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WSTĘP 

System edukacyjny już od najmłodszych lat musi nie tylko przekazywad uczniom konieczne 

wiadomości, ale przede wszystkim przyzwyczajad ich do ciągłego zdobywania wiedzy w drodze 

samodzielnych poszukiwao i jej wykorzystywania oraz uczyd tych umiejętności1. Jakże często 

podejmowane są dzisiaj dyskusje nad niewydolnością polskiego sytemu edukacji w tym kształcenia 

zawodowego. Przywrócenie rangi i jakości edukacji zawodowej jest jednym z celów Strategii 

Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Czy jest to jednak możliwe? Trudno dziś jednoznacznie 

odpowiedzied na to pytanie m.in. z uwagi na fakt, iż zwrot inwestycji poniesionych na edukację 

z reguły odroczony jest w czasie kilka lat. 

W ostatnich kilkunastu latach możemy obserwowad stopniowe pogarszanie się pozycji szkół 

zawodowych. Cieszą się dużo mniejszą popularnością, niż inne typy szkół. Ich rola jest 

marginalizowana, a one same często są likwidowane. Już dziś wiadomo, że pomysł 

w przekształcaniem szkół zawodowych w licea profilowane nie był „trafionym pomysłem”. Ich 

słabości widad już na poziomie rekrutacji: naukę w szkole zawodowej wybierają przede wszystkim 

uczniowie, którzy mają problemy z nauką. Miejsca w liceach ogólnokształcących są przeznaczone 

dla najlepszych. Na trudną sytuację szkół zawodowych wpływają też inne czynniki. Takim 

placówkom brakuje odpowiedniej bazy lokalowej i dydaktycznej. Uczniowie niejednokrotnie 

zamiast nowatorskich rozwiązao w zakresie nauczanego przedmiotu poznają przestarzałe 

technologie, których zastosowanie jest coraz rzadsze, a czasem nawet nie występuje na rynku. 

Powszechnie panuje pogląd, iż jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wskazując jednocześnie, że absolwenci studiów 

zawodowych wybierają lepiej płatną i mniej uciążliwą pracę, niż zajęcie nauczyciela. Niestety jest 

to pogląd pojawiający się w mediach i co gorsza w licznych raportach, jednak z rzeczywistością 

szkolną nie ma zbyt wiele wspólnego. Sztywne wytyczne związane zatrudnianiem na stanowisku 

nauczyciela ograniczają możliwości zatrudniania wielu specjalistów, a z drugiej strony wiązałby się 

to z koniecznością zwolnieo czynnych zawodowo nauczycieli z wieloletnim stażem pracy, niestety 

w większości teoretyków, aby w ich miejsce zatrudnid praktyków zawodowych. Problem jest 

bardzo złożony i wymaga rozwiązao systemowych. Trwające dziś prace na poziomie ministerstwa 

związane z opracowaniem systemu zarządzania jakością szkolnictwa zawodowego w Polsce byd 

może przybliżą nas do rozwiązania tego jakże skomplikowanego, a z drugiej strony jakże ważnego 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 

Błędne postrzeganie szkolnictwa zawodowego doprowadziło do deprecjacji społecznej tej 

formy kształcenia. Masowe kształcenie polskiej młodzieży w liceach ogólnokształcących przełożyło 

się na niekorzystne zmiany w strukturze wykształcenia obywateli polskich. Pomimo, iż w ostatnich 

latach zanotowany został znaczący wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem, to często są to 

                                                        

1 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Boni M. *red. nauk.+, Zespół Doradców Strategicznych 

Premiera RP, Warszawa 2009, s. 113. 
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osoby nieposiadające zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji oczekiwanych na rynku pracy2. 

Podobnie jest w przypadku absolwentów znacznej części zasadniczych szkół zawodowych 

i techników. Wszelkie formy kształcenia na każdym poziomie edukacji finansowane ze środków 

publicznych powinny byd skrupulatnie analizowane m.in. pod kątem efektywności usługi 

edukacyjnej w odniesieniu do absorpcji przez rynek pracy absolwentów tychże placówek. Należy 

bezzwłocznie podjąd działania w zakresie wypracowania systemowych mechanizmów 

pozwalających na ocenę ekonomicznej efektywności kształcenia na każdym poziomie edukacji. 

Podaż kwalifikacji zawodowych gwarantowana przez paostwo wyraźnie rozmijających się 

z potrzebami rynkowymi to nieuzasadniony wydatek wszystkich podatników. Rozdźwięk pomiędzy 

oczekiwaniami rynku pracy, a kwalifikacjami z założenia pozostającymi w ścisłej korelacji 

z kompetencjami zawodowymi młodzieży przekłada się na szereg problemów społeczno-

ekonomicznych z którymi borykają się indywidualnie obywatele, jak i cały system gospodarczy 

kraju. Bieżący monitoring zasadności wydatkowania środków publicznych jest w tym przypadku 

niezbędny. Z uwagi na wyraźne zróżnicowanie regionalne kraju wszelkie analizy wykonywane 

w tym zakresie należy prowadzid na poziomie jak najwyższego stopnia uszczegółowienia. 

Zmasowane kształcenie kształcenia 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 zmierzyd się 

z realiami bezwzględnego rynku pracy. Rozczarowanie i frustracja, to niestety, ale często 

nieodłączne elementy towarzyszące radości z ukooczenia kolejnego etapu kształcenia. Nie każdy 

młody człowiek jest w stanie zrozumied dlaczego zupełnie bezsensownie uczył się kilka lat zawodu, 

w którym i tak nie może pracowad. Pojawiają się pytania: Dlaczego ktoś mi na to pozwolił? I co 

powinienem/am teraz zrobid? Uczyd się kolejnego zawodu? Jeżeli tak, to jakiego? A może 

powinienem/am pójśd na studia, tak aby decyzja o podjęciu pracy zawodowej została odroczona? 

Może wówczas się coś zmieni? 

Szkoły zawodowe na współczesnym rynku edukacyjnym mają bardzo niewielkie znaczenie. 

Wpływa na to przede wszystkim to, że uczniowie przy swoich wyborach edukacyjnych kierują się 

popularnością danego kierunku, a także swoimi zainteresowaniami, które zazwyczaj na etapie 

kształcenia związanym z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej są niesprecyzowane. Niestety 

pomimo zintensyfikowania prac w kierunku zmiany niekorzystnego wizerunku kształcenia 

zawodowego przepaśd między szkołami zawodowymi, a ogólnokształcącymi sukcesywnie się 

powiększa. Na tle dużego niżu demograficznego i widma bezrobocia nauczycieli uczeo przestaje 

byd petentem, który walczy o miejsce w dobrej szkole. Jest klientem – który wymaga, ocenia 

i podejmuje decyzję. To szkoły muszą się dopasowad do jego potrzeb i rywalizowad o to, 

żeby wybrał zaproponowaną przez nie ofertę. Opinie i preferencje młodych stają się też 

narzędziami w rękach jednostek administrujących szkoły. Samorządy, decydując, jakie typy szkół 

(zawodowe czy ogólnokształcące) mają byd rozwijane, kierują się często opiniami uczniów 

                                                        

2 Konferencja „Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 10 

kwietnia 2008. 
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i oczywiście kosztami szkół. Oba te czynniki sprzyjają zamykaniu szkół zawodowych i zastępowania 

ich taoszymi oraz bardziej popularnymi szkołami ogólnokształcącymi.3 I tu właśnie pojawia się 

problem systemowy związany z decyzjami podejmowanymi przez organy prowadzące szkoły, gdzie 

nie patrzy się perspektywicznie, a wyłącznie przez pryzmat bieżących wydatków. 

Mimo sytuacji niepokojącej z punktu widzenia rynku pracy – szkoły ogólnokształcące 

generują dużą liczbę bezrobotnych, którzy nie posiadają konkretnych umiejętności praktycznych, 

ale także z punktu widzenia gospodarki – brakuje wykwalifikowanych robotników z różnych 

dziedzin. I tu jednak pojawia się kolejny paradoks. Otóż informacje o deficycie takich pracowników, 

jak specjaliści z zakresu mechaniki i budowy maszyn pojawiające się w mediach ogólnopolskich 

zupełnie nie mają przełożenia na regionalny – lubelski rynek pracy. Wewnętrzne zróżnicowanie 

kraju, szczególnie widoczne w obszarze gospodarki nie daje możliwości wykorzystywania danych 

krajowych na poziomie regionalnym. To samo ma miejsce w odniesieniu do braku spójności na 

poziomie regionalnym i lokalnym. Tu jednak problem tkwi w niemocy polskiej statystyki publicznej, 

która nie została dostosowana do poziomu umożliwiającego przeprowadzania szczegółowej 

analizy na każdym poziomie podziału terytorialnego. 

Jest jednak nadzieja, że szkoły zawodowe odzyskają dawne pozytywne znaczenie, a zdobyte 

w nich umiejętności zaowocują na rynku pracy. Potencjałem wszystkich szkół, a zatem i szkół 

zawodowych są ich uczniowie. Stanowią oni dużą grupę młodych ludzi, którzy są gotowi szukad 

pracy w wyuczonym zawodzie. Szczególnie ważne jest poznanie ich potrzeb, oczekiwao 

i preferencji związanych z edukacją, a także opracowanie wskazówek dotyczących procesu 

kształcenia i formy wsparcia adresowanej do uczniów. 

