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Wprowadzenie 
 
Poprzez system edukacyjny należy nie tylko przekazywać uczniom już od ich najmłodszych lat 

konieczne wiadomości, lecz przede wszystkim przyzwyczajać ich do ciągłego zdobywania wiedzy  
w drodze samodzielnych poszukiwań i jej wykorzystywania oraz uczyć tych umiejętności1. 

Przemyślany i dobrze zorganizowany system edukacyjny powinien uwzględniać cele edukacyjne  
w sferze zarówno kompetencji poznawczych, jak i kluczowych postaw, szanując przy tym osobisty rytm 
uczenia się. Przykładem takiego podejścia jest system edukacyjny Finlandii, gdzie uczniom, w zależności 
od ich potrzeb, oferuje się różnorodne zajęcia i stosuje zróżnicowane metody przekazu informacji. Bardzo 
często monitoruje się także osiągnięcia dzieci nie tylko na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia, 
lecz także w ich trakcie, aby dostosować działania do pojawiających się problemów. W efekcie Finlandia 
zajmuje pierwsze miejsce wśród krajów OECD pod względem przeciętnych osiągnięć uczniów we 
wszystkich dziedzinach wiedzy. 

Ewaluacja każdego ucznia powinna przebiegać na podstawie indywidualnej diagnozy, w której ramach 
są ustalane jego przewidywane osiągnięcia. Przeprowadzając tę diagnozę, należy założyć, że nie ma uczniów, 
którzy nie mają żadnych zdolności. Naturalne jest również, że wysokim predyspozycjom w jednej dziedzinie 
towarzyszy brak zainteresowania innymi dziedzinami, a często również brak uzdolnień w tym kierunku.  

Polskie szkoły skupiają zwykle nieproporcjonalnie więcej uwagi na wynikach uczniów słabych,  
a nauczyciele często nie podejmują się prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 
najzdolniejszych. Słabą stroną szkół w Polsce jest również to, że nie zapewniają one powszechnie usług 
doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także oferują mało zajęć praktycznych, co utrudnia młodzieży 
późniejsze wejście na rynek pracy2. 

Przywrócenie rangi i jakości edukacji zawodowej jest jednym z celów Strategii Rozwoju Kraju 
2007−2015

3. Czy jest to możliwe? Jeżeli tak, to jakie działania należy podjąć? Kto powinien się 
zaangażować w realizację tych przedsięwzięć? Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi boryka się nasz kraj w 
zakresie jakości i skuteczności szkolnictwa zawodowego, podejmowanie takich inicjatyw, jak Rozwój 
szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, powinno być nieodzownym 
komponentem badań społeczno-gospodarczych. Błędne postrzeganie szkolnictwa zawodowego doprowadziło 
do deprecjacji społecznej tej formy kształcenia. Masowe kształcenie polskiej młodzieży w liceach 
ogólnokształcących przełożyło się na niekorzystne zmiany zachodzące w strukturze wykształcenia polskich 
obywateli. Chociaż w ostatnich latach zanotowano znaczący wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym, 
jednakże są to osoby często nie mające zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji oczekiwanych na rynku 
pracy4. Podobnie jest w przypadku absolwentów znacznej części zasadniczych szkół zawodowych i techników.  

Wszelkie formy kształcenia na każdym poziomie edukacji, finansowane ze środków publicznych, 
powinny być skrupulatnie analizowane m.in. pod kątem efektywności usługi edukacyjnej w odniesieniu do 
absorpcji przez rynek pracy absolwentów placówek edukacyjnych. Należy podjąć działania w zakresie 
opracowania systemowych mechanizmów pozwalających na ocenę ekonomicznej efektywności kształcenia 
na każdym poziomie edukacji. Podaż kwalifikacji zawodowych (gwarantowana przez państwo) wyraźnie 
rozmijających się z potrzebami rynku to nieuzasadniony wydatek wszystkich podatników. Rozdźwięk 
między oczekiwaniami rynku pracy a kwalifikacjami z założenia pozostającymi w ścisłej korelacji  
z kompetencjami zawodowymi młodzieży przekłada się na wiele problemów społeczno-ekonomicznych,  
z którymi borykają się indywidualnie obywatele, jak też system gospodarczy kraju. Bieżący monitoring 
zasadności wydatkowania środków publicznych jest w tym przypadku niezbędny. Z uwagi na wyraźne 
zróżnicowanie regionalne kraju wszelkie wykonywane w tym zakresie analizy powinny być bardzo 
szczegółowe. Zmasowane kształcenie młodzieży na kierunkach/w specjalnościach z założenia dających 
znikome gwarancje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie prowadzi często do postaw destrukcyjnych.  
Nie każdy bowiem młody człowiek jest na tyle silny, aby samodzielnie zmierzyć się z realiami rynku pracy. 
Rozczarowanie i frustracja to niestety często nieodłączne elementy towarzyszące radości ukończenia 
kolejnego etapu kształcenia. Nie każdy młody człowiek jest w stanie zrozumieć, dlaczego zupełnie 
bezsensownie uczył się przez kilka lat zawodu, w którym i tak nie może znaleźć pracy. Pojawiają się 
pytania: „Dlaczego ktoś mi na to pozwolił? I co powinienem/am teraz zrobić? Uczyć się kolejnego 

                                                           
1 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. nauk. M. Boni, Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP, 
Warszawa 2009, s. 113. 
2 Ibidem, s. 223. 
3 Strategia Rozwoju Kraju 2007−2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 
w dn. 1 czerwca 2009 r. 
4 Materiały na konferencję pt. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,  
10 kwietnia 2008. 
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zawodu? Jeżeli tak, to jakiego? A może powinienem/am pójść na studia, tak aby decyzja o podjęciu pracy 
zawodowej została odroczona? Może wówczas się coś zmieni?”. 

Któż inny, jak nie środowisko szkolne, przy ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym, powinno 
kreować właściwe wybory edukacyjne młodzieży. Aby jednak udzielane wskazówki były skuteczne, 
powinny mieć solidne umocowanie pragmatyczne. To z kolei wymaga zbudowania złożonego mechanizmu 
przewidywania zmian gospodarczych o zróżnicowanym horyzoncie czasowym, bazującego na solidnej 
diagnozie stanu obecnego w zakresie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, ze szczególnym 
uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Wnioski płynące z licznych obszernych i szczegółowych analiz 
rynku pracy wskazują na ułomność procesu kształcenia, podczas którego zdarza się, że predyspozycje 
uczniów nie odpowiadają nabywanym kwalifikacjom zawodowym, co tym samym ogranicza ich kompetencje 
zawodowe. Obarczanie odpowiedzialnością za niepowodzenia zawodowe wrodzone predyspozycje jest 
słuszne, ale tylko w części. W polskim systemie edukacyjnym młody człowiek, planując swój rozwój,  
a w konsekwencji drogę zawodową, często jest pozostawiony „sam sobie”. Większość młodych ludzie nie 
potrafi racjonalnie ocenić swoich możliwości rozwojowych oraz predyspozycji zawodowych, jak również 
nie potrafi zidentyfikować swoich zainteresowań. Bezradność na etapie wyboru kolejnych etapów 
kształcenia potęguje bezład informacji na temat rynku pracy. Sytuacja ta jest bezpośrednią konsekwencją 
nieefektywnego systemu usług doradztwa zawodowego. Profesjonalizacja i powszechna dostępność w tym 
zakresie to warunek konieczny, choć niedostateczny osiągnięcia efektu synergii w zakresie: kształcenie 
zawodowe–zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Zgodność wybranej ścieżki edukacyjnej z predyspozycjami 
zwiększa motywację ucznia i ułatwia pokonywanie ewentualnych trudności. Obecna sytuacja powoduje, że 
uczniowie często podejmują naukę na kierunkach niezgodnych z ich naturalnymi predyspozycjami, co 
przynosi negatywne konsekwencje dla ich osiągnięć zarówno w szkole, jak i na rynku pracy5.  

W tym kontekście do refleksji skłania wyraźna dekompozycja luki zatrudnieniowej między Polską  
a krajami dawnej UE-15. Ujawnia ona, że głównym źródłem niepełnego wykorzystania zasobów pracy  
w Polsce, a tym samym mniejszego poziomu produkcji, jest niezwykle niska aktywność zawodowa m.in. 
najmłodszych uczestników rynku pracy. Bardzo mała w skali UE i OECD podaż pracy osób poniżej 25.  
i powyżej 45. roku życia odpowiada za 80% lukę w kapitale ludzkim, jaka dzieli nasz kraj od państw 
rozwiniętych. Polacy, krócej pracując, mają mniejszą motywację do podnoszenia kwalifikacji, a jednocześnie 
tracą sposobność do nauki przez praktykę – sposobu kształcenia, który oprócz edukacji formalnej ma 
podstawowe znaczenie dla akumulacji kapitału ludzkiego w gospodarce. Wcześniejsze rozpoczynanie pracy 
przez ludzi młodych i późniejsze przechodzenie w okres bierności zawodowej ludzi starszych sprzyjałyby 
podnoszeniu produktywności pracy na poziomie zagregowanym. Niwelowanie dystansu w obszarze 
kompetencji i umiejętności absolwentów polskich szkół względem najbardziej rozwiniętych gospodarek 
świata wymaga silnego wsparcia ze strony mądrej polityki oświatowej i rynku pracy. Jeżeli działania takie 
nie zostaną bezzwłocznie podjęte, w przyszłości może się to stać dla Polski poważną barierą rozwojową, co 
spotkało w ostatnich dekadach m.in. Hiszpanię i Portugalię6. 

Niniejszy raport został opracowany na podstawie wyników badania zrealizowanego na potrzeby 
projektu pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, 
wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólnym celem badania było 
wielopłaszczyznowe rozpoznanie preferencji edukacyjnych i zawodowych młodzieży białostockich gimnazjów, 
a celem szczegółowym – rozpoznanie planów dotyczących dalszego kształcenia (zwłaszcza kształcenia 
zawodowego) młodzieży trzecich klas gimnazjów oraz determinant dokonywanych wyborów, z uwzględnieniem 
efektywności szkolnego i pozaszkolnego sytemu poradnictwa zawodowego. Zbadano także opinie młodzieży 
o sytuacji na rynku pracy w regionie, jej znajomość instytucji rynku pracy, deklarowane potrzeby związane 
z wejściem na rynek pracy oraz plany związane z miejscem kontynuacji nauki i ewentualną migracją 
zarobkową. W badaniu nie chodziło o uzyskanie rozkładu preferencji wyborów edukacyjno-zawodowych 
młodzieży, ale o odpowiedź na pytanie, dlaczego młodzież dokonuje określonych wyborów zawodowych  
i czy wybory te są podejmowane świadomie. 

Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów trzecich klas gimnazjum na terenie Białegostoku. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający 26 pytań merytorycznych oraz 2 pytania 
metryczkowe. Do analizy przyjęto poprawnie wypełnione 504 kwestionariusze. 

 

                                                           
5 J. Kochanowski, Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych – analiza problemów, w: Wyniki badań przeprowadzonych  

w ramach projektu „Zewnętrzny egzamin zawodowy, Analiza, diagnoza oraz perspektywy zmian”, Centrum Badań 
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 15. 
6 Raport Polska…, op. cit., s. 115. 



 9 

Rozdział 1. Białostocki rynek edukacyjny  

w opinii uczniów klas trzecich gimnazjum 
 
Boom edukacyjny, który stał się znamienną cechą polskiego systemu edukacyjnego oraz szkolnictwa 

wyższego i trwa nieprzerwanie już niemal od dwudziestu lat, ma przede wszystkim wymiar ilościowy. 
Niestety, jakość obecnego systemu edukacyjnego stała się czynnikiem drugoplanowym. Zapewnienie 
funkcjonowania polskich szkół finansowanych ze środków publicznych zależy przede wszystkim od liczby 
uczniów. Tym samym szkoły, aby przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym, 
muszą pozyskiwać jak największą liczbę klientów, czyli uczniów. Z tym szkoły radzą sobie dość dobrze. 
Biorąc jednak pod uwagę efektywność kształcenia w zakresie zasadności nauki w określonym profilu czy 
też zawodzie w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, jakości uzyskiwanych umiejętności w wymiarze 
praktycznym oraz ogólnego rozwoju kompetencji kluczowych, sposób funkcjonowania polskich szkół 
pozostawia wiele do życzenia. Jednoznaczna weryfikacja nie jest jednak możliwa z uwagi na brak 
systemowych rozwiązań w zakresie opisu ilościowo-jakościowego rynku edukacyjnego w powiązaniu  
z rynkiem pracy. 

 
1.1. Zainteresowanie białostockich gimnazjalistów rynkiem edukacyjnym 

Zainteresowanie rynkiem edukacyjnym wśród gimnazjalistów z Białegostoku jest powszechne. Wśród 
badanej młodzieży zaledwie 9 osób (2%) wskazało, iż nie docierają do nich informacje o możliwościach 
podjęcia dalszej nauki w Białymstoku (wykres 1.1)1. 

 
Wykres 1.1. Dostęp do informacji o możliwości podjęcia dalszej nauki w Białymstoku (N = 496) 
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Uwaga. Suma nie wynosi 504 badanych, ponieważ w części kwestionariuszy nie została określona płeć ankietowanych. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

 
Młodzież białostockich gimnazjów w poszukiwaniu informacji dotyczących możliwości dalszej 

edukacji najchętniej wykorzystuje źródła dostępne w Internecie (86,3%), w znacznym zakresie korzysta 
również z porad rówieśników (78,1%). Spotkania organizowane w szkołach (57,5%) oraz wsparcie rodziny 
(42,7%) okazują się być mniej pomocne w tym przypadku. Najmniej popularną formą pozyskiwania 
informacji o lokalnym rynku edukacyjnym jest analiza danych zawartych w prasie (16,8%) – wykres 1.2. 
Struktura wskazań poszczególnych źródeł informacji jest odzwierciedleniem tego, że coraz powszechniej 
polska młodzież korzysta z technologii informacyjnej. Niestety, otrzymane wyniki są również 
odzwierciedleniem niekorzystnej tendencji do zmian związanych z coraz bardziej powszechną niechęcią do 
czytania, z czym niewątpliwie kojarzy się poziom wskazań choćby prasy lokalnej, w której są zazwyczaj 
zamieszczane oferty edukacyjne szkół. 

                                                           
1 Niewątpliwie jest to wynik, który wpisuje się w granice dopuszczalnego odchylenia wynikającego bądź  
z nieprecyzyjnego wypełnienia kwestionariusza ankiety, bądź z postawy negującej potrzebę kształcenia. 
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Wykres 1.2. Źródła informacji o możliwości podjęcia dalszej nauki w Białymstoku (N = 483) 
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Źródło: Jak wykresu 1.1. 

 
Deklaracje młodzieży na temat preferowanych źródeł informacji na temat dalszej edukacji nie różnią się 

istotnie ze względu na płeć badanych, za wyjątkiem prasy, którą częściej wskazywali chłopcy (10,4%) niż 
dziewczęta (6,4%), oraz spotkań w szkołach, które podawały nieco częściej dziewczęta (26,9%) niż 
chłopcy (30,4%). 

Wyniki przeprowadzonego badania powinny być uwzględnione w planach marketingowych szkół. 
Bardzo często okazuje się bowiem, że działania promocyjne placówek oświatowych nie uwzględniają 
Internetu jako medium istotnego z punktu pozyskania nowego ucznia. Wśród wielu funkcjonalnych, 
przejrzystych, o przyjaznej wizualizacji stron internetowych białostockich szkół ponadgimnazjalnych 
można również odnaleźć i takie, których konstrukcja z pewnością nie podnosi prestiżu szkoły, wręcz 
zaprzecza informacjom zawartym na stronie internetowej, dotyczących np. kompetencji kadry dydaktycznej 
w zakresie ICT. 

 
1.2. Oferta edukacyjna białostockich szkół ponadgimnazjalnych  

Oferta edukacyjna białostockich szkół ponadgimnazjalnych jest na ogół postrzegana przez młodzież 
jako zadowalająca (wykres 1.3). Pogląd ten podzielają również przedstawiciele szkolnictwa zawodowego  
i przedstawiciele pracodawców, chociaż jednocześnie podkreślają brak odpowiedniego zaplecza 
dydaktycznego, co przekłada się na brak możliwości przygotowania absolwentów zgodnie z przyjętymi 
standardami.  

