 

zostało bardzo dobrze wyposażone i ono zajmuje się wyłącznie poradnictwem zawodowym, ale 

jeszcze ma jak gdyby drugą płaszczyznę, która to chyba wzmacnia, bo doskonali nauczycieli, więc 

jest taką marką dla nauczycieli, uznaną (…)… Mają sukcesy, dużo zrobili. Natomiast w naszym 

województwie, to ja chciałem powiedzieć, że jest coś. Nie wiem czy teraz jeszcze jest, ale była 

tak zwana Radomska Szkoła Poradnictwa w Radomiu prowadzona przez poradnie i powiedziałbym 

takich pasjonatów. (…) Tam był taki zespół nauczycieli, który wdrożył cały system orientacji 

zawodowej. I informatycy wykonywali swoją pracę i nauczyciele różnych przedmiotów. Udało się 

wprowadzać do swoich zajęć treści związane z przyszłością zawodową w zależności od branż. (…) 

Przygotowywano ich do pisania życiorysów, autoprezentacji już uczniów, którzy ze szkół 

zawodowych starali się wyjść na rynek pracy. (…) Byłem pod wrażeniem jak mi pokazywano 

teczki informacji o różnych zawodach przygotowanych przez uczniów. Przepiękne rzeczy. 

Uczniowie wędrowali na przykład do architekta, prowadzili z nim wywiad profesjonalny prawie i z 

materiałów, które są już w urzędach pracy, bo takie teczki i charakterystyki zawodów swego 

czasu zostały opracowane, więc stworzono piękne materiały dla uczniów. Uczniowie sami tworzyli. 

[doradca zawodowy organizacja pozarządowa] 

Ja co rusz jestem zaskakiwany, że coś się dzieje pozytywnie w ostatnich przynajmniej latach, bo 

faktycznie gdzieś można, widać, że jest taka tendencja wzrostowa, czyli gdzieś coraz więcej tych 

działań z różnych względów jest podejmowane przez szkoły (…). Można by sobie spojrzeć na 

stronę tego OTK-u chociażby, podczas tygodnia kariery, popatrzeć tam, jest to bardzo łatwe do 

zrobienia, bo jak pani sobie tam wejdzie na stronę, można sobie odfiltrować wszystkie instytucje z 

województwa mazowieckiego i tam jest mnóstwo szkół i tam się też odfiltrowują te SzOK-i, czy 

szkoły, które są aktywne. I tam na pewno są też szkoły zawodowe i zobaczyć, co one robią, tam 

jest opisane, jakie działania podjęły w ubiegłym roku w ramach OTK-a chociażby, tak? Wydaje mi 

się, że jest to tendencja w pewnym sensie wzrostowa z racji tego, że, no nie chcę powiedzieć, że 

naszych działań, ale że w ogóle gdzieś jest taki trend wzrostowy, że mimo wszystko jesteśmy w 

stanie sobie uświadomić, że to jest potrzebne, że to jest ważne, że te działania powinny być w 

szkole [doradca zawodowy organizacja pozarządowa]  

Ważne jest natomiast zaangażowanie osób prowadzących doradztwo zawodowe, 

zaangażowanie i wsparcie dyrekcji szkół, ale też władz samorządowych, które mogą pomagać 

budować współpracę międzyinstytucjonalną i efektywnie wykorzystywać potencjał różnych 

instytucji z terenu województwa działających w obszarze doradztwa zawodowego. Poniższe 

wypowiedzi wskazują, w jak dużym stopniu istnienie doradztwa zawodowego w szkole 

uzależnione jest od zainteresowania i wsparcia ze strony dyrekcji szkoły czy organu 

prowadzącego.  

Dużą rolę pełni organ prowadzący szkołę, który jest w naszym mieście. Dwie szkoły otrzymały w 

tej drugiej edycji grant na powstanie SzOK-u i przez jeden rok w dwóch szkołach funkcjonował 

SzOK. Natomiast w kolejnym roku, mimo tego, że nie było tam Szkolnego Ośrodka Kariery, urząd 

miasta przydzielił środki finansowe na zatrudnienie doradcy zawodowego w trzecim gimnazjum. 

[doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

Jeszcze w ubiegłym roku było 15 godzin przeznaczonych na doradztwo zawodowe, a w tej chwili 

mam 6 godzin i przyznaję, że borykam się z tym, jak to zorganizować, bo młodzież jest 

przyzwyczajona do tego, że może tu przyjść i jestem dla nich gotowa przyjąć każdego, nie tylko z 

trzecich klas, ale i z pierwszych klas, i z drugich klas też chcą. […] Taka sytuacja spowodowana 

jest oszczędnościami, po prostu gminę nie stać na dodatkowe zajęcia. Obawiam się, że chętnie w 

ogóle zrezygnowaliby, ale jednak jest ten obowiązek, z którego organ prowadzący musi się 

wywiązać. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 
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Właśnie od tego roku zrobił się problem, ponieważ nasz urząd miasta stwierdził, że jednak 

doradca zawodowy nie jest potrzebny. Ale dzięki dyrekcji naszej szkoły, udało się utrzymać to 

stanowisko. Dyrekcja wywalczyła, że doradca zawodowy jest zatrudniony na pół etatu. [doradca 

zawodowy, SzOK, gimnazjum publiczne] 

A w tym roku właśnie urząd miasta, prezydent miasta dał nam pół godziny takiego doradztwa 

zawodowego, czyli płatne już to jest i ja mam właśnie tą godzinę te zajęcia. I to jest 

przeznaczone głównie na czwarte klasy, bo u nas jest szkoła średnia czteroletnia. [doradca 

zawodowy szkoła ponadgimnazjalna] 

Ostatnio jak rozmawiałem tam z paniami, które dostały, tak się bardzo cieszyły, dyrektor nam 

przydzielił tą jedną ze swoich tam czterech chyba godzin, tak, na doradztwo, więc ja mogę 

legalnie, oficjalnie prowadzę w szkole to doradztwo i to jest jakby krok do przodu [doradca 

zawodowy organizacja pozarządowa] 

Jeśli chodzi o nauczycieli czy pedagogów, to oni widzą, że potrzebują takiej wiedzy, szukają 

możliwości, ale nie zawsze widzą możliwości, które stwarza im system, żeby np. dzieci wysłać do 

poradni. No my organizowaliśmy dla nauczycieli też punkt informacyjny, szkolenia. Przychodzili, 

byli zainteresowani, aktywni, ale co z tego, jak oni nam mówili, że dyrekcji to nie interesuje. Że 

nawet jakiegoś kącika w szkole nie chcą przekazać na pokój dla doradcy, nie mówiąc już o 

dodatkowych pieniądzach. Nauczyciele to nawet chcą powiększać swoją wiedzę w tym obszarze, 

ale nie bardzo mają możliwości. No i jest taka rozmowa już od wielu lat. Że oddolnie jest chęć – 

nauczyciele, od góry, znaczy od ministerstwa i administratorów niby też, a i tak nic nie działa. 

Dlaczego tak jest – nie wiem. To są chyba skutki ułomności całego systemu, że sobie nie umie z 

tym poradzić. No i jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. [doradca zawodowy 

organizacja pozarządowa] 

 

1.7 Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Wśród wszystkich respondentów 64% uważa, że występują jakieś czynniki, które utrudniają 

prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. Troska ta jest częściej 

deklarowana wśród respondentów z ZSP (74%) i techników (71%), ale nieco rzadziej pośród 

respondentów z gimnazjów (62%) i ZSZ (61%). Niepubliczne szkoły również rzadziej zgłosiły 

jakieś problem (53%). W subregionach płockim (78%), radomskim (73%) i ciechanowskim 

(72%) problem deklarowano częściej niż przeciętnie. 

Jak wcześniej już była mowa w tym raporcie, głównym problemem prowadzenie doradztwa 

zawodowego jest brak funduszy (67%). Jest to główny problem dla wszystkich typów szkół – 

od 64% do 71% spośród nich. Kolejnym istotnym problemem jest brak czasu dla zadań 

doradztwa zawodowego, który wymieniany jest przez znacznie mniejszą liczbę wszystkich 

respondentów – 24%. Jest to zdanie większej częściej respondentów z gimnazjów (28%) i ZSZ 

(24%), podczas gdy dotyczy to tylko 17% respondentów z technikum i 12% z ZSP. Inne 

problemy są nawet rzadsze, co zostało przedstawione na wykresie poniżej. 
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Wykres 26. Ograniczenia w prowadzeniu doradztwa zawodowego 

 
Źródło: Respondenci, którzy uważają, że prowadzenie doradztwa zawodowego jest utrudnione, N=285 

Rozmówcy uczestniczący w badaniu jakościowym, wśród najważniejszych barier, wskazują 

trudną sytuację finansową szkół. Jedną z ważniejszych barier, w ich opinii, jest także brak 

etatów dla doradców zawodowych, przez co ograniczany jest czas przeznaczany na zajęcia z 

doradztwa zawodowego w szkole. Ponadto brakuje środków na materiały dydaktyczne, 

współpracę z innymi instytucjami czy specjalistami, zakup sprzętu komputerowego, a nawet 

pokrycie kosztów spotkań z zapraszanymi gośćmi, jak np. spotkania z przedstawicielami różnych 

zawodów.   

Z jednej strony szkoły mają obowiązek realizować doradztwo zawodowe, a z drugiej – nikt nie 

zatroszczył się z wyposażenie szkół w odpowiednie i dobrze opracowane narzędzia. [pedagog, 

zespół szkół ponadgimnazjalnych] 

Żeby to bardziej było włożone (…) w jakieś ramy czegoś. Żeby to tak nie było na zasadzie takiego 

chaosu. (…) A żeby zrobić ciekawe zajęcia, no to trzeba mieć jakieś pomoce edukacyjne. No 

wiadomo, że każdy przedmiot ma swój podręcznik, doradztwo zawodowe nie. Więc tutaj każdy 

może robić, co tak naprawdę sobie wymyśli, no, ale też dobrze by było gdyby do tego były jakieś 

konkretne materiały, wytyczne przez kogoś, a nie przez różne instytucje, gdzie każdy widzi to 

inaczej. Na takiej zasadzie. [doradca zawodowy w gimnazjum publicznym] 

Powiem tak, że tak, ponieważ od przyszłego semestru zaczynają się spotkania różne 

profilaktyczne. Czasami bierzemy udział w jakimś programie i więc dodatkowo ktoś tam 

przyjeżdża i powiem szczerze, że nie wszyscy chcą przyjeżdżać, bo to jednak ktoś musi poświęcić 

swój czas i przyjść tutaj, powiedzieć coś o sobie i wszyscy oczekują później jakiegoś z naszej 

strony, że tak powiem, podziękowania a szkoła no wiadomo, jakie ma fundusze, więc to nie 

zawsze tak się odbywa. To jest mała miejscowość, więc kogoś ściągnąć to naprawdę nie jest to 

takie, że tak powiem proste. [doradca w gimnazjum publicznym] 

Można powiedzieć o ograniczenia finansowych (…). Skoro nie mamy doradcy zawodowego, nie 

wiem, na pół etatu czy na etat zatrudnionego, tylko jest wybrany koordynator. (…) myślę, że u 

nas gdyby były pieniądze, to wszystko byłoby zrobione tak jak potrzeba (…) Dyrekcja jest bardzo 
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przychylnie nastawiona i bardzo by chciała, żeby doradztwo zawodowe się rozwinęło bardzo i 

działało bardzo prężnie [koordynator doradztwa zawodowego w publicznym technikum] 

Wprowadzenie zmian, które pomogą rozwijać szkolne doradztwo zawodowe, zdaniem 

rozmówcy, wymaga mocniejszego oparcia w przepisach prawnych, co nie zostało do tej pory 

zrealizowane. Obecne rozwiązania respondent nazwał „niedokończoną symfonią”: 

Wprowadzenia poradnictwa, bo taka była idea, wprowadzenia poradnictwa do szkół poprzez 

szkolnego doradcę zawodowego. To, co kiedyś, chyba w dwutysięcznym pierwszym roku, pani 

minister Łybacka wpisała i do dzisiaj jest to w rozporządzeniu ministra, że w szkole może być 

zatrudniony doradca zawodowy. Może, nie musi. No właśnie. I to jest to niestanowiący zapis, że 

powinien być, albo jest zatrudniony, ale nie uzgodniono tego ze Związkiem Nauczycielstwa 

Polskiego, więc to tylko był taki zapis powiedzmy w przestrzeń, ale na dodatek ze swoich 

projektów unijnych dwa tysiące podobno czterystu doradców, znaczy nauczycieli, którzy chcieli 

no, zwiększyć swoją przydatność w szkole, bo przez zdobycie nowych kwalifikacji ukończyło 

studia podyplomowe, (…). Tutaj jest jakaś taka niedokończona symfonia, bo z jednej strony 

wprowadzono nawet ten zapis, taki niestanowiący, część samorządów zgodziła się na 

finansowanie tych doradców, którzy zostali przygotowani, czyli mówiąc inaczej  nauczycieli, 

przedmiotów, którzy ukończyli te studia podyplomowe z poradnictwa. [doradca zawodowy, 

przedstawiciel organizacji pozarządowej]  

Inną istotną przeszkodą, wskazywaną w kilku subregionach (szczególnie w radomskim, 

ciechanowskim, siedleckim), jest ograniczona możliwość udziału uczniów dojeżdżających do 

szkoły w zajęciach z doradztwa zawodowego, które odbywają się w formie zajęć dodatkowych, 

pozalekcyjnych, ze względu na trudności komunikacyjne (dotyczy to uczniów z mniejszych, 

bardziej odległych miejscowości).  

Część ze szkolnych doradców zawodowych, potwierdza, iż jedną z barier jest brak podstawy 

programowej dla doradztwa zawodowego oraz wystandaryzowanych materiałów dydaktycznych.  

W większości badanych szkół, doradztwo zawodowe nie jest traktowane jako osobny przedmiot 

i uwzględniane w siatce zajęć. Brakuje wytycznych określających czas, jaki powinien być 

zagwarantowany na prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach, zatem stosowane są 

rozwiązania ad hoc.   

Ten rok jest dla mnie bardzo ciężkim rokiem, z racji tego, że mam ograniczoną o połowę liczbę 

godzin. Zgłosiłam już pani dyrektor ten problem, ponieważ mam ciągłe poczucie, że nie jestem  w 

stanie zrealizować programu i nie zdążę przekazać uczniom wszystkich informacji. Najbardziej 

martwię się o klasy trzecie, które za kilka miesięcy skończą gimnazjum i to właśnie im najbardziej 

jest potrzebna pomoc w zakresie doradztwa zawodowego. [doradca zawodowy, SzOK, gimnazjum 

publiczne] 

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] 

Szkolni doradcy zawodowi wskazują, a potwierdzają to także wypowiedzi uczniów, na jeszcze 

inny aspekt stanowiący barierę dla doradztwa zawodowego w szkołach, a mianowicie trudność 

prowadzenia doradztwa zawodowego tam, gdzie poziom bezrobocia jest wysoki. Uczniowie 
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szkół ponadgimnazjalnych mają świadomość trudności na lokalnym rynku pracy. Są przekonani, 

że będą zmuszeni podjąć pracę niezwiązaną z wybranym zawodem. Mają świadomość 

obiektywnych warunków, których, ich zdaniem, nie zmienią działania doradcze.   

Szkolni doradcy zawodowi wskazywali również na problemy w nawiązaniu współpracy z innymi 

instytucjami, jak np. PUP. Ponadto respondenci wskazywali również na brak chęci innych 

doradców zawodowych do dzielenia się swoimi doświadczeniami.  

Te osoby mówiły mi, że nie mają w swoich obowiązkach takiej ścisłej współpracy, tylko bardziej 

chcą się koncentrować na ludziach bezrobotnych5. 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] 

W przypadku instytucji zewnętrznych, które świadczą poradnictwo zawodowe w szkołach, 

główną barierą są ograniczone możliwości kadrowe w poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych czy Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej, które zmuszone są do 

prowadzenia zajęć grupowych głównie dla ostatnich klas oraz brak środków finansowych na 

zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół.  

Powyższe bariery i ograniczenia prowadzą to do tego, że zajęcia z doradztwa zawodowego 

prowadzone są pobieżnie, w ograniczonym zakresie. Dotyczy to zarówno prowadzenia zajęć, ich 

tematyki, braku indywidualnego podejścia do ucznia (brak czasu na zajęcia prowadzone przez 

doradców zewnętrznych w szkołach, ale także w poradni – długie oczekiwanie w kolejce na 

spotkanie z doradcą zawodowym), jak i ograniczania w prowadzenia bardziej zaawansowanych 

(profesjonalnych) testów określających predyspozycje uczniów. 

 

1.8 Opis „Dobrych Praktyk” 

 

O dobre praktyki w badaniu pytano zarówno w ankiecie CAPI jak i podczas pogłębionych 

wywiadów indywidualnych. 

Wyniki badani ilościowego w tym temacie pokazuje poniższa tabela: 

 

Tabela 2. Dobre praktyki zidentyfikowane w części ilościowej badania 

Dobra Praktyka Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna 

gromadzenie danych o rynku 
pracy/nt. szkolnictwa 

1,4% 3,1% 

spotkania z absolwentami szkoły 2,4% 3,1% 

badania predyspozycji 

zawodowych uczniów 

13,9% 11,5% 

badania preferencji edukacyjno-
zawodowych uczniów 

5,9% 1,5% 

udział w targach pracy, giełdach 

szkół, dniach otwartych 

7,3% 6,1% 

                                                
5 Co zrozumiałe, gdyż takie jest ustawowe zadanie PUP. 
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nacisk na praktyczną naukę 

zawodu 

0,3% 6,1% 

wycieczki do szkół z następnego 
poziomu edukacji 

2,1% 0% 

organizowanie imprez szkolnych z 

zakresu doradztwa (np. dni 

kariery) 

1% 6,9% 

współpraca z instytucjami 

zewnętrznymi z zakresu doradztwa 

(np. z poradnią, OHP) 

13,9% 18,3% 

indywidualizacja doradztwa 21,6% 16% 

doradztwo grupowe 15% 19,1% 

spotkania/współpraca z 

pracodawcami/przedstawicielami 

zawodów 

10,5% 15,3% 

prezentacje zawodów 8% 2,3% 

współpraca z rodzicami w zakresie 

doradztwa 

5,6% 2,3% 

skłanianie uczniów do samooceny 0,3% 1,5% 

współpraca z powiatowym 
urzędem pracy 

1,4% 6,1% 

wycieczki uczniów do zakładów 

pracy 

3,8% 4,6% 

spotkania/współpraca z 
przedstawicielami szkół z 

następnego poziomu edukacji 

7,3% 6,1% 

autoprezentacje, symulacje 
rozmów kwalifikacyjnych, itp. 

0% 5,3% 

prezentacje szkół z następnego 

poziomu edukacji 

2,8% 3,1% 

instytucjonalizacja doradztwa w 
szkole (uruchomienie SzOK, 

wpisanie godzin z doradztwa w 

plan zajęć, zwiększenie liczby 
godzin z doradztwa) 

1,7% 3,1% 

ogólna praca z uczniami dot. 

doradztwa: warsztaty, dostarczanie 
informacji, porady 

8,4% 4,6% 

udział w projektach z zakresu 

doradztwa (w tym w projektach 
unijnych) 

1,4% 4,6% 

Źródło: badanie CAPI w województwie mazowieckim, N=418 (nie uwzględniono braków danych); pytanie 

wielokrotnych odpowiedzi. 

W badaniu ilościowym siłą rzeczy opis dobrych praktyk był lakoniczny, a jego analiza może tylko 

bazować na zakodowanych w trakcie analizy ogólnych pojęciach.  

Warto podkreślić na początku, że niektórzy respondenci jako dobrą praktykę wskazywali 

działania, które powinny być działaniami standardowymi, niemal podstawą doradztwa 

zawodowego, takie jak gromadzenie danych o rynku pracy, prezentacja zawodów czy ogólna 

praca z uczniami. Badanie pokazuje także zrozumiałe różnice między gimnazjami a szkołami 

ponadgimnazjalnymi. W szkołach ponadgimnazjalnych jako dobrą praktykę wymieniono 
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warsztaty z autoprezentacji i symulacji rozmów kwalifikacyjnych, współpracę z pracodawcami i 

PUP, z kolei w gimnazjach w większym stopniu jako dobrą praktykę wskazano prezentację 

zawodów. Ciekawe jest, że respondenci ze szkół ponadgimnazjalnych częściej jako dobrą 

praktykę uznają doradztwo grupowe, natomiast respondenci z gimnazjów postrzegają 

doradztwo indywidualne jako warte upowszechnienia. Badanie jakościowe nie potwierdza takich 

preferencji. 

Badanie jakościowe przynosi nieco obszerniejszy materiał w zakresie dobrych praktyk. 

Dobre praktyki polegające na systematycznym podejściu do doradztwa 

zawodowego w szkole 

Jedną z takich dobrych praktyk jest trzyletni cykl zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzony przez jedną z poradni psychologiczno-pedagogicznych. W pierwszym roku 

kładziony jest nacisk na poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, wad i zalet, tego 

jak prawidłowo wykorzystywać zalety, a jak pracować nad wadami. Drugi rok uczniowie 

spędzają na poznawaniu zawodów. Natomiast w trzecim roku trwania programu uczniowie 

wykonują ćwiczenie: dopasuj się do zawodu. 

Drugą, w tym zakresie, godną polecenia praktyką jest system wdrożony przez dyrektora innej 

poradni dla uczniów szkół gimnazjalnych:  

Opracowałem ankietę taką autorską tutaj w poradni. To są uczniowie z klas drugich, nie z 

trzecich, żeby odpowiednio wcześnie jeszcze zadziałać, bo w trzecich klasach na ogół to oni już 

mają skonkretyzowane zainteresowania zawodowe. I takie badanie składa się z kilku etapów. Po 

pierwsze spotykam się i w ciągu jednej godziny lekcyjnej mówię dzieciakom w danej klasie, czym 

powinni kierować się przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, jaka jest oferta tutaj szkół 

ponadgimnazjalnych, jaki jest rynek pracy, bo to jest ważne. Następnie, na kolejnych godzinach, 

przechodzę do badań. Po pierwsze wypełniają ankietę, w której deklarują się, gdzie oni chcą 

pójść, jakie są motywy wyboru takiej szkoły a nie innej, skąd uzyskują na ten temat informacje, 

na tematy zawodoznawcze. Więc sprawdzam przy okazji, czy to jest dom rodzinny, czy jakieś 

środowisko rówieśnicze, czy szkoła, która, szkoła. Pytam ich o zainteresowania i to jest ankieta 

kilkunastopunktowa. To jest pierwszy etap badania. Drugi etap badania, no określam pewne ich 

cechy dotyczące inteligencji, czy zdolności, no, bo to jest ważny czynnik przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. Więc tu na ogół robię badania takie grupowe skalą, bardzo dobrą skalą 

inteligencji Ravena. Po trzecie badam ich osobowość, przynajmniej w podstawowych zakresach, 

typu neurotyczność, ekstrawersja, introwersja, psychotyzm. I po czwarte wreszcie, wypełniają 

taki bardzo szczegółowy test zainteresowań zawodowych, w których, na zakończenie tego testu, 

to jest bardzo dużo pracy w przypadku każdego ucznia, ale wykreśla się profil, to jest porządnie 

psychometrycznie opracowany, to jest profil zainteresowań zawodowych. Czyli jakie grupy, na 

przykład handlowo-biurowe, rolnicze, ekonomiczne, wojskowe, plastyczne i tak dalej, i tak dalej. 