Niniejszy raport został opracowany w ramach badania realizowanego przez Stowarzyszenie 

Aktywności Społecznej „Triada” w ramach projektu „Nowy wizerunek szkół zawodowych w 

Lublinie i Chełmie – większe szanse na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólnym celem badania było poznanie opinii i 

oczekiwao uczniów szkół zawodowych dotyczących ich obecnej edukacji i planów po zakooczeniu 

nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Najistotniejszym celem badania było poznanie przyczyn wyboru 

nauki zawodu i związanych z nimi celów. Badanie umożliwiło również określenie najistotniejszych 

zdaniem uczniów szkół zawodowych treści edukacyjnych i sposobu przekazywania wiedzy ściśle 

związanej z wybranym zawodem. Młodzież odpowiadała na pytania dotyczące ich planów 

zawodowych i dalszej nauki. Powyższe badanie ankietowe okazało się szczególnie przydatne przy 

okazji diagnozowania wiedzy uczniów na temat lokalnych, regionalnych i zagranicznych rynków 

pracy. Wiele uwagi poświęcono również kwestii doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

Któż inny, jak nie środowisko szkolne przy ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym 

powinno kreowad właściwe wybory edukacyjne młodzieży. Jednak, aby ich wskazówki były 

                                                        

3 http://www.isp.org.pl/files/6987754790638137001134733998.pdf 
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skuteczne powinny mied solidne umocowanie pragmatyczne. To z kolei wymaga zbudowania 

złożonego mechanizmu przewidywania w zakresie 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 ułomnośd procesu kształcenia, u podłoża którego leżą wrodzone cechy absolwentów, 

zasadniczo odbiegające od nabywanych kwalifikacji zawodowych, a tym samym ograniczające ich 

kompetencje zawodowe. Przerzucanie odpowiedzialności za niepowodzenia zawodowe na 

wrodzone predyspozycje ludzkie jest słuszne, ale tylko w części. W polskim systemie edukacyjnym 

młody człowiek planując swój rozwój, a w konsekwencji drogę zawodową często pozostawiony jest 

„sam sobie”. Większośd młodych ludzie nie potrafi racjonalnie oceniad swoich możliwości 

rozwojowych, predyspozycji zawodowych, jak również nie potrafi identyfikowad swoich 

zainteresowao. Bezradnośd 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 dostępnośd w tym zakresie 

to warunek konieczny, chod nie dostateczny osiągnięcia efektu synergii w zakresie: kształcenie 

zawodowe – zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Zgodnośd 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 zarówno dla ich osiągnięd 

szkolnych, jak i rynkowych.4 W tym kontekście do refleksji skłania wyraźna dekompozycja luki 

zatrudnieniowej między Polską a UE15. Ujawnia ona, że głównym źródłem niepełnego 

wykorzystania zasobu pracy w Polsce, a tym samym mniejszego poziomu produkcji, jest niezwykle 

niska aktywnośd 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 paostw rozwiniętych. Polacy, krócej pracując, mają mniejszą 

motywację do podnoszenia kwalifikacji, a jednocześnie tracą sposobnośd do nauki przez praktykę – 

sposobu kształcenia, który obok edukacji formalnej ma kluczowe znaczenie dla akumulacji kapitału 

ludzkiego w gospodarce. Wcześniejsze rozpoczynanie pracy 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 

                                                        

4 Kochanowski J., Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych - analiza problemów *w:+ Wyniki badao 

przeprowadzonych w ramach projektu „Zewnętrzny egzamin zawodowy, Analiza, diagnoza oraz 

perspektywy zmian”, Centrum Badao Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 2008, s. 15. 
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takie nie zostaną bezzwłocznie podjęte, w przyszłości może stad się to dla Polski poważną barierą 

rozwojową, co spotkało w ostatnich dekadach m. in. Hiszpanię i Portugalię.5 

Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich 

uczęszczających do techników i szkół zawodowych na terenie miasta Chełm i Lublin. 

Badaniem, realizowanym od czerwca 2009 roku objęto próbę 400 uczniów, z której uzyskano 398 

efektywnych kwestionariuszy ankiety. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety 

zawierający 43 pytania merytoryczne oraz 10 pytao metryczkowych. Wśród ankietowanych 

przeważali mężczyźni6. Stanowili oni 69,59%, co jest w pełni zgodne z udziałem chłopców i 

dziewcząt kształcących się w szkołach zawodowych. Zdecydowaną większośd, bo 95,72% stanowili 

uczniowie technikum7. Tu niestety wskaźnik jest znacznie wyższy od wskaźnika dla województwa 

lubelskiego, co wynikało między innymi z warunków organizacyjnych prowadzonego badania 

ankietowego – badanie realizowane było w szkołach podczas zajęd edukacyjnych8. 

W badaniu uczestniczyli uczniowie kształcący się w różnych typach zawodów. Z zebranych 

danych wynika, że na pytania zawarte w ankiecie odpowiadała przede wszystkim młodzież ucząca 

się w klasach o profilu mechanik samochodowy (24,37%), technik żywienia (11%), mechatronik 

(9%) i fryzjer (8,79%). Najmniej ankiet uzyskano od uczniów przygotowujących się do zawodu 

kosmetyczki (0,75%), technika obsługi turystycznej (0,5%). 

                                                        

5 Raport Polska, op. cit., s. 115. 

6 W szkołach zawodowych znacznie częściej naukę podejmują chłopcy, niż dziewczęta. W technikach wśród 

ogólnej populacji uczniów dziewczęta stanowią niespełna 32% uczniów, z kolei w zasadniczych szkołach 

zawodowych już niespełna 24%. Biorąc pod uwagę udział dziewcząt kształcących się w ogóle szkół 

zawodowych wskaźnik ten plasuje się na poziomie niespełna 30% *obliczenia własne na podstawie danych 

Systemu Informacji Oświatowej, 17.03.2010 r.+. 
7 W ogóle szkół zawodowych zasadnicze szkoły zawodowe są dziś rzadkością. Na trzech uczniów/uczennic 

kształcących się w szkole zawodowej zaledwie co trzecia osoba uczęszcza do zasadniczej szkoły zawodowej  

*obliczenia własne na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, 17.03.2010 r.+. 

8 Zajęcia edukacyjne w szkole w technikach realizowane są na ogół przez cztery dni, natomiast w 

zasadniczych szkołach zawodowych przez 3 dni. 
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CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 

Wśród uczniów lubelskich szkół zawodowych biorących udział w badaniu ankietowym 

przeważali mieszkaocy miast, co było zbliżone do rzeczywistej struktury młodzieży kształcącej się 

w szkołach zawodowych pod względem miejsca zamieszkania. Mieszkaocy obszarów wiejskich 

stanowią wśród uczniów szkół zawodowych niespełna 30% badanej populacji. 

 

Wykres 1. Miejsce zamieszkania ankietowanych uczniów szkół zawodowych. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Wśród uczestników badania przeważali mieszkaocy miast – przede wszystkim Chełma 

i Lublina9. Dużą grupę stanowili mieszkaocy ościennych gmin obu miast. Z uzyskanych w ramach 

badania danych wynika, że młodzież najczęściej decydowała się na naukę w placówkach, które 

znajdowały się blisko ich miejsca zamieszkania. 

Badaniem ankietowym objęto przede wszystkim uczniów technikum (94,97%). Wśród 

badanych najwięcej, bo 24,55% stanowili uczniowie uczący się zawodu mechanika 

samochodowego. Kolejne, a zarazem najliczniejsze podgrupy młodzieży objęte badaniem z 

podziałem na kierunek kształcenia, to technik żywienia (11,13%), mechatronik (9,11%) i fryzjer 

(7,84%). Spośród ankietowanych najmniej było uczniów kształcących się w zawodzie 

elektrotechnika (0,25%), kosmetyczki i grafika komputerowego (oba po 0,75%). 

 

 

 

 

                                                        

9 Badanie obejmowało wyłącznie miasto Chełm i Lublin. 
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Wykres 2. Zawody, w których uczą się badani uczniowie szkół zawodowych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wśród ankietowanych przeważali uczniowie klas czwartych (33,51%) i pierwszych (29,70%). 

Z punktu widzenia prowadzących badanie to bardzo istotna informacja, ponieważ taka struktura 

doboru próby badawczej pozwoliła zweryfikowad i porównad opinie i oczekiwania uczniów na 

początku i koocu ich drogi edukacyjnej. 

 

Wykres 3. Klasy, w których uczą się ankietowani 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Większośd ankietowanych (25,26%) stanowiły osoby w wieku 19 lat (ponad 25%). Trochę 

mniejszą grupę reprezentowała młodzież mająca 18 lat i 17 lat (niespełna 22%). Najstarszą osobą 

wśród ankietowanych była osoba w wieku 23 lat. Tak duża rozpiętośd skali wiekowej uczestników 

badania pozwoliła na uzyskanie różnorodnych i obiektywnych wyników. Tak duża rozpiętośd wieku 

wskazuje również na specyfikę kształcenia w szkołach zawodowych charakteryzujących się 

znacznie mniejszą płynnością niż w liceach ogólnokształcących. To właśnie nauka w szkołach 

zawodowych jest znacznie trudniejsza, ponieważ obok obowiązkowego bloku przedmiotów 

ogólnokształcących młodzież uczy się równolegle przedmiotów zawodowych. 

 

Wykres 4. Wiek ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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ROZDZIAŁ 1.  DETERMINANTY WYBORÓW  EDUKACYJNYCH UCZNIÓW  SZKÓŁ ZAWODOWYCH  

Ogólnopolskie badania CBOS wskazują, iż od dziesięciu lat na czele listy najważniejszych 

celów życiowych młodzieży utrzymuje sie triada wartości: udane życie rodzinne, ciekawa praca 

zgodna z zainteresowaniami oraz miłośd i przyjaźo10. Poziom wysokiego uogólnienia powyższych 

wskazao oraz brak ich jednoznacznej interpretacji wynika wprost z ich miękkiego, a zatem 

subiektywnego charakteru. Jednak przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, to nie plany życiowe, 

czy też plany zawodowe wiodą prym, ale najbliższe otoczenie i powierzchowne obserwacje 

rzeczywistości oraz informacje zamieszczane w mediach determinują wybór przyszłej drogi 

życiowej wielu młodych ludzi. Działa tu także rachunek sympatii, wyobrażeo siebie w danym 

zawodzie i doświadczeo najbliższych, a nie racjonalny rachunek przyszłych poniesionych kosztów11. 