Według 68,2% ankietowanych atutem białostockiego rynku edukacyjnego jest duży wybór szkół 
ponadgimnazjalnych. Znacznie częściej twierdziły tak dziewczęta (75,8%) niż chłopcy (61,1%). Postrzeganie 
atrakcyjności białostockiego rynku edukacyjnego poprzez pryzmat kształcenia w różnorodnych zawodach 
pojawiło się w zaledwie w 26% wskazań zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Niski udział wskazań 
ankietowanej młodzieży czynnika „uczą zawodu, który mnie interesuje” (16,6%), choć z pozoru może się 
wydawać niespójny z czynnikiem „duży wybór szkół ponadgimnazjalnych”, to biorąc pod uwagę fakt, iż 
młodzież w większości planuje kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących, wybór zawodu na tym 
etapie edukacji jest dla nich nieistotny. Przewaga wskazań chłopców wyboru zawodu (20,9% chłopców  
i 11,9% dziewcząt) jest bezpośrednio związana z faktem, iż to właśnie oni częściej niż dziewczęta planują 
kontynuować naukę w szkołach zawodowych. Zaledwie 8,6% młodzieży bierze pod uwagę możliwość 
kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Przewaga wskazań chłopców w przypadku tego 
czynnika (9,8% chłopców i 7,3% dziewcząt) wynika z faktu, iż to właśnie oni częściej niż dziewczęta 
planują podjąć pracę po ukończeniu gimnazjum. Mało istotnym kryterium oceny oferty edukacyjnej 
białostockich szkół ponadgimnazjalnych jest poziom nauczania, na co wskazało 12,6% ankietowanych, 
przy czym tym razem z przewagą wskazań w dziewcząt (14,6% dziewcząt i 10,7% chłopców). 
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Wykres 1.3. Ocena oferty edukacyjnej białostockich szkół ponadgimnazjalnych (N = 453) 
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Źródło: Jak wykresu 1.1. 

 
Zdaniem dyrektorów szkół, najlepsze w branży placówki szkolne, w których kształcenie jest na 

wysokim poziomie, potwierdzone wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych, powinny się specjalizować 
i kształcić 80% uczniów danej specjalności. Szkoły, które się nie sprawdzają, powinny zmienić profil2. 
Należy przy tym podkreślić, iż sama zmiana profilu kształcenia bez zapewnienia profesjonalnego zaplecza 
kadrowego jest rozwiązaniem w zasadzie skazanym na porażkę, której konsekwencje w zakresie braku 
kompetencji zawodowych poniosą wyłącznie uczniowie. 

 
1.3. Wnioski 

Młodzież w poszukiwaniu informacji o ofertach edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych korzysta 
przede wszystkim z informacji zamieszczonych w Internecie. W tradycyjnych mediach, takich jak prasa 
lokalna, które bardzo często są wykorzystywane przez dyrektorów szkół do promowania swoich placówek, 
młodzież najrzadziej szuka informacji o możliwościach dalszej nauki. Biorąc jednak pod uwagę, iż prasa 
jest obszernym źródłem informacji dla dorosłych czytelników, a więc i dla rodziców badanych 
gimnazjalistów, pośrednio informacje w niej zawarte trafiają do ostatecznego jej adresata. 

Brak przejrzystości, kompleksowości, usystematyzowania oraz inercja informacji zamieszczanych 
masowo w Internecie powinny zostać jak najszybciej dostrzeżone przez organy współkreujące białostocki 
rynek edukacyjny. Zarówno młody człowiek, jak i rodzic, dostając prostą, przejrzystą informację chociażby 
w formie tabelarycznej, w której by zamieszczono m.in. liczbę absolwentów z kilku minionych lat według 
profili/zawodów kształcenia, wykaz zaplanowanych miejsc w szkołach w danym roku szkolnym również 
według tej samej klasyfikacji oraz odniesienie tych wyników do statystyk rynku pracy oraz ogólnych 
statystyk krajowych, z pewnością przełożyłby się w wielu przypadkach na zmianę podejmowanych decyzji 
przez młodzież o kierunkach dalszej nauki. 

Młodzież białostockich gimnazjów jest zadowolona z oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych. 
Podstawowym atutem białostockiego rynku edukacyjnego jest duża liczba szkół i kierunków kształcenia 
oraz możliwość podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z zainteresowaniami ucznia. Niemal nieistotnym 
aspektem oceny oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych okazała się możliwość nauki w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy oraz możliwość kształcenia na wysokim poziomie. 

Oferta edukacyjna białostockich szkół ponadgimnazjalnych, choć satysfakcjonuje uczniów oraz 
przedstawicieli organów prowadzącego i nadzorującego, a także pracodawców, jest jednak mało czytelna 
pod względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Dane udostępniane powszechnie przez Kuratorium 
Oświaty w Białymstoku czy też przez System Informacji Oświatowej są ograniczone do wykazu typów 
szkół, w którym nie wymieniono kierunków kształcenia. Modernizacja systemu udostępniania informacji 
na temat placówek kształcących na poziomie ponadgimnazjalnym z uwzględnieniem kierunku/profilu 
kształcenia jest niezbędna. Informacja taka powinna być masowo rozpowszechniana wśród rodziców 
uczniów ostatnich klas gimnazjum. 

 
                                                           
2 B. Pokorska, Raport z badania jakościowego szkolnictwa zawodowego metodą zogniskowanego wywiadu grupowego, 
IBRKK, Warszawa−Białystok, maj 2009. 
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Rozdział 2. Doradztwo zawodowe w białostockich gimnazjach 
 

2.1. Uwagi wstępne 

W Strategii rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010
1 przyjęto jako jeden z priorytetów rozwój 

usług doradczych, gdyż kluczową rolę w wyborze zawodu, ułatwieniu dostępu do nauki, jak też motywowaniu 
potencjalnych kandydatów do kształcenia ustawicznego odgrywają informacja i poradnictwo zawodowe.  
W praktyce jednak doradztwo zawodowe najczęściej pozostaje tylko ideą, czego dowodem są wyniki 
licznych badań. Młodzi ludzie na ogół niewiele wiedzą na temat poradnictwa zawodowego. Szkołom 
brakuje czasu, pieniędzy oraz odpowiedniej kadry pedagogicznej potrzebnej do tego, aby przygotować 
uczniów do podjęcia ważnej decyzji o ich dalszej karierze edukacyjnej, a więc i zawodowej. 

 
Wykres 2.1. Znajomość instytucji świadczących pomoc w zakresie poszukiwania pracy (N = 483) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

 
 

Wykres 2.2. Miejsce i chęć korzystania z usług doradcy zawodowego (N = 485) 
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 

                                                           
1 Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej, dokument przyjęty 
przez Radę Ministrów w dn. 8 lipca 2003 r. 
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Bierna postawa wobec wyzwań współczesnego rynku pracy w deklaracjach badanej młodzieży to 
bardzo szerokie spektrum czynników, wśród których główne miejsce zajmuje „raczkujący” w Polsce 
system doradztwa zawodowego. Z badań wynika, że młodzież myli doradztwo zawodowe z działalnością 
instytucji wspierających ludzi w poszukiwaniu pracy. Okazuje się, że 15,7% absolwentów gimnazjum nie 
zna instytucji świadczących usługi w zakresie poszukiwania pracy (wykres 2.1), z czego zdecydowanie 
bardziej niekorzystna sytuacja występuje wśród chłopców (19,4% chłopców i 11,9% dziewcząt). 

Badani dość sceptycznie podchodzą też do usług doradczych dla młodzieży. Nie chce korzystać z usług 
doradcy zawodowego 30,5% ankietowanych uczniów (wykres 2.2). Niechęć do tej formy wsparcia przy 
wyborze kierunków dalszej edukacji ma z pewnością swoje podłoże zarówno w wysokim poziomie 
niewiedzy młodzieży na temat doradztwa zawodowego, jak i w negatywnej ocenie tych usług. Wśród osób 
deklarujących niechęć do korzystania z usług doradztwa zawodowego wyraźnie dominują chłopcy – 34,7% 
z nich nie chce korzystać z doradztwa zawodowego dla młodzieży, gdy tymczasem w grupie dziewcząt 
wskaźnik ten plasuje się na poziomie 26,2%. Młodzież deklarująca chęć skorzystania z doradztwa 
zawodowego oczekiwałaby uzyskania takiego wsparcia w szkole (42,9%). Znaczna część badanych – 
30,7% – chce uzyskać poradę doradcy zawodowego w ośrodku poza szkołą. 

 
2.2. Dostępność usług doradcy zawodowego 

Zaledwie niewiele ponad połowa badanej młodzieży (51,7%) zadeklarowała, iż uczestniczyła w zajęciach 
z doradztwa zawodowego (wykres 2.3). Tak niski udział wsparcia ze strony doradcy zawodowego jest 
niewątpliwie problemem, którego rozwiązanie powinno jak najszybciej nastąpić na poziomie krajowym. 
Wprawdzie obecność doradcy zawodowego w polskich szkołach jest powszechnie uznawana za obligatoryjną, 
ale ma to jedynie wymiar deklaratywny. Dyrektywne wpisanie etatu doradcy zawodowego w plan pracy 
każdej szkoły nie zawsze jest możliwe z uwagi na ograniczenia ekonomiczne jednostek odpowiedzialnych 
za finansowanie oświaty. Niewątpliwą szansą w tym przypadku jest wykorzystanie możliwości tworzenia 
Szkolnych Ośrodków Kariery w przypadku działań projektowych na lata 2007–2013 w ramach poddziałania 
9.1.2. Niezbędne jest jednak zaangażowanie zarówno organów nadzorujących szkoły, jak i samych szkół  
w zakresie podejmowania wspólnych, komplementarnych inicjatyw projektowych. Indywidualne aplikowanie 
o środki finansowe na realizację poradnictwa zawodowego przez poszczególne szkoły, oprócz wyraźnej 
korzyści dla młodzieży, stwarza również niebezpieczeństwo różnicowania jakości edukacyjnej placówek, 
które nie otrzymały dotacji. Co więcej, fakt „wkomponowania” w system szkolny doradcy zawodowego 
czy też dodatkowych zajęć edukacyjnych nie jest zazwyczaj postrzegane jako wyznacznik jakości oferty 
edukacyjnej szkoły z uwagi na incydentalny, często nieprzewidywalny charakter. 

 
Wykres 2.3. Uczestnictwo w zajęciach z doradztwa zawodowego (N = 489) 
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 

 
Wyraźnie bardziej zainteresowane usługami doradcy zawodowym są dziewczęta. Udział w zajęciach  

z zakresu doradztwa zawodowego zadeklarowało 58,4% dziewcząt i 45,4% chłopców. 
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Niestety, 26,5% badanej młodzieży podało, iż w ich szkołach nie są prowadzone spotkania ani rozmowy 
związane z wyborem przyszłego zawodu (wykres 2.4). Brak usług doradcy zawodowego w szkołach 
wskazywali głównie chłopcy − co trzeci ankietowany zadeklarował, iż w szkole nie są podejmowane żadne 
inicjatywy dotyczące wyboru zawodu, gdy tymczasem tak twierdziła co piąta z uczennica. Można więc 
jedynie przypuszczać, iż część nauczycieli-wychowawców bagatelizuje kwestię właściwej orientacji 
zawodowej wychowanka, uznając ją za mało istotną z punktu widzenia pracy wychowawczej. 

 
Wykres 2.4. Organizacja spotkań/rozmów w szkołach dotyczących wyboru zawodu (N = 483) 
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 
 

2.3. Skuteczność usług doradcy zawodowego 

Celem doradztwa zawodowego jest pomoc w dokonaniu wyboru i podjęciu ważnych decyzji, zachęcanie 
do aktywnego poznania własnych preferencji zawodowych oraz pobudzanie do twórczej pracy nad sobą  
i do aktywnego poszukiwania zadowolenia z pracy. Cel ten jest złożony i wymaga od doradcy zawodowego 
bardzo wysokich kompetencji interpersonalnych połączonych z obszerną i permanentnie aktualizowaną 
wiedzą m.in. na temat rynku pracy. Jest to niewątpliwie bardzo duże wyzwanie, a jego realizacja 
pozostawiona na poziomie ukończenia studiów podyplomowych właściwie nie daje szans na efektywne 
stymulowanie postaw młodzieży w zakresie wyboru drogi edukacyjno-zawodowej adekwatnie do dynamicznie 
zmieniającego się rynku pracy.  

 
Wykres 2.5. Ocena skuteczności usług doradcy zawodowego w zakresie wyboru zawodu (N = 488) 
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 
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Opinie badanej młodzieży na temat skuteczności usług doradcy zawodowego są w zasadzie pozytywne 
(65,2%), ale spory udział opinii negatywnych (16%) źle świadczy o poziomie oferowanych usług 
doradczych (wykres 2.5). 

Opinie negatywne częściej niż chłopcy wyraziły uczennice (18,2% dziewcząt i 14% chłopców), co 
przekłada się na strukturę opinii pozytywnych, gdzie przeważają wskazania chłopców (67,7% chłopców  
i 62,4% dziewcząt) – wykres 2.6. Opinie a priori negatywne częściej wyrażają dziewczęta, co niewątpliwie 
przekłada się na konieczność podejmowania innych metod pracy doradcy zawodowego w zależności od płci. 

 
Wykres 2.6. Ocena skuteczności usług doradcy zawodowego w zakresie wyboru zawodu  
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 

 
Znacznie gorzej wypadają oceny, które respondenci wyrazili na podstawie współpracy z doradcą 

zawodowym (wykres 2.7). Negatywną ocenę skuteczności usług doradcy wyraziło 73,8% młodzieży 
uczestniczącej w tej formie wsparcia („zajęcia z doradztwa zawodowego nie pomogły mi w wyborze 
zawodu”). Również i tym razem przeważały opinie negatywne (w odniesieniu do ogółu udzielonych 
odpowiedzi) wyrażone przez dziewczęta (74,1% dziewcząt i 73,5% chłopów).  

 
Wykres 2.7. Ocena skuteczności usług doradcy zawodowego w zakresie wyboru zawodu  

na podstawie doświadczenia ze współpracy z takim doradcą (N = 381) 
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 
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Bardzo wysoki udział negatywnych opinii młodzieży kwestionujących skuteczność doradztwa zawodowego 
przekłada się niewątpliwie na konieczność wielopłaszczyznowej modernizacji tej formy wsparcia nie 
wyłącznie od strony kwalifikacji, lecz przede wszystkim kompetencji. 

 
2.4. Rola otoczenia ucznia w wyborze szkoły/zawodu 

Pomimo wielu inicjatyw podejmowanych w zakresie wdrożenia w system edukacji kompleksowych 
rozwiązań z obszaru doradztwa zawodowego, zamierzenia te nie zostały zrealizowane w skali oczekiwanej2. 
To przede wszystkim rodzina ma nadal dominujący wpływ na wybory edukacyjne młodzieży z gimnazjów 
białostockich (82,3%), przy czym wpływ ten jest większy w grupie dziewcząt (86,7%) niż w grupie 
chłopców (78%) – wykres 2.8. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oddziaływania środowiska 
rówieśniczego na decyzje młodzieży w zakresie wyborów edukacyjno-zawodowych, na co wskazało 65,6% 
ankietowanych (72,2% dziewcząt i 59,2% chłopców). Zadeklarowało, iż decyzję związaną z wyborem 
szkoły podjęło samodzielnie 27,5% badanych. W tym przypadku zdecydowaną przewagę mieli chłopcy 
(33,6% chłopców, 21,2% dziewcząt). Korzystało ze wsparcia doradcy spoza szkoły 21,2% badanych, przy 
czym częściej z tej formy wsparcia korzystały dziewczęta (24,1%) niż chłopcy (18,4%), podobnie jak  
w przypadku dwóch pozostałych form wsparcia doradczego, tj. pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy. 
Okazuje się jednak, że z tych form wsparcia młodzież korzysta dość rzadko (odpowiednio 8,1% oraz 7,5% 
badanych). 

 
Wykres 2.8. Przedstawiciele otoczenia ucznia uwzględniani podczas konsultacji  

dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (N = 491) 
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Źródło: Jak wykresu 2.1. 

 
Jak wynika z badań, rodzice są dla swoich dzieci głównym źródłem informacji zawodowej i mają 

największy wpływ na podejmowane przez nie decyzje zawodowe. Choć rodzic jest tą osobą, która chce 
najlepiej dla swojego dziecka, to jednak czasem pomoc ta może być dziecku narzucona i nie pokrywać się  
z jego indywidualnym wyborem. Rzeczywisty interes dziecka polega na zdobyciu takiego zawodu, któryby 
najbardziej odpowiadałby jego zainteresowaniom, zdolnościom i cechom temperamentu, a nie – jak to 
często bywa – wygórowanym ambicjom rodziców. 