Następnie przyjeżdżam, dwa, trzy tygodnie każdemu uczniowi opracowuję wyniki badań i przede 

wszystkim ustosunkowuję się, czy na podstawie tych testów, badań, czy jego wybór zawarty w 

ankiecie, a plus jeszcze oczywiście oceny, jakim jest uczniem, to już mam to ze szkoły, czy jego 

wybór no jest trafny, zgodny z jego zainteresowaniem i inteligencją, pewnymi cechami 

osobowości. Potem kolejny etap, jadę do szkoły, spotykam się z uczniem i z jego rodzicem i 

omawiam te wyniki. Mówię, jak dzieciak wypadł. No i tutaj staram się już potem dogadać, co do 

wyboru, do ustalenia pewnej szkoły. [dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej]  

 

Profilowanie działań doradczych w zależności od predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych uczniów 
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Dobrą praktyką jest stosowana w jednym z gimnazjów diagnoza zainteresowań uczniów. 

Pedagog zajmująca się doradztwem zawodowym, na samym początku działań doradczych, 

przeprowadza ankiety wśród uczniów drugich klas gimnazjów. Dzięki nim poznaje, jakimi 

zawodami się interesują. Na tej podstawie tworzy grupy, dla których prowadzone są zajęcia. 

Pozwala to na dopasowanie przekazywanych informacji do zainteresowań młodzieży, a co się z 

tym wiąże - skuteczniejsze doradztwo. Dzięki ankietom, można skupić się na przedstawianiu 

szkół ponadgimnazjalnych zgodnych z zainteresowaniami dzieci. Gdy zainteresowania są 

nietypowe, doradca ma czas, żeby poszukać odpowiedniej placówki, nawet spoza regionu, i 

przygotować informacje na jej temat. Zdobyte wiadomości są również przekazywane doradcom 

zawodowym z MCIZ, ze wskazówkami, na co warto zwrócić uwagę podczas spotkań. Dzięki 

temu prowadzone przez nich zajęcia grupowe są również lepiej dopasowane do potrzeb 

uczniów.  

 

Monitorowanie losów absolwentów 

W tej samej szkole przeprowadzane są także ankiety wśród wszystkich absolwentów 

gimnazjum, co również należy uznać za dobrą praktykę. Doradca dostaje informację zwrotną na 

temat prowadzonej orientacji zawodowo-edukacyjnej. Sprawdza, czy wybór szkoły był trafny, 

poziom dopasowany do możliwości ucznia oraz jaki jest rozkład absolwentów w poszczególnych 

szkołach. 

 

Szkolne Ośrodki Kariery 

W opinii wszystkich badanych, dobrą praktyką tak w gimnazjach, jak i w szkołach 

ponadgimnazjalnych, są funkcjonujące w ich ramach Szkolne Ośrodki Kariery, które przyczyniły 

się do rozwinięcia doradztwa zawodowego w szkołach. Fundusze przeznaczone na SzOK-i 

zapewniały etat doradcy zawodowego, który mógł czuwać nad planowaniem programu, 

gromadzeniem materiałów, uaktualnianiem swojej wiedzy, szukaniem nowych informacji w 

Internecie. Pozwoliły też na zakup narzędzi do pracowni multimedialnej (komputery, rzutniki, 

drukarki), oprogramowanie do komputerów, programów firm prywatnych w zakresie doradztwa 

zawodowego, pomocy eSzOK, płyt multimedialnych, zakup materiałów dydaktycznych z 

planowaniem ścieżki kariery szkolno-zawodowej, wybór szkoły, wybór zawodu, ulotek i 

plakatów propagujących tę działalność. Zakupiono również kursy ogólnorozwojowe dla uczniów, 

takie jak metody szybkiego uczenia się, zapamiętywania. Udało się również podnieść 

atrakcyjność zajęć poprzez gry i zabawy do spędzenia wolnego czasu: książki, płyty, filmy – by 

zagadnienie wyboru ścieżki zawodowej uczynić czymś więcej niż tylko przedmiotem szkolnym. 

Dobrą praktyką, oszczędzającą fundusze jest również szukanie nowych form współpracy. Jedna 

z nauczycielek zgłosiła swoją szkołę do testowania pilotażowych testów psychologicznych. W 

ramach współpracy firma, bez dodatkowych kosztów, przesyłała analizy testów i płyty z 

kolejnymi testami diagnostycznymi. W omawianej placówce SzOK przełożył się na współpracę 

całej szkoły. Szczególnie godnym naśladowania jest wdrożony pomysł realizacji doradztwa przez 

nauczycieli na wszystkich lekcjach – program pt. „Jak nauczyciele przedmiotowcy mogą 

realizować doradztwo zawodowe?”. 

 

Prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach we wszystkich klasach (od 

pierwszej do ostatniej) 
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Dobrą praktyką jest prowadzenie doradztwa zawodowego we wszystkich klasach szkoły 

ponadgimnazjalnej – od pierwszego do ostatniego roku nauczania, tak jak funkcjonuje 

przykładowo to w szkołach, w których działa SzOK. Tego rodzaju system pozwala rozłożyć 

materiał z doradztwa zawodowego w czasie, dla różnych poziomów nauczania zaplanować 

właściwą tematykę i systematycznie ją realizować. Uczniowie przez cały ten czas lepiej poznają 

doradcę zawodowego, nabierają do niego zaufania i uczą się korzystać z jego pomocy. 

 

Udział uczniów w przedsięwzięciach z udziałem instytucji zewnętrznych 

Kolejnym przykładem dobrej praktyki jest zwyczaj angażowania uczniów w różnego rodzaju 

projekty i konkursy organizowane przez zewnętrzne instytucje jak np. projekt Centrum Edukacji 

Obywatelskiej, którego celem było założenie przez uczniów wirtualnego przedsiębiorstwa, czy 

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 dowiedzieć się, jakie są oczekiwania uczniów w tym 

zakresie. Ponadto, doradca zawodowy przeprowadza ankiety wśród gimnazjalistów oraz 

absolwentów, dzięki czemu pozyskuje informacje przydatne dla placówki i do 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. Dostarczają, zatem 

doradcy zawodowemu informacji zwrotnej, dzięki której szkoła w większym stopniu może 

dostosować swoją ofertę edukacyjną do oczekiwań uczniów oraz wymogów rynku pracy.  

 

Stosowanie metod indywidualizacji doradztwa zawodowego 

Dobrym pomysłem jest wykorzystywanie przez doradców zawodowych narzędzi takich jak ‘karty 

kariery’, ‘plannery kariery” czy osobiste ‘portfolia kariery’ (subregion ostrołęcki). Stosując te 

narzędzia uczniowie gromadzą informacje na temat swoich umiejętności, możliwości, 

zainteresowań, wyniki testów, symulacji osiągania wybranego zawodu, wypełnione przez siebie 

CV czy listy motywacyjne itp. Dzięki takim narzędziom praca z uczniem staje się bardziej 

zindywidualizowana i uporządkowana, a uczeń może w jednym miejscu zbierać wyniki swojej 

pracy na zajęciach z doradztwa. Szkolni doradcy zawodowi zachęcają również uczniów do 

pokazywania tych wyników rodzicom, co pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w wybory 

zawodowe i edukacyjne dzieci. 

 

Wycieczki zawodoznawcze 

Dobrą praktyką dotyczącą współpracy z pracodawcami są organizowane w gimnazjach 

‘wycieczki zawodoznawcze’ np. do piekarni, banku, jednostki wojskowej, dające uczniom 

możliwość zapoznania się z pracą w konkretnych zawodach i zakładach pracy. Uczniowie, którzy 

mieli możliwość udziału w spotkaniach z osobami wykonującymi różne zawody dobrze oceniali 

tego typu zajęcia, ponieważ mogli dowiedzieć się bezpośrednio wielu interesujących szczegółów 
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na temat pracy w danym zawodzie. Sprzyja to uatrakcyjnieniu zajęć z doradztwa zawodowego 

oraz zwiększeniu zainteresowania uczniów tym tematem. 

 

Jednodniowe praktyki w miejscu pracy 

Dobrą praktyką jest przedsięwzięcie organizowane od 10 lat przez fundację zajmującą się 

promowaniem przedsiębiorczości wśród młodzieży, której działalność polega na wsparciu 

uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej 

poprzez coroczną organizację całodniowych praktyk w zakładach pracy. Szkoła zainteresowana 

udziałem w przedsięwzięciu powinna powołać szkolnego koordynatora tej akcji, który z kolei 

powinien uzyskać zgodę dyrekcji szkoły, zapoznać radę pedagogiczną i radę rodziców z 

założeniami i przebiegiem programu. Następnym jego obowiązkiem jest zgłoszenie szkoły na 

stronie internetowej. Po zgłoszeniu szkoła otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych, 

dostęp do oferty firm, możliwość zgłaszania firm związanych ze szkołą oraz pakiet materiałów 

(Karty Ucznia, Informatory dla wolontariuszy, plakaty). Uczniowie mają możliwość wyboru 

jednej firmy z listy biorących udział w akcji pracodawców, po czym spędzają w niej cały dzień, 

gdzie pod kierunkiem opiekuna obserwują pracowników i uczestniczą w wykonywaniu prostych 

czynności. W ostatnim roku w tym przedsięwzięciu wzięło udział prawie 50 tys. uczniów z ok. 

650 szkół ponadgimnazjalnych oraz około 19 tysięcy firm i instytucji z całego kraju. Dzięki 

współpracy z wieloma firmami i instytucjami, również tymi dużymi i powszechnie znanymi, 

projekt umożliwia uczniom odbycie kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, 

zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskanie informacji o 

wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego 

zawodu, dostrzeżenie związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznanie się z 

organizacją i zarządzaniem firmą. Poprzez tego typu przedsięwzięcie udało się włączyć 

środowisko przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzyć nowatorską płaszczyznę 

przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.   

 

Regularne szkolenia KOWEZiU dla szkolnych doradców zawodowych 

Opiekunowie Szkolnych Ośrodków Kariery podkreślają, że dobrą praktyką były regularnie 

organizowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej szkolenia 

dla doradców zawodowych, których największa liczba była organizowana w okresie 

powstawania Szkolnych Ośrodków Kariery.  

 

Organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami zawodów, szkół oraz 

absolwentami 

Dobrą praktyką jest organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów oraz absolwentami 

szkół. Zarówno uczniowie jak i szkolni doradcy zawodowi podkreślają jak ważne są dla młodych 

ludzi spotkania z osobami, które na podstawie własnego doświadczenia mogą przekazać 

interesujące informacje na temat danego zawodu czy szkoły. Spotkania z osobami 

reprezentującymi różne zawody albo przedstawicielami szkół organizowane są przede wszystkim 

w gimnazjach, rzadziej w szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas tego typu spotkań młodzież 

ma okazję zapoznać się z różnymi aspektami pracy w danym zawodzie czy nauki w danej 

szkole. Przykładowo doradca zawodowy pracujący w gimnazjum opowiedział o sądzie, do 
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którego w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie przychodzą i mają okazję 

uczestniczyć w rozprawie, zdobyć informację na temat struktury sądownictwa, zawodach jakie 

wykonują pracownicy sądu. Poza tym uczniowie mieli możliwość poznać pracę geodety, 

policjanta, zorganizowane zostały wycieczki do zakładu rehabilitacji ruchowej, do piekarni, do 

gazety, do lokalnego radia, do dużego zakładu przetwórstwa spożywczego. Również inny 

doradca zawodowy, prowadzący SzOK w gimnazjum deklaruje, że stara się w trzecich klasach 

zorganizować zawsze trzy spotkania z osobami, które przyjdą i przybliżą swój zawód. 

Respondentka wymieniła przedstawicieli następujących zawodów: weterynarz, architekt 

krajobrazu, pracownik banku, dziennikarz, pracownik socjalny, lekarz, policjant, wojskowy, 

fryzjer, kosmetyczka, dietetyk. W jeszcze innym gimnazjum publicznym działającym na obszarze 

wiejskim (w gminie wiejskiej) nauczycielka prowadząca doradztwo zawodowe zaprasza na 

spotkania z gimnazjalistami byłych uczniów tego gimnazjum uczących się obecnie w którejś ze 

szkół ponadgimnazjalnych, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach. Jak pokazuje 

doświadczenie badanych, komunikacja młodych osób z niewiele starszymi rówieśnikami jest 

całkiem inna, niż z dyrektorem czy nauczycielami szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie bez 

skrępowania mogą zapytać o różne rzeczy, natomiast absolwenci prezentując szkołę 

ponadgimnazjalną pokazują ją w sposób bliższy młodszym kolegom i koleżankom. 

Do niektórych szkół zapraszani są rodzice, którzy prezentują wykonywane przez siebie zawody. 

Spotkania te cieszą się dużą popularnością. Uczniowie dzięki nim mają możliwość zdobycia 

informacji, co trzeba zrobić, żeby zdobyć dany zawód i na czym on polega. Dzięki temu, że są to 

osoby mieszkające w ich środowisku, informacje od nich pozyskane są w oczach uczniów 

wiarygodne. Dodatkowym plusem jest stosunkowa łatwość wprowadzenia tego elementu w 

działania doradcze, niewielkim nakładem sił, dzięki wykorzystaniu lokalnego potencjału. 

 

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się doradztwem zawodowym 

Respondenci wskazali także, jako dobrą praktykę, współpracę z Mobilnym Centrum Informacji 

Zawodowej (MCIZ). Dotyczy to szkół, gdzie w niewielkim stopniu jest realizowane doradztwo 

zawodowe, a osoby za nie odpowiedzialne nie posiadają wystarczających kompetencji do jego 

prowadzenia. Dzięki korzystaniu z usług MCIZ młodzież ma szansę uzyskać wsparcie w wyborze 

dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej ze strony przygotowanych do tego osób. 

Taka współpraca nawiązywana jest także z Powiatowym Urzędem Pracy. Dotyczy to szkół, 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 uzyskania wsparcia w wyborze 

dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej ze strony przygotowanej do tego osoby. 

 

Wykorzystanie techniki warsztatowej w pracy z uczniami 

Wielu rozmówców, zarówno ze strony szkół, jak i otoczenia (poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 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 prowadzone przy użyciu tej techniki pozwalają również na dotarcie do 
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szerszej grupy odbiorców, co - z uwagi na ograniczenia kadrowe i czasowe osób zajmujących 

się doradztwem zawodowym - jest również istotne.  

 

Angażowanie rodziców w tematykę doradztwa zawodowego 

Niektóre szkoły regularnie organizują spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców 

dotyczące doradztwa zawodowego i znaczenia tej problematyki. Zaangażowanie rodziców w tę 

tematykę ma ogromne znaczenie, gdyż mogą oni pozytywnie wpływać na bardziej świadome 

decyzje swoich dzieci odnośnie wyboru ścieżki kariery zawodowej. 

 

Organizowanie imprez typu targi edukacyjne i dni kariery 

Jednym z najciekawszych i najbardziej przydatnych dla całego subregionu siedleckiego 

wydarzeniem są Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

organizowane przez jedną z siedleckich szkół, podczas których prezentuje się ponad 300 

uczelni. W targach uczestniczy do dwóch i pół tysiąca uczniów z różnych szkół. Na targach 

organizowane są także specjalne stoiska z zakresu doradztwa zawodowego dla osób 

niepełnosprawnych. W wielu badanych szkołach uczniowie uczestniczą także w Targach Szkół, 

Dniach Kariery czy, kierowanych głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, Targach 

Pracy czy Dniach Biznesu. 

 

2. Przedstawienie analizy wyników badania dla 6 subregionów 

 

Poniższy rozdział jest syntezą wyników badań w poszczególnych subregionach. Szczegółowe 

wyniki znajdują się w raportach cząstkowych z subregionów. 

 

2.1 Subregion warszawski 

Analiza zebranego materiału badawczego dotyczącego roli doradztwa zawodowego w 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w subregionie warszawskim, pozwala wskazać 

następujące wnioski: 

 

Charakterystyka doradztwo zawodowe w szkołach 

W badanych szkołach subregionu warszawskiego doradztwo zawodowe jest realizowane 

powszechnie. Świadczą o tym odsetki respondentów badania CAPI deklarujących systematyczne 

udzielanie uczniom aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych (96%), regularną pomoc 

uczniom w świadomym planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej poprzez 

prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań z uczniami i ich rodzicami (92%). 

Zakres tematów poruszanych podczas zajęć z doradztwa zawodowego jest szeroki, począwszy 

od samopoznania, poprzez omówienie ścieżek kształcenia i kariery, do praktycznych informacji 

na temat potrzeb rynku pracy. Powszechność doradztwa, nie idzie jednak w parze z jego 

systematycznością, jak pokazują wyniki badania jakościowego.  
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Wskazywane w badaniu jakościowym cele doradztwa można wyrazić jako przygotowanie 

uczniów do trafnego wyboru ścieżki kształcenia i zawodu (głównie w gimnazjach) oraz 

przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku pracy (głównie w szkołach 

ponadgimnazjalnych).  

W obydwu typach szkół stosowane są podobne formy i metody pracy, jednak różniące się 

treścią i celem. W gimnazjach prowadzone są zajęcia na temat zawodów, które mają dać 

uczniom dosyć szeroki obraz tej tematyki, podczas gdy w szkołach ponadgimnazjalnych 

tematyka zawodowznawcza ogranicza się do kierunku kształcenia już wybranego przez ucznia. 

Ponadto w gimnazjach kładzie się większy nacisk na samopoznanie, identyfikację preferencji, 

predyspozycji, doprecyzowanie zainteresowań. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych przedstawia 

się informacje związane z poruszaniem się na rynku pracy, w tym jak szukać pracy, jak 

przygotować list motywacyjny, jakie są rodzaje umów o pracę, ale także podstawy 

przedsiębiorczości.  

W większości gimnazjów i szkół zawodowych objętych badaniem jakościowym w subregionie 

warszawskim, doradztwo zawodowe adresowano do uczniów wszystkich klas, a nie tylko 

ostatnich. 

 

Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

Większość osób prowadząca doradztwo zawodowe w szkołach subregionu warszawskiego to 

pedagodzy szkolni (56%, w gimnazjach – 61%). Tylko 10% osób zajmujących się doradztwem 

zawodowym w szkołach w subregionie warszawskim posiada etat doradcy zawodowego. 

Częściej etaty doradców występują w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. W blisko 

60% szkół doradztwem zawodowym zajmuje się tylko jedna osoba.  

Pracownicy szkół prowadzący doradztwo zawodowe mają średnio 7-letnie doświadczenie w 

pracy na tym stanowisku.  

Średnio 57% szkolnych doradców zawodowych posiada formalne kwalifikacje w tej dziedzinie, 

przy czym w ZSZ jest to niecała połowa osób zajmujących się tą tematyką (48%).  

Zdecydowana większość respondentów przyznaje, że prowadzi samokształcenie w oparciu o 

strony internetowe oraz materiały drukowane, jak również uczestniczy w szkoleniach (ok. 70%). 

Jednocześnie osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w badanych szkołach podkreślają, 

że bardzo często formy doskonalenia zawodowego nie wiążą się z dodatkowymi kosztami, 

ponieważ zajęcia są bezpłatne lub koszty pokrywa szkoła (ok 73%). Respondenci zwracają 

również uwagę, że oferta instytucji i firm szkoleniowych nie jest wystarczająca obecnie i że w 

przeszłości była dużo bogatsza (np. oferta KOWEZiU). Respondenci badania jakościowego 

podkreślają, że korzystają z materiałów dydaktycznych KOWEZiU do prowadzenia doradztwa 

zawodowego, które oceniają bardzo dobrze.  

Wskazując na swoje potrzeby, szkolni doradcy zawodowi wymieniali rzetelną informację o rynku 

pracy, szkolenia oraz materiały dydaktyczne do prowadzenia doradztwa.  

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Jak wynika z analizy przeprowadzonych wywiadów, uczniowie wszystkich typów szkół biorący 

udział w badaniu posiadają niewielką wiedzę na temat doradztwa zawodowego, nie mają także 
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świadomości jego znaczenia. Tylko czterech z dziesięciu uczniów uczestniczyło w spotkaniach z 

doradcą zawodowym i, jak wskazują, zajęcia te polegały głównie na poznaniu własnych 

predyspozycji oraz preferencji zawodowych. Tylko jeden z uczniów, którzy brali udział w 

zajęciach z doradztwa zawodowego zadeklarował, że zajęcia z doradztwa zawodowego pomogły 

mu w podjęciu decyzji dotyczącej szkoły i zawodu. Badanie wykazało, że większość uczniów 

podejmuje decyzje związane z wyborem szkoły i zawodu bez szczegółowej analizy oferty 

edukacyjnej i potrzeb regionalnego rynku pracy (60%).  

Gimnazjaliści oczekują od doradztwa zawodowego pomocy w wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wspominali już o poszukiwaniu pracy 

(pisaniu listu motywacyjnego czy CV), zbieraniu informacji odnośnie możliwości zatrudnienia w 

danym zawodzie lub odbycia stażu, wysokości wynagrodzeń, lecz również o tym, jak 

zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

stwierdzili, że nie potrzebują już badania swoich predyspozycji, gdyż już siebie znają, natomiast 

uczniowie ZSZ uważają, że nie potrzebują doradztwa zawodowego, gdyż już wybrali zawód. 

Oczekiwaliby jednak od doradcy zawodowego ukierunkowania w obszarze poszukiwania pracy.  

Uczniowie wszystkich typów szkół najbardziej cenią zajęcia, które przynoszą im przydatną, 

praktyczną wiedzę oraz są prowadzone w ciekawy, atrakcyjny sposób (np. przy wykorzystaniu 

nowych technologii lub w formie warsztatowej).  

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Zebrane informacje wskazują, że rodzice mają niewielką wiedzę na temat doradztwa 

zawodowego i realiów rynku pracy. Rodzice słyszeli o doradztwie zawodowym, ale nie mieli 

kontaktu z doradcą zawodowym. Nie potrafili określić na czym polega praca doradcy 

zawodowego. Należy podkreślić, że tylko nieliczni rodzice wiedzieli, że w szkole, do której 

uczęszcza ich dziecko, prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego.  

Praca doradców byłaby bardziej skuteczna i efektywna, jeśli rodzice mieliby większą 

świadomość istnienia doradztwa zawodowego w szkołach i innych instytucjach świadczących 

usługi doradcze na rzecz wyborów edukacyjnych i zawodowych młodzieży (poradnie, jednostki 

OHP). Z opinii doradców zawodowych pracujących w szkołach oraz innych instytucjach wynika, 

że rola rodziców w wyborach edukacyjnych i zawodowych jest bardzo ważna, zwłaszcza w 

gimnazjach. Przestrzegają oni rodziców przed narzucaniem własnych poglądów i zachęcają do 

świadomego podejmowania decyzji we współpracy z dzieckiem i doradcą zawodowym. 

 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

Mimo zaledwie czterech jednostek OHP w subregionie warszawskim, udało się tym instytucjom 

nawiązywać współpracę z większą liczbą szkół niż dzieje się to w przypadku poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. Badanie ilościowe wykazało, że tylko 14% szkół subregionu 

warszawskiego deklaruje współpracę z poradniami w zakresie działań związanych z doradztwem 

zawodowym, podczas gdy 35% szkół współpracuje z Młodzieżowymi Centrami Kariery OHP i 

33% z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP. Poza tym około 8% badanych szkół 

przyznało, że w ramach doradztwa zawodowego współpracuje z powiatowym urzędem pracy. Z 

pracodawcami znacznie częściej współpracują szkoły zawodowe niż gimnazja. Spowodowane 
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jest to m. in. obowiązkiem realizacji przez szkoły praktyk zawodowych. W części gimnazjów, 

zwłaszcza w tych, w których istnieje SzOK, organizowane są spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów.  

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi polega na wymianie informacji i organizacji spotkań, 

zajęć i warsztatów dla uczniów. Współpraca szkół subregionu warszawskiego z pracodawcami 

dotyczy przede wszystkim, w przypadku gimnazjów – organizacji spotkań z pracodawcami 

zapraszanymi do szkół lub wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy, a w przypadku 

szkół ponadgimnazjalnych – praktyk zawodowych, za które odpowiada kierownik kształcenia 

praktycznego a nie doradca zawodowy.  