Obraz wyłaniający się z badao ogólnopolskich pokrywa się z badaniami zrealizowanymi w miastach 

Chełm i Lublin. 

Kształcenie będące efektem splotu wielopłaszczyznowych uwarunkowao społeczno-

ekonomicznych coraz częściej warunkowane jest przede wszystkim płaszczyzną ekonomiczną. 

Uwarunkowania te mają związek z kosztami i korzyściami płynącymi z wykształcenia oraz 

z barierami, które muszą byd pokonane, aby podjęte decyzje mogły zostad zrealizowane. Korzyści 

kształtowane są głównie przez „dostępny” rynek pracy i prawdopodobieostwo wzrostu dochodów 

z pracy w wyniku podniesienia poziomu wykształcenia. Koszty kształcenia oraz bariery w jego 

zdobywaniu rodzą się przede wszystkim wskutek zróżnicowania cech 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 szereg 

innych czynników różnicujących edukację, niestety niemożliwych do identyfikacji przez młodzież 

bez systemowego wsparcia instytucjonalnego. Na rynku usług edukacyjnych występuje wyraźna 

asymetria informacji dotycząca m.in. oceny jakości usług edukacyjnych. Dotychczas nie 

wypracowano skutecznego mechanizmu oceny efektywności kształcenia, sposobu jego 

monitorowania oraz informowania o nim w sposób rzetelny – oddający jego rzeczywisty obraz, a 

nie teoretyczny wyłaniający się z „suchych” statystyk. Podobnie, nieprzejrzystośd rynku pracy 

utrudnia ocenę przydatności konkretnego wykształcenia do uzyskania atrakcyjnej dochodowo 

                                                        

10 Kalka J., Plany, dążenia i aspiracje życiowe *w:+ Młodzież 2003, Opinie i Diagnozy nr 2, Warszawa 

2004, s. 10. 

11 Sołdra-Gwiżdż T., Gwiżdż O., Aspiracje zawodowe i edukacyjne, plany i dążenia życiowe 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, PIN – Instyt Śląski w Opolu, Opole 

2007, s. 151. 
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pracy. Zarówno korzyści, jak i koszty edukacji powinny byd ściśle i dodatnio skorelowane 

z indywidualnymi cechami młodych ludzi i ich najbliższego otoczenia12. 

Szkoła ponadgimnazjalna na przestrzeni ostatnich lat stała się pierwszym stopniem ścieżki 

zawodowej planowanej przez uczniów. Chociaż jej wybór nie przesądza o karierze zawodowej 

i naukowej młodych ludzi, to jednak dokonując go czynią pierwszy poważny krok w swoim życiu. 

W przypadku tej decyzji uczniowie kierują się zwykle swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. 

Nie bez znaczenia okazuje się również opinia na temat placówki edukacyjnej, a przede wszystkim 

poziomu jej nauczania, panującej tam atmosfery i stopnia wymagao. Przy wyborze szkoły 

ponadgimnazjalnej ciągle istotna okazuje się opinia rodziców i najbliższego otoczenia. 

Młodzież korzysta również z pomocy doradców zawodowych, którzy są w stanie określid 

predyspozycje do konkretnego typu kształcenia i wskazad uczniowi jego mocne i słabe strony. 

Taki rodzaj wsparcia ma szczególne znaczenie przy wyborze szkoły i może odegrad ogromny wpływ 

w kształtowaniu się pierwszych dorosłych decyzji. 

Na wybór konkretnej szkoły ponadgimnazjalnej bez wątpienia wpływają także czynniki 

ekonomiczne. Większośd uczniów pochodzących z rodzin, które borykają się z trudną sytuacją 

finansową wybiera szkoły blisko swojego miejsca zamieszkania, neutralizując w ten sposób koszty 

utrzymania. Młodzież, pragnąca szybko się usamodzielnid wybierając przyszłą szkołę kieruje się 

względami pragmatycznymi. Decyduje się raczej na szkołę, po której ukooczeniu, lub już w trakcie 

nauki będzie miała szansę na pracę. Dla takich osób mniej istotny może okazad się poziom 

nauczania, który dla innych uczniów będzie priorytetem. Młodzież decydująca się na naukę 

w liceum ogólnokształcącym sugeruje się przede wszystkim planowaną w przyszłości nauką 

w szkole wyższej. Młodzi ludzie oczekują, że w takiej placówce zostaną przygotowani do egzaminu 

maturalnego, co w konsekwencji umożliwi im dostanie się na wymarzone studia. Z kolei uczniowie 

szkół zawodowych kierują się raczej możliwością zdobycia konkretnego zawodu, z założenia 

umożliwiającego podjęcie pracy niezwłocznie po ukooczeniu szkoły. Jednocześnie wielu z nich 

zamierza systematycznie podwyższad swoje kwalifikacje. 

 

                                                        

12 Sztanderska U., Liwioski J., 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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1.1. PRZYCZYNY WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA  

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z kluczowych decyzji podejmowanych w życiu 

każdego człowieka. Wyniki badao pokazały, iż rzeczywiście wybór ten okazał się bardzo ważny dla 

ankietowanych uczniów. Dokonując niniejszego wyboru kierowali się wielorakimi kryteriami. 

Młodzież pytana o przyczyny decyzji o kształceniu się w szkole zawodowej najczęściej wskazywała 

na chęd zdobycia atrakcyjnego zawodu (ponad 40%), który w ich mniemaniu umożliwi uzyskanie 

pracy w przyszłości (prawie 39%). Przy wyborze szkoły szczególnie ważne okazały się dla młodzieży 

rekomendacje rodziców i kolegów. Niestety spora grupa badanych, bo prawie 17% stwierdziła, 

że ich wybór był przypadkowy. Największą liczbę uczniów, którzy udzielili takiej odpowiedzi 

stanowili kształcący się w zawodach: technik żywienia (3,26%), mechanik samochodowy (2,26%), 

fryzjer (1,75%), mechatronik (1,5%) i elektryk (1,5%). Oznacza to, że już dziś młodzież ta nie planuje 

związad swojej przyszłości zawodowej z obranym kierunkiem kształcenia. Z jednej strony uczniowie 

ci niechętnie uczą się, a z drugiej strony środki publiczne inwestowane dziś w młodego człowieka 

są inwestycją, która nigdy się nie zwróci. Tylko dla niespełna 4% osób istotna okazała byd się 

gwarancja wysokiego poziomu nauczania. Dla uczniów szkół zawodowych ma ona dużo mniejsze 

znaczenie, niż dla uczniów kształcących się w innych typach szkół. Ci pierwsi stawiają przede 

wszystkim na zdobycie umiejętności związanych z praktyczną stroną zawodu. 

 

Wykres 5. Determinanty wyboru szkoły zawodowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z powyższych informacji można wywnioskowad, że ciekawy, popularny zawód jest główną 

przyczyną decyzji o nauce w szkole zawodowej. Młodzi ludzie przy wyborze dalszej drogi 

edukacyjnej kierują się przede wszystkim względami pragmatycznymi. Decydują się na naukę 

w szkole, która da im konkretne kwalifikacje, a po jej ukooczeniu umożliwi pracę w dobrze płatnym 

zawodzie, który jest ceniony na rynku pracy. Za tymi wyborami stoją często rekomendacje 

rodziców i najbliższego otoczenia. 

  

40,20% 
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16,58% 
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zachęcili mnie do tego rodzice 
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1.2. DORADZTWO INNYCH OSÓB PRZY WYBORZE SZKOŁY ZAWODOWEJ 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, w odróżnieniu od wcześniejszych szczebli kształcenia coraz 

częściej staje się jedną z pierwszych decyzji, którą uczeo podejmuje sam. Może ona w znaczący 

sposób rzutowad na jego dalszą edukację i drogę zawodową. W związku z tym ankietowani zostali 

zapytani o to, czy przy wyborze nauki kierowali się poradami innych osób. Z pomocy członków 

najbliższego otoczenia korzystało ponad 43% ankietowanych dziewcząt. Prawie o 6 punktów 

procentowych mniej odpowiedziało, że przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej nie kierowały się 

poradami innych osób. Duża grupa ankietowanych, bo prawie 14% dziewcząt nie umiała 

jednoznacznie odpowiedzied na to pytanie. 

 

Wykres 6. Korzystanie z pomocy innych osób przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 
(dziewczęta) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W przypadku chłopców, struktura odpowiedzi na przedmiotowe pytanie była zbliżona. 

Niemal identyczny poziom wskazao ukształtował się w przypadku odpowiedzi twierdzącej 

wskazującej na pomoc innych osób przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej (ponad 45%). Nieco 

więcej jednak wskazao, bo prawie 45% dotyczyło kategorii odpowiedzi „nie”. Świadczy to 

niewątpliwie o tym, że chłopcy, w odróżnieniu od dziewcząt w większej mierze samodzielnie 

podejmowali decyzje związane z wyborem dalszej drogi edukacyjnej. 

 

Wykres 7. Korzystanie z pomocy innych osób przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 
(chłopcy) 
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Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę spektrum osób z którymi ankietowani konsultowali swoje decyzje dotyczące 

wyboru szkoły ponadgimnazjalnej okazało się, że swoje wybory edukacyjne ankietowani 

najczęściej konsultowali z rodzicami (30,40%). Na drugim miejscu uplasowały się wskazania na 

konsultacje z koleżankami i kolegami (24,37%), a także z innymi członkami rodziny i osobami 

z najbliższego otoczenia. 

Niestety wskazania na wsparcie ze strony doradcy zawodowego, czy też nauczyciela w 

ogólnej ilości wskazao były rzadkością. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej powinien wiązad się z 

umiejętnościami, wiedzą, a także predyspozycjami, to jednak ankietowani bardzo rzadko korzystali 

ze wsparcia osób, które w fachowy sposób mogłyby im doradzid kierunek dalszej edukacji. 