                                                           
2 System edukacyjny powinien stwarzać zespół czynników warunkujących skuteczny rozwój młodego człowieka. 
Niestety, nie spełnia on tego zadania w sposób zgodny z oczekiwaniami w zakresie kształtowania pożądanych 
wyborów edukacyjno-zawodowych. Pożądana orientacja zawodowa, czyli celowa, systematyczna i długotrwała działalność 
prowadząca do trafnego wyboru zawodu, powinna stanowić skoordynowany i świadomy proces wychowawczy  
(zob. W. Rachalska, Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1980, s. 17). 
Okazuje się bowiem, iż nadal to przede wszystkim środowisko rodzinne oraz grono przyjaciół i znajomych ma 
znaczący wpływ na wybory edukacyjno-zawodowe młodzieży.  
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Wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego na kształtowanie decyzji młodzieży na temat wyboru 
zawodu jest dość złożony3. Duży wpływ na podejmowane przez dzieci decyzje zawodowe ma atmosfera  
i poziom kultury domu rodzinnego, wykształcenie rodziców, ich poziom kwalifikacji zawodowych, status 
społeczny i zawodowy oraz stosunek do nauki, cenione i chronione w domu wartości, światopogląd  
i przekonania filozoficzne, kultura języka. Rodzice, troszcząc się o przyszłość swoich dzieci, są często 
gotowi do wielu wyrzeczeń, aby zapewnić im dobry start zawodowy m.in. poprzez umożliwienie zdobycia 
jak najlepszego wykształcenia. Rodzina, mając decydujący wpływ na rozwój dziecka, determinuje jego 
orientację zawodową. Proces zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, choć rozpoczyna się  
i przebiega u każdego człowieka w różnych okresach jego rozwoju, zależy przede wszystkim od specyfiki 
sytuacji rodzinnej4. Nie można więc nie uwzględnić rodziny w systemie przygotowania młodzieży do 
wyboru szkoły i zawodu, co jest istotne zwłaszcza w przypadku rodzin, w których są kultywowane tzw. 
rodzinne tradycje zawodowe. Wsparcie rodziny podczas „startu zawodowego” młodego człowieka jest 
bardzo ważnym czynnikiem przesądzającym często o jego sukcesie zawodowym5. Nie można jednak 
oczekiwać, iż wszyscy rodzice są w stanie prawidłowo kształtować wybory edukacyjno-zawodowe 
młodzieży. Wolny rynek, globalizacja, informatyzacja oraz powszechność edukacji to jednocześnie zmiana 
siły relacji między pozycją rodzinną a pozycją, jaką zdobywa młody człowiek na rynku pracy. Oczywiście 
nadal powszechnym zjawiskiem jest wybór tzw. zawodów o wyższej randze społecznej przez młodzież  
z rodzin o wyższym statusie społecznym6, nie jest to jednak dziś przeszkodą dla zdolnej, pracowitej  
i kreatywnej młodzieży. 

Rodzice, życzliwie odnosząc się do wybranego zawodu, mogą mobilizować dziecko i upewnić je co do 
podjętej decyzji. Wpływ negatywny polega na zniechęcaniu, pouczaniu dziecka, aby unikało pewnych 
zawodów. Rodzice nie zawsze są obiektywni, często nierealnie oceniają uzdolnienia swoich dzieci, a nawet 
doradzają im zawody, które przewyższają ich możliwości. Bardzo często się zdarza, iż rodzice poprzez 
wybory edukacyjno-zawodowe dzieci próbują realizować swoje niespełnione ambicje. Młodzież, która staje 
przed problemem wyboru zawodu, potrzebuje pomocy, ale nie zawsze może jej oczekiwać od rodziców. 
Często nie tylko nie są oni pomocni, lecz wręcz utrudniają racjonalizację dokonywanych wyborów7.  

 
2.5. Wnioski 

Brak trwałego zaistnienia w świadomości młodzieży instytucji powołanych do prowadzenia preorientacji 
zawodowej jest wynikiem niewielkiej liczby wzajemnych kontaktów osobistych czy grupowych w ciągu 
roku szkolnego młodzieży i osób mających z założenia ją wspomagać w wyborze zawodu oraz utrzymującej 
się ciągle decydującej roli rodziny w podejmowaniu decyzji o przyszłości. W bardzo mocno podkreślanym 
autonomicznym podjęciu decyzji o swojej przyszłości obecna jest rodzina wraz z jej wyobrażeniami  
o przyszłym sukcesie zawodowym i pomyślnej przyszłości młodych ludzi oraz o możliwościach finansowych, 
które stają się coraz bardziej istotnym czynnikiem determinującym przyszłość. Bierna postawa wobec 
wyzwań współczesnego rynku pracy jest m.in. konsekwencją braku wiedzy na temat istnienia instytucji 
wspierających młodzież podczas wyborów edukacyjno-zawodowych oraz poszukiwaniu pracy.  

Oprócz sformalizowanego, systemowego doradztwa zawodowego każda szkoła powinna systematycznie  
i kompleksowo wspierać młodzież przy wyborze kierunku dalszej edukacji i zawodu, uwzględniając 
indywidualne możliwości oraz potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W ramach pracy 
wychowawczej szkoły przedsięwzięcia z zakresu doradztwa zawodowego powinny się pojawiać w rozkładzie 
pracy każdego wychowawcy, jak również powinny być uwzględnione w kalendarzu inicjatyw 
ogólnoszkolnych.  

Pojawiające w licznych opracowaniach i raportach od wielu lat konstatacje na temat ułomności  
i niesprawności systemu doradztwa zawodowego nadal pozostają na poziomie rozważań teoretycznych. 
Niestety, ani specjalnie powołany doradca zawodowy, ani nauczyciel-wychowawca i pedagog szkolny, ani 
nawet pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej nie są postrzegani przez młodzież jako osoby 
mogące w sposób kompetentny doradzić przy wyborze kierunku dalszej edukacji i zawodu, co wynika 
także z niniejszego badania. Mała rola wybranych instytucji doradczych jest bardzo niepokojąca, ponieważ 
                                                           
3 Zob. B. Suchodolski, Wybór zawodu, PAN, Warszawa 1972, s. 189. 
4 Zob. Z. Kosel, Społeczne uwarunkowania wyboru zawodu, CRZZ, Warszawa 1974, s. 24. 
5 Zob. S. Szajek, System orientacji i poradnictwa zawodowego, PWN, Warszawa 1989, s. 57. 
6 Zob. B. Krzeszowska, Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, WSiP, 
Warszawa 1989, s. 15. 
7 Zob. B. Suchodolski, Wybór zawodu, op. cit., s. 190. 
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obecnie młodzież (w dzisiejszych trudnych czasach gospodarki rynkowej) nie powinna polegać tylko  
na swoich wyobrażeniach i radach rodziców przy wyborze swojej dalszej edukacji i zawodu. Rady 
rodziców są najczęściej intuicyjne, nie mają oni bowiem rozeznania co do zapotrzebowaniu na 
poszczególne zawody. 

Optymalną sytuacją byłoby zsynchronizowanie działań instytucji w zakresie poradnictwa zawodowego. 
Trafnie wybrany dziś przez młodego człowieka zawód lub szkoła może być bowiem gwarancją jego 
przyszłego sukcesu życiowego, a z punktu widzenia polityki społecznej uczeń uczestniczący w takim 
procesie wyboru swej drogi życiowej nie będzie w przyszłości petentem urzędu pracy. Pierwszym kręgiem 
owych zsynchronizowanych działań powinno być trwałe wprowadzenie problematyki zawodoznawstwa do 
programu lekcji8. Nie chodzi o powielanie wielu nieefektywnych wzorców polegających wyłącznie na 
przekazywaniu wiedzy stricte teoretycznej z zakresu umiejętności napisania CV czy listu motywacyjnego, 
bez uwzględnienia wielopłaszczyznowej, obiektywnej diagnozy zawodowej młodego człowieka, skorelowanej  
z tendencjami do zmian zachodzących na rynku pracy. Chodzi o opracowanie systemu informacyjno- 
-doradczego, który łącznie z identyfikacją predyspozycji zawodowych pozwoliłby na wskazanie 
potencjalnych szans zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. 

Bardzo wysoki udział negatywnych opinii młodzieży kwestionujących skuteczność usług doradcy 
zawodowego przekłada się na konieczność wielopłaszczyznowej modernizacji tej formy wsparcia i to nie 
wyłącznie od strony kwalifikacji, lecz przede wszystkim kompetencji. 

W dniu 28 lipca 2008 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się konferencja prasowa 
dotycząca wspólnych działań Urzędu Miasta Białystok, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej  
w Białymstoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, w których ramach 
miał powstać System Doradztwa Zawodowego. Podczas konferencji został przedstawiony program działań 
mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, a także 
podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia poprzez9: 

• stworzenie zintegrowanego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego jako stałego elementu  
procesu edukacji (pilotażowe wdrożenie Innowacyjnych Programów Rozwojowych; świadczenie 
wystandaryzowanych usług doradczych dla uczniów i rodziców); systemem zostanie objętych 200 szkół 
z terenu woj. podlaskiego (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne – zawodowe i ogólnokształcące); 

• opracowanie 13 Innowacyjnych Programów Rozwojowych dla każdego typu i poziomu kształcenia przy 
współpracy ekspertów-praktyków z uczelni, pracodawców i instytucji rynku pracy (7 dla szkół 
zawodowych dla I, II, III klasy technikum i szkoły zawodowej; 6 dla szkół ogólnokształcących dla I, II, 
III klasy gimnazjum i liceum); 

• wzmocnienie i rozbudowa sieci ośrodków karier (wzmocnienie działających 70 Ośrodków Karier, 
powstanie nowych 120 Ośrodków Karier, w tym 20 w szkołach zawodowych i 100 w szkołach 
ogólnokształcących); 

• stworzenie ośrodka koordynującego – Regionalnego Centrum Doradztwa Zawodowego (koordynacja 
działań doradczych, nadzór nad wdrażaniem innowacyjnych programów); 

• stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie usług doradczych (forum wymiany doświadczeń, 
wydanie Katalogu Dobrych Praktyk). 

 
Deklaracje te są słuszne i pożądane z punktu zapewnienia realizacji przedsięwzięcia pod względem 

organizacyjnym. Co jednak z aspektem merytorycznym – korelacją między rynkiem edukacyjnym  
a rynkiem pracy? Niestety, i tym razem aspekt ten nie został uwzględniony. Funkcjonujące dziś Regionalne 
Centrum Doradztwa Zawodowego10 w prezentowanej ofercie wsparcia, oprócz szerokiego spektrum 
poradnictwa psychologicznego, nie bierze pod uwagę zmian w strukturze kształcenia, które powinny być 
uwzględnione z punktu widzenia potrzeb rynku pracy w zróżnicowanym horyzoncie czasowym. 

Społeczeństwo informacyjne tworzy ogół uwarunkowań, w których siłą napędową gospodarki jest  
coraz bardziej pożądany kapitał intelektualny. Stopniowo zanikają tradycyjne zawody, na ich miejsce 
pojawiają się nowe, a w istniejących na rynku pojawiają się nowe treści. W tak dynamicznie  
zmieniających się warunkach szybko dezaktualizują się zarówno kwalifikacje, jak i kompetencje 
                                                           
8 T. Sołdra-Gwiżdż, O. Gwiżdż, Aspiracje zawodowe i edukacyjne, plany i dążenia życiowe młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2007, s. 148–149. 
9 ckubialystok.pl  
10 www.projektyrozwojowe.wsap.edu.pl 
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zawodowe. Dlatego planowanie własnej kariery zawodowej jest rzeczą bardzo ważną i odpowiedzialną. 
Należy jak najszybciej się zastanowić, czy ogół instytucji odpowiedzialnych za wsparcie młodzieży  
w podejmowaniu tej jednej z najważniejszych decyzji życiowych wywiązuje się z powierzonego im zadania 
w należyty sposób11. 

 

                                                           
11 Absolwenci gimnazjum dość często, pomimo wielu zabiegów marketingowych stosowanych przez przedstawicieli 
szkół ponadgimnazjalnych, którzy prześcigają się wręcz w pomysłach na przyciągnięcie gimnazjalistów, wybierają 
pracę, a z edukacją rozstają się, czasem na zawsze. Czy należy się jednak dziwić, dlaczego decyzje młodzieży 
pozostają w bezpośredniej sprzeczności ze wskazówkami specjalistów – doradców młodzieży? Analizując ogólnie 
dostępne materiały opracowywane przez tych właśnie specjalistów, trudno odnaleźć w nich jednoznaczne wskazówki 
dla młodzieży, a właśnie takie treści są pożądane. Stwierdzenia typu: „należy śledzić statystyki rynku pracy” czy też 
zachęty sprowadzające się do samodzielnej wielopłaszczyznowej analizy wybieranych szkół są z założenia 
nieużyteczne, ponieważ wykraczają poza realne możliwości wykonawcze młodzieży. Według E. Czarnul, eksperta  
i kierownika Centrum Informacji Planowania Kariery: „Wybierać można licea ogólnokształcące, technika lub  
szkoły zawodowe. Decyzje z reguły zależą od zainteresowań absolwenta i jego oczekiwań. Jednakże trudno 
powiedzieć, żeby każdy szesnastolatek miał już plan swojej kariery i dokładnie wiedział, czego chce. Według badań, 
nasze oczekiwania kształtują się w wieku 15−17 lat, a umacniają dopiero w 21. roku życia. Są jednak uczniowie, 
którzy realizują się już w kołach naukowych lub chcą się kształcić w określonym kierunku. Im poleciłabym tzw. 
kierunki uzawodowione, czyli takie, które oferują konkretny fach. W szkołach zawodowych warto jednak zwrócić 
uwagę także na poziom przedmiotów ogólnych. Przyda nam się zdobyta wiedza, jeśli jednak zdecydujemy się 
przenieść do liceum. Dobry poziom nam to ułatwi. Spora grupa uczniów z reguły nie myśli jeszcze o przyszłości i nie 
wie, co chce robić w życiu. Dla niej najlepszą propozycją jest liceum ogólnokształcące. Pozwoli na skrystalizowanie 
się naszych planów. Pośrednią drogą jest technikum – daje kwalifikacje zawodowe i pozwala uzyskać maturę. Wybór 
warto także skonsultować z najbliższym otoczeniem – czy stać nas na długi czas nauki, czy będziemy mieli szansę 
ukończyć wybraną szkołę, czy – niestety – musimy poszukać już teraz pracy. (…) Warto zastanowić się nad profilem 
klasy. Klasy specjalistyczne często mają atrakcyjne nazwy, ale należy odkryć, co się pod tymi szyldami kryje. Mają 
rozszerzone programy niektórych przedmiotów, ale warto dopytać, jakich. Klasa humanistyczna może uczyć na 
bardziej zaawansowanym poziomie języka polskiego i historii, ale też np. elementów wiedzy o teatrze. Nazwa jest ta 
sama, a zakres zupełnie różny. Warto też ustalić, które zajęcia są dodatkowo płatne. Można się też zastanowić, czy 
wolimy szkoły mniejsze, gdzie uczeń jest mniej anonimowy, a nauczyciel ma więcej czasu na indywidualną pracę, czy 
raczej duże placówki. Te ostatnie, niestety, stają się siedliskiem patologii. Przyda się też rozmowa z rodzicami. To nie 
oni powinni podjąć ostateczną decyzję, ale ich doświadczenie może być przydatne. Ważne, żeby motywacje 
absolwenta gimnazjum miały racjonalne podstawy – wybieramy liceum nie dlatego, że idzie tam kolega, że szkoła jest 
blisko domu albo odwrotnie – jak najdalej. Liczy się poziom i to, czy przygotujemy się do dalszych wyzwań. 
Wiadomo: liceum ogólnokształcące zakłada kontynuację nauki. Można też zdobywać je w policealnym studium, 
niekoniecznie na studiach, do których liceum ma też przygotowywać. Należy jednak mieć świadomość, że 
wykształcenie, jakie daje liceum, nie odpowiada zapotrzebowaniom rynku pracy. Taki absolwent musi zdobywać 
dalsze kwalifikacje. (…) Liceum to tylko trzy lata, które mamy na dobre przygotowanie się do matury. Program jest  
i tak bardzo przeładowany na tym poziomie edukacji, więc kwestię zajęć dodatkowych możemy uznać za sprawę 
drugorzędną.” (Co dalej po gimnazjum, rozmowa P. Kruczkowskiej z E. Czarnul, ekspertem i kierownikiem Centrum 
Informacji Planowania Kariery, „Gazeta Wyborcza” z dn. 24 kwietnia 2009 r.). 
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Rozdział 3. Wybory edukacyjne i zawodowe uczniów klas trzecich  

gimnazjów białostockich i ich determinanty 
 

3.1. Plany edukacyjne 

Współczesny trend edukacyjny, tj. masowe dążenie do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, nie 
ominął młodzieży Białegostoku. Zdecydowana większość badanej młodzieży (95,3%) planuje kontynuować 
naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w tej grupie młodzieży 12,6% 
badanych chce równocześnie podjąć pracę. 

 
3.1.1. Preferowany typ szkoły ponadgimnazjalnej 

Biorąc pod uwagę spektrum dostępnej oferty edukacyjnej Białegostoku, otrzymane w badaniu wyniki 
wskazują na wysoki poziom asocjacji (współczynnik korelacji Pearsona 0,9996). Z liczby 201 klas  
w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010 w liceach istnieją 104 klasy, w tym 2 klasy 
liceum profilowanego, w których podjęło naukę ponad 3000 uczniów (ponad 55%). W technikach jest tylko 
68 klas, gdzie naukę podjęło około 1900 uczniów (niespełna 35%). Zasadnicze szkoły zawodowe to 
wprawdzie 29 klas, ale obejmujących niewiele ponad 500 uczniów (niespełna 10%). Z założenia liczba 
osób w klasie liceum jest najwyższa, tj. 29 osób, w technikach średnio uczy się po 28 osób w klasie,  
a w szkołach zawodowych po 18 osób. 