Współpraca z wszystkimi rodzajami partnerów zewnętrznych oceniana jest dobrze lub bardzo 

dobrze. Najwięcej głosów negatywnych (12%) zebrała współpraca z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi.  

 

Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

Ocena skuteczności i jakości doradztwa w badaniu ilościowym wypadła bardzo pozytywnie. 

Zdecydowana większość respondentów oceniła doradztwo zawodowe w szkołach subregionu 

warszawskiego jako skuteczne (71% ocen dobrych i bardzo dobrych) i dobrej jakości (76%). 

Oceny doradztwa w gimnazjach i technikach są wyższe, a w ZSZ i zespołach szkół 

ponadgimnazjalnych niewiele niższe. Najbardziej krytyczni w odniesieniu do skuteczności i 

jakości doradztwa zawodowego w szkołach są respondenci z ZSP (odpowiednio 41% z nich 

oceniło skuteczność jako przeciętną i 35% jakość doradztwa jako przeciętną). 

Natomiast badanie jakościowe przynosi raczej odmienne opinie. Badani doradcy zawodowi nie 

oceniają wysoko efektywności i jakości prowadzonych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

Po pierwsze, dlatego, że według wielu rozmówców zajmujących się doradztwem zawodowym, 

szkoły nie zostały wyposażone w odpowiednie narzędzia i środki finansowe umożliwiające 

prawidłowe realizowanie obowiązku prowadzenia doradztwa zawodowego w szkołach. Po 

drugie, doradztwo zawodowe prowadzone w szkołach nie zostało ujęte w siatce godzin, co w 

konsekwencji prowadzi do tego, że pomoc doradcza świadczona jest doraźnie, przede 

wszystkim podczas godzin wychowawczych i podczas zastępstw na lekcjach przedmiotowych. 

Po trzecie tylko jedna dziesiąta szkół zatrudnia doradcę zawodowego, a w pozostałych szkołach 

działania doradcze świadczone są przez psychologów, pedagogów szkolnych i nauczycieli, na 

których nałożono zadania z zakresu doradztwa zawodowego, zmuszonych dzielić swój czas 

pomiędzy zajęcia z doradztwa zawodowego i inne przypisane im zadania, co nie sprzyja ani 

efektywności ani jakości ich działań.  

Zewnętrzni doradcy zawodowi oceniają raczej pozytywnie kompetencje szkolnych doradców 

zawodowych stwierdzając, że mają oni duże doświadczenie, wielu z nich ukończyło studia 

podyplomowe lub miało okazję brać udział w wysokiej jakości szkoleniach, np. prowadzonych 

przez KOWEZiU. Jeden z rozmówców stwierdza, że brak wykształcenia psychologicznego u wielu 

szkolnych doradców zawodowych powoduje, że nie mogą oni stosować bardzie 

zaawansowanych testów diagnozujących predyspozycje uczniów, co niekorzystanie wpływa na 

poziom doradztwa zawodowego.  

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 
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W opinii badanych doradców zawodowych, największą barierą dotyczącą możliwości realizacji 

doradztwa zawodowego w ogóle oraz dotyczącą organizacji i przebiegu doradztwa zawodowego 

w konkretnej szkole jest trudna sytuacja finansowa. Problemy finansowe sprawiają, że brakuje 

środków głównie na etaty dla doradców zawodowych w wymiarze zapewniającym stałą i 

rzetelną pomoc uczniom, na zakup ciekawych narzędzi i programów komputerowych 

wspomagających pracę doradcy zawodowego, na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego 

w zaplanowanej formie i zakresie.  

Inną wskazywaną barierą jest brak czasu na prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, 

zarówno wynikającego z faktu, że osoby zajmujące się doradztwem mają inne, główne i 

ważniejsze, absorbujące je zadania, jak i z tego, że zajęcia z doradztwa zawodowego nie są 

wpisane w siatkę zajęć lekcyjnych, co powoduje ich niesystematyczność.  

Barierą dla doradztwa może być również wskazywany przez respondentów brak wiedzy i 

umiejętności, powodujący, że nie stosują oni niektórych metod doradztwa zawodowego. Z tym 

wiąże się również niewystarczająca, mniejsza niż w przeszłości liczba szkoleń, utrudniająca im 

podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy. 

Barierą dla doradztwa jest również przeciążony program zajęć lekcyjnych dla uczniów, nie 

pozostawiający wiele miejsce na dodatkowe zajęcia. 

Utrudnieniem w prowadzeniu doradztwa jest brak odpowiednich materiałów dydaktycznych do 

prowadzenia doradztwa zawodowego.  

  

2.2 Subregion ostrołęcki 

Analiza zebranego materiału badawczego dotyczącego roli doradztwa zawodowego w 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w subregionie ostrołęckim, pozwala wskazać 

następujące wnioski: 

 

Charakterystyka doradztwa zawodowego w szkołach 

Szkoły objęte są szerokim spektrum form doradztwa zawodowego (respondenci wskazywali 

średnio ponad 7 form doradztwa). Najczęściej wybieraną formą było przekazywanie uczniom 

informacji o rynku pracy i możliwościach znalezienia pracy (wskazane przez 60% 

respondentów). 

Celem doradztwa w gimnazjum jest przede wszystkim poznanie własnych predyspozycji, 

zainteresowań, a także możliwości dalszego kształcenia. We wszystkich badanych gimnazjach 

prowadzone są zajęcia grupowe przede wszystkim dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. W 

szkole, w której prowadzony jest SzOK, zajęcia z doradztwa zawodowego wpisane są w siatkę 

zajęć klas trzecich i są obowiązkowe. W dwóch gimnazjach prowadzone są także zajęcia 

indywidualne. Do badanych gimnazjów przyjeżdżają przedstawiciele lokalnych szkół 

ponadgimnazjalnych, prezentując ofertę edukacyjną szkół. Dwie z badanych szkół zabierają 

uczniów na Targi Szkół i organizują zajęcia z przedstawicielami różnych zawodów, a jedna 

szkoła dodatkowo organizuje wycieczki zawodoznawcze. Dwa gimnazja współpracuje z 

Ochotniczym Hufcem Pracy. 
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Celem doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych jest poznanie swoich 

predyspozycji, zainteresowań, zapoznanie z możliwościami dalszego kształcenia i możliwymi 

kierunkami dalszego rozwoju zawodowego. W badanych szkołach ponadgimnazjalnych 

doradztwo zawodowe w większości przypadków prowadzone jest przez nauczycieli pełniących 

rolę szkolnych doradców zawodowych, również w szkole, w której działa SzOK. W większości 

szkół ponadgimnazjalnych zajęcia z doradztwa prowadzone są dla ostatnich klas techników i 

ZSZ. Jedynie w szkole, w której funkcjonuje SzOK, działaniami doradczymi objęte są wszystkie 

klasy – od pierwszej do ostatniej. W badanych szkołach, w których doradztwo zawodowe 

przydzielone jest konkretnej osobie, prowadzone są zajęcia grupowe. Wszyscy prowadzący 

doradztwo są też otwarci na konsultacje indywidualne. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne 

współpracują z urzędem pracy. Z OHP współpracę nawiązały już dwie badane szkoły, a jedna 

planuje nawiązać taką współpracę w najbliższym czasie. W badanych szkołach 

ponadgimnazjalnych organizowane są imprezy takie, jak: Dni Biznesu czy Tydzień 

Przedsiębiorczości, na które zapraszani są pracodawcy, przedstawiciele instytucji takich jak PUP, 

WUP lub OHP. 

Zdaniem doradców zawodowych, zarówno w gimnazjach jak i szkołach ponadgimnazjalnych, 

doradztwo zawodowe powinno być prowadzone przede wszystkim w ostatnich klasach, 

ponieważ w tym czasie uczniowie wykazują największe zainteresowanie tymi zajęciami ze 

względu na czekające ich wybory edukacyjno-zawodowe. Uczniowie klas niższych, jak wskazują 

doradcy, nie przejawiają takiej chęci uczestnictwa w zajęciach z doradztwa, choć i oni powinni 

być wprowadzani w tę tematykę.  

 

Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

Z badania ilościowego CAPI wynika, że doradztwo zawodowe jest w większości szkół subregionu 

ostrołęckiego (65%) prowadzone przez nauczycieli, rzadziej zajmuje się nim pedagog szkolny 

(35%), psycholog szkolny (10%) czy osoba zajmująca inne stanowisko w szkole (5%). 

Badanie ilościowe wykazało, że tylko 1/4 respondentów posiada formalne potwierdzenie swoich 

kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego. Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w 

szkołach objętych CAPI w 85% podnoszą swoje kwalifikacje w tym zakresie poprzez 

samokształcenie i udział w kursach doszkalających. 

Nauczyciele, prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego, z którymi przeprowadzane były 

wywiady indywidualne, w większości ukończyli studia podyplomowe z tego zakresu lub, w 

przypadku jednego psychologa, szkolenie e-learningowe dotyczące doradztwa zawodowego. 

Tylko jeden rozmówca nie posiada formalnych kwalifikacji w tym kierunku.  

Doradztwo zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych obecne jest od kilku lat, a 

większość doradców nie miała wcześniejszego doświadczenia w tym zakresie, ponieważ jest to 

dla nich pierwsza praca. Osoby prowadzące doradztwo zawodowe w gimnazjach dokształcają 

się na szkoleniach. Duży nacisk kładą również na samokształcenie wykorzystując zasoby 

internetu, literaturę fachową, czy kwartalnik „Doradca zawodowy”.  

Nauczyciele pełniący funkcje doradców zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych w 

większości nie korzystają ze szkoleń, lecz kształcą się samodzielnie m.in. poprzez lekturę 

publikacji wydawanych przez KOWEZiU. Doradcy zawodowi we własnym zakresie gromadzą 

materiały do zajęć, korzystając z tego, co otrzymają na szkoleniach, znajdą w internecie, 

czasopismach, książkach, czy w publikacjach KOWEZiU. Tylko jeden z doradców dysponuje 
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programem zajęć opracowanym w ramach projektu unijnego zawierającym materiały do pracy z 

uczniami z różnych typów szkół i dla każdej klasy oddzielnie. Doradcy zawodowi odczuwają 

potrzebę szkoleń dokształcających oraz niedobór materiałów do pracy z uczniami. 

Większość osób pełniących funkcje doradców zawodowych we wszystkich typach badanych 

szkół nie zna środowiska doradców zawodowych, lecz jedynie pojedyncze osoby spotkane 

podczas szkoleń lub pojawiających się w szkołach doradców zewnętrznych z innych instytucji 

współpracujących ze szkołą. Wyjątek stanowi doradca zawodowy prowadzący SzOK, który 

nawiązał i utrzymuje kontakty z wieloma doradcami z całego kraju. 

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Większość badanych uczniów wszystkich typów szkół przyznaje, że potrzebuje zajęć z 

doradztwa zawodowego w celu dokonania wyboru kierunku edukacyjno-zawodowego zgodnego 

ze swoimi zdolnościami oraz informacji na temat rynku pracy. Uczniowie oceniają zajęcia w 

oparciu o ich przydatność w wyborze szkoły i zawodu. Większość badanych uczniów ze 

wszystkich typów szkół potrafi wskazać zajęcia z doradztwa zawodowego. Kojarzą je oni z 

wyborem zawodu i znalezieniem pracy, niektórzy wskazywali na pomoc w określeniu swoich 

predyspozycji i uzdolnień.  

Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych najczęściej dokonywali swoich wyborów 

edukacyjno-zawodowych biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i polegając na własnej 

decyzji. Część z nich kierowała się opinią rodziców lub kolegów (w przypadku szkół 

ponadgimnazjalnych). Niektórzy przyznali, że na zajęciach z doradztwa zawodowego szukali 

potwierdzenia słuszności dokonanego wyboru. Badani gimnazjaliści, w przeciwieństwie do 

uczniów techników i ZSZ, nie brali pod uwagę decyzji kolegów i koleżanek. 

Uczniom szczególnie podobają się zajęcia, na których mogą się dowiedzieć czegoś o samych 

sobie, ale też poznać ofertę edukacyjną czy spotkać się z przedstawicielami różnych zawodów. 

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Mimo, iż większość badanych rodziców nie miała bezpośredniego, indywidualnego kontaktu z 

doradztwem zawodowym i szkolnymi doradcami zawodowymi, to posiada wiedzę na temat tego 

typu zajęć, które organizuje szkoła . 

Zdaniem badanych rodziców gimnazjalistów ich dzieci samodzielnie podejmują decyzje 

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

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

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

żadnej presji. Badani uczniowie wskazali opinie rodziców, jako jeden z ważnych czynników 

wpływających na ich decyzje dotyczące wyboru dalszego kierunku kształcenia. 

Rodzice uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w większości wskazywali, że wspierali swoje 

dzieci w wyborze kierunku kształcenia, a nawet kilku rodziców uważa, że ich opinia miała 

bardzo duże znaczenie. Tylko w jednym przypadku rodzice zostawili dziecku decyzję w kwestii 

jego przyszłości edukacyjno-zawodowej i nie ingerowali w żaden sposób w jej podejmowanie. 

Wypowiedzi uczniów techników i ZSZ wskazują, że tylko część z nich wspierana była przy 

wyborach edukacyjno-zawodowych przez swoich rodziców.  
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Wpływ opinii rodziców na podejmowane przez uczniów wybory jest realny, ale ogranicza się 

raczej do akceptacji decyzji uczniów dotyczących dokonywanych przez nich wyborów niż na 

wskazywaniu alternatyw. Rodzice najczęściej zostawiają dzieciom dużo swobody w wyborze 

swojej drogi życiowej. 

 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

Badanie ilościowe wykazało, że niemal wszystkie badane szkoły w subregionie ostrołęckim 

współpracują z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym (95%). W większości 

szkoły współpracują z OHP. Współpraca polega na organizacji wspólnych spotkań, szkoleń i 

warsztatów dla uczniów oraz wymienianiu się informacjami. Współpraca ze wszystkimi 

instytucjami jest ogólnie oceniana jako dobra i bardzo dobra. Ponadto 75% wszystkich szkół 

współpracuje z pracodawcami w realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Jakość tej współpracy jest również bardzo dobrze oceniana. Główna bariera współpracy z 

innymi instytucjami to brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Badane gimnazja najczęściej współpracują z OHP. Szkoły ponadgimnazjalne współpracują z 

OHP i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ale także urzędami pracy i pracodawcami. 

Współpraca z OHP i poradniami czy PUP polega na prowadzeniu w szkole zajęć przez doradców 

zawodowych z tych instytucji. W przypadku pracodawców głównie chodzi o organizację praktyk 

zawodowych oraz, w mniejszym stopniu, wycieczek zawodoznawczych. W badaniu jakościowym 

respondenci nie wskazali żadnych barier we współpracy z instytucjami, które zajmują się 

doradztwem zawodowym. Jedynie współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

tylko w niewielkim zakresie dotyczy doradztwa zawodowego.  

 

Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

Większość badanych w CAPI szkół ocenia skuteczność doradztwa zawodowego jako bardzo 

dobrą, albo dobrą (70%), a 30% ocenia ją jako przeciętną.  

Natomiast w wywiadach pogłębionych szkolnym doradcom zawodowym trudno jest wskazać 

mocne strony systemu doradztwa zawodowego. Największą jego zaletą, ich zdaniem, jest to, że 

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

doradca zawodowy. Większość badanych negatywnie ocenia system doradztwa zawodowego 

prowadzonego w szkole wskazując na rozmaite bariery. Ponadto w badaniu jakościowym 

osobom pełniącym funkcje doradcy zawodowego trudno było ocenić skuteczność prowadzonego 

w szkole doradztwa zawodowego z dwóch powodów – zbyt krótkiego okresu prowadzenia zajęć 

z doradztwa zawodowego w szkołach oraz braku odpowiednich narzędzi do pomiaru jakości. 

Psychologowie szkolni pełniący rolę doradców zawodowych najczęściej jako najskuteczniejszą 

formę doradztwa wymieniają testy psychologiczne służące diagnozie uczniów. Natomiast inni 

doradcy wymieniają zalety zajęć grupowych, ale też konsultacji indywidualnych, spotkań z 

przedstawicielami różnych zawodów, udziału w projektach i konkursach, w zależności od 

tematyki i celu zajęć.   

Krytyczne opinie prezentowali także badani przedstawiciele OHP, wskazując na problem 

związany z brakiem zatrudnionych na stałe doradców zawodowych zajmujących się tylko tym 

tematem. Pedagodzy szkolni mają bowiem inne obowiązki, co wpływa negatywnie na zajęcia 
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związane z doradztwem zawodowym. Natomiast nauczyciele mimo skończonych studiów 

podyplomowych z doradztwa zawodowego, nie rozwijają się już zawodowo w tym kierunku, nie 

mają też odpowiednich materiałów. Wynika to z braku inwestycji szkół w doradztwo zawodowe. 

Podobne zdanie wyraził również jeden z badanych pracowników poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Priorytetem szkół jest realizacja podstawy programowej i na tym się skupiają, 

zaniedbując inne kwestie, w tym doradztwo zawodowe.   

Doradcy zawodowi z OHP określają system doradztwa zawodowego w szkołach jako 

początkowy etap rozwoju. Opiera się on głównie na doradcach zewnętrznych oraz psychologach 

szkolnych, którzy nie są, ich zdaniem z wykształcenia doradcami zawodowymi. Mimo 

ukończonych studiów podyplomowych większość szkolnych doradców zawodowych nie ma 

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

materiałów i brak inwestycji w rozwój własny w tym kierunku. Pedagodzy szkolni zdaniem 

badanych, są zbyt obciążeni innymi obowiązkami, żeby przykładać należytą wagę do doradztwa 

zawodowego. Wychowawcy chcący realizować elementy doradztwa zawodowego na godzinach 

wychowawczych nie mają odpowiednich materiałów, ponieważ nie zostały im one dostarczone.  

Również pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej ostrożnie oceniają system 

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

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Zarówno w badaniach ilościowych, jak i jakościowych, badani wskazują na czynniki utrudniające 

prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów w ich szkole. Wśród najczęściej 

wymienianych znalazły się bariery finansowe, zbyt mała liczba godzin przeznaczonych na 

doradztwo zawodowe, w dalszej kolejności brak osoby zajmującej się tematyką doradztwa 

zawodowego, brak sprzętu komputerowego, niedobór materiałów do prowadzenia zajęć oraz 

niskie uczestnictwo osób prowadzących doradztwo zawodowe w szkoleniach dokształcających. 

Osoby pełniące obowiązki doradcy zawodowego w większości przypadków mają inne, główne 

zadania, a doradztwo jest tylko niewielką częścią ich całego zakresu obowiązków, wykonywaną 

w ramach etatu np. psychologa lub pedagoga szkolnego, bądź jako dodatkowe godziny 

wchodząc na zastępstwo do klas za nieobecnego nauczyciela. Nie pozwala to osobie 

prowadzącej doradztwo skupić się na tej tematyce, właściwie przygotować i rozplanować 

materiał dla każdej klasy. Doradcy zawodowi w szkole zdają się być pozostawieni bez pomocy z 

zewnątrz w zakresie pozyskiwania materiałów do pracy z uczniami, czy materiałów do 

samokształcenia. Ponadto, w większości badanych szkół brakuje współpracy z innymi 

pracownikami szkoły, którzy też w zakresie swoich obowiązków mają elementy doradztwa. Nie 

można zatem mówić o istnieniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.   

 

2.3 Subregion radomski 

Analiza zebranego materiału badawczego dotyczącego roli doradztwa zawodowego w 

gimnazjach i szkołach ponad-gimnazjalnych w subregionie radomskim, pozwala wskazać 

następujące wnioski: 

 

Charakterystyka doradztwa zawodowego w szkołach 
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Gimnazja i szkoły zawodowe w subregionie radomskim stosują różnorodne formy doradztwa 

zawodowego. Zdecydowana większość szkół stosuje prawie wszystkie formy doradztwa, o które 

pytano w badaniu jakościowym. Najczęściej przekazuje się uczniom informacje na temat rynku 

pracy i możliwości znalezienia pracy (90% szkół), tylko nieco rzadziej stosuje się, według 

respondentów badania ilościowego, inne formy doradztwa, takie jak zajęcia grupowe w zakresie 

rozwoju osobistego (84%) czy grupowe porady zawodowe (80%).  

Głównym celem doradztwa zawodowego w gimnazjach jest poznanie siebie i wybór szkoły. 

Najbardziej atrakcyjną formą przekazywania informacji są Targi Szkół i tzw. Dni Kariery. W 

szkołach ponadgimnazjalnych celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie młodzieży do 

wejścia na rynek pracy. W tym przypadku najpopularniejszą formą realizacji tego zadania są 

praktyki zawodowe dla uczniów organizowane przez szkoły. W szkołach zawodowych uczniowie 

pozyskują wiedzę o zawodach na przedmiotach zawodowych i podczas praktyk u pracodawców. 

Doradcy zawodowi w badanych technikach ukierunkowują prowadzone przez siebie zajęcia 

przede wszystkim pod kątem rynku pracy, umiejętności poszukiwania pracy. Młodzież w 

technikach ma również najwięcej możliwości wypróbowania własnych umiejętności w praktyce – 

zapewniają to staże i projektów finansowanych głównie dzięki funduszom unijnym. Zadowolenie 

z takiej formy doradztwa wyrażają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, a także ich rodzice. 

Mankamentem tego typu zajęć jest ich pora - wielu uczniów, dojeżdżających do szkoły z 

okolicznych wsi, nie może brać w nich udziału, ponieważ po zakończonych lekcjach nie mieliby 

jak wrócić do domu. Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby uwzględnienie w budżecie projektu 

kosztów dowożenia uczniów.  

Większość badanych placówek rozwija w swoich szkołach doradztwo i widzi w nim potrzebne 

narzędzie pomagające w odkrywaniu przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, dokonaniu 

wyboru dalszego kierunku kształcenia lub właściwej ścieżki kariery. Wielu nauczycieli, 

szczególnie z małych wiejskich szkół, bardzo stara się pomóc uczniom, poświęca im swój 

prywatny czas, stara się zdobyć dodatkowe środki finansowe dla szkoły. Zdarza się także, że 

prowadzone w szkole doradztwo ma charakter działań rozproszonych, np. doradztwem zajmuje 

się jedna osoba, tzw. koordynator, którego głównym obowiązkiem jest sporządzenie 

specjalnego protokołu zajęć, podczas których prezentuje się elementy związane z doradztwem 

zawodowym na lekcjach z różnych przedmiotów, np.: pisanie życiorysu na lekcjach j. polskiego, 

rozmowa o powołaniu prowadzona na religii, rozmowa o gospodarce na lekcjach WOS. 

 

Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

W subregionie radomskim większość osób, które zajmują się doradztwem zawodowym w 

szkołach to nauczyciele, którym przydzielono takie zadania (57%). Szkolnymi doradcami 

zawodowymi w 35% są także pedagodzy szkolni. Ok. 70% osób prowadzących doradztwo w 

szkołach posiada formalne kwalifikacje, przy czym w zasadniczych szkołach zawodowych aż 

80%, natomiast w technikach – 57%. Średnio osoby te zajmują się doradztwem zawodowym w 

szkole od około 5 lat. 