Zaledwie 5,77% ankietowanych skonsultowało swój wybór z doradcą zawodowym, a tylko 4,77% 

rozmawiało na ten temat z nauczycielem. To bardzo niekorzystne wskaźniki, które mogą mied 

przełożenie na stopieo satysfakcji związanej z wyborem szkoły. Skorzystanie z usług doradcy 

zawodowego już na etapie edukacji ponadgimnazjalnej pozwoliłoby uczniom ułożyd plan ścieżki 

zawodowej i wybrad zawód zgodny z ich predyspozycjami. Czyli to nie szkoła, a środowisko 

domowe i rówieśnicze w głównej mierze determinuje wybory edukacyjne młodzieży. 

 

Wykres 8. Osoby, z których pomocy przy wyborze szkoły ankietowani korzystali najczęściej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z zebranych danych ankietowych wynika, że młodzi ludzie wybierając szkołę 

ponadgimnazjalną kierowali się przede wszystkim rekomendacjami swoich rodziców.  

Można założyd, że czerpią przede wszystkim z doświadczeo swoich rodziców. Wybierają podobne 

kierunki kształcenia jak rodzice, bo wolą zdecydowad się na znany już wcześniej zawód, a nie 

szukad czegoś zupełnie nowego. Stąd taka popularnośd tradycyjnych kierunków kształcenia, po 

których jednak nie ma możliwości zdobycia zatrudnienia. Zestawienie wyborów edukacyjnych 

z danymi metryczkowymi wskazuje na wprawdzie niewielką, ale występującą zależnośd pomiędzy 

wykonywanym zawodem/wykształceniem co najmniej jednego rodzica, a kierunkiem kształcenia 

badanego ucznia. Szkoły zawodowe wybierają przede wszystkim dzieci osób legitymującym się 
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wykształceniem średnim, zawodowym i podstawowym. Rodzice najmniejszej grupy ankietowanej 

młodzieży mają wykształcenie wyższe. Można przez to wnioskowad, że osoby, które ukooczyły 

studia doradzają swoim dzieciom raczej naukę w liceum ogólnokształcącym, niż w innych typach 

szkół. Może się to wiązad z opinią, że liceum lepiej przygotowuje do nauki na wyższych uczelniach, 

a lepiej wykształceni rodzice chcieliby, żeby ich dzieci również ukooczyły studia. Decyzja o wyborze 

szkoły zawodowej wiąże się przede wszystkim z takimi korzyściami, jak możliwośd zdobycia 

konkretnego zawodu i pracy już po ukooczeniu szkoły średniej. Można wnioskowad, że wskazywali 

je również rodzice ankietowanych. 

Nie jest to jednak niczym odkrywczym ponieważ sam fakt, w jakiej rodzinie dziecko przychodzi na 

świat, ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju. Pozycja społeczna rodziców, wykształcenie, cele 

życiowe, aspiracje, tworzą szereg cech, które oddziałują na aspiracje dzieci. Wiadomo, że aspiracje 

edukacyjne i zawodowe dzieci są często zależne od środowiska rodzinnego. Jest to oddziaływanie 

wieloczynnikowe, przejawiające się m.in. w sferze materialnej czyli poprzez osiągnięty poziom: 

wykształcenia, stylu życia, dochodu, stwarza się pewien punkt odniesienia do aspiracji dziecka. 

Pozycja rodziców i poziom społeczny skłania do osiągnięcia wyższego, lub przynajmniej równego 

im miejsca. Im wyższa pozycja społeczna rodziny, tym częściej młodzież wybiera zawody o wyższej 

randze społecznej13. W teorii funkcjonuje koło „kulturowej reprodukcji” wykształcenia i silny 

konflikt międzywarstwowy, w którym szanse dzieci rodziców mniej wykształconych są 

ograniczone.14 Rodzice często dokonują w stosunku do dzieci projekcji własnych aspiracji, które 

w odpowiednim czasie, z pewnych względów nie mogły byd spełnione. 

                                                        

13 Krzeszowska B., Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu  uczniów do wyboru zawodu, 

WSiP, Warszawa 1989. 

14 Kwiecioski Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, WSiP, Warszawa 1980, s. 25. 
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1.3. ATUTY NAUKI W SZKOLE ŚREDNIEJ  W OPINII ANKIETOWANYCH 

Jedną z głównych przyczyn wyboru szkoły ponadgimnazjalnej są realne korzyści wynikające 

ze zdobycia konkretnego zawodu i szans na znalezienie pracy tuż po zakooczeniu edukacji. 

Ankietowani dostrzegają również inne atuty związane z nauką w takiej szkole. Zaliczają do nich 

przede wszystkim możliwośd nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, co stwarza im 

większe szanse na znalezienie zatrudnienia (25,12%). Jest to możliwe podczas organizowanych 

przez szkoły praktyk zawodowych. W podobnym stopniu liczy się dla nich profesjonalna kadra 

dydaktyczna (18,59%) i duża liczba godzin przeznaczona na praktyki zawodowe (18,84%). 

 

Wykres 9. Korzyści wynikające z nauki w szkole zawodowej. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Jednak największa liczba ankietowanych stwierdziła, że nie dostrzega żadnych atutów 

związanych z nauką w wybranej przez siebie szkole (ponad 31%). To może świadczyd o tym, 

że placówki w których kształcą się ankietowani nie odpowiadają im pod względem edukacyjnym 

z różnych przyczyn. Wpływ na to ma nieprzemyślana decyzja o wybranym kierunku kształcenia, ale 

również oferta edukacyjna szkoły, która nie przystaje do potrzeb obecnego rynku pracy, oraz brak 

zapoznania uczniów z korzyściami, które daje im nauka konkretnego zawodu. Niezależnie jednak 

od przyczyn wskazao na kategorię: „nie widzę żadnego atutu” tak duży odsetek uczniów na nią 

wskazujący oddaje niewątpliwie rzeczywisty – niekorzystny obraz ponadgimnazjalnego szkolnictwa 

zawodowego w Polsce. 

Uczniowie biorący udział w badaniu zostali poproszeni o opisanie zawodu, którego się 

obecnie uczą. Najczęściej określali go jako zawód „z przyszłością” (54%). Ankietowani najczęściej 

uważają go również za ciekawy (45,97%), poszukiwany na rynku pracy (31,15%) i dobrze płatny 

(28,39%). Ponad 16% uczniów wydaje się on specjalistyczny, a ponad 19% trudny. 
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Wykres 10. Opinia ankietowanych na temat zawodu w którym się uczą. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Niewielu ankietowanych opisując wybrany przez siebie zawód określiło go jako źle płatny, 

nieatrakcyjny, bez przyszłości, czy nieciekawy. Powyższe odpowiedzi wskazują na to, że uczniowie 

dostrzegają zawód, którego się uczą przede wszystkim przez pryzmat pozytywnych wartości. 

Są przekonani, że nauka w dłuższej perspektywie czasu im się opłaci, bowiem wybrany przez nich 

kierunek kształcenia ma ugruntowaną pozycję na rynku pracy i dobrze rokuje na przyszłośd. 

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych widad, że ważny jest dla nich również aspekt finansowy 

konkretnego zawodu. Z drugiej jednak strony pomimo przewagi pozytywnych wskazao należy 

zwrócid uwagę na ich poziom w odniesieniu do całej badanej populacji. Biorąc pod uwagę, iż na 

zawód z przyszłością wskazało 54% ankietowanych, to oznacza, że pozostałych 46% badanych nie 

widzi możliwości zaimplementowania wyuczonego zawodu w praktykę gospodarczą. 
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1.4. STOPIEO ZADOWOLENIA Z WYBRANEGO ZAWODU 

Z treści przeprowadzonych ankiet wynika, że uczniowie są w dużej mierze zadowoleni z nauki 

wybranego przez siebie zawodu. Podobny stopieo satysfakcji odczuwają zarówno dziewczęta jak 

i chłopcy. Jednak w przypadku porównania skali zadowolenia dla obu płci, bardziej pozytywne 

odczucia mają dziewczęta. Zadowolonych z nauki jest prawie 28% ankietowanych, a 

niezadowolonych niewiele ponad 6% dziewcząt. Konkretnego zdania na ten temat nie ma prawie 

17% dziewcząt. 

 

Wykres 11. Skala zadowolenia z wybranego zawodu (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku chłopców, zadowolonych z wybranego zawodu jest prawie 26% 

ankietowanych. Raczej zadowolonych jest prawie 52% ankietowanych. To o ponad 6 punktów 

procentowych więcej, niż w przypadku dziewcząt. W podobnym stopniu, jak w przypadku 

dziewcząt kształtuje się poziom niezadowolenia. Jednoznacznej opinii na ten temat nie ma ponad 

21% chłopców, co w porównaniu z populacją dziewcząt wskazuje na wyraźną przewagę. Biorąc 

pod uwagę ogół odpowiedzi zebranych w ramach prowadzonego badania, to z reguły dziewczęta 

charakteryzowały się wyższym wskaźnikiem niepewności w udzielanych odpowiedziach, niż 

chłopcy. Otrzymany w przedmiotowym pytaniu wynik byd może jest konsekwencją niskiego 

udziału dziewcząt w badaniu warunkowanego niskim udziałem dziewcząt w kształceniu 

zawodowym. 
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Wykres 12. Skala zadowolenia z wybranego zawodu (chłopcy). 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Większośd ankietowanych zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy okazywali 

niezadowolenie z powodu wybranego zawodu stanowili uczniowie kształcący się w klasach 

o profilu technik żywienia, mechatronik i fryzjer. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można 

wnioskowad, że większośd uczniów uważa, że dokonali słusznego wyboru, a nauka zawodu nie jest 

zgodna z ich oczekiwaniami. Nawet najbardziej atrakcyjny zawód może byd negatywnie oceniany 

w przypadku gdy oferta edukacyjna odbiega od praktyki gospodarczej, tj. w ramach wywiadów 

bezpośrednich z młodzieżą biorącą udział w badaniu ankietowym pojawiały się stwierdzenia typu: 

„uczą nas teorii, która nie ma nic wspólnego z pracą zawodową”, „to co nas uczą to przeżytek, 

a sor sam nie wie jak obsługiwad współczesne maszyny”, „nauka na dużym fiacie to przeżytek, po 

co nam to”, „co można zrobid na warsztatach, jak tam nic nie ma, co można spotkad w dobrych 

zakładach”, „myd garnki to my potrafimy, a gdzie nauka nowej, chodby orientalnej kuchni” itp.  