Preferencje dotyczące wyboru typu szkoły ponadgimnazjalnej jednoznacznie wskazują, iż nadal 
największym powodzeniem cieszą się licea ogólnokształcące, na co wskazało 60,4% ankietowanych. Plany 
związane z podjęciem nauki w technikum zadeklarowało 33% badanych, natomiast w przypadku 
zasadniczej szkoły zawodowej wynik uplasował się na poziomie jedynie 3,1% (wykres 3.1).  

 
Wykres 3.1. Preferowany typ szkoły ponadgimnazjalnej (N = 482) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

 
Zróżnicowanie preferencji między dziewczętami a chłopcami jest w tym przypadku istotne. Chęć 

podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym zadeklarowało 76,9% badanych dziewcząt, podczas gdy  
w grupie chłopców wskaźnik ten uplasował się na poziomie 44,3%. W przypadku techników jest odwrotnie 
– chęć wyboru tego typu szkoły zgłosiło 48,8% chłopców, a tylko 16,8% dziewcząt. Podobnie jest  
w przypadku wyboru zasadniczej szkoły zawodowej – ten typ szkoły wybrało prawie dwa razy więcej 
chłopców (4,1%) niż dziewcząt (2,1%). 

 
3.1.2. Preferowane kierunki kształcenia/zawody 

Zarówno z wyboru przez młodzież określonego typu szkoły, jak i z wyboru danego zawodu wynika, że 
istnieją w naszym społeczeństwie głęboko zakorzenione stereotypy m.in. w zakresie postrzegania 
określonych zawodów jako tzw. zawodów męskich i zawodów kobiecych. Aspekt ten jest bardzo często 
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marginalizowany jako z założenia nieistotny w przypadku usług doradcy zawodowego, co pozostaje  
w sprzeczności z zasadą równości płci w wymiarze społeczno-kulturowym1. Aspekt ten powinien nie tylko 
zostać obligatoryjnie wpisany w zakres działań podejmowanych przez doradców zawodowych, lecz także 
stać się jednym z priorytetowych wyznaczników podejmowanych działań. 

Młodzież wybierająca dalszy kierunek kształcenia w technikach/szkołach zawodowych najczęściej 
chciałaby się uczyć następujących zawodów (wykres 3.2): technik mechanik, mechanik samochodowy  
i pokrewne (25,9% ogółu wskazań)2. Zawody z branży gastronomicznej i hotelarskiej wybrałoby 20,5% 
badanych (odpowiednio 11,9% oraz 8,6%), z branży informatycznej/elektronicznej zaś 14,6%. Chciałoby 
się dalej uczyć, aby uzyskać zawód z branży budowlanej 11,9% ankietowanych, zawód związany  
z handlem, ekonomiką i zarządzaniem – 6,5%, a zawód z branży kosmetycznej – 5,9%. Inne zawody (jak 
np. żołnierz, kierowca, leśniczy) wybrałoby 14,6% badanych. 

 
Wykres 3.2. Planowany kierunek kształcenia w technikach/szkołach zawodowych (N = 185) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
Tymczasem w 2008 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku najwięcej bezrobotnych zarejestrował 

w zawodach i specjalnościach3 (tabela 3.1), które – jak wynika z badania – w znacznej mierze wybraliby 
ankietowani jako kierunek dalszej nauki. Trzeba także zauważyć, że wśród zawodów nadwyżkowych na 
białostockim rynku pracy są zawody, które statystyki krajowe określają jako deficytowe4.  

W raporcie Wojewódzkiego Urząd Pracy w Białymstoku na temat zawodów nadwyżkowych podano, że: 
„(…) w woj. podlaskim tradycyjnie do najbardziej nadwyżkowych zawodów należą przede wszystkim: 
zawody techniczne na poziomie średnim (technicy technologii żywności, dietetycy i żywieniowcy, technicy 
mechanicy, organizatorzy turystyki i pokrewni, technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni)”5. 
Skoro można w tym przypadku mówić o „tradycji”, to niewątpliwie młodzież białostocką należy uznać za 
bardzo wierną lokalnej tradycji rynku pracy. 

 

                                                           
1 Raport. Polityka równości płci Polska 2007, red. naukowa B. Chołuj, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 
2007, s. 35. 
2 Z uwagi na nieznaczny udział dziewcząt w grupie osób wybierających naukę w technikum/zasadniczej szkole 
zawodowej w tym przypadku nie wzięto pod uwagę podziału pod względem płci. 
3 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2008 r., Białystok, marzec 2009, s. 8−9. 
4 Potwierdza to pewien stereotypowy, a jednocześnie z założenia nieuprawniony sposób generalizowania danych 
statystycznych. Posługiwanie się wyłącznie statystykami krajowymi w odniesieniu do prognozowanych trendów na 
lokalnym lub regionalnym rynku pracy jest z założenia nieskuteczne, a wręcz wprowadza w błąd. Kwestia ta jest  
o tyle istotna, gdyż niejednokrotnie w związku z brakiem danych lokalnych bądź regionalnych zwykło się posługiwać 
statystyką krajową, co nie tylko nie ma bezpośredniej wartości poznawczej, lecz wręcz zniekształca obraz 
rzeczywistości. 
5 Ranking zawodów…, op. cit., s. 39−40. 
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Tabela 3.1. Bezrobotni według poszczególnych zawodów/specjalności  
zarejestrowani w 2008 r. w woj. podlaskim 

Zawód/specjalność Liczba W % w zarejestrowanych 
bezrobotnych ogółem 

Sprzedawca 3 243 4,3 

Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) 2 121 2,8 

Technik mechanik 1 546 2,0 

Ślusarz 1 383 1,8 

Krawiec 1 178 1,6 

Specjalista ds. administracji publicznej 1 055 1,4 

Technik rolnik 901 1,2 

Mechanik samochodów osobowych 881 1,2 

Murarz 839 1,1 

Robotnik budowlany 835 1,1 

Kucharz 767 1,0 

Stolarz 764 1,0 

Ekonomista 723 1,0 

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 703 0,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUP Białystok. 
 
Brak racjonalizacji wyborów edukacyjnych młodzieży szkolnej ma swoje odzwierciedlenie w kolejnym 

rankingu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: „spośród ogółu bezrobotnych nowo rejestrujących 
się w roku 2008 udział absolwentów w ogólnej populacji bezrobotnych sięgnął prawie 15% (osoby będące 
bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 11 112)”6 – tabela 3.2. Niestety, również  
i przyszli absolwenci ponadgimnazjalnych szkół Białegostoku w sposób masowy najprawdopodobniej 
zasilą już wkrótce szeregi osób bezrobotnych w związku z niedopasowaniem kwalifikacji zawodowych do 
rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Część absolwentów będzie zmuszona do podjęcia pracy w zawodach 
zupełnie odmiennych od wyuczonych w szkole ponadgimnazjalnej.  

 
Tabela 3.2. Bezrobotni absolwenci według poszczególnych zawodów/specjalności  

zarejestrowani w 2008 r. w woj. podlaskim 

Zawód/specjalność Liczba W % w zarejestrowanych 
bezrobotnych ogółem 

Specjalista ds. administracji publicznej 458 4,1 

Asystent ekonomiczny (technik ekonomista) 377 3,4 

Pedagog 318 2,9 

Ekonomista 271 2,4 

Pozostali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania,  
gdzie indziej niesklasyfikowani 212 1,9 

Technik mechanik 203 1,8 

Specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży) 190 1,7 

Kucharz małej gastronomii 154 1,4 

Sprzedawca 151 1,4 

Specjalista ds. ochrony środowiska 151 1,4 

Technik żywienia i gospodarstwa domowego 125 1,1 

Mechanik pojazdów samochodowych 116 1,0 

Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, 
hotelarskich i turystycznych 105 0,9 

Źródło: Jak tabeli 3.1. 
 

                                                           
6 Ibidem, s. 9. 
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3.1.3. Planowane miejsce kontynuowania nauki 

Większość (92,5%) absolwentów gimnazjów białostockich w 2009 r. planuje kontynuować naukę  
w Białymstoku (wykres 3.3). Pozostałe osoby w większości deklarowały chęć kontynuowania nauki w woj. 
podlaskim (3,7%). Chęć kontynuowania nauki w innym województwie wyrazili tylko nieliczni ankietowani,  
i to głównie dziewczęta (3,3%; tylko 1,6% chłopców) Nie miało jeszcze skonkretyzowanych planów 
edukacyjnych zaledwie 1,4% badanych (2,1% dziewcząt, 0,8% chłopców).  

 
Wykres 3.3. Planowane miejsce kontynuowania nauki (N = 493) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 
 

3.2. Determinanty wyborów edukacyjnych 

Z ogólnopolskich badań CBOS wynika, iż od dziesięciu lat na czele listy najważniejszych celów 
życiowych młodzieży utrzymuje się triada wartości: udane życie rodzinne, ciekawa praca zgodna  
z zainteresowaniami oraz miłość i przyjaźń7. Poziom wysokiego uogólnienia tych wskazań oraz brak ich 
jednoznacznej interpretacji wynika wprost z ich „miękkiego”, a więc subiektywnego charakteru. Na wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej przez młodzież wpływają jednak nie ich plany życiowe czy też plany zawodowe, 
ale najbliższe otoczenie i powierzchowne obserwacje rzeczywistości oraz informacje zamieszczane  
w mediach. Determinują one wybór przyszłej drogi życiowej wielu młodych ludzi. Wpływ mają także 
odczuwana sympatia, wyobrażenia siebie w danym zawodzie i doświadczenia najbliższych, a nie racjonalny 
rachunek przyszłych poniesionych kosztów8. 

Kształcenie będące efektem splotu wielopłaszczyznowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych 
coraz częściej jest warunkowane czynnikami ekonomicznymi. Uwarunkowania te mają związek z kosztami 
i korzyściami płynącymi z wykształcenia oraz z barierami, które muszą być pokonane, aby podjęte  
decyzje mogły zostać zrealizowane. Korzyści są kształtowane głównie przez „dostępny” rynek pracy  
i prawdopodobieństwo wzrostu dochodów z pracy w wyniku podniesienia poziomu wykształcenia.  
Do powstania kosztów kształcenia oraz barier w jego zdobywaniu przyczyniają się przede wszystkim 
zróżnicowane cechy podaży usług edukacyjnych, które są nierówno dostępne – bezpłatne obok płatnych, 
wysokiej jakości obok niskiej jakości, zapewniające wysokie szanse dalszego kształcenia i ograniczające 
takie możliwości oraz wiele innych czynników różnicujących edukację, niemożliwych do identyfikacji 
przez młodzież bez systemowego wsparcia instytucjonalnego. Na rynku usług edukacyjnych występuje 
wyraźna asymetria informacji dotycząca m.in. oceny jakości usług edukacyjnych. Podobnie nieprzejrzystość 
rynku pracy utrudnia ocenę przydatności konkretnego wykształcenia przy uzyskaniu atrakcyjnej dochodowo 
pracy. Zarówno korzyści, jak i koszty edukacji powinny być ściśle i dodatnio skorelowane z indywidualnymi 
cechami młodych ludzi i ich najbliższego otoczenia9. 

                                                           
7 J. Kalka, Plany, dążenia i aspiracje życiowe, w: Młodzież 2003, „Opinie i Diagnozy” 2004, nr 2, s. 10. 
8 T. Sołdra-Gwiżdż, O. Gwiżdż, Aspiracje zawodowe…, op. cit., s. 151. 
9 U. Sztanderska, J. Liwiński, Determinanty wyborów edukacyjnych młodzieży, w: Edukacja dla pracy – Raport  

o Rozwoju Społecznym, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s. 55. 
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3.2.1. Determinanty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej 

Przeświadczenie o właściwym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej wśród młodzieży z gimnazjów 
Białegostoku jest bardzo wysokie (wykres 3.4). Wśród determinant wyboru danej szkoły najbardziej 
popularny był czynnik „Uważam, że jest to szkoła dla mnie” – tak wypowiedziało się 58,8% badanych.  
Tak wyraźne, autonomiczne podejście do decyzji o swojej przyszłości zawodowej jest konsekwencją braku 
trwałego zaistnienia w świadomości młodzieży instytucji powołanych do prowadzenia preorientacji 
zawodowej, co z kolei wynika z małej liczby kontaktów osobistych oraz grupowych w ciągu roku 
szkolnego młodzieży i osób mających z założenia ją wspomagać w wyborze zawodu (przy podejmowaniu 
przez młodzież decyzji edukacyjno-zawodowej nadal decydujący głos ma rodzina). Biorąc pod uwagę płeć 
ankietowanych, różnica wskazań tego czynnika jest istotna – wynosi 9 pkt procentowych na rzecz 
dziewcząt (tak wypowiedziało się 63,4%dziewcząt i 54,4% chłopców). Dopiero na drugim miejscu znalazła 
się „oferta kształcenia” – ten czynnik wskazało 62,5% dziewcząt i 42,6% chłopców. Jak widać, różnica  
w tym przypadku jest jeszcze większa niż poprzednio, ponieważ wynosi prawie 20 pkt procentowych na 
rzecz dziewcząt. Niestety, to nie wysoki poziom nauczania (43,1%) czy też większe szanse kontynuowania 
nauki na studiach wyższych (38,4%), perspektywa znalezienia pracy (33%), wyposażenie i baza lokalowa 
szkoły (27,9%) oraz osiągnięcia uczniów (17,9%) tworzą ogół czynników warunkujących wybory 
młodzieży, ale przyjazna atmosfera w szkole (46,7%), jej lokalizacja (43,9%), towarzystwo koleżanek  
i kolegów (33,7%) oraz bezpieczne warunki nauki (24,3%) determinują wybór przez młodzież konkretnych 
szkół ponadgimnazjalnych. Najmniej istotnym czynnikiem wyboru jest potencjał stojący po stronie kadry 
pedagogicznej (17,1%). 

 
Wykres 3.4. Determinanty wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (N = 469) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
Biorąc pod uwagę płeć ankietowanych, widać wyraźne zróżnicowanie istotności czynników determinujących 

wybór szkoły ponadgimazjalnej. Dziewczęta zdecydowanie bardziej cenią atmosferę panującą w szkole 
(56% dziewcząt, 37,6% chłopców), bezpieczne warunki nauki (27,6% dziewcząt, 21,1% chłopców), 
lokalizację szkoły (47,4% dziewcząt, 40,5% chłopców) oraz towarzystwo kolegów i koleżanek  
(35,9% dziewcząt, 32,5% chłopców). Dziewczęta zwracają także większą uwagę na poziom nauczania 
(48,7% dziewcząt, 37,6% chłopców), chęć kontynuowania nauki na studiach wyższych (46,6% dziewcząt, 
30,4% chłopców), ofertę zajęć pozalekcyjnych (22,8% dziewcząt, 14,8% chłopców) oraz wykwalifikowaną 
kadrę pedagogiczną (19,8% dziewcząt, 14,3% chłopców). Z kolei chłopcy podchodzą bardziej pragmatycznie 
– oczekują od szkoły stosownej bazy lokalowej i wyposażenia (34,6% chłopców, 21,1% dziewcząt) oraz, 
co bardzo istotne, perspektywy znalezienia pracy (37,1% chłopców, 28,9% dziewcząt). 
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3.2.2. Oczekiwania wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

Z wybranych przez badanych czynników determinujących wybór szkoły ponadgimnazjalnej (przy 
uwzględnieniem rangi znaczenia poszczególnych czynników) wynika, iż to przede wszystkim możliwość 
zdobycia solidnego wykształcenia ogólnego oraz przygotowania do zawodu (z niewielką przewagą na rzecz 
wykształcenia ogólnego) stanowią podstawę dokonywanego wyboru szkoły (wykres 3.5). Nieco mniejszą 
wagę mają oczekiwania młodzieży wobec potwierdzenia trafności wyboru zawodu oraz pozyskania 
umiejętności pracy w zespole. Niestety, w przypadku czynników związanych z rynkiem pracy, tj. 
pozyskanie umiejętności poszukiwania pracy oraz bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, 
ich ważność jest dla badanych najmniej istotna. Po raz kolejny wyniki badań potwierdzają, iż przekonanie 
młodzieży o konieczności podejmowania świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych jest niewielkie. 

 
Wykres 3.5. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 
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Uwaga. Udział wskazań odnosi się do poszczególnych kategorii odpowiedzi. 

Źródło: Jak wykresu 3.1. 
 