Szkolni doradcy zawodowi to bardzo zróżnicowana grupa. Pierwszą grupę stanowią doradcy 

zawodowi, którzy mają ukończone kierunkowe studia podyplomowe, nieustannie się 

dokształcają, zdobywają nowe materiały, by zainteresować uczniów. Druga grupa doradców, 

mimo braku formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji, doskonale zna lokalny rynek pracy, 

jest wyczulona na sytuację rodzinną uczniów, zdobywa interesujące materiały kanałami 
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formalnymi (PUP, wydawnictwa edukacyjne) i nieformalnymi (pożyczanie materiałów od 

znajomych nauczycieli z innych szkół). Trzecią, najmniej liczną grupę, stanowią nauczyciele, 

którzy obowiązek prowadzenia doradztwa zawodowego traktują jak zadanie narzucone, nie 

poszukują materiałów dydaktycznych, nie przywiązują wagi do przygotowywania zajęć. 

Ponad połowa szkolnych doradców zawodowych (53%) podnosi swoją wiedzę i umiejętności w 

tym obszarze, przy czym głównie biorąc udział w kursach i szkoleniach (74%) oraz w formie 

samokształcenia w oparciu o strony internetowe (69%).  

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Większość uczniów, która wzięła udział w badaniu, jest zadowolona z zajęć z doradcami, jednak 

niektórzy z nich wydają się nie rozumieć celu i roli tych zajęć.  

Wielu gimnazjalistów nie jest zainteresowanych doradztwem zawodowym. Dzieje się tak z kilku 

powodów. Po pierwsze nazwa kojarzy im się z doradzaniem w sprawach pracy – a na podjęcie 

pracy mają jeszcze dużo czasu. Nawet w sprawach wyboru szkoły decydują również w ostatniej 

chwili. Natomiast cenią targi szkolne jako źródło informacji. Po drugie, zajęcia te są często 

prowadzone w mało atrakcyjny sposób, więc uczniowie nie doceniają ich. W związku z tym 

młodzi ludzie nie mają konkretnych oczekiwań, oprócz tego, „żeby było ciekawie”, choć nie 

potrafili podać konkretnego przykładu, co oznacza dla nich „ciekawie”. Jedyną konkretną 

podpowiedzią był postulat tego, by przedstawiano szczegółową drogę dojścia do wykonywania 

zawodu – jakie były trudności, na co należy zwrócić uwagę. Gimnazjaliści lubią gdy zajęcia z 

doradztwa prowadzone są przez osoby z zewnątrz. Szkoła dla gimnazjalistów nie stanowi 

jedynego źródła informacji o dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodach. Najczęstszym źródłem 

informacji na temat wyboru kolejnego etapu kształcenia lub zawodu są znajomi, internet lub 

rodzina. Uczniowie gimnazjum, jeśli mieliby szukać pracy, to raczej szukaliby informacji w 

rodzinie, a nie w szkole. 

Uczniowie techników za elementy doradztwa uważają przygotowywanie dokumentów 

aplikacyjnych, omawianie rozmów kwalifikacyjnych. Preferują zajęcia prowadzone w mniejszych 

grupach (szczególnie w pierwszej klasie) lub indywidualnie (w ostatniej klasie). Uczniowie nie 

potrafili jednak wskazać konkretnych technik, które podnosiłyby atrakcyjność zajęć. Najbardziej 

zadowoleni są z udziału w stażach, praktykach lub projektach oferowanych przez szkołę, 

ponieważ kursy te dają im certyfikaty i/lub wiedzę np. na temat zarządzania i organizacji firm, 

form opodatkowania etc. Uczniowie szkół zawodowych wolą uczyć się z praktyki, terminując u 

pracodawców lub oglądać specjalne filmy w Internecie. 

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Wśród badanych rodziców można wyodrębnić dwie grupy. Pierwsza grupa, to rodzice, którzy nie 

posiadają wiedzy na temat możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego, 

ograniczone są również ich możliwości by dowieźć dziecko do specjalistycznej poradni. Część z 

nich nie widzi też celowości korzystania z takich zajęć, zwłaszcza osoby pochodzące z 

mniejszych miejscowości, w których oferta edukacyjna jest niewielka. Rodzice uważają, że mają 

niewielki wpływ na swoje dzieci, a ich sugestie nie są często brane pod uwagę. Druga grupa 

badanych, to rodzice, którzy dostrzegają, wysiłki nauczycieli w organizowaniu dni kariery lub 

targów szkół, wskazując, że tego typu zajęć przydałoby się więcej. W szkołach, w których 
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doradztwo funkcjonuje, rodzice o tym wiedzą i pochwalają tego typu zajęcia. Jednocześnie 

apelują, żeby profesjonalne poradnictwo (takie jak w MCIZ lub poradniach) było zapewnione w 

każdej szkole, ponieważ dojazd do poradni lub innych instytucji jest kłopotliwy (kosztowny) lub 

wręcz niemożliwy (brak połączeń autobusowych po południu).  

Część badanych rodziców stara się wspierać swoje dzieci w wyborach edukacyjnych. Korzystają 

z gazet dla gimnazjalistów czy Internetu. Z wypowiedzi rodziców wynika, że realnie oceniają oni 

szanse i zagrożenia poszczególnych ścieżek edukacyjnych. Nie wszyscy rodzice słyszeli o 

doradztwie zawodowym w szkołach swoich dzieci, choć wszystkie szkoły deklarowały, że taką 

działalność prowadzą.  

W przypadku rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wsparcie rodziców polega głównie 

na finansowaniu bieżącej nauki (podręczniki, dojazdy, stancja) i deklaracjach pokrycia kosztów 

dalszego kształcenia. Rodzie przychylają się szczególnie do wyborów swoich dzieci, które 

prowadzą do konkretnych, wymiernych korzyści w postaci rozmaitych certyfikatów. Można 

również zaobserwować mechanizm reprodukcji struktury społecznej poprzez „dziedziczenie 

zawodów” – w wielu przypadkach kontynuowanie ścieżki zawodowej rodziców jest naturalnym 

kryterium wyboru.   

 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

75% szkół z subregionu radomskiego współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zajmującymi 

się doradztwem zawodowym, przy czym wynik ten osiąga poziom 90% w przypadku 

zasadniczych szkół zawodowych i techników. Najczęściej szkoły współpracują z MCK i MCIZ. 

Współpraca z poradniami w obszarze doradztwa zawodowego w subregionie radomskim należy 

to rzadkości – tylko 6% respondentów ją wskazało. Częściej wymieniano współpracę z PUP.  

Najlepiej układa się współpraca szkół z OHP. Współpraca z PUP oceniana jest jako poprawna, 

ale nie satysfakcjonująca. Natomiast współpraca z poradniami przebiega głównie na polu 

wychowawczym, a nie w zakresie poradnictwa zawodowego. Nie wszyscy jednak mogą 

skorzystać z pomocy pracowników poradni. Pierwszym powodem są długie terminy oczekiwania 

na poradę w miejscu działania instytucji. Liczba profesjonalnych doradców, którzy oprócz pracy 

stacjonarnej prowadzą również warsztaty wyjazdowe w szkołach, jest niewystarczająca. Drugim 

powodem, dla którego skorzystanie z porad profesjonalistów jest utrudnione, jest konieczność 

dojazdu do odległej placówki. Osoby mieszkające w małych miejscowościach lub wsiach z 

powodu braku połączeń autobusowych nie mają możliwości dotarcia do ośrodka. 

 

Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

W badaniu ilościowym respondenci ocenili skuteczność i jakość prowadzonego w szkole 

doradztwa zawodowego pozytywnie (odpowiednio 84 i 76% ocen dobrych i bardzo dobrych). 

W opiniach, które pojawiły się w badaniu jakościowym, przeważają negatywne oceny doradztwa 

prowadzonego w szkołach. Oceny te koncentrują się wokół kilku czynników, a wyrażane są 

częściej przez pracowników instytucji zewnętrznych (OHP i poradnie). Główne powody, dla 

których doradztwo w szkołach jest oceniane negatywnie to fikcyjność systemu doradztwa 

zawodowego, brak funduszy, niska jakość zajęć, niewystarczające przygotowanie osób 

prowadzących w szkole doradztwo zawodowe.  
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Zewnętrzni doradcy zawodowi, ale także nauczyciele będący szkolnymi doradcami zawodowymi 

są zgodni, że w szkolnym systemie doradztwa brakuje systematyczności. Taką 

systematyczność zapewniłaby oddzielna osoba zajmująca się tylko doradztwem – mogłaby 

pracować w kilku szkołach jednocześnie, sprawując swoje obowiązki rotacyjnie, np. być w 

każdej szkole jeden dzień, raz na dwa tygodnie – co pozwoliłoby jednemu doradcy sprawować 

opiekę nad kilkoma szkołami. 

Zdaniem szkolnych doradców zawodowych, szkoła jest jednakże najlepszym miejscem na 

prowadzenie zajęć z zakresy doradztwa adresowanego do młodzieży, ponieważ zapewnia 

największą dostępność (szczególnie biorąc pod uwagę często konieczność dojazdu np. do 

odległej poradni psychologiczno-pedagogicznej). 

Jak wskazują szkolni doradcy zawodowi, aby podejmowane działania doradcze były skuteczne, 

powinny być wprowadzane w połowie nauki w gimnazjach, kiedy uczniowie przyzwyczają się już 

do nowej szkoły, a jednocześnie nie są przeciążeni nauką, jak w przypadku ostatniej klasy 

gimnazjum.       

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Z danych ilościowych wynika, że 73% respondentów uważa, że występują czynniki utrudniające 

prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczniów. Głównym problemem prowadzenia 

doradztwa zawodowego jest brak funduszy. Kolejnym istotnym problemem jest brak czasu dla 

zadań doradztwa zawodowego, który wymieniany jest przez znacznie mniejszą liczbę wszystkich 

respondentów (19%). 

Inne ograniczenia, wyróżnione w badaniu jakościowym dotyczą prowadzenia zajęć w dużych 

grupach uczniów, braku obowiązkowych lekcji z doradztwa zawodowego, braku systemowych 

rozwiązań, braku zrozumienia ze strony innych nauczycieli. Kolejną wewnątrzszkolną barierą, 

wskazywaną przez szkolnych doradców jest brak wsparcia ze strony dyrekcji szkoły. W części 

badanych placówek dyrektorzy byli niechętni rozwijaniu doradztwa uważając je za zbyteczne, a 

obowiązek doradztwa wypełniano w minimalnej formie. Barierą dla powszechności doradztwa 

jest, w niektórych przypadkach, czas ich realizacji. Jeśli doradztwo realizowane jest po lekcjach 

wiele dojeżdżających dzieci jest z niego wykluczonych – zazwyczaj po oficjalnym końcu zajęć 

odjeżdża ostatni gimbus lub autobus miejski, co powoduje, że uczniowie nie są w stanie dotrzeć 

do domu po zajęciach popołudniowych. Barierą okazuje się czasem, w opinii szkolnych 

doradców, także nastawienie uczniów, którzy niechętnie podchodzą do „kolejnej kartkówki”, jak 

czasem określane są testy na predyspozycje zawodowe, jak również trudność pracy z uczniami 

przejawiającymi kulturę oporu wobec szkoły. 

Istnieją też bariery systemowe. Zasadnicza dotyczy sposobów finansowania oświaty. W 

samorządach brakuje pieniędzy na finansowanie zajęć bezpośrednio niezwiązanych ze 

zdawaniem egzaminów, dlatego etaty doradców SzOK zostały zlikwidowane i obecnie na 

doradztwo przeznacza się zbyt mało czasu.  

Zarówno szkolni jak i zewnętrzni doradcy zawodowi obawiają się, że nowe przepisy związane z 

rozliczaniem godzin pracy nauczycieli usztywnią ich czas pracy i nie będą oni mogli w elastyczny 

sposób decydować o tym, na co przeznaczają poszczególne godziny. Może to utrudnić 

„oddawanie” godzin doradcom zewnętrznym.  
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Trudność poradnictwa zawodowego, zdaniem szkolnych doradców zawodowych, polega również 

na tym, że wielu uczniów z subregionu radomskiego ma ciężką sytuację materialną i głównym 

kryterium dokonywanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych jest sytuacja 

finansowa rodziny, co powoduje, iż nie wierzą oni, aby doradztwo zawodowe mogło im do 

czegokolwiek służyć. 

 

2.4 Subregion ciechanowski 

Analiza zebranego materiału badawczego dotyczącego roli doradztwa zawodowego w 

gimnazjach i szkołach ponad-gimnazjalnych w subregionie ciechanowskim, pozwala 

wskazać następujące wnioski: 

 

Charakterystyka doradztwa zawodowego w szkołach 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne realizują poszczególne obszary doradztwa zawodowego 

w zróżnicowany sposób. Uczniowie gimnazjum otrzymują aktualną informację edukacyjną, 

przede wszystkim dzięki prezentacjom ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych. W 

badanym subregionie jest to praktyka powszechna. Niektóre gimnazja wspierają uczniów w 

procesie orientacji zawodowo-edukacyjnej również przez organizację pogadanek na lekcjach.  

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, najpopularniejszą formą realizacji doradztwa 

zawodowego, jest przekazywanie informacji zawodowej poprzez wyjścia do zakładów pracy, 

w czasie których uczniowie poznają poszczególne stanowiska pracy oraz realia wykonywania 

danego zawodu. Uczniowie uczestniczą również w spotkaniach z przedstawicielami różnych 

zawodów. W dwóch szkołach zawodowych uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bieżącą 

sytuacją na rynku pracy m.in. podczas wizyty w urzędzie pracy. Wyniki badania jakościowego 

pozwalają stwierdzić, że przekazywanie uczniom tego rodzaju informacji nie jest powszechne, 

jak i dostęp do informacji o dalszych możliwościach kształcenia.  

Kolejnym obszarem doradztwa zawodowego jest diagnoza możliwości psychofizycznych 

uczniów. Uczniowie poznają swoje predyspozycje za pomocą testów. Większość szkół korzysta 

w tym zakresie ze wsparcia podmiotu zewnętrznego - Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej (MCIZ). Jest to powszechna praktyka w badanych szkołach.  

W przypadku kolejnego obszaru doradztwa zawodowego, jakim jest poznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, realizowane jest ono w 

szkołach gimnazjalnych poprzez określenie swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz 

realnej oceny szans na dalszym etapie edukacji. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzone jest to w ograniczonym zakresie.        

Uczniowie szkół gimnazjalnych mają dostęp do doradztwa edukacyjno-zawodowego, zarówno w 

formie zajęć grupowych, jak i indywidualnych spotkań. Spotkania indywidualne są realizowane 

rzadko, głównie z powodu ograniczeń czasowych osób zajmujących się orientacją zawodowo-

edukacyjną. W dwóch gimnazjach oferta wsparcia w tym zakresie jest również 

skierowana do rodziców uczniów, co jest praktyką należącą do rzadkości. Badanie 

jakościowe wskazuje, że tylko w jednej szkole zawodowej są przeprowadzane z uczniami testy 

kariery, pozwalające zaplanować dalszą ścieżkę zawodową. Jednakże i w tym wypadku są one 

realizowane w ograniczonym zakresie.  
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Najpowszechniejszą formą realizowanego doradztwa zawodowego jest przekazywanie uczniom 

informacji o rynku pracy oraz możliwościach znalezienia zatrudnienia (wymienione przez prawie 

wszystkich respondentów badania ilościowego). Jednak nie potwierdzają tego badania 

jakościowe. Kolejne dwie najczęściej stosowane formy to zajęcia grupowe oraz badanie 

predyspozycji uczniów (wymienione przez 84% respondentów). Wskazuje na to zarówno 

badanie jakościowe, jak i ilościowe. Rzadziej w szkołach odbywają się spotkania indywidualne z 

uczniami (ok. połowa szkół) oraz konsultacje z rodzicami (około jedna piąta szkół).  

 

Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

Analiza materiału wskazuje na różnice w merytorycznym przygotowaniu doradców (zwłaszcza 

pomiędzy wewnątrzszkolnym systemem doradztwa, a tym prowadzonym przez podmioty 

zewnętrzne). W doradztwie wewnątrzszkolnym, jak wynika z badań jakościowych, tylko dwie 

osoby prowadzące zajęcia z doradztwa zawodowego (na 10 objętych badaniem) mają 

odpowiednie kwalifikacje. Badania ilościowe wskazują większy udział osób z właściwym 

przygotowaniem (34%), z czego 43% z nich pracuje w gimnazjach. W przypadku podmiotów 

zewnętrznych wszystkie badane osoby posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego.  

W połowie szkół doradztwem zawodowym zajmują się pedagodzy szkolni. Kolejne 1/3 to 

nauczyciele, na których nałożono zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Jedynie 9% szkół 

zatrudnia doradcę zawodowego na etacie. Badanie jakościowe wskazuje, że pedagodzy szkolni i 

nauczyciele muszą łączyć tę funkcję ze swoimi dotychczasowymi obowiązkami. Zdarza się także, 

że wyznaczono przypadkowe osoby do realizowania doradztwa zawodowego (dwie szkoły 

ponadgimnazjalne). 75% respondentów odpowiedzialnych za doradztwo zawodowe podnosi 

swoje kwalifikacje zawodowe. W większości przypadków robią to w oparciu o materiały 

internetowe i drukowane. Szkolni doradcy zawodowi wskazywali na trudności w dostępie do 

szkoleń oraz kursów. Jest to najczęściej wymieniana potrzeba osób zajmujących się 

doradztwem zawodowym w szkołach. Badania jakościowe wskazują na słabą znajomość oraz 

kontakt ze środowiskiem doradców zawodowych, z czym wiąże się brak możliwości wymiany 

doświadczeń. 

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Gimnazjaliści oczekują wsparcia, głównie przy planowaniu całej swojej ścieżki zawodowej. 

Natomiast uczniowie pierwszych klas szkół zawodowych nie sformułowali żadnych oczekiwań. 

Uważają, że wsparcie doradcze może być im przydatne pod koniec szkoły i ewentualnie 

mogłoby dotyczyć pomocy w wyborze kierunku studiów czy uczelni.  

Wszyscy respondenci dobrze oceniają zajęcia z doradztwa zawodowego, choć często miały one 

ograniczony charakter i zazwyczaj dotyczą prezentacji szkół. Respondenci, którzy zetknęli się z 

różnymi formami orientacji zawodowo-edukacyjnej również najwyżej oceniali poznawanie oferty 

szkół ponadgimnazjalnych. Doradztwo zawodowe wśród uczniów najczęściej kojarzy im się z 

pomocą w wyborze zawodu. Sporadycznie rozszerzali to pojęcie na wsparcie w wyborze dalszej 

drogi kształcenia.  

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na wybory edukacyjne uczniów pozostają własne 

zainteresowania i kontakty związane z wykonywaniem dorywczej pracy związanej z danym 

zawodem, wzorce rodzinne, starsi koledzy i koleżanki (ewentualnie rodzeństwo). Działania 
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doradcze – głównie prezentacja oferty edukacyjnej szkół – miały najsilniejszy wpływ na decyzje 

podejmowane przez niezdecydowanych uczniów. W przypadku uczniów ZSZ ważnym czynnikiem 

wpływającym na wybór szkoły były wymagania, jakie są stawiane w poszczególnych 

placówkach. Kolejne, już mniej ważne czynniki, to bliskość szkoły, opinia rodziców, perspektywy 

zatrudnienia.  

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Ograniczoną rolę w wyborach edukacyjnych swoich dzieci potwierdzają wywiady 

przeprowadzone z rodzicami. Wiedza rodziców dotycząca doradztwa zawodowego wynika 

głównie z własnych doświadczeń związanych z poszukiwaniem pracy i wsparciem ze strony PUP. 

Rola rodziców w systemie doradztwa zawodowego jest uznawana za ważną, w tych szkołach, 

gdzie od dłuższego czasu funkcjonuje wewnętrzny system doradztwa zawodowego. W tych 

placówkach włącza się ich w prowadzone działania. Potwierdza to również przedstawiciel MCIZ. 

Zdaniem szkolnych doradców rodzice odgrywają kluczową rolę doradczą w gimnazjum, 

ponieważ na tym etapie nauki szkolnej jeszcze mają wpływ na decyzje podejmowane przez 

dzieci, wspierają je w ich wyborach. Jednakże należy podkreślić, że, jak pokazuje analiza 

wypowiedzi uczniów i rodziców, decyzje edukacyjne są zazwyczaj podejmowane przez uczniów 

samodzielnie, choć rozmawiają o nich z rodzicami i biorą pod uwagę ich opinie. W szkołach 

ponadgimnazjalnych młodzież w mniejszym stopniu, w swoich wyborach edukacyjno-

zawodowych, bierze pod uwagę opinie rodziców.  

 

Współpraca szkół z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

Szkoły najintensywniej współpracują z MCIZ, które prowadzi zajęcia grupowe. Podczas tych 

zajęć badane są predyspozycje uczniów. Dodatkowo uczniowie zapoznają się z branżami 

przyszłościowymi oraz prezentowane są im czynniki trafnego wyboru szkoły. Współpraca ta jest 

oceniana wysoko. W wielu szkołach MCIZ stanowi ważny, jeśli nie najważniejszy, element w 

realizacji doradztwa zawodowego. Podstawą barierą we współpracy są możliwości kadrowe 

Centrum (dotyczy to również poradni psychologiczno-pedagogicznych). Dlatego też najczęściej 

doradcy zawodowi z MCIZ przeprowadzają raz w roku szkolnym zajęcia grupowe dla ostatnich 

klas. Obecnie instytucja ta nie ma środków finansowych na zakup materiałów metodycznych dla 

szkół.  

W dużo mniejszym zakresie szkoły współpracują z Szkolnymi Ośrodkami Kariery, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, powiatowymi urzędami pracy. Jedynie 3% placówek nie 

współpracuje z żadnym podmiotem. Trzeba dodać, że poradnie kojarzone są przez 

respondentów głównie jako miejsce pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a nie doradztwa 

zawodowego. Ponad połowa szkół - 59% (rzadziej robią to gimnazja) - współpracuje z 

pracodawcami w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego. Najczęściej dotyczy ona wizyt w 

zakładach pracy. W większości przypadków jest oceniana wysoko.  
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Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

Mimo relatywnie wysokiej oceny systemu doradztwa zawodowego w szkołach, na którą 

wskazują badania ilościowe, opinia jaka wyłania się z badania jakościowego jest odmienna. 

Wywiady pogłębione pozwalają stwierdzić, że rzadko można mówić o spójnie funkcjonującym 

systemie. Wpływa na to fakt, że często osoby odpowiedzialne, oddelegowane przez dyrekcję 

szkoły do pełnienia tej funkcji, nie są do niej odpowiednio przygotowane, brakuje stałych godzin 

przeznaczonych na zajęcia z doradztwa zawodowego w siatce lekcyjnej. Odbywają się one 

nieregularnie na zastępstwach lub w późnych godzinach lekcyjnych, co przekłada się na niską 

frekwencję. Uczniowie nie są nimi zainteresowani, gdyż brakuje im świadomości i wiedzy na 

temat roli oraz znaczenia doradztwa zawodowego w podejmowaniu właściwego wyboru 

edukacyjno-zawodowego.  

W założeniach ważnym elementem doradztwa zawodowego w szkołach miały być Szkolne 

Ośrodki Kariery. Badanie jakościowe wskazują, że dalsze ich funkcjonowanie zależy od 

osobistego zaangażowania osób prowadzących SzoK-i oraz wsparcia ze strony dyrekcji szkoły.  

Opinie respondentów wskazują, że doradztwo zawodowe jest ważne na każdym etapie edukacji. 

Jednakże największa potrzeba udzielania uczniom wsparcia w tym obszarze pojawia się w 

ostatniej klasie zarówno gimnazjum, również w technikum i ZSZ. Choć pojawiają się też opinie 

wskazujące, że działania doradcze powinny zacząć się w drugiej klasie gimnazjum, ponieważ w 

trzeciej jest już na nie za późno.  

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Mocną stroną doradztwa zawodowego w szkołach jest wymóg prawny, który nakłada na nie 

obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynowanie działań w tym obszarze. 

Spowodowało to, że w niektórych placówkach rozpoczęto wprowadzać działania doradcze. 