Stopieo zadowolenia uczniów z kształcenia w wybranym zawodzie w dużej mierze pokrywa 

się z ich odpowiedziami na pytania o to, czy chcieliby w przyszłości pracowad w tym zawodzie. 

Uczestnicy badania w większości odpowiedzieli, że raczej chcieliby pracowad w wyuczonym 

zawodzie (ponad 41%). W pełni zdecydowanych było ponad 27% ankietowanych. Spora grupa, bo 

ponad 17% uczniów nie była jeszcze tego pewna. Dużo mniej, bo niewiele ponad 11% 

ankietowanych raczej nie chce pracowad w wyuczonym zawodzie. Zdecydowanie przekonanych o 

tym, że nie chcą podjąd takiej pracy było zaledwie 2,51% ankietowanych. Reasumując niespełna 

70% ankietowanych zdecydowanych na pracę w wyuczonym na poziomie szkoły 

ponadgimnazjalnej zawodzie pokrywa się z ponad 31% poziomem wskazao na brak dostrzegania 

atutów w kształceniu w wybranej szkole zawodowej. Po raz kolejny wyniki badao potwierdzają 

niepokojące zjawisko założonego braku przełożenia kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych 

na przyszłą ich pracę zawodową, a tym samym niemal „zerową” efektywnośd kształcenia 

w szkołach zawodowych warunkowaną nieprzemyślanymi wyborami edukacyjnymi młodzieży 

połączonymi z niedostosowaniem, a przede wszystkim „zapóźnieniem” kształcenia w szkołach 

zawodowych. Dynamicznie zmieniająca się gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych 
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pracowników nastawionych na ciągły rozwój i gotowych do permanentnego podwyższania 

kompetencji zawodowych. Jednak bez dobrego fundamentu jakim winno byd kształcenie na 

poziomie ponadgimnazjalnym kształcenie ustawiczne nie będzie w stanie nadrobid wieloletnich 

zapóźnieo. 

 

Wykres 13. Plany ankietowanych dotyczące pracy w zawodzie w którym się uczą. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Ankietowani zapytani o to, czy ponownie zdecydowaliby się na naukę tego samego zawodu 

najczęściej odpowiadali, że postąpiliby tak samo (prawie 46%). Jednak przy tym spora grupa 

ankietowanych (30,40%) miała wątpliwości związane z taką decyzją. Niestety skoro niespełna 

połowa ankietowanych ma wątpliwości co do trafności wybranego kierunku kształcenia 

w kontekście ponownego wyboru edukacyjnego, to oznacza, że podstawowym problemem 

kształcenia zawodowego jest dokonywanie wyborów edukacyjnych w sposób nieprzemyślany – 

nieprzyszłościowy. Ważnym jest w tym przypadku zwrócenie uwagi na istotę doradztwa 

zawodowego (o czym mowa będzie w dalszej części raportu) w polskich szkołach, jakże ważnego 

elementu wpisującego się w system oświaty, ale pozostającego poza podstawowym wsparciem ze 

strony organów prowadzących szkoły. Nikt do tej pory nie pokusił się o analizę finansową ile 

kosztuje profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie poradnictwa zawodowego począwszy od 

szkoły podstawowej, a ile kosztuje kształcenie zawodowe „dla kształcenia”. W tym przypadku 

analiza winna objąd kształcenie ustawiczne zarówno formalne, jak i nieformalne finansowane ze 

środków publicznych. 

W przypadku dziewcząt ponad 48% z nich ponownie zdecydowałoby się na wybór zawodu, 

w którym obecnie uczy się. Odpowiedzi uczniów na pytanie o ponowną możliwośd wyboru zawodu 

w większości potwierdzają słusznośd ich decyzji podjętej tuż po ukooczeniu gimnazjum. 

Dużo mniejsza grupa, bo niewiele ponad 17% jest przekonana, że nie wybrałaby tego samego 

zawodu ponownie. Wśród osób niedecydowanych znalazła się prawie 35% grupa badanych, co 

niewątpliwie również nie jest pozytywnym wynikiem otrzymanych w ramach badao. Osoby 
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niedecydowane, to jednocześnie osoby nie do kooca przekonane o słuszności dokonanego 

wyboru, osoby nadal poszukujące swojej drogi zawodowej. 

 

Wykres 14. Preferencje uczniów związane z ponowną możliwością wyboru zawodu 
(dziewczęta) 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

W grupie chłopców przekonanie o słuszności dokonanego wyboru w zakresie kształcenia 

w danym typie szkoły zawodowej potwierdza się w ponad 50% wskazao na realną możliwośd 

ponownego wyboru nauki w tym samym zawodzie. Konkretnego zdania na ten temat nie ma 

niespełna 33% uczniów. Odsetek chłopców, którzy nie zdecydowali by się po raz drugi na naukę 

w zawodzie, w którym obecnie uczą się okazał byd się mniejszy niż w grupie dziewcząt sięgnął 

niewiele ponad 16%. Rozpiętośd skrajnych odpowiedzi „tak” i „nie” okazał byd się istotnie większa 

w grupie chłopców. 

 

Wykres 15. Preferencje uczniów związane z ponowną możliwością wyboru zawodu (chłopcy) 

 

Źródło : opracowanie własne. 
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Większośd ankietowanych, którzy nie wybraliby tego samego zawodu stanowili uczniowie 

klas 4. Czyli uczniowie, którzy przeszli niemal całą ścieżkę edukacyjną w szkole zawodowej. 

Najmniej spośród osób, które odpowiedziały negatywnie na to pytanie było uczniów klas 1. 

Ankietowani, pytani o przesłanki takiej decyzji odpowiadali najczęściej, że nauka w szkole 

zawodowej ich rozczarowała („nie jest to, czego się spodziewałem”, „nie jestem do tego 

stworzona”, „chciałbym chodzid do liceum”). Nie zostały spełnione ich oczekiwania dotyczące 

poziomu kształcenia („brak praktyki i zajęd praktycznych”, „przedmioty zawodowe są na niskim 

poziomie”, „słabe nauczanie zawodowe”, „złe nauczanie”, „brak pracowni mechatronicznych”, 

„mało profesjonalna kadra”, „mały poziom nauki”, „mała liczba godzin przygotowujących 

do zawodu”, „nic się nie nauczyłam”). 

Ankietowani dostrzegają u siebie brak wiedzy w dziedzinie, w której się uczą i czują się źle 

przygotowani do pracy w zawodzie. Narzekają na słabą bazę dydaktyczną. Wielu uczniów 

uświadomiło sobie również, że przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej nie kierowali się swoimi 

zainteresowaniami ani predyspozycjami naukowymi. Stwierdzają, że nauka w szkole zawodowej 

sprawia im wiele trudności („bo elektrotechnika jest trudnym przedmiotem”, „dużo jest nauki, 

teorii”, „jest zbyt trudny”, „trudny materiał”, wysoki poziom”, „jest dużo nauki”, „duże wymagania 

naukowe”). Nie mogą przyzwyczaid się do dużej liczby dodatkowych zajęd lekcyjnych związanych 

z nauką zawodu („dużo godzin lekcyjnych, zawodowych”, „są trudne przedmioty zawodowe”, 

nauka trwa 4 lata i jest dużo lekcji”), narzekają na zbyt mało praktyk zawodowych („mało zajęd 

z chłodnictwa”, „mało godzin praktyki”, „jest niski poziom” „klasy 1 i 2 zero gotowania”, „chodzi 

o szkołę, brak poziomu”, „znam podstawy i chciałem uczyd się czegoś więcej”). 

Ankietowani czują się rozczarowani wybraną przez siebie szkołą („żal, nie wiem”, „głupi 

zawód”, „są inne, lepsze szkoły po których jest praca”, „szkoła mi zbrzydła”, „mało mnie 

interesuje”, „inny mnie interesuje”, „mam inne zainteresowania”). Twierdzą, że niewłaściwy 

wybór edukacji przysporzył im tylko dodatkowych trudności („technikum zmusiło mnie do pisania 

matury z matematyki”, „ciężko zdad egzamin zawodowy”, „bo on jest najtrudniejszy”, „ponieważ 

nic się nie nauczyłam”, „ten zawód nie jest przyszłością”, „bo nie ma po nim zawodu”, „nie mam 

szans na znalezienie pracy”, „nie interesuje mnie to”, „nie jestem do tego stworzona”, „brak 

doświadczenia”, „mało się do tego nadaję”). Uczniowie myślą o zmianie szkoły lub mają inne plany 

związane z nauką („chciałbym chodzid do LO”, „chcę spróbowad czegoś innego”, „mam inne 

plany”, „Lubelskie nie ma przyszłości”). 
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1.5. WNIOSKI 

Na podstawie odpowiedzi uczniów widad, że w wielu przypadkach wybory edukacyjne 

okazały się nietrafione. Młodym ludziom zabrakło fachowej porady i podstawowej diagnozy ich 

szkolnych kompetencji. W tym przypadku zawinił nie tylko brak odpowiedniego doradztwa, ale też 

błędy obowiązującego systemu edukacji. Egzamin po ukooczeniu gimnazjum bada bowiem tylko 

poziom wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych i utrwalonych na pewnym etapie 

edukacyjnym. Jednak nie są w trakcie niego diagnozowane predyspozycje i konkretne uzdolnienia 

ucznia. Taki stan rzeczy może byd podłożem złych decyzji związanych z wyborem dalszej ścieżki 

kształcenia. To może prowadzid nie tylko do osiągania złych wyników w nauce, ale też rodzic 

frustrację i zniechęcenie ucznia. 