 

Wykres 3.6. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej – czynnik wyboru: 
„zdobycie solidne wykształcenia ogólnego” (N = 484) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 
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Solidne wykształcenie ogólne, które można zdobyć w wybranej szkole ponadgimnazjalnej, jest 
zdecydowanie ważniejszą przesłanką wyboru tej szkoły dla dziewcząt (tak wypowiedziało się 65,5% 
ankietowanych uczennic) niż dla chłopców (50,4%) – wykres 3.6. Wynik ten koresponduje z deklarowanymi 
wyborami młodzieży preferowanych typów szkół ponadgimnazjalnych – dziewczęta znacznie częściej niż 
chłopcy wskazały, że chciałyby się dalej uczyć w liceum ogólnokształcącym. 

Zdobycie solidnego przygotowania do wykonywania zawodu jako bardzo ważny czynnik wyboru szkoły 
znacznie częściej pojawiało się w deklaracjach chłopców (61,9%) niż dziewcząt (53,4%) – wykres 3.7. 

 
Wykres 3.7. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej – czynnik wyboru: 

„zdobycie solidnego przygotowania do zawodu” (N = 478) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 

Czynnik „potwierdzenie trafności wyboru zawodu” jako bardzo ważną determinantę wyboru danej 
szkoły ponadgimnazjalnej wskazało 50,6% dziewcząt i 49,6% chłopców (wykres 3.8). 

 
Wykres 3.8. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej – czynnik wyboru: 

„potwierdzenie trafności wyboru zawodu” (N = 473) 
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Odsetek chłopców i dziewcząt wskazujących czynnik: „pozyskanie umiejętności pracy w zespole” jako 
bardzo ważną determinantę wyboru szkoły ponadgimnazjalnej był zbliżony (tak wskazało 45,9% chłopców 
i 46,8% dziewcząt) – wykres 3.9. 

 
Wykres 3.9. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej – czynnik wyboru: 

„pozyskanie umiejętności pracy w zespole” (N = 477) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
Pozyskanie umiejętności poszukiwania pracy okazało być się czynnikiem mniej istotnym w opinii ogółu 

badanych w porównaniu do zdobycia solidnego wykształcenia ogólnego i przygotowania do zawodu, 
potwierdzenia wyboru zawodu i pozyskania umiejętności pracy w zespole. Czynnik ten częściej 
wskazywali chłopcy (41,4%) niż dziewczęta (35,9%) – wykres 3.10.  

 
Wykres 3.10. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej – czynnik wyboru: 

„pozyskanie umiejętności poszukiwania pracy” (N = 478) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
Możliwość pozyskania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami podczas nauki  

w szkole ponadgimnazjalnej jako bardzo ważny czynnik dokonywanego wyboru szkoły znacznie częściej 
wskazywali chłopcy (43%) niż dziewczęta (30,9%) – wykres 3.11. 

 



 28 

Wykres 3.11. Oczekiwania młodzieży wobec wybranej szkoły ponadgimnazjalnej – czynnik wyboru: 
„pozyskanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami” (N = 477) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
3.2.3. Determinanty wyboru zawodu 

Młodzież, podejmując decyzję o dalszej edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, przede wszystkim 
bierze pod uwagę własne zainteresowania, na co wskazało 75,3% ankietowanych (wykres 3.12). Czynnik 
ten był częściej wskazywany przez chłopców (77,3%) niż przez dziewczęta (70,2%). Dość wyraźną 
zgodność opinii dziewcząt i chłopców zanotowano w przypadku czynnika: „jest to zawód dobrze płatny”, 
który wskazało ogółem 31,8% respondentów. Z tzw. zawodem przyszłości utożsamia podejmowany wybór 
kierunku dalszego kształcenia 21,7% respondentów (udział wskazań dziewcząt i chłopców tego czynnika 
jest porównywalny – odpowiednio 22,8% oraz 21,3%). Kryterium potencjalnej łatwości zatrudnienia  
 

Wykres 3.12. Determinanty wyboru kierunku kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej (N = 198) 
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Uwaga. Uczniowie mogli udzielić dowolną liczbę odpowiedzi. W podsumowaniu została wzięta pod uwagę ogólna liczba 
udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do odpowiedzi ważnych, tj. zostali uwzględnieni wyłącznie respondenci udzielający 
odpowiedzi na ten punkt ankiety, tzn. 198 osób. 
Źródło: Jak wykresu 3.1. 
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w danym zawodzie okazało być się istotnym kryterium wyboru przyszłego zawodu jedynie dla co 
czwartego chłopca (24,8%) i dla co siódmej z badanych dziewcząt (14%). Struktura udzielonych 
odpowiedzi jednoznacznie wskazuje, iż młodzież jedynie w niewielkim zakresie uwzględnia potencjalne 
szanse zatrudnienia w wybranym zawodzie w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Przy 
wyborze kierunku kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej bierze pod uwagę jako jeden z podstawowych 
czynnik ekonomiczny. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że młodzież niewiele wie o zmianach 
zachodzących na lokalnym rynku pracy. 
 

3.3. Praca po gimnazjum 
 

3.3.1. Determinanty podjęcia pracy przez absolwentów gimnazjum 

Z badania wynika, że chęć podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum zdecydowanie częściej wykazują 
chłopcy (56%) niż dziewczęta (44%) – wykres 3.13. Biorąc jednak pod uwagę determinanty tego wyboru, 
czynnikiem, który był wymieniany najczęściej (przez 70,3% badanych), tj. chęć usamodzielnienia się, 
zdecydowanie częściej pojawia się we wskazaniach dziewcząt (79,2%) niż chłopców (63,2%). Również 
względy finansowe są ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję młodzieży (ten czynnik wskazało 
42,7% badanych). Tym razem jednak, tak jak w przypadku pozostałych czynników, wskazało go więcej 
chłopców (44,4%) niż dziewcząt (40,6%). Największa różnica między wskazaniami dziewcząt i chłopców 
na rzecz chłopców wystąpiła w przypadku czynnika „niechęć do nauki” (21,8% chłopców, 6,6% dziewcząt; 
ogółem ten czynnik wymieniło 15,1% badanych). Najmniej znaczącym czynnikiem determinującym 
młodzież do podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum, również charakterystycznym dla grupy chłopców, 
były względy rodzinne (tak stwierdziło 15% chłopców i 6,6% dziewcząt; ogółem 11,3% badanych). 

 
Wykres 3.13. Determinanty podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum (N = 239) 
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Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
3.3.2. Rodzaj przyszłej pracy absolwentów gimnazjum 

Młodzież, deklarując chęć podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum, w większości zakłada, iż będzie to 
tzw. praca umysłowa (48,3%), z wyraźną przewagą wskazań dziewcząt (56,2%) w porównaniu ze 
wskazaniami chłopców (42,4%) – wykres 3.14. Nieco mniejsza liczba ankietowanych zadeklarowała, iż 
zamierza podjąć pracę fizyczną (44,8%), przy czym tym razem znacznie więcej takich deklaracji padło ze 
strony chłopców (50,3%) niż dziewcząt (37,2%). Pracę w rodzinnej firmie lub gospodarstwie rolnym 
planuje podjąć 15,7% przyszłych absolwentów gimnazjum, co w odniesieniu do ogółu badanych daje 
wskaźnik plasujący się na poziomie 9%. 

Biorąc pod uwagę realia współczesnego rynku pracy oraz jego uwarunkowania, należy oczekiwać, iż 
sukcesem badanych młodych ludzi będzie podjęcie jakiejkolwiek pracy, z założenia często bardzo odległej 
od śmiało dziś snutych odważnych wizji kariery zawodowej.  
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Wykres 3.14. Rodzaj pracy, jaką zamierzają podjąć absolwenci gimnazjum (N = 286) 
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Uwaga. Pod uwagę zostały wzięte jedynie osoby deklarujące chęć podjęcia pracy. 
Źródło: Jak wykresu 3.1. 

 
Po raz kolejny wyniki badań potwierdzają niski poziom świadomości młodzieży gimnazjalnej na temat 

realiów współczesnego rynku pracy. 
 

3.4. Wnioski 

Wybór kierunku kształcenia jest jednym z ważniejszych wyborów dokonywanych w życiu. Odpowiedni 
wybór szkoły pomoże osiągnąć satysfakcję zawodową, zadowolenie i samorealizację. Niestety, nadal 
wybory edukacyjno-zawodowe młodych ludzi są dokonywane często pod presją otoczenia i mody, co  
w konsekwencji przekłada się na fakt, iż nie zawsze pozwalają na zdobycie stabilizacji zawodowej. Wybór 
szkoły ponadgimnazjalnej lub decyzja o porzuceniu nauki np. na rzecz podjęcia pracy jest dla młodzieży 
istotną, ale jednocześnie trudną decyzją. Z jednej strony znaczenie mają wielkość, ranga i prestiż szkoły, 
liczba kierunków, w których można się kształcić, z drugiej zaś istotna jest atmosfera nauki, przyjaciele, do 
których młodzież jest przywiązana, oraz odległość od miejsca zamieszkania, co wiąże się zdecydowanie 
bardziej z przesłankami osobistymi niż stricte pragmatycznymi. Środowisko, w jakim wychowują się 
uczniowie, tworzy specyficzny system uwarunkowań bezpośrednio wpływający na wybory edukacyjno- 
-zawodowe młodzieży. Podejmowane inicjatywy informacyjno-promocyjne mają pomóc młodym ludziom 
w podjęciu tej trudnej decyzji, która ma duży wpływ na ich przyszłe życie zawodowe. Dobrego wyboru 
można dokonać wyłącznie wówczas, gdy informacja o rynku edukacyjnym i rynku pracy jest kompleksowa. 

Wyniki badań potwierdzają, iż przekonanie młodzieży o konieczności podejmowania świadomych 
wyborów edukacyjno-zawodowych jest niewielkie. Natomiast przeświadczenie o właściwym wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej wśród badanej młodzieży jest bardzo wysokie. 

Zdecydowana większość badanej młodzieży, 95,3%, planuje kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej, 
w tym 12,6% chce równocześnie podjąć pracę. 

Preferencje dotyczące wyboru typu szkoły ponadgimnazjalnej wskazują, iż największym powodzeniem 
cieszą się licea ogólnokształcące, na co wskazało 60,4% ankietowanych. Plany związane z podjęciem nauki 
w technikum zadeklarowało 33% badanych, a w zasadniczej szkole zawodowej – jedynie 3,1%. 
Zróżnicowanie między dziewczętami i chłopcami jest w tym przypadku istotne – 76,9% badanych 
dziewcząt zadeklarowało chęć podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym, a tylko 44,3% chłopców. 
Różnica ta ma swoje bezpośrednie przełożenie na wybór technikum przez 48,8% chłopców i tylko przez 
16,8% dziewcząt. Podobnie jest w przypadku wyboru zasadniczej szkoły zawodowej, którą wybrało po 
ukończeniu gimnazjum dwa razy więcej chłopców (4,1%) niż dziewcząt (2,1%).  

Młodzież, podejmując decyzję o dalszej ścieżce edukacyjnej, przede wszystkim bierze pod uwagę 
własne zainteresowania, na co wskazało 75,3% ankietowanych. Kryterium potencjalnej łatwości zatrudnienia 
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w danym zawodzie okazało być się istotnym czynnikiem w wyborze przyszłego zawodu dla 21,7% 
ankietowanych, podobnie jak utożsamienie wybranego kierunku kształcenia z tzw. zawodem przyszłości. 
Zawód dobrze płatny jako czynnik wyboru kierunku kształcenia był ważny dla 31,8% respondentów. 
Struktura udzielonych odpowiedzi jednoznacznie wskazuje, iż młodzież jedynie w niewielkim zakresie 
uwzględnia potencjalne szanse zatrudnienia w wybranym zawodzie na dynamicznie zmieniającym się 
rynku pracy.  

Młodzież, deklarując chęć podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum w większości zakłada, iż będzie to 
tzw. praca umysłowa (48,3%). Nieco mniej ankietowanych zadeklarowało, iż zamierza podjąć pracę 
fizyczną (44,8%). Pracę w rodzinnej firmie lub gospodarstwie rolnym planuje podjąć 15,7% przyszłych 
absolwentów gimnazjum, co w odniesieniu do ogółu badanych daje wskaźnik plasujący się na poziomie 
9%. Biorąc pod uwagę realia współczesnego rynku pracy oraz jego uwarunkowania, należy oczekiwać, iż 
sukcesem tych młodych ludzi będzie podjęcie jakiejkolwiek pracy, z założenia często bardzo odległej od 
śmiało dziś snutych odważnych wizji kariery zawodowej. Po raz kolejny wyniki badań potwierdzają niski 
poziom świadomości młodzieży gimnazjalnej na temat rzeczywistych realiów współczesnego rynku pracy. 

Podchodząc do zagadnienia w sposób wyłącznie pragmatyczny, tak naprawdę trudno jest jednoznacznie 
oceniać racjonalność dokonywanego wyboru przez młodzież w kontekście przyszłej pracy zawodowej. 
Anachroniczne treści przekazywane w podręcznikach szkolnych, powielane przez liczne grono nauczycieli- 
-teoretyków mają niewiele wspólnego z oczekiwaniami pracodawców, którzy zgodnie określają kompetencje 
młodzieży opuszczającej szkoły zawodowe jako rozbieżne z praktyką gospodarczą. Informacje, jakie 
uzyskuje młodzież podczas zawodowej edukacji szkolnej noszą jedynie znamiona użyteczności. Rozbudowany 
warsztat teoretyczny, często odległy od praktyki gospodarczej, okazuje się być w niewielkim stopniu 
przydatny w pracy zawodowej. 
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Rozdział 4. Białostocki rynek pracy  

w opinii uczniów klas trzecich gimnazjum 
 

4.1. Zainteresowanie rynkiem pracy 

Wyraźną konsekwencją małej aktywności poradnictwa zawodowego jest brak zainteresowania młodzieży 
sytuacją na rynku pracy. Zdecydowana większość, ponieważ aż 58,3% uczniów trzecich klas białostockich 
gimnazjów, nie jest zainteresowana sytuacją na rynku pracy (wykres 4.1). Brak świadomości w tym 
zakresie należy bezpośrednio łączyć z wysokim poziomem nieświadomości o potrzebach racjonalizowania 
wyborów zawodowych z uwagi na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Przewaga wskazań dziewcząt 
(60,5%) na ten czynnik w porównaniu do chłopców (56,2%) jest konsekwencją deklarowanych wyborów 
edukacyjnych i zawodowych, z których wynika, iż podjęciem pracy po ukończeniu gimnazjum są częściej 
zainteresowani chłopcy niż dziewczęta. Sytuacja ta koresponduje ze strukturą odpowiedzi młodzieży na 
temat przeglądania ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, z której wynika, iż to właśnie chłopcy częściej niż 
dziewczęta poszukują tego typu informacji (13,2% chłopców i 10,3% dziewcząt).  

 
Wykres 4.1. Zainteresowanie informacjami o rynku pracy w Białymstoku (N = 458) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

 
Poszukiwanie informacji dotyczących instytucji pomagających znaleźć pracę jest przedmiotem 

zainteresowania zaledwie 5,2% młodzieży, przy czym częściej informacji takich poszukują dziewczęta 
(6,3%) niż chłopcy (4,3%). Poszukiwanie informacji na temat zawodów, w których zarówno łatwo, jak i 
trudno jest znaleźć pracę, jest przedmiotem zainteresowania 28,6% młodzieży. Zainteresowanie przyszłą 
sytuacją rynkową z perspektywy poszukiwanych zawodów wykazuje zaledwie 20,3% młodzieży. W obu 
tych kategoriach udział dziewcząt i chłopców jest zbliżony. 

Wśród metod z założenia najskuteczniejszych w zakresie poszukiwania pracy naczelne miejsce zarówno 
w grupie dziewcząt, jak i chłopców zajmuje Internet (wykres 4.2). Ogółem na ten czynnik wskazało 67,3% 
ankietowanych osób (66,7% dziewcząt i 68% chłopców). Nieco mniej skutecznym narzędziem w przypadku 
poszukiwania pracy w opinii ankietowanych okazała się prasa, na którą wskazało 59% ogółu ankietowanych. 
Znajomi i/lub rodzina dla ponad 56,3% ankietowanych mogą być użyteczni podczas poszukiwania pracy. 
Rozsyłanie CV do firm to szansa na znalezienie pracy dla 38,2% badanych, ze znaczną przewagą dziewcząt 
(47,2% dziewcząt i 29,6% chłopców). Na urząd pracy wskazała co trzecia ankietowana osoba (32,5%),  
a na prywatne agencje zatrudnienia zaledwie co dziewiąta (11,3%). Tak niski wskaźnik odpowiedzi  
w przypadku tego czynnika oraz rozkład wskazań pozostałych czynników wskazuje na wyraźny rozdźwięk 
między opiniami młodzieży o skuteczności aplikowania o pracę a rzeczywistością gospodarczą. Wśród 
czynników z założenia określanych przez młodzież jako najbardziej skuteczne podczas poszukiwania pracy 
dominują formy niewymagające relacji interpersonalnych. Na bezpośrednie kontakty z potencjalnym 
pracodawcą wskazała zaledwie co czwarta ankietowana osoba (24%). 
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Wykres 4.2. Najlepsze metody poszukiwania pracy (N = 471) 
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Źródło: Jak wykresu 4.1. 