Badanie jakościowe wskazało, że stan doradztwa zależy w dużej mierze od nastawienia i 

motywacji osób zajmujących się nim.  

70% respondentów uważa, że główną barierą w realizacji doradztwa zawodowego w szkołach 

jest brak środków finansowych na zatrudnienie doradcy zawodowego, który mógłby zajmować 

się tylko tym zadaniem. Wskazywanymi barierami w realizacji doradztwa zawodowego jest 

również brak podstawy programowej oraz wystandaryzowanych materiałów metodycznych oraz 

relatywnie niewielka liczba osób z wykształceniem kierunkowym. Lokalizacja szkoły, do której 

uczniowie w większości dojeżdżają może również powodować utrudnienia w realizacji zadań 

związanych z doradztwem ze względu na brak połączeń autobusowych po przedłużonych 

zajęciach lekcyjnych. 

 

2.5 Subregion płocki 

Analiza zebranego materiału badawczego dotyczącego roli doradztwa zawodowego w 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w subregionie płockim, pozwala wskazać 

następujące wnioski: 

 

 



Rola doradztwa zawodowego 

 

92 

Doradztwo zawodowe w szkołach 

Najpowszechniejszą formą realizowanego doradztwa zawodowego w subregionie płockim, na co 

wskazuje badanie ilościowe, są zajęcia grupowe w zakresie rozwoju osobistego (100% szkół). 

Badanie jakościowe to potwierdza. Drugą jest przekazywanie informacji o rynku pracy i 

możliwościach znalezienia pracy (96%). W tym przypadku badanie jakościowe nie potwierdza 

już tak dużej skali stosowania tej formy. W większym zakresie kładzie się nacisk na 

przekazywanie informacji dotyczących dalszej edukacji.  

Spektrum stosowanych form z zakresu doradztwa zawodowego jest szerokie, średnio szkoły 

stosują ponad 7 różnych form. 

Najczęściej spotykaną formą doradztwa zawodowego w subregionie płockim jest udzielanie 

aktualnych informacji edukacyjnych i zawodowych. W badaniu ilościowym prawie 

wszyscy respondenci potwierdzili stosowanie tej formy. Również wszystkie szkoły biorące udział 

w badaniu jakościowym wskazały, że są aktywne w tym zakresie. Wyjątek stanowi technikum, 

ze względu na nowo zatrudnionego doradcę zawodowego. W gimnazjach obszar ten najczęściej 

jest realizowany poprzez spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (również 

podczas Targów Szkół). Jest to powszechna praktyka w badanym subregionie. W części 

placówek odbywają się także spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów. 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, 

podczas 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 tej formy. 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 omawiany 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.  
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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. Natomiast w jednym gimnazjum uczniowie poznają swoje indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne tylko wtedy, gdy są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

 

Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

W subregionie płockim różnicę między doradztwem zawodowym wewnątrzszkolnym, a tym 

prowadzonym przez podmioty zewnętrzne, stanowi merytoryczne przygotowanie doradców.  

W badaniu jakościowym jedynie trzech spośród siedmiu badanych szkolnych doradców 

zawodowych ma kwalifikacje formalne doradcy zawodowego. Badania ilościowe wskazują 

podobny 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, wszystkie osoby prowadzące 

orientację zawodowo-edukacyjną uczniów posiadają kwalifikacje doradcy zawodowego.  

Drugą różnicą jest dysponowanie przez niektóre instytucje zewnętrzne (MCIZ i jedna poradnia) 

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 bardzo 

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

podstawowe testy. 

W połowie szkół doradztwem zawodowym zajmują się pedagodzy szkolni (52%), kolejne 22% 

to nauczyciele pełniący rolę szkolnych doradców zawodowych. W 15% szkół zatrudniony jest 

doradca zawodowy na etacie. Badanie jakościowe wskazuje, że pedagodzy i nauczyciele, 

wykonujący tę funkcję muszą ją łączyć ze swoimi dotychczasowymi obowiązkami. W przypadku 

szkół, które zatrudniały doradców zawodowych, w większości przypadków 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 wyników 

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 

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. Jak wynika z analizy wypowiedzi, 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 
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jednym przypadku respondentka znała doradcę zawodowego, który odznacza się wysokimi 

kompetencjami.  

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Uczniowie biorący udział w badaniu jakościowym mieli trudności z określeniem swoich potrzeb 

edukacyjno-zawodowych. Ta tendencja szczególnie silna była wśród młodzieży uczącej się w 

ZSZ. 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 

w gimnazjum wsparcie doradcze w ograniczonym zakresie. Z reguły sprowadzało się ono do 

uczestnictwa w dniach otwartych 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 

informacji wyniesionych z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Najistotniejszymi czynnikami 

wpływającymi na ich wybory edukacyjne są zainteresowania oraz wzorce wyniesione z domu. 

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.  

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

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 

czterech z nich łączyło je z działaniami prowadzonymi przez szkołę. W żadnym przypadku nie 

korzystali oni z doradztwa zawodowego.  

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.  

 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

Wyniki badania ilościowego wskazują, że prawie wszystkie badane szkoły w subregionie płockim 

współpracują z innymi instytucjami zajmującymi sie doradztwem zawodowym (96%). 
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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 w przeszłości, ale z nieznanych rozmówczyni 

powodów zaprzestała kiedyś tej kooperacji. Najczęściej wskazywaną instytucją, z którą 

współpracują respondenci z wywiadów pogłębionych, jest poradnia psychologiczno-

pedagogiczna. Jednak w badaniu ilościowym wskazało ją jedynie 4% respondentów. Z 

poradniami współpracują trzy gimnazja biorące udział w badaniu jakościowym. W dwóch 

przypadkach pracownik poradni realizował warsztaty, natomiast w trzecim pedagog z poradni 

ma stałe dyżury w szkole i w razie potrzeby może udzielić również wsparcia w zakresie 

doradztwa zawodowego. Ponad połowa szkół (59%) współpracuje z pracodawcami w realizacji 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. Rzadziej robią to gimnazja (33%). Najczęstszą formą 

współpracy są wizyty u pracodawcy (83%). W badaniu jakościowym czwórka respondentów 

wskazała na brak otwartości ze strony PUP na wsparcie prowadzonych działań doradczych. 

Dotyczyło to trzech różnych powiatów. Dodatkowo w badaniu ilościowym 20% respondentów 

oceniła współpracę z PUP jako złą.  

 

Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

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 zespołu szkół zawodowych 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 wstanie wskazać czy realizowane działania są skuteczne. Szkolni doradcy zawodowi są 

zdania, że na jakość i skuteczność prowadzonego wsparcia doradczego ma przede wszystkim 

wpływ ilość czasu poświęcana w szkołach na orientacje zawodowo-edukacyjną. We wszystkich 

przypadkach była ona niewystarczająca. Słabą stroną świadczonego doradztwa zawodowego 

jest także brak systematyczności w działaniach. Zajęcia z reguły odbywają się podczas 

zastępstw na zajęciach przedmiotowych. 

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

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 oddzielne etaty. Osoby zajmujące się 

orientacją zawodowo-edukacyjną z reguły pełnią również inne funkcje w szkole. 

Niewystarczająca ilość środków finansowych powoduje, że brakuje potrzebnych materiałów 

dydaktycznych, utrudniona jest na przykład organizacja wyjazdów 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 posiadających 

odpowiednie przygotowanie formalne do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 
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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.  

 

2.6 Subregion siedlecki 

Analiza zebranego materiału badawczego dotyczącego roli doradztwa zawodowego w 

gimnazjach i szkołach ponad-gimnazjalnych w subregionie siedleckim, pozwala wskazać 

następujące wnioski: 

 

Charakterystyka doradztwa zawodowego w szkołach 

W badaniu ilościowym, respondenci pytani o formy doradztwa zawodowego, które są stosowane 

w szkołach, z dziesięciu możliwych odpowiedzi (9 i opcje "inne"), wybrali ponad 5 różnych form, 

co oznacza, że w szkołach subregionu siedleckiego stosuje się relatywnie szerokie spektrum 

form doradztwa zawodowego.  

Różnorodność stosowanych form potwierdzają również wyniki badania jakościowego.  

W gimnazjach tego subregionu stosowane są zazwyczaj zajęcia grupowe. Zważywszy, że żaden 

ze szkolnych doradców zawodowych biorących udział w badaniu jakościowym nie posiada 

formalnych kwalifikacji w dziedzinie doradztwa, stosowane przez nich testy tylko w 

ograniczonym zakresie rzeczywiście diagnozują predyspozycje uczniów. Takie profesjonalne 

testy przeprowadzają przedstawiciele instytucji zewnętrznych (OHP lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej). Nauczyciele prowadzą zajęcia zawodoznawcze, pokazują filmy na temat 

zawodów, organizują spotkania z absolwentami tego gimnazjum, zapewniają udział uczniów w 

targach edukacyjnych. W jednym z gimnazjów nauczyciel zajmujący się doradztwem stworzył 

swój autorski program skierowany do uczniów ostatnich klas, który stara się realizować pomimo 

uszczuplenia liczby godzin, które może na niego przeznaczać. W innym gimnazjum zajęcia z 

doradztwa są prowadzone w sposób dużo mniej usystematyzowany. Szkolny doradca zawodowy 

prowadzi je gdy jest potrzeba, gdy uczniowie kierują zapytania w tej dziedzinie, gdy nadarzy się 

ku temu okazja (np. na godzinie wychowawczej). W trzecim z badanych gimnazjów doradztwo 

prowadzi wyłącznie pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, który dwa razy w roku 

spotyka się z uczniami ostatnich klas.  

Równie urozmaicone formy doradztwa były wykorzystywane w szkołach ponadgimnazjalnych 

tego subregionu. Dominowały zajęcia grupowe, jednak w dwóch z czterech badanych szkół, w 

tym w jednej, w której formalnie istniał etat doradcy zawodowego, uczniowie mogą korzystać w 

stałych godzinach z porad indywidualnych. Na zajęciach grupowych podejmowane są tematy 

związane z rynkiem pracy, poszukiwaniem zatrudnienia. Elementy doradztwa stosowane są 

również we wszystkich badanych szkołach na zajęciach z innych przedmiotów, np. pisanie listu 

motywacyjnego czy symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na lekcji języka polskiego, podstawy 

wiedzy o prowadzeniu firmy na lekcji przedsiębiorczości, inne tematy na lekcjach 

wychowawczych. Bardzo przydatne są również praktyki zawodowe, które umożliwiają uczniom 

praktyczną naukę zawodu, weryfikację tego czy dobrze wybrali swoją ścieżkę zawodową. W 

jednej ze szkół zawodowych subregionu ważnym wydarzeniem są doroczne targi edukacyjne 

szkół wyższych, w których przygotowaniu uczniowie biorą bardzo aktywny udział (wskazane w 

raporcie jaki dobra praktyka). 
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Co ważne, w jednej ze szkół subregionu siedleckiego objętej badaniem jakościowym, stworzono 

etat doradcy zawodowego, jednak szansa ta nie została w pełni wykorzystana, gdyż nie 

zapewniono temu stanowisku pracy jednoznacznie wyznaczonego miejsca w siatce godzin 

lekcyjnych. Oznacza to, że doradca zawodowy zmuszony jest bardzo elastycznie dostosowywać 

swój plan zajęć do pojawiających się ad hoc możliwości zastępstw nie mając jednocześnie 

możliwości zapewnienia każdej klasie takiego samego zakresu zajęć. 

Pozwala to stwierdzić, że oprócz kilku wyjątków, doradztwo zawodowe w szkołach subregionu 

siedleckiego nie jest prowadzone w sposób systematyczny. Pewne jego przejawy są w 

większości szkół, jednak stosowane są różne rozwiązania organizacyjne i różne narzędzia 

metodyczne, powodujące, iż ani na poziomie organu prowadzącego, ani na poziomie szkoły, ani 

nawet w odbiorze uczniów z danej klasy nie ma ono znamion przemyślanego systemu. Jest to 

raczej zbiór działań prowadzonych ad hoc uzasadniany głównie brakiem środków finansowych 

oraz brakiem szczegółowych wymogów odnośnie sposobu i zakresu prowadzenia doradztwa na 

podstawie przepisów. 

 

Przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach 

Z badań ilościowych wynika, że połowa badanych respondentów jest pedagogami 

prowadzącymi doradztwo zawodowe. Pozostali to, w prawie równej proporcji, psychologowie 

szkolni i nauczyciele, którym powierzono te zadania. Badanie ilościowe nie uchwyciło żadnego 

przypadku osoby zatrudnionej na etacie doradcy zawodowego. Natomiast w badaniu 

jakościowym przeprowadzono jeden wywiad pogłębiony z osobą pracującą na etacie doradcy 

zawodowego w zespole szkół ponadgimnazjalnych. 

Wszyscy szkolni doradcy zawodowi pracujący w szkołach zawodowych posiadają formalne 

wykształcenie w tej dziedzinie, gdy tylko 29% doradców z gimnazjów posiada takie kwalifikacje. 

Tę tendencję potwierdza badanie jakościowe. W żadnym z badanych jakościowo gimnazjów 

osoba zajmująca się doradztwem zawodowym nie miała formalnego wykształcenia w tym 

zakresie. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, tylko w jednym zespole szkół nie było osoby 

z wykształceniem w kierunku doradztwa zawodowego. Zdecydowana większość respondentów 

(średnio 84%) stwierdziła, że podnosi swoje kwalifikacje w obszarze doradztwa zawodowego, 

najczęściej poprzez udział w szkoleniach i kursach, a dopiero w dalszej kolejności, poprzez 

samokształcenie. Szkolni doradcy zawodowi w subregionie siedleckim pracują w tym obszarze 

średnio od ponad 6 lat. 

Szkolni doradcy zawodowi ocenili doradztwo zawodowe jako bardzo dynamicznie zmieniającą 

się dziedzinę wiedzy (rynek pracy ciągle się zmienia). Jest to głównym powodem ciągłej 

potrzeby szukania nowych materiałów. W ocenie aktywności dotyczącej samokształcenia w 

zakresie doradztwa zawodowego, należy jednak pamiętać o obciążeniach nauczycieli w sytuacji 

niżu demograficznego, który powoduje ciągłe zagrożenie utratą pracy. Część z nich specjalizuje 

się w dwóch lub więcej przedmiotach, robi dodatkowe kursy z różnych dziedzin. Dyplom z 

doradztwa zawodowego jest dla nich jedną ze strategii na utrzymanie swojego miejsca pracy.  

Tylko respondenci ze szkół jednego z miast z terenu subregionu siedleckiego zdają się tworzyć 

środowisko doradców zawodowych, głównie ze względu na wspólny udział w dużym projekcie 

współfinansowanym ze środków PO KL a dotyczącym doradztwa zawodowego we wszystkich 

szkołach zawodowych tego miasta. W projekcie tym wzięli udział wszyscy doradcy zawodowi, ze 
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wszystkich szkół. Projekt umożliwił im poznanie się i podniesienie swoich kwalifikacji, a także 

znaczące rozwinięcie swoich doświadczeń zawodowych w obszarze doradztwa.  

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Zdaniem uczniów wszystkich typów szkół zajęcia z doradztwa mogą być ważne i przydatne. 

Większą potrzebę zajęć tego typu dostrzegają uczniowie, którzy nie mają sprecyzowanych 

planów na przyszłość. Co charakterystyczne, część uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 

zasadniczych szkół zawodowych i techników – nawet jeśli doświadczyła niewielkiego zakresu 

wsparcia doradczego lub uczestniczyła w niewielkiej liczbie zajęć, zazwyczaj nie odczuwała 

silnego braku informacji edukacyjno-zawodowych. Tłumaczyli to faktem, iż mają sprecyzowane 

plany edukacyjno-zawodowe i dodatkowe informacje czy porady nie są im niezbędne (choć w 

dalszej perspektywie mogą być przydatne).  

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zazwyczaj nie potrafili dokładnie określić swoich 

potrzeb z zakresu doradztwa, choć z wypowiedzi wynika, że przydałyby się im zajęcia 

przygotowujące do poszukiwania pracy. Uczniowie techników zwracali uwagę na potrzebę 

spotkań z uczniami szkół z wyższego poziomu edukacji lub zapoznawania się z opiniami 

absolwentów szkół. Zwracano także uwagę, że pod koniec edukacji w danej szkole przydatne w 

dalszych wyborach są prezentacje uczelni. Z kolei więcej zajęć podnoszących poznanie siebie 

przydaje się w szkołach gimnazjalnych, tj. przede wszystkim testów psychologicznych czy pracy 

grupowej. 

Zdecydowana większość uczniów, zarówno z gimnazjum, jak i ze szkół ponadgimnazjalnych, 

twierdzi, że działania doradcze są szczególnie istotne w ostatniej klasie. 

Z analizy wypowiedzi uczniów na wszystkich poziomach edukacji wynika, że zajęcia z doradztwa 

– jeśli już były realizowane – nie stanowiły spójnego systemu, a często prowadzone były w 

sposób doraźny – uczniowie byli nimi ‘zaskakiwani’. 

Uczniowie ostatniej klasy gimnazjum zwracali uwagę raczej na wpływ rodziców czy ich wsparcie 

przy podejmowaniu często pierwszych samodzielnych decyzji. Z kolei uczniowie, którzy kończą 

szkoły ponadgimnazjalne sugerowali się raczej szansami zatrudnienia, perspektywami kariery i 

warunkami finansowymi w decyzjach dotyczących zawodu czy podjęcia studiów. Dodatkowo, 

kolejnym czynnikiem wpływającym na wybór określonej szkoły czy ścieżki edukacyjnej 

podkreślanym przez uczniów ze wszystkich typów szkół jest utrzymująca się w świadomości 

uczniów gradacja szkół zawodowych ujawniająca się m.in. w postrzeganiu zasadniczej szkoły 

zawodowej jako szkoły przeznaczonej dla uczniów mniej zdolnych. 

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Decyzja o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej w zdecydowanej większości 

analizowanych wywiadów z rodzicami uczniów wszystkich typów szkół i szczebli edukacji należy 

wyłącznie do uczniów i wynika głównie z ich osobistych zainteresowań i predyspozycji. Jeśli 

więc chodzi o postawy rodziców względem edukacyjnych czy zawodowych wyborów swoich 

dzieci, to starają się oni wspierać swoje dzieci w podjętych już przez nie postanowieniach. 

Decyzje zawodowe rodzice zostawiają więc swoim dzieciom, a także pomocy specjalistów. 
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Znaczna część rodziców uczniów szkoły zawodowej oraz technikum podkreślała, iż w obecnych 

czasach wybór szkoły ponadgimnazjalnej pozwalającej na otrzymanie uprawnień zawodowych 

jest dobrym przedsięwzięciem. Umożliwia zdobycie konkretnego zawodu i tym samym da szansę 

podjęcia pracy zaraz po ukończeniu szkoły, jednocześnie nie torując drogi ku dalszej edukacji. 

W opinii rodziców uczniów wszystkich typów szkół doradztwo zawodowe sprowadza się do 

pomocy w wyborze zawodu jak najlepiej odpowiadającego osobistym predyspozycjom dzieci. 

Mimo, iż niemal wszyscy badani rodzice rozumieli, czym jest doradztwo i czemu służy, to jednak 

większość odpowiedzi zdawała się być intuicyjna. Rodzice są niezorientowani w kwestii 

konkretnych form i treści doradztwa, jakie docierają do dzieci, nie rozumieją systemu, w jakim 

różne osoby prowadzą zajęcia dodatkowe z tego zakresu. Bez problemu natomiast rozróżniają 

pedagoga czy psychologa szkolnego, kiedy potrzebna jest jego specyficzna interwencja oraz 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną (ale głównie w zakresie wydawania orzeczeń dla dzieci). 

Może to wynikać z faktu, iż dzieci nie informują rodziców o organizowanych w szkole 

spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego, które najczęściej odbywają się w czasie godzin 

lekcyjnych oraz z faktu, iż kwestia ta rzadko jest poruszana w czasie wywiadówek szkolnych, 

czy innych spotkań z rodzicami organizowanych przez szkołę. 

 

Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

Nie istnieją głębsze formy współpracy poza podstawową interwencją poradni czy podstawową 

ofertą wizyt OHP. Na terenie subregionu działa jedna jednostka OHP – Mobilne Centrum 

Informacji Zawodowej, która współpracuje z wieloma szkołami, zajmując się przede wszystkim 

prowadzeniem profesjonalnych testów diagnozujących predyspozycje uczniów. Również wiele, 

chociaż nie wszystkie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne z subregionu siedleckiego 

współpracują ze szkołami. W jednym z miast subregionu organ prowadzący podjął decyzję o 

tym, że za doradztwo zawodowe odpowiada poradnia psychologiczno-pedagogiczna, jednak jej 

zasoby kadrowe pozwalają na objęcie skromnym wsparciem (najwyżej dwie wizyty w roku 

szkolnym) gimnazja i licea ogólnokształcące (szkoły zawodowe są pozostawione same sobie). 

Zdarza się, że OHP zastępuje niejako we wsparciu szkół poradnię, gdy doradcy z poradni nie 

mają wystarczających zasobów kadrowych. Na terenie subregionu nie ma żadnej organizacji 

pozarządowej, która prowadziłby działalność w zakresie doradztwa zawodowego dla młodzieży. 

Nie było też nigdy, i nie ma do dzisiaj, żadnego Szkolnego Ośrodka Kariery. 

Wypowiedzi doradców z poradni wskazują, że współpracują oni z zainteresowanymi szkolnymi 

doradcami zawodowymi nad opracowaniem szkolnego programu doradztwa, jest to jednak 

współpraca doraźna, ad hoc, w zależności od chęci przedstawiciela szkoły i możliwości 

czasowych obydwu stron. 

Barierą we współpracy z OHP i PPP jest brak dostatecznej liczby etatów w samych instytucjach 

zewnętrznych, aby zwiększyć częstotliwość zajęć dla wszystkich szkół. Brak spójnego systemu 

treści przekazywanych przez szkoły oraz instytucje zewnętrzne prowadzi do rozwiązań 

nieefektywnych i marnowania potencjału. W tym względzie wszystkie te instytucje mają razem 

ogromny potencjał, zatem zorganizowanie ich współpracy w sposób systemowy mogłoby 

znacząco poprawić jakość, dostępność oraz zakres doradztwa zawodowego. Barierę ze strony 

OHP jest również to, że zgodnie z przepisami, MCIZ ma obowiązek udzielania, w określonej 
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proporcji (odsetek liczby osób), wsparcia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, zatem nie 

może tylko poświęcić się doradztwu zawodowemu w szkołach. 

 

Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

Doradztwo zawodowe w subregionie siedleckim zostało dobrze ocenione pod względem 

skuteczności i jakości w ankietach CAPI (80% ocen dobrych i bardzo dobrych). Również w 

wywiadach jakościowych pojawiają się oceny pozytywne, wyrażone jednak zostały także oceny 

negatywne.  

Szkolni doradcy zawodowi ocenili funkcjonujący w ich placówce system różnie. Osoba, która 

stworzyła własny autorski program, ocenia obecnie prowadzone działania, w ograniczonej 

liczbie godzin w porównaniu do ich początkowego zakresu, jako niewystarczające. Inny 

respondent z kolei, prowadzący działania mające bardziej charakter ad hoc, wyraził pozytywną 

opinię. Sceptycznie do obecnych rozwiązań podchodzą również szkolni doradcy zawodowi ze 

szkół zawodowych, które wzięły udział w badaniu jakościowym, za wyjątkiem jednego zespołu 

szkół, w którym żadna osoba nie ma formalnego przygotowania w tym zakresie, a doradztwo 

jest prowadzone w formie rozproszonej przez różnych nauczycieli na lekcjach z poszczególnych 

przedmiotów. 