Znamienne dla tej grupy badanych jest to, że ich wiedza na temat rynku pracy opiera się 

na informacjach uzyskanych od osób z najbliższego otoczenia. To oni mają wpływ na ich wybory 

edukacyjne. Stąd tak wielu badanych wybrało kierunek kształcenia z ugruntowaną tradycją 

i popularne, takie jak mechanik samochodowy, elektryk, informatyk i powiązane z gastronomią. 

Wybierają takie zawody, chociaż nie ma dla nich miejsca na regionalnym rynku pracy. Po prostu 

decydują się na naukę w szkołach, o których wiedzą najwięcej. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

jest dla nich poważną decyzją, więc wolą wybrad „bezpieczny” kierunek, niż potem żałowad 

nietrafionego wyboru. 

Jedną z głównych przyczyn, dla których młodzi ludzie decydują się na naukę w szkole 

zawodowej są realne korzyści, do jakich można zaliczyd możliwośd zdobycia konkretnego zawodu, 

a dzięki temu podjęcia pracy już po ukooczeniu szkoły średniej. Uczniowie szkół zawodowych 

i technikum w programie nauczania najbardziej cenią dużą ilośd praktyk zawodowych i możliwośd 

nawiązania kontaktu z potencjalnymi pracodawcami. W mniejszym stopniu liczy się dla nich 

kompetentna kadra dydaktyczna, nowoczesne materiały dydaktyczne. 

Młodzież ucząca się w szkołach zawodowych najczęściej postrzega swój zawód jako 

przyszłościowy i poszukiwany na rynku pracy. Jednak ta opinia w niewielkim stopniu 

ma odzwierciedlenie w realiach współczesnej gospodarki. Uczniowie szkół zawodowych mają 

bardzo małą wiedzę na temat potrzeb rynku pracy i najbardziej poszukiwanych zawodów.  

Stopieo zadowolenia uczniów z wybranej szkoły jest zróżnicowany w zależności od wieku 

ankietowanych. W pewnym stopniu przypomina sinusoidę, bowiem osoby uczące się w pierwszych 

i drugich klas dużo lepiej oceniają swoją szkołę i możliwości zaistnienia na rynku pracy, 

niż uczniowie klas czwartych. Oni podchodzą do tego zagadnienia bardzo krytycznie i niekiedy 

twierdzą wręcz, że drugi raz nie zdecydowaliby się na naukę w tym zawodzie. Z uzyskanych 

w trakcie badania informacji można wnioskowad, że wybór kierunku przez ankietowanych nie 

zawsze były następstwem przemyślanych i konkretnych decyzji, adekwatnych w stosunku 

do potrzeb uczniów. Takie wybory mają swoje konsekwencje w postaci słabych rezultatów 

w nauce i braku wiary w siebie przez młodych ludzi. 
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ROZDZIAŁ 2.  OFERTA EDUKACYJNA A POTRZEBY I ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW  

Od wielu lat pokutuje przekonanie, że osoby, które mają problemy z nauką lub słabiej radzą 

sobie w szkole powinny po gimnazjum kontynuowad naukę w szkole zawodowej. To bardzo mylna 

i krzywdząca opinia, bo wbrew pozorom, uczniowie szkół zawodowych mają do opanowania dużo 

większy zakres materiału, niż uczniowie liceum ogólnokształcących. Oprócz treści edukacyjnych 

objętych podstawowym programem nauczania muszą przyswoid także wiedzę związaną ściśle 

z konkretnym zawodem i uczestniczyd w szeregu zajęd praktycznych, nie tylko w szkole, ale także 

w zakładach pracy. 

Większośd dodatkowych przedmiotów w technikach i szkołach zawodowych opiera się 

na naukach ścisłych takich jak matematyka, fizyka, czy chemia. Nie od dziś wiadomo, że młodzież 

polskich szkół ma z tymi przedmiotami ogromne trudności. Niestety, uczniowie którzy nie radzą 

sobie często właśnie z takim materiałem edukacyjnym, trafiają do szkół zawodowych. Tam 

z każdym dniem ich braki w wiedzy ulegają stopniowemu pogłębieniu. Taka sytuacja nie tylko 

prowadzi do coraz większych problemów w szkole, ale również powoduje zniechęcenie i utratę 

wiary w siebie. W efekcie uczniowie mają problemy z promocją do następnej klasy, bądź w ogóle 

rezygnują z nauki. Wykształcenie gimnazjalne umożliwia im niestety zdobycie pracy wymagających 

niskich kwalifikacji. 

Pedagodzy zauważają takie sytuacje i coraz częściej reagują. Odpowiedzią na takie 

problemy jest tworzenie przez szkoły projektów, dofinansowanych przede wszystkim 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one kierowane do uczniów poszczególnych placówek 

i odpowiadają im potrzebom. Takie postępowanie wydaje się byd właściwym dążeniem w rozwoju 

potencjału edukacyjnego szkół zawodowych, a przede wszystkim uczniów. Sukcesy w realizowaniu 

takich projektów odnosi m.in. Zespół Szkół Technicznych w Chełmie. Na przestrzeni ostatnich 

dwóch lat z powodzeniem realizuje kolejny projekt, w ramach którego uczniowie korzystają z zajęd 

pozalekcyjnych z przedmiotów ogólnokształcących obejmujących egzamin dojrzałości, a także 

przedmiotów stricte zawodowych obejmujących zarówno egzamin zawodowy, jak również 

pozostających poza wytycznymi z nim związanymi, ale wpisującymi się w realne potrzeby 

gospodarki. W ramach przedsięwzięcia „Wiedza i umiejętności drogą do sukcesu zawodowego” 

szkoła promuje nowoczesne formy kształcenia i kształtuje zdolności uczniów do przyszłego 

zatrudnienia. Z kolei projekt „Społeczeostwo wykształcone – największy kapitał współczesnego 

kraju” obejmuje zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przygotowujące uczniów do egzaminu 

zawodowego z zakresu mechaniki, informatyki, elektroniki i mechatroniki. Takie działania powinny 

byd promowane na forum edukacyjnym, żeby mogły stad się inspiracją dla innych placówek 

edukacyjnych. 

Potrzeby edukacyjne uczniów szkół zawodowych są bardzo duże. Taki wniosek nasuwa się 

już na etapie analizy średniej semestralnej ocen ankietowanych. Szkolne noty osiągane przez 

uczniów plasują się na bardzo niskim poziomie. Ponad połowa uczniów (53,80%) odpowiedziała, że 

ich średnia ocen nie przekracza 3,0. Niecałe 20% ankietowanych (19,59%) osiągnęło średnią na 
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poziomie 3,1 -3,5. Na oceny z przedziału 3,6 -4,0 wskazało 17,25% uczniów. Natomiast zaledwie 

5,55% uczniów wskazało na oceny z przedziału 4,1 do 4,5 i 3,80% powyżej 4,6.15 

 

Wykres 16. Średnia ocen ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Tak niski poziom wyników w nauce jest wskazówką zarówno dla nauczycieli, ale też rodziców 

uczniów. Słabe stopnie są dopuszczalne jedynie dla niewielkiego odsetka uczniów, tymczasem 

w tym wypadku odnotowano je praktycznie dla połowy przebadanej populacji. W przypadku 

uczniów wykazujących takie trudności wskazane jest objęcie ich stałym monitoringiem 

i opracowanie strategii zmierzającej do poprawy ich szkolnych osiągnięd. 

 

                                                        

15 Pełna i obiektywna analiza powinna uwzględniad wyniki osiągane przez uczniów na egzaminie 

maturalnym, na egzaminie zawodowym oraz liczbę godzin w cyklu kształcenia przeznaczoną na 

naukę poszczególnych przedmiotów, co jest zwłaszcza istotne w przypadku przedmiotów 

ogólnokształcących, gdzie uczniowie liceów, zdający taki sam egzamin maturalny niejednokrotnie 

w cyklu kształcenia na ten sam przedmiot mają przeznaczonych kilka godzin więcej. 
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2.1. KIERUNKI KSZTAŁCENIA  NAJBARDZIEJ POŻĄDANE  PRZEZ UCZNIÓW 

Chociaż uczniowie pytani wcześniej o atuty nauki szkoły zawodowej wystawiali swoim 

szkołom w większości negatywne noty, to jednak pytani o zawód, który chcieliby zdobyd, 

najczęściej odpowiadali zgodnie z wybranym przez siebie kierunkiem nauki (14%). Spora grupa 

uczniów chciałaby zdobyd zawód alternatywny zawód, taki jak mechanik samochodowy (4%), 

informatyk, elektryk i kucharz (wszystkie po 3,26%). 

 

Wykres 17. Preferencje uczniów dotyczące alternatywnych kierunków kształcenia. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Poszczególni uczniowie wskazywali też na kierunki nauki takie jak m.in. teleinformatyk, 

hotelarz, fryzjer i logistyk. Z odpowiedzi uzyskanych na powyższe pytanie można wnioskowad, 

że ankietowani najlepiej oceniają zawody o ugruntowanej tradycji, związane ze specjalistycznymi 

umiejętnościami. Niewiele osób zdecydowałoby sie na innowacyjny kierunek kształcenia, 

który wpisuje się w potrzeby obecnego rynku pracy. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych 

można wnioskowad, że młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z sytuacji gospodarczej kraju i byliby 

skłonni podjąd naukę zawodu, który słabo rokuje pod względem zatrudnienia. Tymczasem, wedle 

danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2009 roku do najliczniejszej grupy osób długotrwale 

pozostających bez pracy należeli właśnie technicy mechanicy, technicy żywienia i gospodarstwa 
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domowego, technicy budownictwa, technicy elektrycy i technicy informatycy.16 W województwie 

lubelskim nie istnieje instytucja, która wspierałaby młodzież w racjonalizowaniu wyborów 

edukacyjnych w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy w kontekście danych statystycznych. 