 
Należy stwierdzić, że dziewczęta, mając do wyboru kilka odpowiedzi, wskazywały zazwyczaj więcej 

możliwości niż chłopcy. Czynnikiem różnicującym otrzymane wyniki jest bardziej konkretne podejście 
chłopców do analizowanego problemu. 

 
4.2. Bezrobocie a rynek pracy 

Analiza opinii badanej młodzieży na temat trudności/łatwości znalezienia pracy w Białymstoku okazała 
się dość trudna. Zdecydowana większość badanych (68,5%) nie potrafiła się wypowiedzieć na ten temat  
w sposób jednoznaczny (wykres 4.3). Wśród osób podejmujących próbę zaopiniowania poziomu 
możliwości znalezienia pracy w Białymstoku dominowali chłopcy. Wśród wskazywanych kategorii 
odpowiedzi dominowały wskazania negatywne. Przeciwwagą dla 19% wskazań, iż w Białymstoku znaleźć 
pracę jest trudno bądź bardzo trudno było 12,6% wskazań, że w Białymstoku pracę można znaleźć łatwo 
lub bardzo łatwo. 

 
Wykres 4.3. Opinie na temat możliwości znalezienia pracy w Białymstoku (N = 491) 
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4.3. Oczekiwania pracodawców 

Współczesny globalny rynek pracy z jednej strony wymaga od pracowników porównywalnych 
kwalifikacji pozostających w ścisłej korelacji z kompetencjami zawodowymi, z drugiej zaś nie jest to 
możliwe bez przyjęcia powszechnie akceptowanych norm. Taką normą jest standard kwalifikacji 
zawodowych definiowany jako możliwy do przyjęcia – przez przedstawicieli pracodawców, pracobiorców  
i innych kluczowych partnerów społecznych funkcjonujących w gospodarce i na rynku pracy – poziom 
wymagań kwalifikacyjnych1. Możliwy do przyjęcia poziom jest zwykle poziomem minimalnym, poniżej 
którego trudno mówić o kwalifikacjach zawodowych. 

Znajomość standardów kwalifikacji zawodowych, czyli w praktyce oczekiwań pracodawców, może 
ułatwić start zawodowy. Rekomendacje kierowane bezpośrednio do uczniów, wskazujące, iż aby poznać 
swoje możliwości, należy porównać treści standardu w interesującym zawodzie (w kategoriach: umiejętności, 
wiedza, cechy psychofizyczne) z własnymi kwalifikacjami lub kompetencjami2, w praktyce mają małą 
szansę na realizację. Praktyka szkolna pokazuje, iż młody pedagog rozpoczynający pracę w zawodzie nie 
ma podstawowej wiedzy na temat dokumentów regulujących pracę szkoły w wymiarze organizacyjno- 
-merytorycznym. Czy można więc oczekiwać od ucznia, iż wniknie w treści standardu? Jest to raczej 
wątpliwe. 

Wspierane inicjatywy projektowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych młodzieży 
najwyraźniej rozminęły się z edukacją młodzieży białostockiej. Przekonanie, iż dobre wykształcenie 
ogólne, które wskazało 73,5% ankietowanych, a zwłaszcza dziewczęta (83,5% dziewcząt i 63,9% chłopców) 
– wykres 4.4, jest najważniejszym czynnikiem warunkującym znalezienie dobrej pracy, rozmija się  
z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy, tj. z pożądanymi kompetencjami kluczowymi (uzyskanie 
umiejętności kluczowych staje się we współczesnym świecie ważniejsze niż posiadanie wszechstronnej 
wiedzy merytorycznej). Znajomość języków obcych w kontekście możliwości znalezienia „dobrej pracy” 
wskazało 66,5% ankietowanych, również z wyraźną nadreprezentacją dziewcząt (77,5% dziewcząt i 55,7% 
chłopców). Kompetencje informatyczne zostały wskazane przez 55,6% ankietowanych, a kompetencje 
zawodowe – przez 53,8% badanych. W obu tych kategoriach poziom wskazań w grupie dziewcząt wyraźnie 
się zmniejszył, zrównując z poziomem wskazań chłopców (z niewielką przewagą na ich korzyść).  
 

Wykres 4.4. Kompetencje niezbędne do zdobycia dobrej pracy po ukończeniu szkoły (N = 480) 
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1 S.M. Kwiatkowski, Standardy kwalifikacji zawodowych – oczekiwania pracodawców, „Bezpieczeństwo Pracy” 
2006, nr 3, s. 3; zob. też S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe. Dylematy teorii i praktyki, IBE, Warszawa 2001. 
2 Jest to rodzaj samooceny w kontekście jasno sformułowanych kryteriów, czyli bilans własnych kwalifikacji/  
/kompetencji. Podejście to wydaje się niezbędne w przypadku nie tylko ludzi młodych, lecz także wszystkich 
potencjalnych kandydatów do pracy. Wyniki takiej samooceny wskazują na ogół, że niezbędne jest uczenie się przez 
całe życie (zob. S.M. Kwiatkowski, Kształcenie zawodowe…, op. cit., s. 3). 
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Niestety, najrzadziej młodzież wskazywała umiejętność pracy w zespole (44,2%), zatem nie wie  
o zmieniających się uwarunkowaniach formalno-organizacyjnych pracy, w tym o pojawiającej się często 
pracy projektowej, u podłoża sukcesu której leży przede wszystkim umiejętność pracy w zespole3. 

Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników elastyczności, kreatywności, zdolności organizacyjnych, 
komunikatywności oraz wyobraźni. Gromadzenie informacji przez ucznia nie oznacza umiejętności 
posługiwania się nimi, a ponadto trudno z góry przewidzieć, jakie umiejętności będą potrzebne za kilka, 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. W przeciwieństwie do lat poprzednich obecnie przyjmuje się, że w ciągu 
swojego życia człowiek będzie kilka razy zmieniał wykonywany zawód. Aby było to możliwe, musi mieć 
określone predyspozycje i umiejętności, które ułatwią mu zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji. Należy 
więc odchodzić od gromadzenia wiedzy na rzecz umiejętności szukania jej, przekształcania i wykorzystywania 
dotychczasowych doświadczeń do rozwiązania nowych zadań. Ważne jest też wykształcenie umiejętności 
współpracy w zespole w poszukiwaniu rozwiązań nietypowych problemów. Szkoła musi więc dostosować 
siebie i uczniów do wymogów współczesnego świata. Nabycie kompetencji kluczowych umożliwi młodym 
ludziom sprawne funkcjonowanie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, pozwoli im dostosować się do 
nowych wymagań rynku pracy. Zatem wyraźnie niepokojącym zjawiskiem jest wysoki poziom nieświadomości 
młodzieży o rzeczywistych uwarunkowaniach znalezienia dobrej pracy. 

 
4.4. Wnioski 

Niewielkie zainteresowanie rynkiem pracy wśród młodzieży gimnazjalnej jest zjawiskiem bardzo 
negatywnym, którego konsekwencje społeczno-ekonomiczne są nieuniknione. Brak racjonalizacji wyborów 
edukacyjnych i zawodowych w dobie globalnego kryzysu gospodarczego jest wysoce lekkomyślnym 
działaniem wszystkich interesariuszy złożonego i wieloaspektowego procesu kształcenia dzieci i młodzieży. 
Racjonalizacja tych wyborów wymaga precyzyjnych wskazówek pozwalających na identyfikację sytuacji 
na rynku pracy zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie czasowej. Niestety, dostępne statystyki na 
temat rynku pracy w woj. podlaskim nie przedstawiają wizji przyszłości w sposób umożliwiający 
racjonalizowanie wyborów edukacyjno-zawodowych. Przeważająca retrospekcja w prezentowanych analizach, 
brak prognoz oraz ujęcia przyczynowo-skutkowego powodują, iż dane te z punktu widzenia młodego 
człowieka okazują się bezwartościowe. Często pojawiające się w artykułach prasowych sformułowania 
typu „należy śledzić statystyki rynku pracy” z założenia są nie do spełnienia. O ile dość często pojawiają 
się statystyki krajowego rynku pracy, o tyle w ujęciu regionalnym nie jest to już tak powszechne. Choć już 
od ponad roku na terenie woj. podlaskiego funkcjonuje Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz 
Gospodarczych4, to przy poszukiwaniu konstruktywnych wykładni dotyczących rynku edukacyjnego  
w powiązaniu z rynkiem pracy spotyka się jedynie wiele niepowiązanych ze sobą tabel i wykresów5.  
Co więcej, większość zestawień nadal nie została opracowana. Dla ucznia gimnazjum nadal aktualny 
pozostaje problem braku informacji o rynku pracy w bliższej i dalszej przyszłości. 

 
 

                                                           
3 Człowiek z natury jest istotą społeczną, nazywaną przez niektórych wręcz istotą stadną. Już Arystoteles pisał: „Aby 
żyć samemu, trzeba być bogiem lub zwierzęciem”. 
4 www.obserwatorium.up.podlasie.pl 
5 Generowanie statystyk ilościowych (jedynie miar bezwzględnych) np. wyłącznie na temat szkół jest mało przydatne 
chociażby z powodu braku uwzględnienia absorpcji absolwentów danego kierunku kształcenia przez rynek pracy. 
Zamierzona efektywność w praktyce zostanie osiągnięta jedynie wówczas, gdy zostanie opracowany precyzyjny 
system wskaźników bieżących i wyprzedzających (zarówno względnych, jak i bezwzględnych) łączący płaszczyzny 
społeczną, demograficzną, infrastrukturalną i gospodarczą. 
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Podsumowanie 
 

Wybór kierunku kształcenia jest niewątpliwie jedną z podstawowych decyzji każdego człowieka. Musi 
wówczas zdecydować, czy kontynuować naukę, a jeśli tak, to na jakim kierunku i gdzie. Dzisiejsze zarobki 
absolwentów są tym większe, im mają oni kwalifikacje lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy. 
Uzyskane kwalifikacje nie mogą być bowiem tylko bezpośrednią pochodną poziomu wykształcenia.  

Wykształcenie wyższe jest dziś bardzo często traktowane jako warunek konieczny, ale nie dostateczny 
wysokiej i dobrze płatnej pozycji zawodowej. Decyzje edukacyjne są istotne ekonomicznie, ponieważ 
przesądzają, czy młody człowiek w najbliższym okresie będzie mógł pracować, a więc i zarabiać, oraz czy  
i jakie koszty będzie ponosił w związku z dokształcaniem się przez całe życie. Indywidualne skutki decyzji 
edukacyjnych nie wyczerpują wszystkich ich następstw. W efekcie tych decyzji powstaje bowiem podaż 
pracy oraz kształtują się jej cechy strukturalne i jakościowe. Na rynek pracy wychodzą osoby dysponujące 
konkretnymi kompetencjami i kwalifikacjami. Osób tych jest tym więcej, im większe korzyści zapewnia im 
praca zawodowa, czyli jak dużo mogą zarobić. Zarobki z kolei są tym większe, im cechy młodych osób są 
bardziej dopasowane do popytu na pracę. Oczywiście to nie jest jedyny czynnik określający możliwości 
wzrostu wynagrodzeń za pracę, ale za to bardzo istotny.  

Wykształcenie zdobyte zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole ponadgminazjalnej 
stanowi fundament kształcenia zarówno na poziomie policealnym, jak i wyższym oraz dokształcania  
w formach pozaszkolnych. Nie ma wątpliwości, iż błędy popełnione na początkowych etapach kształcenia 
mogą się przełożyć na nieskuteczność kształcenia/dokształcania na poziomach wyższych. Pod wpływem 
rozwoju technologii i nasilenia powiązań globalnych, wykształcenie pierwotne często musi być modyfikowane  
i rozszerzane, jeśli ma zapewnić satysfakcjonującą pracę. Ale nawet to, czy ludzie kształcą się przez całe 
życie i jak intensywnie to robią, w dużym stopniu zależy od fundamentu, którym jest pierwotne 
wykształcenie szkolne, ponieważ to ono lepiej lub gorzej przygotowuje do dalszej nauki1. 

Wybór kierunku kształcenia, choć nie zawsze determinuje przyszłą karierę zawodową, niezgodny jednak 
z predyspozycjami młodego człowieka wiąże się ze stratą czasu, powoduje poczucie niespełnienia się  
i w konsekwencji wymaga reorientacji zawodowej. Wybór zawodu powinien się również wiązać z analizą 
realnych perspektyw zatrudnienia na rynku pracy. Skutki błędnej decyzji wpływają bardzo często na 
obniżenie przyszłej aktywności zawodowej młodego człowieka. Tymczasem funkcjonowanie systemu 
poradnictwa zawodowego nie spełnia oczekiwań młodzieży. Zdecydowana jej większość nie korzysta  
z profesjonalnych porad. Ci, którzy mieli możliwość skorzystania z usług poradnictwa zawodowego,  
nie oceniają ich jako użyteczne. Chociaż rolą szkoły pozostaje przygotowanie młodzieży do efektywnego 
wejścia w dorosłe życie, to zakres i jakość usług związanych z poradnictwem osobistym i zawodowym 
należy uznać za niewystarczające. Pojawiające w licznych opracowaniach i raportach od wielu lat 
konstatacje na temat ułomności i niesprawności systemu doradztwa zawodowego nadal pozostają na 
poziomie rozważań teoretycznych. Niestety, ani specjalnie powołany doradca zawodowy, ani nauczyciel- 
-wychowawca i pedagog szkolny, ani nawet pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej nie są 
postrzegani przez młodzież jako osoby mogące w sposób kompetentny doradzić w zakresie wyborów 
edukacyjno-zawodowych, na co jednoznacznie wskazały wyniki niniejszego badania. Mała rola wybranych 
instytucji doradczych jest bardzo niepokojąca, gdyż młodzież w dzisiejszych trudnych czasach gospodarki 
rynkowej nie powinna polegać tylko na swoich wyobrażeniach i radach rodziców dotyczących wyboru 
swojej dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Rady rodziców noszą bowiem w sobie znamiona 
intuicyjności w zakresie racjonalnego rozeznania w zapotrzebowaniu na poszczególne zawody. 

Młodzież w poszukiwaniu informacji o ofertach edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych korzysta 
przede wszystkim z informacji zamieszczonych w Internecie. Z kolei tradycyjne media reklamowe, takie 
jak prasa lokalna, bardzo często wykorzystywana przez dyrektorów szkół do promowania swoich placówek, 
są przez młodzież wykorzystywane najrzadziej. Biorąc jednak pod uwagę, iż prasa jest obszernym źródłem 
informacji dla dorosłych czytelników, zatem i dla rodziców badanych gimnazjalistów, pośrednio informacje 
w niej zawarte trafiają do ostatecznego jej adresata. 

Młodzież białostockich gimnazjów jest w pełni zadowolona z oferty kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Podstawowym atutem jest szerokie spektrum szkół i kierunków kształcenia oraz 
możliwość podjęcia nauki w zawodzie zgodnym z zainteresowaniami ucznia. Niemal nieistotnym aspektem 
oceny oferty kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym okazała się możliwość nauki w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy oraz kształcenia na wysokim poziomie. 

                                                           
1 U. Sztanderska, W. Wojciechowski, Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, 
Fundacja FOR, Warszawa 2008, s. 5−6. 
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Powody, którymi kierują się młodzi ludzie, wybierając typ szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku 
wyboru technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej są bardzo zróżnicowane. Niestety, wybory 
pragmatyczne odnoszące się do przyszłego zapotrzebowania rynku pracy są wyraźnie zmarginalizowane 
przez młodzież. 

Rodzaje determinant związanych z wyborem przyszłego zawodu oraz ich hierarchia potwierdzają 
wybory najważniejszych dążeń życiowych, wśród których zainteresowania okazały się najważniejsze. 
Potencjalna szansa przyszłego zatrudnienia to zaledwie 21,7% wskazań, analogicznie do poziomu 
postrzegania wybieranego dziś zawodu jako zawodu przyszłości (również 21,7%). Wymiar finansowy 
związany z dziś dokonywanym wyborem przyszłego zawodu okazał być się istotny jedynie dla co 31,8% 
respondentów. 

Wybór kierunku kształcenia jest jednym z ważniejszych wyborów dokonywanych przez człowieka  
w życiu. Odpowiedni wybór szkoły pomoże osiągnąć satysfakcję zawodową, zadowolenie i samorealizację. 
Niestety, nadal młodzi ludzie często dokonują wyboru edukacyjno-zawodowego pod presją otoczenia czy 
mody, co w konsekwencji powoduje, iż nie zawsze mogą uzyskać stabilizację zawodową. Wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej lub decyzja o porzuceniu nauki np. na rzecz podjęcia pracy jest dla młodzieży istotnym, 
ale jednocześnie trudnym problemem. Z jednej strony ma znaczenie wielkość, ranga i prestiż szkoły, liczba 
kierunków, w których można się kształcić, z drugiej zaś istotna jest atmosfera nauki, grono przyjaciół, do 
których młodzież jest przywiązana, oraz odległość od miejsca zamieszkania, co zdecydowanie bardziej 
wiąże się z przesłankami osobistymi niż stricte pragmatycznymi. Środowisko, w jakim wychowują się 
uczniowie, tworzy specyficzny system uwarunkowań bezpośrednio wpływających na wybór edukacyjno- 
-zawodowy przez młodzież. Podejmowane inicjatywy informacyjno-promocyjne mają pomóc młodym 
ludziom w podjęciu tej trudnej decyzji, która ma duży wpływ na ich przyszłe życie zawodowe. Dobrego 
wyboru można dokonać wyłącznie wówczas, gdy informacja na temat rynku edukacyjnego i rynku pracy 
jest kompleksowa. 