Zdaniem przedstawicieli instytucji zewnętrznych, doradztwo prowadzone przez szkolnych 

doradców zawodowych jest niewystarczające (za mało godzin, za późno prowadzone, 

przeciążony program lekcyjny nie dający czasu na realizację doradztwa zawodowego). 

Podobnego zdania są doradcy z poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy mają pod swoją 

opieką wiele szkół, lecz zbyt mały potencjał kadrowy, aby obsługa ta była zadowalająca. Zdają 

sobie oni sprawę, że szkolni doradcy nie potrafią (nie mają kwalifikacji ani uprawnień do tego) 

profesjonalnie diagnozować predyspozycji uczniów i że w tym obszarze potrzebne jest szkołom 

wsparcie z zewnątrz. Doradcy ci nie wyrazili żadnych opinii nt. kompetencji i kwalifikacji 

szkolnych doradców zawodowych, wypowiadali się jedynie na temat samego systemu, lub 

raczej jego braku. 

Z perspektywy poszczególnych respondentów doradztwo może prezentować się dobrze – osoby 

prowadzące zajęcia z doradztwa przygotowują się do nich starannie, często aktualizują 

wykorzystywane na lekcjach materiały, pełne informacje o szkołach, uczelniach, zawodach 

przekazywane są uczniom na czas, gdy dokonują oni swoich wyborów. Jednak z perspektywy 

uczniów te zajęcia są dla nich zaskoczeniem, gdyż są prowadzone często na zastępstwach, nie 

są ujmowane w siatce lekcyjnej. Można powiedzieć, że również dla prowadzących są one 

zaskoczeniem, jak pokazuje doświadczenie jedynego doradcy zawodowego na etacie w szkole.  

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

Większość respondentów badania ilościowego (64%) stwierdziła, że występują bariery w 

prowadzeniu doradztwa zawodowego. Podstawową barierą dla doradztwa zawodowego w 

subregionie siedleckim jest brak środków finansowych (63%) oraz za zbyt mała liczba godzin 

przeznaczonych na doradztwo (44%). Prawie 1/5 respondentów jako trudność wymieniła brak 

środków na zatrudnienie doradcy zawodowego w szkole. Tyle samo osób stwierdziło, że barierą 

jest brak zainteresowania ze strony uczniów. 
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W badaniu jakościowym respondenci również głównie wskazywali na przeznaczanie na 

doradztwo zbyt małej liczby godzin. Niewielu z nich wyraźnie wskazywało, że wynika to z braku 

środków finansowych, odsyłając po odpowiedź na to pytanie do dyrekcji szkół lub organu 

prowadzącego. Pojawiło się kilka wypowiedzi na temat tego, że programy nauczania szkół są 

przeciążone i że uczniowie nie mają już ani sił ani czasu, ani chęci do udziału w dodatkowych 

zajęciach, zważywszy też, że mogą się one wiązać z pozostaniem dłużej w szkole i brakiem 

możliwości powrotu do domu (brak połączeń komunikacyjnych). 

Istotną barierą dla doradztwa zawodowego w subregionie siedleckim jest brak bardziej 

zaawansowanych form współpracy między instytucjami – nawet jeśli ludzie i instytucje się 

znają, to nie planują swoich działań w sposób całościowy i komplementarny (np. działania 

szkoły mogłyby w sposób planowy uzupełniać ofertę OHP i PPP w porozumieniu z 

profesjonalnymi doradcami z tych instytucji). Tak się jednak nie dzieje.  

Barierą dla doradztwa zawodowego w szkołach jest to, iż organizacje zewnętrzne wspierające 

szkoły mają ograniczone zasoby kadrowe, niewystarczające do obsługi tak dużej liczby szkół. 

Dodatkowo OHP musi część swoich zajęć kierować do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, 

zachowując odpowiednią proporcję między bezrobotnymi a młodzieżą szkolną. 

Jeden z doradców z poradni wskazał, że ograniczeniem w pełnym informowaniu uczniów (w 

szczególności gimnazjum) o ofercie edukacyjnej jest to, że może on przedstawiać jedynie ofertę 

edukacyjną szkół powiatu, dla którego pracuje.  

 

2.7 Podsumowanie porównawcze sytuacji w subregionach 

 

Do najważniejszych cech wspólnych systemu doradztwa zawodowego w poszczególnych 

subregionach należą, z jednej strony, powszechność i różnorodność form oraz tematów, a z 

drugiej strony, brak systematyczności. Zajęcia prowadzone są doraźnie na godzinach 

wychowawczych lub podczas zastępstw na lekcjach przedmiotowych. Stosowane są różne 

rozwiązania organizacyjne i różne narzędzia metodyczne, powodujące że doradztwo nie ma 

cech przemyślanego systemu. Doradztwo zawodowe w szkołach wszystkich subregionów 

województwa mazowieckiego to zbiór działań prowadzonych ad hoc, ze względu na brak 

wystarczających środków finansowych oraz brak szczegółowych wymogów odnośnie sposobu i 

zakresu prowadzenia doradztwa na podstawie przepisów, w tym także brak umieszczenia 

doradztwa w siatce godzin lekcyjnych szkół. W badaniu zidentyfikowano tylko jeden przypadek - 

gimnazjum w subregionie ostrołęckim - w którym prowadzony jest SzOK, a zajęcia z doradztwa 

zawodowego wpisane są w siatkę zajęć klas trzecich i są obowiązkowe. 

Jeśli chodzi o przygotowanie osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach, to 

odsetek szkół, w których został zatrudniony doradca zawodowy na etacie jest niewielki i waha 

się od 5% do 15%. Wyjątkiem jest subregion siedlecki, w którym badanie ilościowe nie 

uchwyciło żadnego przypadku osoby zatrudnionej na etacie doradcy zawodowego (jeden taki 

przypadek zidentyfikwoanoe w wywiadach indywidualnych). Zauważono, że w subregionach 

warszawskim, ciechanowskim, płockim i siedleckim w około połowie szkół doradztwem 

zawodowym zajmują się pedagodzy szkolni, natomiast w subregionach ostrołęckim i radomskim 

doradztwo zawodowe zostało powierzone głównie nauczycielom. We wszystkich subregionach 

pracownicy szkół odpowiedzialni za doradztwo zawodowe podnoszą swoje kwalifikacje 
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zawodowe, ale jednocześnie wskazują na trudności w dostępie do szkoleń oraz kursów. Poza 

tym badanie wykazało brak cyklicznych spotkań doradców zawodowych, które umożliwiałby 

wymianę doświadczeń we wszystkich subregionach. Pracownicy szkół prowadzący doradztwo 

zawodowe w subregionach województwa mazowieckiego w niewielkim stopniu znają środowisko 

doradców zawodowych, a ewentualny kontakt jest sporadyczny. Tylko w jednym z miast 

subregionu siedleckiego można mówić o środowisku doradców zawodowych, ze względu na ich 

wspólny udział w dużym projekcie dotyczącym doradztwa zawodowego we wszystkich szkołach 

zawodowych tego miasta, realizowanym w ramach PO KL.  

Badanie ilościowe wykazało, że niemal wszystkie szkoły w badanych subregionach 

współpracują z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym. Jednak w 

trakcie badania jakościowego ustalono, że potencjał tych instytucji nie jest w wystarczającym 

stopniu wykorzystywany. Podczas pogłębionych wywiadów indywidualnych w subregionach 

warszawskim, ostrołęckim, radomskim i ciechanowskim ustalono, że znacznie częściej ta 

współpraca nawiązywana jest z jednostkami OHP niż z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi. Szkoły najintensywniej współpracują z MCIZ, które prowadzi zajęcia grupowe. 

Badane szkoły współpracują również z Powiatowymi Urzędami Pracy, przy czym współpraca ta 

jest różnie oceniana. W opinii respondentów z subregionu płockiego, reprezentujących różne 

powiaty, brakuje otwartości ze strony PUP, stąd niska ocena jakości współpracy. Przeciwnego 

zdania są respondenci z subregionów warszawskiego i ostrołęckiego, którzy wyjaśnili, że 

współpraca z urzędami pracy polega na prowadzeniu w szkole zajęć przez doradców 

zawodowych z tych instytucji i nie napotyka ona na żadne bariery. W subregionie radomskim 

zaś współpraca z PUP ocenia jest jako poprawna, ale nie satysfakcjonująca. Należy również 

dodać, że szkoły we wszystkich subregionach nawiązują współpracę z pracodawcami w zakresie 

działań doradczych.  

Doradztwo zawodowe widziane z perspektywy uczniów nie różni się od siebie w 

poszczególnych subregionach. Niewielu uczniów, którzy brali udział w zajęciach z doradztwa 

zawodowego zadeklarowało, że zajęcia te pomogły im w podjęciu decyzji dotyczącej szkoły i 

zawodu. Badanie wykazało, że większość uczniów podejmuje decyzje związane z wyborem 

szkoły i zawodu bez szczegółowej analizy oferty edukacyjnej i potrzeb regionalnego rynku 

pracy. Uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych najczęściej dokonywali swoich 

wyborów edukacyjno-zawodowych biorąc pod uwagę swoje zainteresowania i polegając na 

własnej decyzji. Część z nich kierowała się opinią rodziców lub kolegów. Uczniowie wszystkich 

typów szkół najbardziej cenią zajęcia, które przynoszą im przydatną, praktyczną wiedzę oraz są 

prowadzone w atrakcyjny sposób.  

Rodzice uczniów we wszystkich subregionach, przyznają, że starają się wspierać swoje dzieci w 

podjętych już przez nie postanowieniach edukacyjnych i zawodowych. Szczególnie w 

subregionie ciechanowskim, radomskim i warszawskim zwrócono uwagę, że rola rodziców w 

systemie doradztwa zawodowego jest bardzo ważna. W szkołach, w których od dłuższego 

czasu funkcjonuje wewnętrzny system doradztwa zawodowego, rodzice uczniów są włączani w 

prowadzone działania. Należy jednak podkreślić, że w większości rodzice nie wiedzieli, że w 

szkole, do której uczęszcza ich dziecko, prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Może 

to wynikać z faktu, iż dzieci nie informują rodziców o organizowanych w szkole spotkaniach z 

zakresu doradztwa zawodowego, które najczęściej odbywają się w czasie godzin lekcyjnych oraz 

z faktu, iż kwestia ta rzadko jest poruszana w czasie wywiadówek szkolnych.  
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Specyficzną regionalną barierą w prowadzeniu doradztwa zawodowego, która 

występuje w subregionach radomskim, płockim, ciechanowskim i siedleckim jest lokalizacja 

szkoły, do której uczniowie w większości dojeżdżają, i w związku z tym mogą pojawić się 

utrudnienia w realizacji zadań związanych z doradztwem, ze względu na brak połączeń 

autobusowych po przedłużonych zajęciach lekcyjnych. Również dojazd do poradni lub innych 

instytucji jest kłopotliwy (kosztowny) lub wręcz niemożliwy (brak połączeń autobusowych po 

południu). Tego typu barier w prowadzeniu zajęć z doradztwa zawodowego nie dostrzeżono w 

subregionie warszawskim i ostrołęckim, gdzie jak można przypuszczać system połączeń 

komunikacyjnych jest lepiej rozwinięty. We wszystkich subregionach, zarówno badanie 

jakościowe, jak i ilościowe wykazało, że największą barierą w realizacji doradztwa zawodowego 

w szkole są niedostateczne środki finansowe przeznaczone na ten cel, wskutek czego doradcy 

zawodowi nie są zatrudniani na oddzielne etaty. Inną wskazywaną barierą jest brak czasu na 

prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, zarówno wynikający z faktu, że osoby zajmujące 

się doradztwem mają inne, absorbujące je zadania, jak i z tego, że zajęcia z doradztwa 

zawodowego nie są wpisane w siatkę zajęć lekcyjnych, co powoduje ich niesystematyczność. W 

niektórych badanych szkołach, dyrektorzy wypełnili obowiązek doradztwa zawodowego tylko 

minimalnym zakresie, uważając je za zbędne. W subregionach radomskim, siedleckim i 

warszawskim barierą okazuje się również nastawienie uczniów do doradztwa zawodowego, 

którzy niechętnie podchodzą do kolejnych, dodatkowych zajęć, chyba że przekonają się o ich 

bezpośredniej dla nich przydatności.  

Wnioski i rekomendacje z badania we wszystkich subregionach są ze sobą zbieżne. 

Pewne różnice dotyczą tylko poszczególnych szkół w ramach badanych powiatów. Z 

przeprowadzonego badania jasno wynika, że we wszystkich subregionach należy stworzyć 

warunki i możliwości do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. W każdej szkole powinien 

być zatrudniony doradca zawodowy lub osoba odpowiadająca za te zadania powinna mieć 

wyodrębniony czas przeznaczony na ich realizację. Badanie wykazało, że żaden z subregionów 

nie wykorzystuje w pełni potencjału, jaki mają wszystkie instytucje prowadzące doradztwo 

zawodowe w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego. Usługi, jakie świadczą w 

tym zakresie: szkoła, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, urzędy pracy, jednostki 

Ochotniczych Hufców Pracy, nie powinny się pokrywać, lecz powinny być wobec siebie 

komplementarne. Warto dokonać podziału zadań między instytucje zajmujące się realizacją 

działań na rzecz wyborów edukacyjno-zawodowych uczniów. Koordynacją współpracy pomiędzy 

różnymi instytucjami powinny się zająć organy prowadzące szkoły.  Poza tym we wszystkich 

subregionach powinien zostać opracowany standardowy i jednolity program nauczania z 

doradztwa zawodowego dla każdego typu szkoły i poziomu nauczania. Dyrekcje szkół i szkolni 

doradcy zawodowi powinni otrzymać jasne wytyczne określające wymogi odnośnie zajęć 

dotyczących doradztwa zawodowego w szkole. Po uzyskaniu takich wytycznych szkoły powinny 

stworzyć w miarę możliwości kompleksowy program doradztwa zawodowego dla wszystkich 

uczniów uwzględniający wsparcie ze strony instytucji zewnętrznych.  

 

 

3. Wnioski i rekomendacje 
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3.1 Dotyczące diagnozy prowadzonego doradztwa w kontekście rynku pracy 

Przyjmując, że zagadnienia związane z jakością i skutecznością doradztwa zawodowego mają 

bezpośredni związek z wyborami zawodowymi uczniów, a tym samym z ich sytuacją na rynku 

pracy (w mniej lub bardziej odległej przyszłości), kilka wniosków i uwag dotyczących systemu 

doradztwa zawodowego jako całości oraz jego skuteczności i jakości została wymieniona w tej 

części raportu dotyczącej wniosków i rekomendacji z badania. 

 

Wniosek: w większości badanych szkół, zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są 

niesystematycznie, doraźnie na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw na lekcjach 

przedmiotowych.  

Rekomendacja: w każdej szkole powinien zostać stworzony na podstawie wytycznych 

odgórnych (MEN lub przynajmniej organu prowadzącego) szkolny program prowadzenia zajęć z 

zakresu doradztwa zawodowego jasno określający co najmniej zakres zajęć (w tym liczbę 

godzin i ich konkretne umiejscowienie w siatce godzin lekcyjnych), odpowiedzialność 

konkretnych osób oraz zalecenia dotyczące współpracy z instytucjami zewnętrznymi. 

 

Wniosek: analiza materiału wskazuje, że w praktyce doradztwo zawodowe prowadzone w 

szkołach ma charakter oddolnej inicjatywy. Z jednej strony doradztwo zawodowe zostało 

uregulowane prawnie, ale ze względu na brak wytycznych określających, w jaki sposób powinno 

być ono prowadzone, przez kogo, każda szkoła wprowadza doradztwo zawodowe na 

„własną rękę”, ucząc się na własnym doświadczeniu, błędach, pozyskanych we 

własnym zakresie materiałach. Wypowiedzi badanych nie wskazują na istnienie systemu 

wsparcia dla szkół czy konkretnie doradców zawodowych. 

Rekomendacja: zakres doradztwa (w poszczególnych typach szkół oraz na wszystkich 

poziomach nauczania) powinien zostać bardziej szczegółowo określony w regulacjach prawnych 

lub wytycznych do nich (dokumencie roboczym). Ze względu jednak na brak takich kroków ze 

strony Ministerstwa Edukacji Narodowej ważne jest, aby takie działania zostały podjęte na 

poziomie każdego organu prowadzącego po uwzględnieniu lokalnych możliwości dając szkołom 

jasne wskazówki jak prowadzić doradztwo zawodowe i w jakim minimalnym zakresie. Możliwe 

jest wykorzystanie dobrych praktyk wskazanych w tym raporcie oraz raportach cząstkowych 

oraz doświadczenia i wiedzy instytucji zewnętrznych (poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

OHP) i organizacji pozarządowych. 

 

Wniosek: w szkołach, w których funkcjonują Szkolne Ośrodki Kariery, zajęcia są prowadzone w 

bardziej uporządkowany i systematyczny sposób. W jednym przypadku, w ramach działającego 

SzOK, zajęcia są wpisane w siatkę zajęć lekcyjnych i są obowiązkowe.   

Rekomendacja: jednym ze sposobów usystematyzowania działań w obszarze doradztwa 

zawodowego w szkole jest powołanie Szkolnego Ośrodka Kariery. Duże znaczenie dla 

upowszechnienia SzOK miałaby możliwość uzyskania dodatkowych środków zewnętrznych przez 

szkoły na ten cel, tak jak to miało miejsce w przeszłości. Władze regionu, na przykład 

dysponując środkami z EFS, mogłyby uwzględnić tego typu działania w przyszłym okresie 

programowym (w regionalnym programie operacyjnym). 
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Wniosek: wyniki badania pokazują stosowanie w szkołach zróżnicowanych form doradztwa 

zawodowego. Jednak, na podstawie wyników badania jakościowego można stwierdzić, że 

zajęcia indywidualne, we wszystkich badanych szkołach, realizowane są rzadko, 

choć jak wskazują uczniowie oraz doświadczenia z realizacji projektów ze środków unijnych, w 

których taka forma pracy jest stosowana, zajęcia indywidualne są potrzebne i bardzo cenione 

przez uczniów, umożliwiają im lepsze poznanie siebie i dokonywanie bardziej świadomych 

wyborów związanych z zawodem i/lub ścieżką kształcenia.  

Rekomendacja: szkoły oraz współpracujące ze szkołą instytucje zewnętrzne powinny w 

większym zakresie zapewniać uczniom udział w zajęciach indywidualnych związanych z 

orientacją zawodową. Takie działania zwiększą użyteczność doradztwa poprzez profilowanie 

działań w odniesieniu do określonych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Jednocześnie 

pozwolą podnieść poziom wiedzy i świadomości uczniów, ale także rodziców na temat roli i 

znaczenia doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

Wniosek: w większości badanych szkół wszystkich typów, zajęcia z doradztwa zawodowego 

kierowane są do uczniów ostatnich klas. Zdaniem doradców, szczególnie zewnętrznych, 

doradztwo zawodowe powinno być powszechnie dostępne i wprowadzane jak najwcześniej. 

Rekomendacja: kierowanie przez szkoły i instytucje zewnętrzne zajęć doradczych do uczniów 

wszystkich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a nie tylko do ostatnich klas. 

 

Wniosek: uczniowie doceniają zajęcia z doradztwa zawodowego, gdy są one atrakcyjne, gdy 

widzą oni ich bezpośrednia przydatność dla siebie. Szczególnie doceniane przez uczniów są te 

zajęcia, na których mogą dowiedzieć się czegoś praktycznego, poznać doświadczenie innych, 

gdy spotykają się z osobami spoza szkoły.  

Rekomendacja: program doradztwa zawodowego w szkole powinien obowiązkowo 

obejmować spotkania z pracodawcami (przedstawicielami różnych zawodów), a nawet wizyty w 

zakładach pracy (dotyczy to w szczególności gimnazjów, choć nie tylko), spotkania z 

absolwentami danej szkoły, którzy uczą się w szkole ponadgimnazjalnej, studiują lub pracują, a 

także z osobami zajmującymi się doradztwem w instytucji zewnętrznej. Dzięki temu program 

zyska na atrakcyjności w opinii uczniów i wzbudzi w nich większe zainteresowanie tematyką 

wyboru ścieżki zawodowej.  

 

Wniosek: doświadczenie szkół, które korzystały z projektów w ramach PO KL obejmujących 

doradztwo zawodowe są bardzo dobre. Projekty takie dają szkołom większe możliwości na 

finansowanie tego typu zajęć, podnoszą kwalifikacje kadry w tym zakresie, wnoszą do szkół 

nowe metody pracy w tym zakresie, w tym nowe materiały, które można dalej wykorzystywać, 

pozwalają objąć doradztwem w szerokim zakresie i na profesjonalnym poziomie dużą liczbę 

uczniów, w tym w formie zajęć indywidualnych, spotykając się z dużym zainteresowaniem i 

chętnym udziałem ze strony uczniów.  
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Rekomendacje: uwzględnienie w kolejnym okresie programowania na poziomie Mazowsza 

środków dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia doradztwa 

zawodowego, w szczególności ukierunkowanych na usystematyzowanie tego obszaru (np. 

tworzenie szkolnych programów doradztwa i ich wdrażanie), podniesienie jakości działań i 

zwiększenie dostępności (tj. doradztwo dla uczniów wszystkich klas).  

 

Wniosek: wyniki badania pokazują, że nie wszystkie osoby zajmujące się doradztwem 

zawodowym posiadają odpowiednie przygotowanie formalne i kompetencje. Budzi to obawy, co 

do jakości prowadzonych zajęć.  

Rekomendacja: należy wymagać, aby osoby prowadzące doradztwo zawodowe uzyskały 

odpowiednie przygotowanie formalne i posiadały odpowiednie kompetencje. Celowym jest także 

zapewnienie środków np. z EFS w przyszłym okresie programowania, na podnoszenie i 

aktualizację kwalifikacji i umiejętności osób zajmujących się doradztwem zawodowym w 

szkołach. 

 

Wniosek: wyniki badania pokazują, że większość doradców zawodowych jest świadoma 

potrzeby, chce i stara się doskonalić swoje umiejętności zawodowe i uzupełniać swoją wiedzę 

robiąc to głównie w ramach samokształcenia. Jednocześnie w żadnej badanej szkole nie 

wskazano przykładu udziału doradców szkolnych w działaniach środowiska doradców 

zawodowych, dzięki czemu mogłaby następować wymiana doświadczeń i upowszechnianie 

dobrych praktyk.  

Rekomendacja: organizacja przez organy prowadzące cyklicznych spotkań doradców 

zawodowych (szkolnych i zewnętrznych doradców zawodowych, praktyków), które pozwolą na 

wzajemne poznanie się osób zajmujących się tą tematyką, wymianę doświadczeń i 

upowszechnianie dobrych praktyk.  

 

Wniosek: jak pokazują wyniki badania, większość badanych rodziców nie posiada wiedzy na 

temat doradztwa zawodowego prowadzonego w szkołach, ani nie miała dotychczas 

bezpośredniego kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym. W niewielu szkołach organizuje się 

zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego adresowane do rodziców uczniów. Jednakże 

większość doradców zawodowych podkreśla potrzebę większego zaangażowania rodziców w 

wybory dokonywane przez ich dzieci.   

Rekomendacja: należy przybliżać rodzicom znaczenie doradztwa zawodowego poprzez 

przedstawianie im wyników diagnoz umiejętności, predyspozycji i zainteresowań ich dzieci 

opracowywanych przez szkolnych doradców zawodowych. To pozwoli nie tylko na wzbogacenie 

wiedzy rodziców na temat możliwości i potencjału ich dzieci, ale bardziej zaangażuje rodziców w 

wybory dzieci oraz dostarczy wiedzy na temat doradztwa zawodowego prowadzonego w szkole.  