Wprawdzie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie realizowany jest projekt systemowy 

„Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy”, to na wyniki prac zespołu badawczego przyjdzie nam 

jeszcze zaczekad. 

 

                                                        

16 Dane z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim 

2009 r.” 
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2.2. ZAWODY KTÓRYCH BRAKUJE W OFERCIE SZKÓŁ Z  TERENU LUBELSZCZYZNY 

Ankietowani, zapytani o to, czy w ofercie edukacyjnej szkół z terenu Lubelszczyzny brakuje 

zawodów, które młodzież wybrałaby do dalszej nauki w większości (41,94%) nie umieli udzielid 

jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Ponad 30% ankietowanych nie widzi takiej potrzeby. 

Z kolei 27,36% ankietowanych twierdzi, że rozszerzenie oferty edukacyjnej jest konieczne. 

 

Wykres 18. Opinia ankietowanych na temat konieczności rozszerzenia oferty edukacyjnej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani, zapytani o to, jakich zawodów brakuje w ofercie edukacyjnej szkół najczęściej 

wymieniali takie jak: kowal, mechatronik, informatyk, elektromechanik, zawody związane 

z lotnictwem, górnik, kosmetyczka. Uważają, że szkoły powinny kształcid w klasach o profilach 

policyjnych, wojskowych, pożarniczych. Ankietowani dostrzegają w ofercie edukacyjnej brak 

możliwości kształcenia w zawodzie krawiec, tworzenie instrumentów, mechanik statków, lakiernik, 

meteorolog i plastyk. 

Uczniowie szkół zawodowych dostrzegają w ofercie edukacyjnej brak zawodów 

rzemieślniczych i innowacji pedagogicznych, do których można zaliczyd m.in. dodatkowe profile 

kształcenia, które przygotowują do pracy w służbach paostwowych. Ankietowanym brakuje jednak 

refleksji związanej z regionalnym rynkiem pracy. Wielokrotnie wskazywali na potrzebę 

uruchomienia kierunków nie przystających do gospodarki regionalnej, a przez to nie dających 

szans na znalezienie pracy. Z drugiej jednak strony wskazania młodzieży na „ginące” zawody 

rzemieślnicze świadczą o ich dojrzałości i zdroworozsądkowym postrzeganiu współczesnego rynku. 

Rynku z jednej strony ukierunkowanego na rozwój gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej strony 

rynku na którym brakuje rzemieślników, takich jak kowal, szewc, czy krawiec. 
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2.3. TREŚCI NAUCZANIA W OPINII UCZNIÓW  

Ankietowani poproszeni o scharakteryzowanie wiedzy, którą zdobywają w szkole najczęściej 

odpowiadali, że obejmuje ona zbyt wiele treści teoretycznych (prawie 62%). O właściwym 

rozkładzie proporcji materiału przekonanych było niewiele ponad 33% ankietowanych. Na nadmiar 

zajęd praktycznych narzekało zaledwie niewiele ponad 2% ankietowanych. 

 

Wykres 19. Opinia ankietowanych na temat konieczności rozszerzenia oferty edukacyjnej. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Z powyższych wyników wynika, że potrzebę zdobywania praktycznych aspektów wiedzy 

dostrzega większośd młodzieży kształcąca się w szkołach zawodowych. To dowód na to, 

że uczniowie tych szkół zauważają znaczenie praktycznych umiejętności w zawodach, które wybrali 

i zależy im na rozwijaniu swoich umiejętności. Dzięki powszechnie dostępnej informacji do uczniów 

docierają sygnały o nowych, innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w poszczególnych 

branżach. Uczniowie, wprawdzie nie wszyscy, ale w większości oczekują nauki umożliwiającej 

przełożenie nabytych – praktycznych umiejętności na pracę zawodową. Uczniowie szkół 

zawodowych chcieliby, żeby w programie nauczania dominowały treści edukacyjne związane 

z praktycznym poznawaniem zawodu. Uczniowie zapytani o co uzupełniliby przekazywane w szkole 

treści edukacyjne najczęściej wskazywali na większą liczbę zajęd praktycznych i rozszerzony zakres 

przedmiotów zawodowych oraz ścisłych, takich jak matematyka i fizyka. W szkole chcieliby 

poznawad przede wszystkim ważne kwestie związane z nauką i możliwości zastosowania zdobytej 

wiedzy i umiejętności zarówno w codziennym życiu, jak i pracy zawodowej. Brakuje im praktyk 

zawodowych w zakładach pracy. Chcieliby, żeby ich liczba została zwiększona, a za taki rodzaj 

pracy uczniowie otrzymywali wynagrodzenie. Zależy im na dobrym przygotowaniu do egzaminu 

zawodowego, dlatego wskazywali na umożliwienie im rozwiązywania testów i pisania próbnych 

egzaminów pod tym kątem. W trakcie zdobywania wiedzy najbardziej brakuje im zastosowao 

nowoczesnych technologii w nauce. Narzekają, że nauczyciele przekazują bardzo mało ciekawych 
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informacji, szczególnie tych związanych z zawodem, który wybrali. Ten problem szczególnie 

zgłaszają uczniowie kierunku mechanik samochodowy. Chcieliby oglądad więcej filmów 

edukacyjnych na temat motoryzacji i poznad budowę silnika samochodowego („nie dużego fiata, 

ale najnowszego modelu lexusa”). W szkolnej edukacji brakuje im wiadomości ściśle związanym z 

zawodem i specjalistycznych zajęd. 

 

Wykres 20. Pożądany przez ankietowanych układ treści nauczania. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani, pytani o to, z jakich treści edukacyjnych powinno się zrezygnowad najczęściej 

wskazywali na przedmioty podstawowe takie jak: język polski, matematyka, chemia, biologia, 

geografia, historia, wiedza o społeczeostwie, wychowanie fizyczne, religia, język niemiecki, 

podstawy przedsiębiorczości. Tu pojawia się jednak sprzecznośd, bo częśd tych przedmiotów była 

wskazywana jako przedmioty, których wymiar godzin winien byd poszerzony – zwracano uwagę 

głownie na przedmioty ścisłe. Ankietowani wskazywali, że w szkole za dużo jest pojęd 

teoretycznych i treści, które nie mają praktycznego zastosowania w życiu („zbędne nam w życiu 

rzeczy, tj. rynki, kamery”, „mniejszy nacisk na przedmioty niezawodowe”). Uczniowie ze szkolnego 

programu nauczania chcieliby też usunąd treści edukacyjne, które wykraczają poza kompetencje 

nauczycieli („treści, o których przekazująca osoba nie ma pojęcia”). Na podstawie tej wypowiedzi 

można wnioskowad, że uczeo czuje się bardziej kompetentny w danej dziedzinie od nauczyciela. 

Niestety nie był to przypadek odosobniony. Z drugiej jednak strony należy uświadomid sobie, że 

bardzo wielu nauczycieli bazuje na wiedzy zdobytej przed wielu laty w zupełni innych warunkach 

funkcjonowania gospodarki. Nauczyciele winni systemowo i w sposób permanentny uzupełniad 

swoje kwalifikacje zawodowe, np. poprzez udział w corocznych warsztatach praktycznych 

w ramach których wspólnie z przedsiębiorcami mogliby modernizowad treści kształcenia 

i uzupełniad swoją wiedzę w niezbędnym wymiarze praktycznym. Ankietowani narzekali ponadto, 

że nauka zajmuje im bardzo wiele czasu („zbędne notatki, dużo książek do czytania”). 
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2.4. KOMPETENCJE NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH  W ŚWIETLE ODPOWIEDZI  UCZNIÓW  

Uczestnicy badao ankietowych chętnie odpowiadali na pytanie związane z oczekiwaniami 

względem nauczycieli. Jako najbardziej pożądane cechy wymieniali: wyrozumiałośd, umiejętnośd 

łatwego przekazywania wiedzy, sprawiedliwośd i sumiennośd, ciekawą formę przekazu szkolnych 

treści i cierpliwośd. Uczniowie szkół zawodowych oczekują od swoich nauczycieli także szacunku, 

kompetencji, kultury i pomocy w nauce. Chcieliby, żeby ich pedagodzy mieli mniejsze wymagania 

względem nich, ale przy tym byli zaangażowani w pracę i profesjonalni. Oczekują, że nauczyciele 

będą dostrzegali ich potrzeby edukacyjne, a w procesie nauczenia uwzględnią ich pasje 

i zainteresowania. Ankietowani uważają że nauczyciele powinni byd pomocni i okazywad im tylko 

pozytywne emocje. Woleliby, żeby w łagodniejszy sposób traktowali mniej zdolnych uczniów. 

Oczekują, że pedagodzy w dobry sposób przygotują ich do najważniejszych egzaminów 

zawodowych i zawsze znajdą czas, żeby pomóc uczniom, którzy ich o to poproszą. 