Wyniki badań potwierdzają, iż przekonanie młodzieży o konieczności podejmowania świadomych 
wyborów edukacyjno-zawodowych jest niewielkie. Natomiast przeświadczenie badanej młodzieży o właściwym 
wyborze szkoły ponadgimnazjalnej jest bardzo wysokie. 

Zdecydowana większość badanej młodzieży, ponieważ 95,3%, planuje kontynuować naukę w szkole 
ponadgimnazjalnej, w tym chce równocześnie podjąć pracę 12,6% badanych. 

Preferencje dotyczące wyboru typu szkoły ponadgimnazjalnej jednoznacznie wskazują, iż największym 
powodzeniem cieszą się licea ogólnokształcące, na co wskazało 60,4% ankietowanych. Plany związane  
z podjęciem nauki w technikum zadeklarowało 33% badanych, w zasadniczej szkoły zawodowej zaś 
jedynie 3,1%. 

Zróżnicowanie między dziewczętami i chłopcami dotyczące zarówno planów edukacyjnych i zawodowych, 
jak i oceny rynku edukacyjnego, determinant leżących u podłoża dokonywanych wyborów, oceny 
skuteczności poradnictwa zawodowego jest istotne. Chęć podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym 
zadeklarowało 76,9% badanych dziewcząt i 44,3% chłopców. W przypadku wyboru technikum jest 
odwrotnie – chce się dalej w nim uczyć 48,8% chłopców i tylko 16,8% dziewcząt. Podobnie jest  
z wyborem zasadniczej szkoły zawodowej – chce się w niej uczyć prawie dwa razy więcej chłopców 
(4,1%) niż dziewcząt (2,1%).  

Młodzież, podejmując decyzję o kontynuacji nauki, przede wszystkim bierze pod uwagę własne 
zainteresowania, na co wskazało 75,3% ankietowanych. Kryterium potencjalnej łatwości zatrudnienia  
w danym zawodzie okazało być się istotnym kryterium podczas wyboru przyszłego zawodu dla 21,7% 
ankietowanych, podobnie jak utożsamienie wybranego kierunku kształcenia z tzw. zawodem przyszłości. 
Wybrało dany kierunek kształcenia ze względu na to, że jest to zawód dobrze płatny, 31,8% respondentów. 
Struktura udzielonych odpowiedzi jednoznacznie wskazuje, iż młodzież jedynie w niewielkim zakresie 
uwzględnia potencjalne szanse zatrudnienia w wybranym zawodzie w kontekście dynamicznie 
zmieniającego się rynku pracy.  

Deklarując chęć podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum, badani w większości zakładają, iż będzie to 
tzw. praca umysłowa (48,3%). Nieco mniej ankietowanych zadeklarowało, iż zamierza podjąć pracę 
fizyczną (44,8%). Pracę w rodzinnej firmie lub gospodarstwie rolnym planuje podjąć 15,7% przyszłych 
absolwentów gimnazjum, co w odniesieniu do ogółu badanych daje wskaźnik plasujący się na poziomie 
9%.  

Wyniki badań wskazują na niski poziom świadomości młodzieży gimnazjalnej na temat rzeczywistych 
realiów współczesnego rynku pracy oraz na brak kompleksowej wiedzy z zakresu czynników gwarantujących 
sukces zawodowy. 

Niewielkie zainteresowanie rynkiem pracy wśród młodzieży gimnazjalnej jest bardzo negatywnym 
zjawiskiem, którego konsekwencje społeczno-ekonomiczne są nieuniknione. Brak trwałego zaistnienia  
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w świadomości młodzieży instytucji powołanych do prowadzenia preorientacji zawodowej jest wynikiem 
małej liczby wzajemnych kontaktów osobistych czy grupowych w ciągu roku szkolnego młodzieży i osób 
mających z założenia ją wspomagać w wyborze zawodu, ale jest także rezultatem utrzymującej się ciągle 
decydującej roli rodziny w podejmowaniu decyzji o przyszłości. Bierna postawa wobec wyzwań współczesnego 
rynku pracy jest m.in. konsekwencją braku wiedzy na temat istnienia instytucji wspierających społeczeństwo 
w racjonalizowaniu wyborów edukacyjno-zawodowych, a następnie w poszukiwaniu pracy. Brak 
racjonalizacji wyborów edukacyjnych i zawodowych w dobie globalnego kryzysu gospodarczego jest 
wysoce lekkomyślnym działaniem wszystkich interesariuszy złożonego i wieloaspektowego procesu 
kształcenia młodzieży. Racjonalizacja tych wyborów wymaga szczegółowych wskazówek pozwalających 
na identyfikację sytuacji na rynku pracy zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie czasowej.  
Niestety, dostępne statystyki na temat rynku pracy w woj. podlaskim nie przedstawiają wizji przyszłości  
w sposób umożliwiający racjonalizowanie wyborów edukacyjno-zawodowych. Przeważająca retrospekcja  
w prezentowanych analizach, brak prognoz oraz ujęcia przyczynowo-skutkowego powoduje, iż dane te  
z punktu widzenia młodego człowieka okazują się bezwartościowe. 
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Rekomendacje 
 
• Należy prowadzić stały, usystematyzowany, kompleksowy, a jednocześnie czytelny dla zainteresowanych 

(młodzieży i rodziców) system monitorowania podaży usług edukacyjnych w wymiarze ilościowo- 
-jakościowym w układzie lokalnym i regionalnym, tj. w mieście Białystok i woj. podlaskim. System 
obserwacji zmian popytu i podaży na rynku pracy musi być prowadzony w sposób ciągły i szybko 
reagować na nowe potrzeby, a jednocześnie być jednoznacznie zrozumiały i dostępny dla zainteresowanych. 

• Należy wprowadzić systemowe rozwiązania w obszarze monitorowania losu absolwentów obejmującego 
wszystkie szkoły Białegostoku. 

• Konieczne jest podniesienie jakości usług poradnictwa zawodowego. 
• Należy bezwzględnie zsynchronizować działania instytucji w zakresie poradnictwa zawodowego. 

Pierwszym odzwierciedleniem owych zsynchronizowanych działań powinno być wprowadzenie 
problematyki zawodoznawstwa do programu szkolnego. Nie chodzi jednak o powielanie wielu 
nieefektywnych wzorców skupionych wyłącznie na przekazywaniu wiedzy stricte teoretycznej z zakresu 
umiejętności opracowania CV czy listu motywacyjnego, bez uwzględnienia wielopłaszczyznowej 
obiektywnej diagnozy zawodowej młodego człowieka, skorelowanej z zachodzącymi zmianami na 
rynku pracy. Chodzi o opracowanie systemu informacyjno-doradczego, który równolegle z identyfikacją 
predyspozycji zawodowych wskazywałby potencjalne szanse zatrudnienia w wyuczonym zawodzie oraz 
ogół warunków towarzyszących kreowaniu rozwoju zawodowego na rynku pracy (m.in. każdy uczeń 
powinien mieć pełną wiedzę na temat wszystkich lokalnych instytucji rynku pracy). 

• Wyniki badania potwierdzają wnioski formułowane we wcześniejszych badaniach obejmujących inne 
regiony kraju i prowadzą do podobnych postulatów ogólnych1, które można odnieść do warunków 
występujących w Białymstoku. Proces rozpoznawania predyspozycji zawodowych powinien angażować 
środowisko szkolne (w tym zwłaszcza wychowawców) w ścisłej współpracy z rodzicami. Pozwoliłoby 
to na optymalizację wyboru ścieżek edukacyjnych dokonywanego przez młodzież, a co za tym idzie – 
zmniejszyło skalę późniejszych niedopasowań na rynku pracy. Bezwzględnie należy również rozwijać 
umiejętność uczenia się i odpowiedzialności za rozwój osobisty, planowania własnej kariery zawodowej 
i odnajdywania takich miejsc na rynku pracy, w których potencjał osobisty będzie najlepiej 
wykorzystany. 

• Oprócz sformalizowanego – systemowego doradztwa zawodowego, w opinii pedagogów białostockich 
niekoniecznie usytuowanego na zewnątrz szkoły, każda szkoła powinna w sposób systematyczny  
i kompleksowy wspierać młodzież w zakresie racjonalizowania wyborów edukacyjnych i zawodowych 
w kontekście indywidualnych możliwości oraz potrzeb wynikających z dynamicznie zmieniającej się 
sytuacji na rynku pracy. W pracy każdego wychowawcy oraz w kalendarzu inicjatyw ogólnoszkolnych 
powinny być uwzględnione przedsięwzięcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

• Należy różnicować usługi poradnictwa zawodowego zależnie od płci uczniów, ze szczególnym 
uwzględnieniem równości szans na rynku pracy w odniesieniu do społeczno-kulturowych uwarunkowań 
nierówności płci. 

 

 

                                                           
1 Zob. U. Sztanderska, W. Wojciechowski, Czego (nie) uczą…, op. cit., s. 225. 
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Załącznik I  

Tabele wyników badania 
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I.1. Białostocki rynek edukacyjny w opinii uczniów klas trzecich gimnazjum 

 
Tabela I.1.1. Czy docierają do Ciebie informacje o możliwości podjęcia w Białymstoku dalszej nauki 
po ukończeniu gimnazjum? (N = 502) 

Odpowiedzi Liczba W % 

Tak 492 98,0 

Nie 10 2,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
 
 

Tabela I.1.2. Skąd pozyskujesz informacje o możliwościach edukacyjnych w Białymstoku?  
(N = 483) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Źródła 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Internet 207 42,9 210 43,5 417 86,3 

Koledzy/koleżanki 185 38,3 192 39,8 377 78,1 

Spotkania w szkołach 130 26,9 147 30,4 277 57,3 

Rodzina 107 22,2 99 20,5 206 42,7 

Prasa 50 10,4 31 6,4 81 16,8 

Ogółem 246 x 237 x 483 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.1.1. 
 
 

Tabela I.1.3. Czy uważasz, że oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Białegostoku  
jest zadowalająca? (N = 453) 

Odpowiedzi Chłopcy Dziewczęta Ogółem 

 liczba w % liczba w % liczba w % 

Tak, bo jest duży wybór szkół 
ponadgimnazjalnych 143 61,1 166 75,8 309 68,2 

Tak, bo kształcą w wielu różnych 
zawodach 61 26,1 57 26,0 118 26,0 

Tak, bo uczą zawodu, który mnie 
interesuje 49 20,9 26 11,9 75 16,6 

Tak, bo jest wysoki poziom 
nauczania 25 10,7 32 14,6 57 12,6 

Tak, bo kształcą w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy 23 9,8 16 7,3 39 8,6 

Ogółem 234 x 219 x 453 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.1.1. 
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I.2. Doradztwo zawodowe w białostockich gimnazjach 

 
Tabela I.2.1. Czy znasz instytucje, które mogą Ci pomóc w poszukiwaniu pracy? (N = 483) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Tak 200 80,6 207 88,1 407 84,3 

Nie 48 19,4 28 11,9 76 15,7 

Ogółem 248 51,2 235 48,8 483 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
 
 

Tabela I.2.2. Gdybyś miał/a możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego,  
prawdopodobnie byłby to… (N = 485) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Wyszczególnienie 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Doradca w szkole 101 40,7 107 45,1 208 42,9 

Doradca w ośrodku poza szkołą 70 28,2 79 33,3 149 30,7 

Nie chcę korzystać 86 34,7 62 26,2 148 30,5 

Ogółem 248 x 237 x 485 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.2.1. 
 
 

Tabela I.2.3. Czy uczestniczyłeś/aś kiedykolwiek w zajęciach z doradztwa zawodowego? (N = 489) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Tak 114 45,4 139 58,4 253 51,7 

Nie 137 54,6 99 41,6 236 48,3 

Ogółem 251 100,0 238 100,0 489 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.2.1. 
 
 

Tabela I.2.4. Czy w Twojej szkole są prowadzone rozmowy/spotkania dotyczące wyboru zawodu?  
(N = 483) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Tak 168 67,7 187 79,6 355 73,5 

Nie 80 32,3 48 20,4 128 26,5 

Ogółem 248 100,0 235 100,0 483 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.2.1. 
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Tabela I.2.5. Czy Twoim zdaniem doradca zawodowy jest w stanie pomóc w wyborze zawodu?  
(N = 488) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Zdecydowanie tak 37 14,7 25 10,5 62 12,7 

Raczej tak 133 53,0 123 51,9 256 52,5 

Raczej nie 28 11,2 36 15,2 64 13,1 

Zdecydowanie nie 7 2,8 7 3,0 14 2,9 

Nie mam zdania 46 18,3 46 19,4 92 18,9 

Ogółem 251 100,0 237 100,0 488 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.2.1. 
 
 

Tabela I.2.6. Jeśli uczestniczyłeś/aś w zajęciach doradztwa zawodowego,  
czy pomogło Ci to w wyborze zawodu? (N = 381) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Tak 52 26,5 48 25,9 100 26,2 

Nie 144 73,5 137 74,1 281 73,8 

Ogółem 196 100,0 185 100,0 381 100,0 

Uwaga. Na pytanie to odpowiedzieli jedynie ci badani, którzy korzystali z usług doradcy zawodowego. Różnica w stosunku do 
danych tabeli I.2.3 wynika z braku jednoznacznej deklaracji. 
Źródło: Jak tabeli I.2.1. 
 
 
Tabela I.2.7. Z kim rozmawiałeś/aś lub konsultowałeś/aś swoją decyzję związaną z wyborem szkoły? 

(N = 491) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Rodzice/rodzina 195 78,0 209 86,7 404 82,3 

Koledzy/ koleżanki 148 59,2 174 72,2 322 65,6 

Doradca spoza szkoły 46 18,4 58 24,1 104 21,2 

Pedagog szkolny 19 7,6 21 8,7 40 8,1 

Wychowawca klasy 16 6,4 21 8,7 37 7,5 

Sam/a podjąłem/podjęłam decyzję 84 33,6 51 21,2 135 27,5 

Ogółem 250 x 241 x 491 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.2.1. 
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I.3. Wybory edukacyjne i zawodowe uczniów klas trzecich gimnazjów białostockich  

i ich determinanty 

 
Tabela I.3.1. Co zamierzasz robić po ukończeniu gimnazjum? (N = 492) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Chcę się dalej uczyć 206 82,4 201 83,1 407 82,7 

Chcę iść do pracy i jednocześnie 
dalej się uczyć 31 12,4 31 12,8 62 12,6 

Jeszcze nie wiem, czy wyłącznie 
się uczyć, czy jednocześnie uczyć 
się i pracować 2 0,8 3 1,2 5 1,0 

Chcę iść do pracy 4 1,6 1 0,4 5 1,0 

Jeszcze nie wiem 7 2,8 6 2,5 13 2,6 

Ogółem 250 100,0 242 100,0 492 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
 
 

Tabela I.3.2. Jeśli zamierzasz dalej się uczyć, to przede wszystkim bierzesz pod uwagę… (N = 482) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Liceum ogólnokształcące 108 44,3 183 76,9 291 60,4 

Technikum 119 48,8 40 16,8 159 33,0 

Zasadniczą szkołę zawodową 10 4,1 5 2,1 15 3,1 

Jeszcze nie wiem 7 2,9 10 4,2 17 3,5 

Ogółem 244 100,0 238 100,0 482 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.3. Jeżeli zamierzasz dalej się uczyć, to prawdopodobnie wybierzesz szkołę w… (N = 493) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Białystok 236 94,0 220 90,9 456 92,5 

Woj. podlaskie 9 3,6 9 3,7 18 3,7 

Inne województwo 4 1,6 8 3,3 12 2,4 

Jeszcze nie wiem 2 0,8 5 2,1 7 1,4 

Ogółem 251 100,0 242 100,0 493 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
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Tabela I.3.4. Co zadecydowało o wyborze szkoły? (N = 469) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Uważam, że jest to szkoła dla mnie 129 54,4 147 63,4 276 58,8 