 

3.2 Dotyczące form współpracy szkół z instytucjami 

Wniosek: Wyniki badania jakościowego wskazują, że wszystkie typy badanych szkół 

najczęściej współpracują z Ochotniczymi Hufcami Pracy (Młodzieżowymi Centrami Kariery i 

Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej) i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. 
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Współpraca szkół z doradcami zawodowymi OHP dotyczy głównie prowadzenia testów 

predyspozycji, organizacji spotkań doradców zawodowych z uczniami (najczęściej są to zajęcia 

grupowe), szkoleń i wymiany informacji. Z obydwoma podmiotami współpraca, zdaniem 

szkolnych doradców zawodowych układa się bardzo dobrze. Jak pokazuje analiza raportów 

cząstkowych ze wszystkich subregionów, obszarem współpracy z poradniami jest głównie 

pomoc specjalistyczna dotycząca problemów uczniów w nauce, problemów wychowawczych lub 

uczniów z różnego rodzaju schorzeniami, chociaż niektóre poradnie posiadają w swoim zakresie 

zadań doradztwo zawodowe i je prowadzą w szkołach. 

Jak wynika z badań ilościowych, tylko 9% badanych szkół współpracuje z powiatowym urzędem 

pracy (odsetek ten większy jest w przypadku szkół zawodowych i techników). W przypadku 

badania jakościowego, prawie wszystkie badane szkoły deklarowały współpracę z PUP. Również 

i w tym przypadku, w większym stopniu dotyczy to szkół ponadgimnazjalnych. Wspólnie z 

pracodawcami szkoły organizują praktyki, staże, ale także wycieczki zawodoznawcze.   

Rekomendacja: rozwiązaniem problemu powszechności, dostępności, ale i jakości doradztwa 

zawodowego w szkołach byłoby usystematyzowanie współpracy między instytucjami poprzez 

opracowywanie szkolnych programów doradztwa zawodowego, które byłyby odrębnym 

integralnym obszarem działania szkoły uwzględniającym podział zadań w tym obszarze między 

szkołę i inne lokalnie działające instytucje mające kompetencje w tym obszarze (OHP, poradnie, 

PUP, NGO). Dzięki takiemu podejściu do planowania działań doradczych w szkołach możliwe 

byłoby wykorzystanie potencjału istniejących instytucji i uzyskanie efektu synergii dzięki 

realizacji zaplanowanych, wzajemnie się uzupełniających działań. Jednak ze względu na braki 

kadrowe w OHP i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, konieczne jest ich wzmocnienie 

pod tym względem. W szczególności dotyczy to poradni, które podobnie jak szkoły zawodowe, 

podlegają tym samym organom prowadzącym. 

 

3.3 Dotyczące możliwości zastosowania „dobrych praktyk” 

Wśród wskazanych w raporcie dobrych praktyk na szczególną uwagę, a przez to i 

upowszechnienie, zasługują: 

 

1. wszelkiego rodzaju imprezy typu targi edukacyjne, targi pracy, dni kariery czy dni 

biznesu, które są wydarzeniem w życiu szkoły (lub szkół danego powiatu lub 

subregionu), zwracają w atrakcyjny sposób uwagę uczniów (i rodziców) na 

problematykę wyboru zawodu i /lub ścieżki kariery, umożliwiają bezpośredni kontakt z 

osobami reprezentującymi różne zawody czy szkoły (ponadgimnazjalne lub wyższe), 

 

2. możliwości finansowania projektów ze środków zewnętrznych w obszarze doradztwa 

zawodowego w szkołach zawodowych, które będą lepiej przygotowywały uczniów do 

świadomych wyborów zawodowych i wejścia na rynek pracy, podniosą kompetencje 

nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego, przyczynią się do usystematyzowania 

działań doradczych w szkołach i podniosą ich jakość; jednak upowszechnienie tej dobrej 

praktyki wymaga uwzględnienia finansowania tego działań w przyszłym regionalnym 

programie operacyjnym,  
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3. możliwości dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych z zakresu doradztwa 

zawodowego w gimnazjach. W niewielu gimnazjach korzysta się z projektów 

celowych, tymczasem w związku z reformą szkolnictwa zawodowego moment wyboru 

ścieżki kształcenia i zawodu staje się coraz wcześniejszy powodując, iż szczególnego 

znaczenia nabiera doradztwo zawodowe w gimnazjach.  

 

4. uwzględnianie w szkolnych programach doradztwa zawodowego kontaktów z 

przedstawicielami różnych zawodów, z pracodawcami czy absolwentami szkół, którzy 

dokonali już wyborów zawodowych, poprzez spotkania w szkole, wycieczki do zakładów 

lub krótkie pobyty uczniów w miejscu pracy. Takie kontakty dostarczają uczniom realnej 

wiedzy na temat konkretnych zawodów, ale także organizacji pracy, wymagań i 

oczekiwań stawianych przez pracodawców.  

 

5. opracowywanie szkolnych programów doradztwa zawodowego dla poszczególnych 

poziomów nauczania, w celu rozłożenia w czasie zajęć z doradztwa zawodowego, 

podniesienia jakości i zapewnienia systematyczności zajęć.  

 

Model doradztwa zawodowego 

Zewnętrzni doradcy zawodowi, ale także pracownicy szkół prowadzący doradztwo zawodowe są 

zgodni, że w szkolnym systemie doradztwa brakuje przede wszystkim systematyczności. Idealna 

sytuacja byłaby, gdyby w każdej szkole zatrudniono doradcę zawodowego (na etat lub umowę 

cywilno-prawną), który nie miałby innych dodatkowych obowiązków i któremu przypisano by 

odrębny program zajęć do przeprowadzenia w zakresie doradztwa (tj. określoną liczbę godzin 

umiejscowioną w siatce zajęć). Rozwiązanie to pociąga za sobą jednak koszty finansowe. Biorąc 

pod uwagę trudności finansowe większości organów prowadzących szkoły proponuje się model 

doradztwa zawodowego bazującego na dostępnym potencjale. 

Model ten obejmuje następujące elementy: 

 Każda szkoła przygotowuje, na podstawie odgórnych wytycznych6 wewnętrzny program 

doradztwa zawodowego; 

 Program określa cel doradztwa w szkole; 

 Program ten jest skierowany do uczniów wszystkich klas począwszy od pierwszej klasy; 

 Program określa jakie osoby odpowiadają za doradztwo w szkole i jaki jest ich zakres 

zadań; 

 Program określa minimalny zakres zajęć do realizacji, ich formę oraz wskazuje na jakich 

materiałach dydaktycznych osoby je realizujące pracują; 

 Zajęcia z doradztwa powinny uwzględniać zajęcia indywidualne dla uczniów, 

zapraszanie osób z zewnątrz do szkół i/lub wycieczki do zakładów pracy czy na targi 

edukacyjne, udział w inicjatywach podejmowanych przez inne instytucje (np. 

organizacje pozarządowe działające w sferze edukacji); 

                                                
6
 Pozostaje sprawą otwartą kto takie wytyczne powinien opracowad. Wytyczne MEN odnosiłyby się do wszystkich 

szkół w Polsce. Jaka dotychczas takich wytycznych na poziomie ogólnopolskim brak. Kolejną instytucją zwierzchnią 
wobec szkół są organy prowadzę. Wytyczne organów prowadzących w większym stopniu mogłyby uwzględniad 
potencjał lokalny, jak również zmotywowad kilka gmin do utworzenia wspólnego (np. dla gimnazjów) systemu 
doradztwa zawodowego, wykorzystującego doświadczenia i zasoby wielu szkół. 
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 Program określa sposób informowania rodziców o zajęciach z doradztwa zawodowego 

prowadzonych w szkole; 

 Program wskazuje z jakimi instytucjami szkoła współpracuje w sposób systematyczny w 

zakresie doradztwa i jaki jest podział zadań między szkołę i te instytucje. 

 

Sposoby upowszechnienia i wdrożenia postulatów sformułowanych w badaniu 

Główny postulat badania dotyczy usystematyzowania doradztwa zawodowego w szkołach. Jest 

to postulat skierowany zarówno do podmiotów odpowiedzialnych za rozwój doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w poszczególnych powiatach i na terenie całego województwa 

mazowieckiego (przyjmujemy, że są to organy prowadzące szkoły) i do dyrektorów szkół 

zawodowych, ale również gimnazjów. 

Wydaje się, że optymalnym sposobem na wdrożenie głównego postulatu z badania będzie 

wskazanie zakresu wytycznych odgórnych dla szkół na przygotowanie programu doradztwa 

zawodowego. 

Wytyczne organów prowadzących szkoły powinny zawierać: 

1. Zakres programu do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, w tym: 

a) wykaz zadań i obowiązków osoby/osób odpowiedzialnych za doradztwo 

zawodowe w szkole; 

b) wyznaczenie konkretnej osoby/osób odpowiedzialnych za doradztwo 

zawodowe w szkole (w przypadku wskazania kilku osób, należy dokonać 

podziału zadań i zakresu odpowiedzialności); 

c) podstawowy program pracy z uczniami (minimum programowe), zawierający: 

 podział tematów, które powinny być zrealizowane w różnych typach 

szkół i na poszczególnych poziomach nauczania; 

 wymiar pracy z uczniami w różnych typach szkół i na poszczególnych 

poziomach nauczania (liczba godzin i ich konkretne umiejscowienie w 

siatce godzin lekcyjnych); 

 listę materiałów metodycznych i dydaktycznych, z których doradcy 

zawodowi i uczniowie mogą korzystać; 

 przykłady zwiększenia atrakcyjności i przydatności zajęć z doradztwa 

zawodowego: spotkania z pracodawcami (przedstawicielami różnych 

zawodów), wizyty w zakładach pracy, spotkania z absolwentami 

szkoły, spotkania z osobami zajmującymi się doradztwem w 

instytucjach zewnętrznych. 

2. Spis instytucji świadczących działania doradcze na rzecz wyborów 

edukacyjnych i zawodowych uczniów na terenie powiatu, subregionu a nawet całego 

województwa. Lista powinna zawierać: 

a) zalecenia dotyczące współpracy z instytucjami zewnętrznymi (OHP, poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne, PUP, NGO); 

b) zakres działań, w ramach których możliwa jest współpraca tych instytucji ze 

szkołą; 

c) dane teleadresowe instytucji prowadzącej doradztwo zawodowe; 

d) wskazanie konkretnej osoby odpowiedzialnej za doradztwo zawodowe. 
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3. Zakres wsparcia oferowanego szkołom przez organ prowadzący, w tym 

organizacja cyklicznych spotkań doradców zawodowych (szkolnych i zewnętrznych 

doradców zawodowych, praktyków), które pozwolą na wzajemne poznanie się osób 

zajmujących się tą tematyką, wymianę doświadczeń i upowszechnianie dobrych 

praktyk. 

4. Zestawienie sposobów i możliwości zewnętrznego dofinansowania działań 

związanych z doradztwem zawodowym w szkole (aktualnie dostępnych, np. PO KL).  

Przygotowanie tego typu wytycznych (zaleceń dla szkół) umożliwi dyrektorom szkół 

przygotowanie programów doradztwo zawodowego i ich wdrożenie. 

 

  



Rola doradztwa zawodowego 

 

111 

 

Streszczenie 

 

Charakterystyka doradztwa zawodowego w szkołach 

Wyniki badania, zarówno ilościowego jaki i jakościowego, wskazują szerokie spektrum i duże 

zróżnicowanie form doradztwa zawodowego prowadzonego w badanych szkołach. Najczęściej 

stosowaną formą zajęć we wszystkich typach szkół – gimnazjach, technikach i zasadniczych 

szkołach zawodowych – są zajęcia grupowe, podczas których, zarówno w formie wykładu jak i 

dyskusji, przekazuje się uczniom informacje na temat wybranych zagadnień. Stosunkowo 

rzadko natomiast, jak wynika z części jakościowej badania, prowadzone są zajęcia 

indywidualne.  

W gimnazjach, poza zajęciami grupowymi, organizuje się przede wszystkim spotkania z 

przedstawicielami innych szkół, którzy prezentują ofertę edukacyjną placówki, wycieczki 

zawodoznawcze do zakładów pracy, pogadanki podczas lekcji dotyczące zawodów, 

zainteresowań uczniów oraz wykorzystuje się testy diagnozujące predyspozycje i 

zainteresowania uczniów. W większości badanych gimnazjów młodzież zachęcana jest do 

uczestnictwa w Targach Szkoły lub Dniach Kariery.  

W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, powszechną formą przygotowania uczniów do podjęcia 

zatrudnienia są praktyki zawodowe organizowane u pracodawców, udział w Targach Pracy, 

Dniach Biznesu, działaniach realizowanych w ramach projektów unijnych, które mają na celu 

rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności uczniów w tym zakresie. W przeciwieństwie do 

gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdobywają elementy wiedzy z zakresu 

doradztwa zawodowego również na zajęciach z przedmiotów zawodowych (głównie wiedzę o 

zawodzie i wymaganiach związanych z wykonywaniem tego zawodu). 

W większości badanych szkół (zarówno gimnazjów jak i szkół zawodowych) zajęcia z doradztwa 

zawodowego kierowane są do uczniów ostatnich klas. W kwestii kiedy należy podejmować z 

uczniami temat wyboru zawodu i ścieżki kształcenia zdania respondentów są podzielone. 

Zdaniem wielu szkolnych doradców zawodowych, uczniowie młodszych klas, w szczególności 

uczniowie gimnazjum, nie są gotowi i zainteresowani zajęciami z obszaru doradztwa 

zawodowego. Dlatego też, w ich opinii, zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego powinny być 

prowadzone głównie w ostatnich klasach (dotyczy to także uczniów szkół ponadgimnazjalnych), 

kiedy uczniowie podejmują decyzje edukacyjno-zawodowe. Z drugiej strony część uczniów i 

szkolnych doradców wskazywała, że ostatni rok nauki w szkole jest wypełniony 

przygotowaniami do egzaminów i nie ma czasu na dodatkowe zajęcia z doradztwa 

zawodowego. Inaczej kwestię tę postrzegają doradcy zawodowi z instytucji zewnętrznych 

zajmujących się poradnictwem zawodowym (tj. z poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

Ochotniczych Hufców Pracy czy organizacji pozarządowych), ale również niektórzy szkolni 

doradcy zawodowi. Ich zdaniem, doradztwo zawodowe powinno być powszechnie dostępne i 

wprowadzane jak najwcześniej (niektórzy stwierdzili, że już w szkole podstawowej powinny 

pojawiać się elementy wiedzy związanej z doradztwem zawodowym), gdyż w przypadku 

uczniów ostatnich klas można mówić jedynie o udzieleniu informacji, a nie o rozpoznawaniu czy 

kształtowaniu ich preferencji, zainteresowań, a działania doradcze powinny uczyć nie tylko 

poruszania się w świecie pracy, ale szerzej – kształtowania postaw wobec pracy, etyki pracy. 

Sceptycznie do doradztwa zawodowego podchodzą również niektórzy rodzice, szczególnie 
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gimnazjalistów, kojarzący doradztwo zawodowe z poszukiwaniem pracy, podczas gdy w 

gimnazjum, ich zdaniem, dzieci powinny się skupić na nauce.  

W większości badanych szkół zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są 

niesystematycznie, doraźnie na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw na lekcjach 

przedmiotowych. Taka organizacja doradztwa zawodowego (lub raczej brak tej organizacji) 

wpływa negatywnie na jakość prowadzonych zajęć. Obraz jaki wyłania się z badania pozwala 

stwierdzić, że w szkołach, zarówno w gimnazjach jak i szkołach zawodowych, nie ma systemu 

doradztwa zawodowego. 

W opinii szkolnych doradców zawodowych, niesystematyczność zajęć wynika przede wszystkim 

z braku możliwości zatrudnienia przez szkołę doradcy zawodowego, a co się z tym wiąże, 

koniecznością łączenia zajęć z doradztwa zawodowego i innych obowiązków przez osoby 

wyznaczone w szkołach do ich prowadzenia – pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli 

pełniących rolę szkolnych doradców zawodowych. Kolejną istotną przyczyną braku 

systematyczności wskazywaną przez rozmówców jest to, że doradztwo zawodowe nie jest 

traktowane jak odrębny przedmiot i nie ma swojego stałego miejsca w planie zajęć lekcyjnych.  

W nielicznych szkołach, najczęściej tam, gdzie wciąż działają Szkolne Ośrodki Kariery, zajęcia są 

prowadzone w bardziej uporządkowany i systematyczny sposób. W jednym przypadku, w 

ramach działającego SzOK, zajęcia są wpisane w siatkę zajęć lekcyjnych i są obowiązkowe. 

Jednak niewielki odsetek badanych szkół prowadził w przeszłości lub prowadzi obecnie Szkolny 

Ośrodek Kariery, które, zdaniem zewnętrznych doradców zawodowych, były dobrym 

rozwiązaniem zarówno ze względu, na szersze niż obecnie w szkołach, możliwości działania 

szkolnych doradców zawodowych, atrakcyjną formę zajęć, ale przede wszystkim zapewnienie 

stabilizacji prowadzonych zajęć. Jak wynika z badań, SzOK-i pozwalają instytucjonalizować 

doradztwo zawodowe w szkołach, stają się, nawet w przypadku niewielkiej liczby godzin, 

elementem programowym szkoły. Jak wskazują badani, w ramach SzOK-ów pozyskiwane były 

niezbędne materiały dydaktyczne, stwarzały one także możliwość nawiązania kontaktów z 

innymi doradcami zawodowymi, szkolnymi oraz z zewnętrznych instytucji. Mogą też zachęcać 

doradców z zewnętrznych instytucji do bliższej współpracy ze szkołami.     

Pewnym rozwiązaniem problemu wprowadzania tematyki doradztwa zawodowego do szkół, ale 

także podniesienia atrakcyjności zajęć, jest uczestnictwo w projektach zewnętrznych 

dotyczących doradztwa zawodowego (np. współfinansowanych z EFS w ramach PO KL), które 

dają możliwości realizacji doradztwa zawodowego w sposób planowy, dla uczniów z wszystkich 

klas, również poprzez zajęcia indywidualne, przy użyciu profesjonalnych metod, przyczyniając 

się przy okazji do podniesienia kompetencji kadry szkoły w tym zakresie. 

Tylko w pojedynczych przypadkach, w ramach badanych szkół, są prowadzone działania z 

zakresu doradztwa zawodowego adresowanego do rodziców uczniów. 

W 58% szkół za doradztwo zawodowe odpowiada tylko jedna osoba. Zajęcia z doradztwa 

zawodowego prowadzone są najczęściej przez pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych i 

nauczycieli, na których nałożono zadanie prowadzenia tego typu zajęć. Tylko nieliczne szkoły 

zatrudniają doradcę zawodowego na etacie (w 7% gimnazjów, w 15% techników i 12% szkół 

zawodowych).  

54% osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach posiada formalne 

wykształcenie w tym zakresie (magisterskie lub podyplomowe), co oznacza, że 46% ich nie 

posiada. Analizując podział geograficzny, szczególnie dobrze pod tym względem wypada 
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subregion radomski, w którym 69% osób odpowiadających za doradztwo zawodowe w szkołach 

posiada formalne kwalifikacje w tej dziedzinie.  

Większość doradców zawodowych stara się doskonalić swoje umiejętności zawodowe i 

uzupełniać swoją wiedzę, głównie w ramach samokształcenia. Zdaniem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych zajmujących się doradztwem zawodowym, szkolnym doradcom 

zawodowym brakuje wypracowania konkretnych umiejętności praktycznych w prowadzeniu 

doradztwa. Doradztwo zawodowe w szkołach jest prowadzone schematycznie, a studia 

podyplomowe, ich zdaniem, przygotowują nauczycieli do pełnienia tej roli jedynie w teorii.  

Poza ograniczeniami finansowymi, jedną z częściej wymienianych potrzeb doradców 

zawodowych jest dostęp do szkoleń czy kursów doskonalących umiejętności zawodowe. W ich 

opinii w ostatnich latach widoczne jest ograniczenie oferty szkoleniowej. Badani wskazują 

ponadto na słaby kontakt ze środowiskiem doradców zawodowych, brak cyklicznych spotkań, z 

czym wiążą się ograniczone możliwości wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych 

praktyk. Szkolnym doradcom brakuje także wystandaryzowanych materiałów, na bazie których 

mogliby prowadzić zajęcia z doradztwa. Materiały takie muszą zdobywać sami, w sposób 

nieodpłatny, najczęściej pozyskując je z Internetu. Zważywszy, że 46% z nich nie posiada 

formalnego przygotowania do prowadzenia tego typu zajęć, budzi to poważne obawy o jakość i 

skuteczność prowadzonych zajęć. 

 

Doradztwo zawodowe z perspektywy uczniów 

Badani uczniowie posiadają niewielką i raczej ogólną wiedzę na temat doradztwa zawodowego. 

Zdarza się, że nie kojarzą prowadzonych zajęć z doradztwem zawodowym. Niska jest też ich 

świadomość na temat znaczenia doradztwa zawodowego. Większość badanych uczniów kojarzy 

doradztwo zawodowe głównie z wyborem zawodu lub poszukiwaniem pracy. W pojedynczych 

przypadkach uczniowie wskazywali na pomoc w określeniu ich predyspozycji, uzdolnień i 

zainteresowań.  

Tylko część badanych uczniów uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zajęcia te, 

na podstawie ich wypowiedzi, dotyczyły głównie poznania własnych preferencji i predyspozycji 

zawodowych. Część z uczniów przyznała, że na zajęciach z doradztwa zawodowego szukali 

jedynie potwierdzenia słuszności dokonanych już wyborów. 

Uczniowie, wszystkich badanych szkół, którzy uczestniczyli w zajęciach z doradztwa 

zawodowego, oceniają je przede wszystkim pod kątem ich przydatności, jakości i atrakcyjności.  

Zdaniem gimnazjalistów, potrzebna jest im nie tylko pomoc w wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej, ale także wiedza o tym, w jaki sposób zaplanować kolejne etapy realizacji 

swoich planów edukacyjnych. Ważne dla uczniów są testy dostarczające wiedzę na temat ich 

predyspozycji i precyzujące zainteresowania. Wszyscy uczniowie wskazywali na potrzebę 

spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, przedstawicielami szkół czy absolwentami, 

którzy mogą dostarczyć im praktycznej wiedzy na temat szkoły czy zawodu. Uczniowie uważali, 

że takie zajęcia są im potrzebne głównie w ostatniej klasie. 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w szczególności techników) oczekują pomocy doradcy 

zawodowego w napisaniu życiorysu i listu motywacyjnego, dostarczeniu przydatnych informacji 

na temat różnych zawodów, m.in. czy dany zawód jest opłacalny i czy jest zapotrzebowanie na 

pracowników z takimi kwalifikacjami. Potrzebne są także informacje na temat oferty szkół 
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wyższych. Poza tym, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chętnie wzięliby udział w spotkaniach 

z przedstawicielami różnych zawodów zorganizowanych przez doradcę zawodowego.  

Wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych, którzy wzięli udział w badaniu, pojawiły się 

zdania, że na obecnym etapie nie potrzebują oni pomocy doradcy zawodowego, ponieważ już 

wybrali zawód. Wyrazili oni jednak opinie, że pomoc doradcy zawodowego mogłaby być 

przydatna, o ile będzie dotyczyła praktycznych informacji związanej z rynkiem pracy: sposobów 

poszukiwania pracy, zakładania własnej firmy, itd.    

 

Rola rodziców w wyborach edukacyjnych uczniów 

Większość rodziców, z którymi przeprowadzono wywiady pogłębione, wie, że w szkole, do 

których uczęszczają ich dzieci prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego, ale nie potrafi 

podać żadnych bliższych informacji na ich temat. O zajęciach z doradztwa zawodowego rodzice 

najczęściej dowiadują się od swoich dzieci lub podczas zebrań rodziców. Większość rodziców 

uczestniczących w badaniu, nie miała też bezpośredniego kontaktu ze szkolnymi doradcami 

zawodowymi. W nielicznych przypadkach rodzice mieli kontakt z pracownikiem poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, który diagnozował lub udzielał pomocy ich dziecku.  

Część rodziców nie dostrzega znaczenia poradnictwa zawodowego. Zdaniem szkolnych i 

zewnętrznych doradców zawodowych, jest to wyraz z jednej strony małego zaangażowania 

niektórych rodziców w sprawy wykształcenia ich dzieci, a z drugiej, braku wiedzy na temat 

doradztwa zawodowego jak również braku wiedzy na temat rynku pracy. Rodzice często po 

prostu nie potrafią pomóc swoim dzieciom w wyborze kierunku kształcenia. 

W badaniu bardzo nieliczne były przypadku, w których szkoła włącza rodziców w tematykę 

doradztwa zawodowego. 

 

Współpraca szkół z instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym i 

pracodawcami 

Wyniki badania wskazują, że wszystkie typy badanych szkół najczęściej współpracują z 

Ochotniczymi Hufcami Pracy (Młodzieżowymi Centrami Kariery i Mobilnymi Centrami Informacji 

Zawodowej) i poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Współpraca szkół z doradcami 

zawodowymi OHP dotyczy głównie prowadzenia testów predyspozycji, organizacji spotkań z 

uczniami, szkoleń i wymiany informacji. Z obydwoma podmiotami współpraca, zdaniem 

szkolnych doradców zawodowych, układa się bardzo dobrze. Jak pokazuje analiza raportów 

cząstkowych ze wszystkich subregionów, obszarem współpracy z poradniami jest głównie 

pomoc specjalistyczna dotycząca problemów uczniów w nauce, problemów wychowawczych lub 

problemów uczniów z różnego rodzaju schorzeniami. Tylko częściowo współpraca z poradniami 

odnosi się do obszaru doradztwa zawodowego i jest to najczęściej mniej istotny obszar. 

Wiele badanych szkół – w większym stopniu dotyczy to szkół ponadgimnazjalnych – 

współpracuje z doradcami zawodowymi urzędów pracy i z pracodawcami. Wspólnie z 

pracodawcami szkoły organizują praktyki i staże (szkoły zawodowe), ale także wycieczki 

zawodoznawcze (gimnazja). 

W opinii rozmówców, częściowym rozwiązaniem problemu powszechności, dostępności ale i 

jakości doradztwa zawodowego w szkołach byłoby usystematyzowanie współpracy 
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międzyinstytucjonalnej. Niezbędne jest opracowanie szkolnych programów doradztwa 

zawodowego dla młodzieży, które byłyby odrębnym, integralnym obszarem działania szkoły i 

które uwzględniałyby systemową współpracę z OHP i poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

Celem współpracy z OHP i poradnią powinno być poszukiwanie konkretnych rozwiązań czy form 

pomocy ze strony instytucji zewnętrznych, tworzenia systemu dostępności specjalistów z tych 

instytucji i powszechności prowadzenia poradnictwa zawodowego, wykorzystującego potencjał 

wymienionych instytucji oraz ich kadry przygotowane w sposób profesjonalny do prowadzenia 

doradztwa zawodowego dla młodzieży.  

 

Ocena efektywności i jakości prowadzonych działań doradczych w opinii badanych 

doradców zawodowych 

Ocena jakości i skuteczności doradztwa zawodowego w szkołach wypada pozytywnie w badaniu 

ilościowym i jest bardziej negatywna w opiniach wyrażonych w wywiadach pogłębionych, w 

szczególności przez doradców zawodowych z instytucji zewnętrznych. Główne zarzuty pod 

adresem szkolnego doradztwa zawodowego to fikcyjność systemu, doraźność prowadzonych 

zajęć, niewystarczające przygotowanie szkolnych doradców zawodowych. 

W opinii większości badanych, łączenie funkcji psychologa lub pedagoga szkolnego i doradcy 

zawodowego jest niekorzystne i odbywa się kosztem jakości zajęć z doradztwa, które są 

traktowane jako zajęcia „drugiej kategorii”. Pojawiły się też głosy, zarówno doradców 

zewnętrznych, jak i uczniów, że doradztwo zawodowe w szkołach nie powinno być prowadzone 

przez nauczycieli, ale osoby z zewnątrz, zatrudnione jako doradca zawodowy. 

Jako najważniejsze sposoby poprawy skuteczności i jakości doradztwa zawodowego 

proponowano w badaniu zwiększenia środków finansowych na doradztwo, zwiększenia liczby 

godzin i zatrudnianie osób na stanowisko doradcy zawodowego. 

Zdaniem niektórych respondentów nie jest również konieczne, aby każda szkoła miała swojego 

szkolnego doradcę zawodowego. Postulują oni zatrudnianie jednej osoby obsługującej kilka 

szkół lub pełnienie tej roli przez doradców z poradni psychologiczno-pedagogicznych (jednak 

pod warunkiem ich wzmocnienia kadrowego).  

Podzielone są również zdania respondentów co do tego, czy doradztwo powinno być odrębnym 

przedmiotem, czy działaniem podejmowanym ad hoc, w miarę potrzeb i możliwości. Argument 

jaki pojawia się w tej dyskusji dotyczy i tak już dużego przeciążenia programów nauczania w 

szkołach. 

Analiza materiału wskazuje, że w praktyce doradztwo zawodowe prowadzone w szkołach 

ma charakter oddolnej inicjatywy. Z jednej strony doradztwo zawodowe zostało 

uregulowane prawnie, ale ze względu na brak wytycznych określających w jaki sposób powinno 

być ono prowadzone, przez kogo, w jakim wymiarze godzinowym, każda szkoła wprowadza 

doradztwo zawodowe na „własną rękę”, ucząc się na własnym doświadczeniu, błędach i 

samodzielnie pozyskanych materiałach. Wypowiedzi badanych nie wskazują na istnienie 

systemu wsparcia dla szkół czy konkretnie doradców zawodowych. 

Część respondentów uważa jednak, że w szkołach dzieje się coraz więcej w obszarze doradztwa 

zawodowego, o czym świadczą dobre praktyki wymienione w raporcie. Dla kondycji doradztwa 

zawodowego ważne jest zaangażowanie osób je prowadzących, zaangażowanie i wsparcie 

dyrekcji szkół, ale też władz samorządowych, które mogą pomagać budować współpracę 
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międzyinstytucjonalną i efektywnie wykorzystywać potencjał różnych instytucji z terenu 

województwa działających w obszarze doradztwa zawodowego oraz wymiana doświadczeń i 

promowanie skutecznych rozwiązań.  

 

Bariery w realizacji doradztwa zawodowego w szkole 

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 wyodrębnione etaty. Osoby zajmujące się 

orientacją zawodowo-edukacyjną z reguły pełnią również inne funkcje w szkole. 

Niewystarczająca ilość środków finansowych powoduje, że brakuje potrzebnych materiałów 

dydaktycznych, możliwości zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego, utrudnia organizację 

wyjazdów uczniów do zakładów pracy, współpracę z instytucjami zewnętrznymi czy organizację 

szkolnych spotkań z przedstawicielami innych zawodów. Przekłada się to bezpośrednio na 

jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.    

Inną istotną przeszkodą, wskazywaną w kilku subregionach, jest ograniczona możliwość udziału 

uczniów w różnych formach doradztwa zawodowego ze względu na ograniczenia powrotu do 

domu, zwłaszcza uczniów z mniejszych, bardziej odległych miejscowości.  

Część szkolnych doradców zawodowych, jako jedną z barier, wskazuje brak podstawy 

programowej dla doradztwa zawodowego oraz wystandaryzowanych materiałów dydaktycznych. 

Ponadto w większości badanych szkół, doradztwo zawodowe nie jest traktowane jako osobny 

przedmiot i uwzględniane w siatce zajęć. Brakuje wytycznych określających sposób i czas, jaki 

powinien być zagwarantowany na prowadzenie doradztwa zawodowego w szkołach.   

W przypadku instytucji zewnętrznych, które świadczą poradnictwo zawodowe w szkołach, 

główną barierą są ograniczone możliwości kadrowe w poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych czy Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrach 

Kariery, które zmuszone są do prowadzenia zajęć grupowych głównie dla ostatnich klas, oraz 

brak środków finansowych na zakup pomocy i materiałów dydaktycznych dla szkół.  

Wskazane przez doradców zawodowych bariery, przekładają się na jakość prowadzonych zajęć. 

Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone są pobieżnie, w ograniczonym zakresie. Brakuje 

czasu na zajęcia prowadzone przez doradców zewnętrznych w szkołach, ale także w poradni – 

długie oczekiwanie w kolejce na spotkanie z doradcą zawodowym, ograniczanie prowadzenia 

bardziej zaawansowanych testów badających predyspozycje uczniów, powszechne prowadzenie 

zajęć grupowych kosztem konsultacji indywidualnych. 
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Summary 

 

Characteristics of vocational guidance at schools 

Results of the study, both quantitative and qualitative one, show a wide range and a large 

variety of forms of vocational guidance realised at schools participating in the study. The most 

common form of classes at all types of schools - lower-secondary schools, technical schools and 

vocational schools - are group classes during which students are provided with information on 

selected issues, both in the form of lecture and discussion. However, as it is shown in the 

qualitative study, individual classes are conducted relatively rare.  

In lower-secondary schools, outside of group classes, there are mostly organized: meetings 

with representatives of other schools who present educational offers of their schools, vocational 

tours to companies, talks during lessons on occupations and interests of the students and also 

tests diagnosing students' abilities and interests are used. In most of the schools under the 

study the youth are encouraged to participate in the School Fairs and Career Days.  

In the case of upper-secondary schools, a common form of preparing students for employment 

are placements and apprenticeships organized by employers at their premises, participation in 

the Job Fairs, Business Days, activities realised under EU projects which aim to develop 

entrepreneurship and creativity of students in that field. In contrast to lower-secondary schools, 

students of upper-secondary schools gain elements of knowledge on vocational guidance also 

during vocational classes (mainly the knowledge of a certain profession and on the 

requirements to perform it). 

In most of the schools under the study (both lower-secondary schools and vocational schools) 

classes of vocational guidance are addressed to students of final grades. As it comes to the 

issue of when to discuss with students their career choices and educational paths, the opinions 

of the respondents are divided. According to many school vocational counsellors, students of 

younger grades, especially lower-secondary school students, are nor ready neither interested in 

classes in the area of vocational guidance. Therefore, in their opinion, classes on vocational 

guidance should be conducted mainly in the last grades (that refers also to students of upper-

secondary schools) when students make educational and career decisions. On the other hand, 

some students and school counsellors indicated that last year of school is filled with preparation 

for exams and there is no time for extracurricular classes of vocational guidance. That issue is 

perceived otherwise by vocational counsellors from external institutions involved in vocational 

guidance (i.e. from psychological and pedagogical counselling centres, Voluntary Labour Corps 

or non-governmental organisations), as well as by some school counsellors. In their view, 

vocational guidance should be widely available and implemented as soon as possible (some of 

them said that even in primary schools there should appear elements of knowledge related to 

vocational guidance), as in the case of students of final grades one can only talk about 

providing information, not diagnosing or shaping their preferences, interests, and guidance 

activities should concern not only issues on how to navigate in the world of labour, but more 

broadly - shape attitudes towards work, work ethic. The sceptical approach to vocational 

guidance is also presented by some parents, especially those of lower-secondary school 

students, who associate vocational guidance with looking for a job, while at lower-secondary 

school, in their view, children should focus on learning.  
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In most of the schools classes of vocational guidance are not conducted systematically but on 

an ad hoc basis during weekly class meetings or replacements for subject classes. Such 

organization of the vocational guidance (or rather the lack of organization) has a negative 

impact on the quality of the classes conducted. The picture that emerges from the study shows 

that at schools, both lower-secondary schools and vocational schools, there is no system of 

vocational guidance present. 

According to the school vocational counsellors, irregularity of activities is mainly due to the lack 

of possibility to employ a vocational counsellor by a school, and what goes with it, the need to 

combine classes of vocational guidance and other obligations by persons designated at schools 

for their conduct - school educators, psychologists, teachers serving as school vocational 

counsellors. Another important reason for the lack of regularity indicated by the respondents is 

that vocational guidance is not treated as a distinct subject and has no permanent place in the 

curricula.  

In a few schools, usually those where the School Career Centres still operate, classes are taught 

in a more structured and systematic way. In one case, within the framework of the operating 

SCC, classes are incorporated into the curricula and so lessons are mandatory. However, a 

small proportion of the schools surveyed conducted in the past or is currently conducting School 

Career Centres, which, according to external counsellors, were a good solution, both in terms of 

broader than normally possibilities for school vocational counsellors to act, attractive form of 

classes, but primarily in terms of assuring stabilization of the classes conducted. According to 

the results of the study, SCCs make it possible to institutionalize vocational guidance at schools; 

they become, even in the case of a small number of hours, part of the school curriculum. As 

indicated by the respondents, within the SCCs there were acquired the necessary teaching 

materials, they also constituted a chance to network with other vocational counsellors, both 

employed at schools, and external institutions. They can also encourage counsellors from 

external institutions to cooperate more closely with schools.     

A solution to the problem of introducing the topic of vocational guidance to schools, but also 

increasing the attractiveness of classes, is participation in external projects concerning 

vocational guidance (e.g. co-financed by the ESF under the HC OP), which gives the possibilities 

to realize vocational guidance in a planned way, for students of all grades, including through 

private lessons, using professional methods, thereby giving opportunities for school staff to 

increase their competences in that area. 

Only in a few cases in the surveyed schools there are activities run in the field of vocational 

guidance addressed to the parents of students. 

In 58% of schools only one person is dealing with vocational guidance. Classes of vocational 

guidance are conducted mostly by school educators, school psychologists and teachers, who 

are imposed the task of conducting that type of classes. Only a few schools employ a full-time 

vocational counsellor (that is the case in 7% of lower-secondary schools, in 15% of technical 

schools and in 12% of vocational schools).  

54% of persons involved in vocational guidance at schools have formal education in that field 

(Master's or postgraduate studies), which means that 46% do not. Analysing the geographical 

distribution, the Radom sub-region is presented particularly well in that regard, since 69% of 

those responsible for vocational guidance in Radom schools have formal qualifications in that 

field.  
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Most counsellors are seeking to improve their skills and update their knowledge, mainly through 

self-education. According to representatives of non-governmental organizations dealing with 

vocational guidance, school internal vocational counsellors lack specific skills in terms of 

conduct of practical advice. Vocational guidance at schools is carried out schematically and 

postgraduate studies, in their opinion, prepare teachers for that role only in theory.  

In addition to financial constraints, one of the most frequently mentioned needs of vocational 

counsellors is the access to trainings and professional skills improvement courses. In their 

opinion, in recent years a reduction of the training offer is being observed. Respondents also 

point out to a poor contact with the environment of vocational counsellors, lack of regular 

meetings, and thus limited opportunities for exchange and dissemination of good practices. 

School counsellors also lack standardized materials on the basis of which they could conduct 

classes in vocational guidance. They must earn those materials on their own, usually acquiring 

them from the Internet. Given that 46% of them do not have formal training to carry out such 

activities, it raises serious concerns about the quality and effectiveness of the classes. 

 

Vocational guidance from the perspective of students 

The students surveyed present a small and rather general knowledge on vocational guidance. 

Sometimes it happens that they do not associate the classes conducted with vocational 

guidance. The awareness of the importance of the vocational guidance is also low. Most of the 

students surveyed associate the vocational guidance mainly with a choice of profession or job 

search. In individual cases, the students pointed out to help in identifying their aptitudes, 

abilities and interests.  

Only part of the students surveyed attended the classes of vocational guidance. Those classes, 

as based on their statements, concerned mainly how to get to know your preferences and 

professional aptitudes. Some of the students admitted that during the classes of vocational 

guidance they sought only justifying the choices already made. 

The students of all schools surveyed who participated in the classes of vocational guidance, 

evaluate them primarily in terms of their relevance, quality and attractiveness.  

According to the students of lower-secondary schools, they need not only help in choosing an 

upper-secondary school, but also the knowledge of how to plan the next stages of their 

education paths. An important thing for students are tests that provide knowledge about their 

abilities and fine-tune their interests. All students have pointed out to the need for meetings 

with representatives of various professions, representatives of schools and graduates who could 

provide them with practical knowledge about the chosen school or profession. Students were of 

the opinion that such classes are necessary for them, especially in the last grade. 

Students of upper-secondary schools (especially technical schools) expect to get help from 

professional vocational counsellor in writing a resume and a cover letter, providing useful 

information on various professions, including if the profession is profitable and whether there is 

demand for workers with given qualifications. Also the information on the offer of higher 

education is needed. Besides, the students of upper-secondary schools would willingly take part 

in meetings with representatives of various professions organized by a vocational counsellor.  

Among the students of vocational schools who took part in the study, there were expressed 

certain opinions that at this stage they do not need any assistance of a vocational counsellor 



Rola doradztwa zawodowego 

 

120 

because they have already chosen their profession. However, they expressed the opinion that 

the assistance of a vocational counsellor could be useful, provided it concerned practical 

information related to the labour market: job search techniques, starting own business, etc.    

 

The role of parents in the educational choices of students 

Most of the parents with whom the in-depth interviews were conducted know that at the school 

attended by their children there are classes of vocational guidance conducted, but they cannot 

give any more information about that. The most often parents learn about the classes of 

vocational guidance from their children or during parents' meetings at schools. Most parents 

who participated in the study did not also have any direct contact with school internal 

vocational counsellors. In a few cases, the parents were in contact with an employee of a 

psychological and pedagogical counselling centre who was diagnosing or assisting their child.  

Some parents do not see the importance of vocational guidance. According to the school 

internal vocational counsellors and external ones, it is on the one hand an expression of small 

involvement of certain parents in their children's education issues, and on the other hand - the 

lack of knowledge about vocational guidance as well as the lack of knowledge about the labour 

market. Parents often simply are not able to help their children in choosing the direction of 

education. 

In this study, there were very few cases where the school incorporated parents into the topics 

of vocational guidance. 

 

Cooperation of schools with institutions dealing with vocational guidance and with 

employers 

The study results showed that all types of schools surveyed usually work with Voluntary Labour 

Corps (Youth Career Centres and Mobile Career Information Centres) and psychological and 

pedagogical counselling centres. Cooperation of schools with VLC vocational counsellors focuses 

on conducting aptitude tests, organizing meetings with students, trainings and information 

exchange. The cooperation with two entities is being very well, according to the school 

vocational counsellors. As the analysis of partial reports from all sub-regions reveals, the main 

area of cooperation with counselling centres is specialized assistance concerning the learning 

problems of students, their behaviour problems or problems of students with various kinds of 

diseases. Only partially cooperation with counselling centres refers to the area of vocational 

guidance and it is usually a less important area. 

Many schools surveyed under the study - to a bigger extend that is the case for upper-

secondary schools - cooperate with vocational counsellors from labour offices and with 

employers. Together with employers, schools organize placements and apprenticeships 

(vocational schools), but also vocational trips (lower-secondary schools). 

According to the interviewees, a partial solution to the problem of universality, availability, but 

also the quality of vocational guidance at schools would be systematizing the inter-institutional 

cooperation. It is necessary to develop school programs of vocational guidance for young 

people, which would be a separate, integral area of operations of a school, and which would 

include systemic cooperation with VLC and psychological and pedagogical counselling centre. 

The purpose of cooperation with VLC and counselling centre should be seeking concrete 



Rola doradztwa zawodowego 

 

121 

solutions or forms of assistance from external institutions, establishment of the system of 

availability of specialists from those institutions, as well as the universality of vocational 

guidance conduct using the potential of those institutions and their staff prepared in a 

professional manner to conduct vocational guidance for young people.  

 

Evaluation of the effectiveness and quality of vocational guidance activities 

according to the vocational counsellors surveyed  

The assessment of quality and effectiveness of vocational guidance at schools is positive as 

observed in the quantitative research but is more negative in the opinions expressed in the in-

depth interviews, in particular by counsellors from external institutions. The main allegations 

against the school vocational guidance system are: the fictitiousness of the system, immediacy 

of classes (ad hoc nature), insufficient preparation of school vocational counsellors. 

According to most respondents, combining functions of a psychologist or school educator and 

the one of a vocational counsellor is bad and it is realised at the expense of the quality of the 

counselling classes, that are considered as "second-category" classes. There were also opinions 

of both external counsellors and students that vocational guidance at schools should not be 

conducted by teachers, but people from the outside, employed as vocational counsellors. 

The most important ways to improve the efficiency and quality of vocational counselling 

suggested in the study were: to increase funding for vocational guidance, to increase the 

number of teaching hours and hiring persons for the position of vocational counsellor. 

According to some respondents it is also not necessary that each school had their own school 

internal vocational counsellor. They suggest hiring one person who would be serving several 

schools or fulfilling that role by the counsellors from psychological and pedagogical counselling 

centres (however, subject to their strengthening in terms of human resources).  

The opinions of respondents as to whether vocational guidance should be a separate subject or 

an action taken ad hoc according to the needs and opportunities are also divided. The 

argument that appears in that discussion relates to the already huge overload of the curricula at 

schools. 

Analysis of the material reveals that, in practice, vocational guidance realised at schools is 

a bottom-up initiative. On one hand, vocational guidance has been regulated by law, but 

because of the lack of guidelines on how it should be conducted, by whom, and to what extent 

of hours, each school introduces vocational guidance on "their own" learning from own 

experience, errors and independently earned materials. Comments of the respondents do not 

indicate the existence of any support system for schools and, specifically, vocational 

counsellors. 

Some respondents believe, however, that there is more and more happening at schools in the 

area of vocational guidance, as evidenced by good practices listed in the report. In terms of the 

condition of the vocational guidance the important issues are: the involvement of people 

realising vocational guidance, the involvement and support of the management staff of schools 

but also of local authorities which can help build inter-institutional cooperation and effectively 

use the potential of the various institutions from across the region working in the field of 

vocational guidance and exchange of experiences as well as promoting the effective solutions.  
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Barriers to implementation of vocational guidance at schools 

Both qualitative research and quantitative one show that the most significant barrier in the 

implementation of vocational guidance at schools are inadequate financial resources allocated 

for that purpose. As a result, vocational counsellors are not recruited into separate posts. 

Persons dealing with the educational and professional orientation, in general perform also other 

functions at school. Insufficient funding means the lack of the necessary teaching materials, the 

lack of possibility to purchase the necessary computer equipment; it hampers the organization 

of trips of students to various workplaces, collaboration with external institutions or even 

organization of school meetings with representatives of other professions. That translates 

directly to the quality and attractiveness of classes conducted in the field of vocational 

guidance.    

Another major barrier, indicated in several subregions, is limited opportunity for students to 

participate in various forms of vocational guidance due to the restrictions of coming back home 

- that is especially the case of students from smaller, more distant places.  

Some school vocational counsellors indicate as one of the barriers the absence of the core 

curriculum for vocational guidance as well as standardized teaching materials. Moreover, in 

most of the schools under the study, vocational guidance is not treated as a separate subject 

and included in the curricula. There are no guidelines as to the way and time that should be 

guaranteed in order to provide vocational guidance at schools.   

In the case of external institutions that provide vocational guidance at schools, the main barrier 

is limited personnel in psychological and pedagogical counselling centres or in Mobile 

Professional Information Centres and Youth Career Centres which are forced to carry out group 

classes, especially for the last grades' students, as well as the lack of funding for the purchase 

of teaching materials for schools.  

Barriers identified by vocational counsellors translate into the quality of the classes conducted. 

The classes of vocational guidance are conducted cursorily, to a limited extent. There is 

observed a certain lack of time for classes to be conducted by outside counsellors at schools, 

but also in counselling centres - a long wait in a queue to meet a professional vocational 

counsellor, limiting a more advanced aptitude tests for students, universal conduct of group 

classes at the expense of individual consultations. 

 

 

 