Oferta kształcenia 101 42,6 145 62,5 246 52,5 

Przyjazna atmosfera w szkole 89 37,6 130 56,0 219 46,7 

Lokalizacja szkoły 96 40,5 110 47,4 206 43,9 

Wysoki poziom nauczania 89 37,6 113 48,7 202 43,1 

Chcę kontynuować naukę  
na studiach wyższych 72 30,4 108 46,6 180 38,4 

Koledzy/koleżanki 77 32,5 81 34,9 158 33,7 

Perspektywa znalezienia pracy 88 37,1 67 28,9 155 33,0 

Wyposażenie i baza lokalowa 
szkoły 82 34,6 49 21,1 131 27,9 

Bezpieczne warunki nauki 50 21,1 64 27,6 114 24,3 

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 35 14,8 53 22,8 88 18,8 

Osiągnięcia uczniów 42 17,7 42 18,1 84 17,9 

Wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna 34 14,3 46 19,8 80 17,1 

Ogółem 237 x 232 x 469 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.5. Czego oczekujesz od szkoły, którą wybrałeś – czynnik wyboru:  
„zdobycie solidnego wykształcenia ogólnego” (N = 484) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Ważność czynnika 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo ważny 124 50,4 156 65,5 280 57,9 

Raczej ważny 100 40,7 75 31,5 175 36,2 

Raczej nieważny 19 7,7 6 2,5 25 5,2 

Zupełnie nieważny 3 1,2 1 0,4 4 0,8 

Ogółem 246 100,0 238 100,0 484 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.6. Czego oczekujesz od szkoły, którą wybrałeś – czynnik wyboru:  
„zdobycie solidnego przygotowania do zawodu” (N = 478) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Ważność czynnika 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo ważny 151 61,9 125 53,4 276 57,7 

Raczej ważny 76 31,1 88 37,6 164 34,3 

Raczej nieważny 13 5,3 17 7,3 30 6,3 

Zupełnie nieważny 4 1,6 4 1,7 8 1,7 

Ogółem 244 100,0 234 100,0 478 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
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Tabela I.3.7. Czego oczekujesz od szkoły, którą wybrałeś – czynnik wyboru:  
„potwierdzenie trafności wyboru zawodu” (N = 473) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Wazność czynnika 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo ważny 120 49,6 117 50,6 237 50,1 

Raczej ważny 92 38,0 81 35,1 173 36,6 

Raczej nieważny 22 9,1 26 11,3 48 10,1 

Zupełnie nieważny 8 3,3 7 3,0 15 3,2 

Ogółem 242 100,0 231 100,0 473 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.8. Czego oczekujesz od szkoły, którą wybrałeś – czynnik wyboru:  
„pozyskanie umiejętności pracy w zespole” (N = 477) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Ważność czynnika 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo ważny 111 45,9 110 46,8 221 46,3 

Raczej ważny 94 38,8 99 42,1 193 40,5 

Raczej nieważny 32 13,2 25 10,6 57 11,9 

Zupełnie nieważny 5 2,1 1 0,4 6 1,3 

Ogółem 242 100,0 235 100,0 477 100,0 

Źródło. Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.9. Czego oczekujesz od szkoły, którą wybrałeś – czynnik wyboru:  
„pozyskanie umiejętności poszukiwania pracy” (N = 478) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Ważność czynnika 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo ważny 101 41,4 84 35,9 185 38,7 

Raczej ważny 104 42,6 120 51,3 224 46,9 

Raczej nieważny 34 13,9 27 11,5 61 12,8 

Zupełnie nieważny 5 2,0 3 1,3 8 1,7 

Ogółem 244 100,0 234 100,0 478 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.10. Czego oczekujesz od szkoły, którą wybrałeś – czynnik wyboru:  
„pozyskanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami” (N = 477) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Ważność czynnika 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo ważny 105 43,0 72 30,9 177 37,1 

Raczej ważny 94 38,5 110 47,2 204 42,8 

Raczej nieważny 32 13,1 40 17,2 72 15,1 

Zupełnie nieważny 13 5,3 11 4,7 24 5,0 

Ogółem 244 100,0 233 100,0 477 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
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Tabela I.3.11. Co zadecydowało o wyborze danego zawodu? (N = 198) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Jest zgodny z moimi 
zainteresowaniami 109 77,3 40 70,2 149 75,3 

Jest to zawód dobrze płatny 46 32,6 17 29,8 63 31,8 

Jest to zawód przyszłości 30 21,3 13 22,8 43 21,7 

W tym zawodzie jest łatwo o pracę 35 24,8 8 14,0 43 21,7 

Ogółem 141 x 57 x 198 x 

Uwaga. W podsumowaniu została wzięta pod uwagę ogólna liczba udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do odpowiedzi ważnych, 
tj. zostali uwzględnieni wyłącznie respondenci, którzy podali odpowiedzi na to pytanie, tzn. 198 osób. Można było udzielić więcej 
niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.12. Co wpłynęło na Twoją decyzję podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum? (N = 239) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Chęć usamodzielnienia się 84 63,2 84 79,2 168 70,3 

Względy finansowe 59 44,4 43 40,6 102 42,7 

Niechęć do nauki 29 21,8 7 6,6 36 15,1 

Względy rodzinne 20 15,0 7 6,6 27 11,3 

Ogółem 133 x 106 x 239 x 

Uwaga. Pytanie to było skierowane do respondentów deklarujących chęć podjęcia pracy po ukończeniu gimnazjum. Można było 
udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
 
 

Tabela I.3.13. Jeśli zamierzasz podjąć pracę lub podjąć pracę i jednocześnie kontynuować naukę,  
to jaką pracę zamierzasz wykonywać? (N = 286) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Pracę umysłową w zakładzie pracy 70 42,4 68 56,2 138 48,3 

Pracę fizyczną w zakładzie pracy 83 50,3 45 37,2 128 44,8 

Pracę w firmie rodzinnej 22 13,3 13 10,7 35 12,2 

Pracę w gospodarstwie rolnym 4 2,4 6 5,0 10 3,5 

Ogółem 165 x 121 x 286 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. Pod uwagę wzięto jedynie osoby deklarujące chęć podjęcia pracy. 
Źródło: Jak tabeli I.3.1. 
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I.4. Białostocki rynek pracy w opinii uczniów klas trzecich gimnazjum 

 
Tabela I.4.1. Czy szukasz informacji o rynku pracy w Białymstoku, a jeśli tak, to czego one dotyczą?  

(N = 458) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Informacji, w jakich zawodach 
łatwo znaleźć pracę 56 23,8 52 23,3 108 23,6 

Informacji o zawodach, jakich 
pracodawcy będą poszukiwali  
za kilka lat 52 22,1 41 18,4 93 20,3 

Przeglądam ogłoszenia o pracy 31 13,2 23 10,3 54 11,8 

Informacji na temat instytucji 
pomagających znaleźć pracę 10 4,3 14 6,3 24 5,2 

Informacji, w jakich zawodach 
trudno znaleźć pracę 11 4,7 12 5,4 23 5,0 

Nie, nie szukam informacji  
o rynku pracy 132 56,2 135 60,5 267 58,3 

Ogółem 235 x 223 x 458 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
 
 

Tabela I.4.2. W jaki sposób Twoim zdaniem najlepiej szukać pracy? (N = 471) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Przez przeglądanie ogłoszeń  
w Internecie 160 68,0 157 66,7 317 67,3 

Przez przeglądanie ogłoszeń  
w prasie 134 55,8 144 62,3 278 59,0 

Przez znajomych/rodzinę 123 51,3 142 61,5 265 56,3 

Przez rozsyłanie CV do wielu firm 71 29,6 109 47,2 180 38,2 

Za pośrednictwem urzędu pracy 65 27,1 88 38,1 153 32,5 

Przez kontakt z pracodawcą 54 22,5 59 25,5 113 24,0 

Za pośrednictwem prywatnych 
agencji zatrudnienia 20 8,3 33 14,3 53 11,3 

Ogółem 240 x 231 x 471 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.4.1. 
 
 

Tabela I.4.3. Czy Twoim zdaniem w Białymstoku pracę można znaleźć… (N = 491) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Bardzo łatwo 8 3,2 2 0,8 10 2,0 

Łatwo 35 13,9 17 7,1 52 10,6 

Ani łatwo, ani trudno 112 44,6 99 41,3 211 43,0 

Trudno 36 14,3 37 15,4 73 14,9 

Bardzo trudno 11 4,4 9 3,8 20 4,1 

Nie mam zdania 49 19,5 76 31,7 125 25,5 

Ogółem 251 100,0 240 100,0 491 100,0 

Źródło: Jak tabeli I.4.1. 
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Tabela I.4.4. Czym trzeba się według Ciebie charakteryzować,  
aby zdobyć dobrą pracę po ukończeniu szkoły? (N = 480) 

Chłopcy Dziewczęta Ogółem Odpowiedzi 

liczba w % liczba w % liczba w % 

Dobrym wykształceniem ogólnym 156 63,9 197 83,5 353 73,5 

Znajomością języków obcych 136 55,7 183 77,5 319 66,5 

Znajomością obsługi komputera 137 56,1 130 55,1 267 55,6 

Konkretnymi umiejętnościami 
zawodowymi 

133 54,5 125 53,0 258 53,8 

Umiejętnością pracy w zespole 100 41,0 112 47,5 212 44,2 

Ogółem 244 x 236 x 480 x 

Uwaga. Można było udzielić więcej niż jednej odpowiedzi. 
Źródło: Jak tabeli I.4.1. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Drodzy Gimnazjaliści 
 

Zwracamy się do Was z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza ankiety zawierającego 
pytania dotyczące Waszych planów edukacyjnych oraz zawodowych. 

Prosimy o rzetelne i prawdziwe informacje. Gwarantujemy pełną aminowość. 

 
1. Czy docierają do Ciebie informacje  
o możliwościach podjęcia w Białymstoku 
dalszej nauki po ukończeniu gimnazjum? 

� tak 
� nie [przejdź do pytania 3] 

2. Skąd pozyskujesz informacje  
o możliwościach edukacyjnych  
w Białymstoku? 

� spotkania w szkołach 
� Internet 
� prasa 
� koledzy/koleżanki 
� rodzina 
� inne – jakie? ............................................................................................  

.................................................................................................................  

3. Jakie informacje z zakresu edukacji 
najbardziej Ciebie interesują? 

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

4. Co zamierzasz robić po ukończeniu 
gimnazjum? 

� chcę się dalej uczyć 
� chcę iść do pracy i jednocześnie dalej się uczyć 
� chcę iść do pracy 
� jeszcze nie wiem 

5. Jeżeli zamierzasz dalej się uczyć,  
to prawdopodobnie wybierzesz szkołę w 

� Białymstoku 
� woj. podlaskim 
� innym województwie 

6. Jeżeli zamierzasz dalej się uczyć,  
to przede wszystkim bierzesz pod uwagę 

� liceum ogólnokształcące [przejdź do pytania 9] 
� technikum 
� zasadniczą szkołę zawodową 

7. Jeżeli wybierasz technikum lub zasadniczą 
szkołę zawodową, to jakiego zawodu 
chcesz się uczyć? 

� jeszcze nie wiem 
� wybieram zawód – proszę wpisać, jaki 

 .................................................................................................................  

8. Co zadecydowało o wyborze tego zawodu? � jest zgodny z moimi zainteresowaniami 
� w tym zawodzie jest łatwo o pracę 
� jest to zawód przyszłości 
� jest to zawód dobrze płatny 
� inne powody – jakie? ...............................................................................  

9. Podaj nazwę szkoły, którą wybrałeś/aś  .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 
 

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy” 
Projekt realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Rozwoju  Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 
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10. Co zadecydowało o wyborze tej szkoły? � oferta kształcenia 
� wysoki poziom nauczania 
� wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
� wyposażenie i baza lokalowa szkoły 
� osiągnięcia uczniów 
� bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 
� przyjazna atmosfera w szkole 
� bezpieczne warunki nauki 
� lokalizacja szkoły 
� koledzy/koleżanki 
� perspektywa znalezienia pracy 
� chcę kontynuować naukę na studiach wyższych 
� uważam, że jest to szkoła dla mnie 

11. Z kim rozmawiałeś/aś lub konsultowałeś/aś 
swoją decyzję związaną z wyborem szkoły? 

� z rodzicami/rodziną 
� z kolegami/koleżankami 
� z wychowawcą klasy 
� z pedagogiem szkolnym 
� z doradcą spoza szkoły 
� sam/a podjąłem/podjęłam decyzję 

12. Czy uważasz, że oferta edukacyjna 
szkół ponadgimnazjalnych Białegostoku 
jest zadowalająca? 

� tak, bo jest duży wybór szkół ponadgimnazjalnych 
� tak, bo kształcą w wielu różnych zawodach 
� tak, bo uczą zawodu, który mnie interesuje 
� tak, bo jest wysoki poziom nauczania 
� tak, bo kształcą w zawodach poszukiwanych na rynku pracy 
� nie – dlaczego? ........................................................................................  

13. Jakich przedmiotów najchętniej  
uczysz się w szkole i dlaczego? 

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

14. Jeśli zamierzasz podjąć pracę  
lub podjąć pracę i jednocześnie 
kontynuować naukę, to jaką pracę 
zamierzasz wykonywać? 

� pracę fizyczną w zakładzie pracy 
� pracę umysłową w zakładzie pracy 
� pracę w gospodarstwie rolnym 
� pracę w firmie rodzinnej 
� inną – jaką? .............................................................................................  

15. Co wpłynęło na Twoją decyzję podjęcia 
pracy po gimnazjum? 

� względy finansowe 
� względy rodzinne 
� chęć usamodzielnienia się 
� niechęć do nauki 
� inne – jakie? ............................................................................................  

16. Czy w Twojej szkole są prowadzone 
rozmowy/spotkania dotyczące wyboru 
zawodu? 

� tak 
� nie 

17. Gdybyś miał/a możliwość skorzystania  
z pomocy doradcy zawodowego, 
prawdopodobnie byłby to 

� doradca w szkole 
� doradca w ośrodku poza szkołą 

18. Czy Twoim zdaniem doradca 
zawodowy jest w stanie pomóc  
w wyborze zawodu? 

� zdecydowanie tak 
� raczej tak 
� raczej nie 
� zdecydowanie nie 
� nie mam zdania 

19. Czy uczestniczyłeś/aś kiedykolwiek  
w zajęciach doradztwa zawodowego? 

� tak 
� nie 

20. Jeśli tak, to czy zajęcia te pomogły Ci  
w wyborze zawodu? 

� tak 
� nie 
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21. Czy szukasz informacji o rynku pracy 
w Białymstoku? Jeśli tak, to czego one 
dotyczą? 

� informacji, w jakich zawodach łatwo znaleźć pracę 
� informacji, w jakich zawodach trudno znaleźć pracę 
� informacji o zawodach, jakich pracodawcy będą poszukiwali za kilka lat 
� informacji na temat instytucji pomagających znaleźć pracę 
� przeglądam ogłoszenia o pracy 
� inne – jakie? ............................................................................................  
� nie, nie szukam informacji o rynku pracy 

22. Czy Twoim zdaniem w Białymstoku 
pracę można znaleźć 

� bardzo łatwo 
� łatwo 
� ani łatwo, ani trudno 
� trudno 
� bardzo trudno 
� nie mam zdania 

23. W jaki sposób Twoim zdaniem najlepiej 
szukać pracy? 

� przez przeglądanie ogłoszeń w prasie 
� przez przeglądanie ogłoszeń w Internecie 
� za pośrednictwem urzędu pracy 
� przez znajomych/rodzinę 
� przez kontakt z pracodawcą 
� przez rozsyłanie CV do wielu firm 
� za pośrednictwem prywatnych agencji zatrudnienia 
� w inny sposób – jaki? ..............................................................................  

24. Czy znasz instytucje, które mogą Ci 
pomóc w poszukiwaniu pracy? 

� nie 
� tak – wymień je ....................................................................................... ��

25. Czym trzeba się według Ciebie 
charakteryzować, aby zdobyć dobrą  
pracę po ukończeniu szkoły? 

� dobrym wykształceniem ogólnym 
� znajomością języków obcych 
� znajomością obsługi komputera 
� konkretnymi umiejętnościami zawodowymi 
� umiejętnością pracy w zespole 
� innymi umiejętnościami – jakimi? .......................................................... ��

26. Czego oczekujesz od szkoły, którą 
wybrałeś? 
Odczytaj podane obok stwierdzenia i zaznacz,  
w jakim stopniu są one dla Ciebie ważne, 
wstawiając „x” w odpowiednim miejscu 

 

 bardzo 

ważne 

raczej 

ważne 

raczej 

nieważne 

zdecydo-

wanie 

nieważne 

solidnego wykształcenia ogólnego     

solidnego przygotowania do zawodu     

pozyskania umiejętności poszukiwania 

pracy 

    

pozyskania bezpośrednich kontaktów  

z potencjalnymi pracodawcami 

    

pozyskania umiejętności pracy  

w zespole 

    

potwierdzenia trafności wyboru 

zawodu 

    

inne – jakie? 

............................................................... 

    

 

Pytania metryczkowe 

Płeć 
� męska 
� żeńska 

Miejsce zamieszkania 
� Białystok 
� inna miejscowość – jaka? ........................................................................ �

 

Dziękujemy za udział w ankiecie 

 