Ankietowani pytani o to, dlaczego nauka w szkole jest ciekawa najczęściej wymieniali takie 

jej korzystne cechy jak: możliwośd osobistego rozwoju i zdobywania wiedzy związanej 

z wymarzonym zawodem, przyjazna atmosfera stwarzana przez nauczycieli, ciekawe zajęcia 

praktyczne, sprawiedliwe ocenianie, wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dodawali jednak, 

że ten stan rzeczy nie jest trwały i wyrażali negatywną opinię na temat szkoły („czasami wieje 

nudą”, „jest średnio”, „mało praktyki”, „mało ciekawych zajęd”). Z kolei nauka w szkole jest 

zdaniem ankietowanych nudna ze względu na zbyt dużą ilośd zagadnieo teoretycznych, 

mało przyjaznych i niekompetentnych nauczycieli, zbyt rozbudowany plan zajęd, który sprawia, 

że uczeo zbyt wiele godzin spędza w szkole, a także brak praktyk zawodowych. Jako czynnik 

szkolnego marazmu ankietowani wymieniają też słabą spójnośd programu nauczania z konkretną 

wiedzą w danej dziedzinie. 
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2.5. WNIOSKI 

Uczniowie szkół zawodowych na ogół bardzo negatywnie wypowiadają się na temat zawodu, 

który zgłębiają w szkole średniej. Jednak zapytani o alternatywne możliwości kształcenia 

najczęściej przystają przy swoich pierwotnych wyborach. Najlepiej oceniają zawody 

o ugruntowanej przez wiele lat pozycji, chociaż zupełnie nieadekwatne do potrzeb dzisiejszego 

rynku pracy. Nie wiedzą, jakie zawody są najbardziej poszukiwane na Lubelszczyźnie. Zapytani o te, 

których brakuje w szkole wymieniają związane m.in. z budową statków czy rzemiosłem 

artystycznym. Takie odpowiedzi to dowód na to, że niezwykle istotne jest zapoznawanie uczniów 

z współcześnie obowiązującymi trendami zatrudnienia, oraz wskazywanie im możliwości, 

w których mogliby się kształcid, a potem również znaleźd pracę. 

Ankietowani zauważają natomiast istotne znaczenie zajęd praktycznych w rozwoju 

kwalifikacji zawodowych. W dużo mniejszym stopniu liczy się dla nich wiedza teoretyczna 

i zagadnienia nie związane z poznawanym zawodem. Od swoich nauczycieli wymagają 

wyrozumiałości, szacunku i zrozumienia dla potrzeb uczniów. Cenią u nich umiejętnośd łatwego 

przekazywania skomplikowanych zagadnieo. Uczniowie narzekają na zbyt rozbudowany program 

zajęd i zły rozkład przedmiotów w tygodniowym planie lekcji. Czują się przemęczeni i obciążeni 

nauką. Chcą, żeby szkoła oprócz osiągnięd w nauce uwzględniała ich osobisty rozwój 

i zainteresowania. To również cenna wskazówka dla pedagogów. Przygotowując plan lekcji 

powinni oni uwzględniad rozkład zajęd tak, aby trudniejsze i bardziej absorbujące uwagę były 

przeplatane lekcjami bardziej ogólnymi. Uczniowie powinni mied możliwośd uczestnictwa 

w dodatkowych praktykach, jeżeli sygnalizują taką potrzebę. Najlepiej byłoby, gdyby szkoły miały 

możliwośd organizowania praktyk poza granicami kraju. Takie zajęcia byłyby cenne nie tylko 

ze względu na zdobyte umiejętności zawodowe, ale przede wszystkim rozbudzałyby wśród 

uczniów przedsiębiorczośd i chęd do pogłębiania wiedzy. 
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ROZDZIAŁ 3.  OCZEKIWANIA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH WZGLĘDEM RYNKU PRACY  

Współczesny globalny rynek pracy z jednej strony wymaga od pracowników porównywalnych 

kwalifikacji pozostających w ścisłej korelacji z kompetencjami zawodowymi, z kolei z drugiej strony 

porównywalnośd nie jest możliwa bez przyjęcia powszechnie akceptowanych norm. Właśnie taką 

normą jest standard kwalifikacji zawodowych definiowany jako możliwy do przyjęcia – przez 

przedstawicieli pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych 

funkcjonujących w obszarze gospodarki i rynku pracy – poziom wymagao kwalifikacyjnych17. 

Możliwy do przyjęcia poziom jest zwykle poziomem minimalnym, poniżej którego trudno mówid 

o kwalifikacjach zawodowych. Znajomośd standardów kwalifikacji zawodowych, czyli w praktyce 

oczekiwao pracodawców, może ułatwid start zawodowy. Rekomendacje kierowane bezpośrednio 

do uczniów wskazujące, iż aby poznad swoje możliwości, należy porównad treści standardu 

w interesującym zawodzie (w kategoriach: umiejętności, wiedza, cechy psychofizyczne) z własnymi 

kwalifikacjami lub kompetencjami18 w praktyce ma małe szanse na realizację. Praktyka szkolna 

pokazuje, iż młody pedagog rozpoczynający pracę w zawodzie nie ma podstawowej wiedzy nt 

dokumentów regulujących pracę szkoły w wymiarze organizacyjno-merytorycznym, czy zatem 

można oczekiwad od ucznia, iż sięgnie w treści standardu. Jest to raczej wątpliwe. 

Polskie szkolnictwo zawodowe kuleje – województwo lubelskie nie jest pod tym względem 

wyjątkiem. Oświata pozostaje daleko w tyle za dynamicznie zmieniającymi się trendami na rynku 

pracy, nie widad perspektywicznego myślenia a pracodawcy narzekają - nie bezpodstawnie, że 

brakuje współpracy między nimi a szkołami. Z drugiej jednak strony przedsiębiorstwa często 

narzekają na brak wykwalifikowanej kadry, a same nie artykułują swoich potrzeb, rzadko 

utrzymują kontakty ze szkołami czy uczelniami. Jednak konsekwencje braku porozumienia i braku 

współpracy ponoszą bezpośrednio uczniowie, a w konsekwencji całe społeczeostwo. 

                                                        

17 Kwiatkowski S. M., Standardy kwalifikacji zawodowych – oczekiwania pracodawców *w:+ 

Bezpieczeostwo Pracy 3/2006 s. 3 na podstawie Kwiatkowski S. M., Kształcenie zawodowe. 

Dylematy teorii i praktyki. IBE, Warszawa 2001. 

18 Jest to rodzaj samooceny w kontekście jasno sformułowanych kryteriów, czyli bilans własnych 

kwalifikacji/kompetencji. Takie podejście wydaje się niezbędne nie tylko w przypadku ludzi 

młodych, ale wszystkich potencjalnych kandydatów do pracy. Wyniki takiej samooceny wskazują 

na ogół, że niezbędne jest uczenie się przez całe życie. Ibidem, s. 3. 
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3.1. ZALEŻNOŚD  MIĘDZY WIEDZĄ SZKOLNĄ A POTRZEBAMI RYNKU  PRACY 

Ankietowani dostrzegają zależnośd między wiedzą przekazywaną w szkole, 

a umiejętnościami pożądanymi w przyszłej pracy zawodowej. W niewielkim stopniu cenią sobie 

wiedzę teoretyczną. Dużo bardziej zależy im na umiejętnościach praktycznych. O tym, że 

wiadomości teoretyczne są przydatne zdecydowanie w dużym stopniu jest przekonanych 13,52% 

ankietowanych. Większa grupa, bo 38% ankietowanych uważa, że mogą się one przydad raczej 

w dużym stopniu. 

 

Wykres 21. Przydatnośd wiedzy teoretycznej w przyszłej pracy w opinii ankietowanych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

O przydatności wiedzy teoretycznej w małym i bardzo małym stopniu jest przekonanych 

prawie 34% ankietowanych. Niewątpliwie jest to płaszczyzna dośd problemowa, często negowana 

przez uczniów, wynikająca z braku zrozumienia potrzeby poznania podstaw teoretycznych 

pewnych zjawisk jako warunku koniecznego i dostatecznego nabycia praktycznych umiejętności 

zawodowych. Na tej płaszczyźnie bardzo często rodzi się konflikt na linii uczeo – nauczyciel, 

a negatywne opinie kierowane do kadry pedagogicznej są w tym przypadku bezpodstawne. 

Zachowując pełną obiektywizację prowadzonej analizy należy wspomnied, iż obok ww. zjawiska 

problemem szkół zawodowych jest przewaga nauki teoretycznej nad nauką praktyczną, ale nie 

wynikająca z podstawy programowej, ale z deficytu wiedzy po stronie kadry pedagogicznej. Łatwiej 

bowiem przez 30 lat przekazywad te same teoretyczne wykładnie, niż próbowad łączyd 

przekazywaną wiedzę teoretyczną z konkretnymi przykładami z praktyki gospodarczej. 

W ramach badania uczniowie zostali poproszeni również o wyrażenie opinii na temat tego, 

w jakim stopniu umiejętności praktyczne uzyskane w szkole przydadzą się im w przyszłej pracy. 

Większośd z nich zadeklarowała, że okażą się one przydatne zdecydowanie w dużym stopniu 

(prawie 42%). O tym, że przydadzą się raczej w dużym stopniu zadeklarowało niewiele ponad 32% 

ankietowanych. O tym, że praktyka liczy się w niewielkim stopniu jest przekonanych zaledwie 
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niewiele ponad 4% ankietowanych. Reasumując, młodzież prawie w 74% jest przekonana, iż 

umiejętności praktyczne okażą się przydatne w pracy zawodowej. Trzeb jednak mied w tym 

przypadku nadzieję, że poziom deklaratywności młodzieży niewiele odbiega od ich podejścia do 

obowiązkowych w szkołach zajęd praktycznych i praktyki zawodowej. Niestety okazuje się, że ten 

wymiar edukacji szkolnej jest bardzo często lekceważony przez młodzież. Wyrazem tego jest 

chodby wysoka absencja na zajęciach praktycznych i wcale nie zawsze warunkowana niską ich 

jakością, a wyłącznie bierną postawą młodzieży. 

 

Wykres 22. Przydatnośd umiejętności praktycznych w przyszłej pracy w opinii ankietowanych. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

41,62% 

32,19% 

10,20% 

4,18% 

11,78% 

zdecydowanie w dużym stopniu 

raczej w dużym stopniu 

raczej w małym stopniu 

zdecydowanie w małym stopniu 

trudno powiedzied 



39 

3.2. PLANY EDUKACYJNE I ZAWODOWE PO UKOOCZENIU SZKOŁY 

Ankietowani zapytani o swoje plany zawodowe i edukacyjne po ukooczeniu szkoły 

najczęściej odpowiadli, że chcieliby kontynuowad naukę. To bardzo istotna informacja, 

która pokazuje, że uczniowie szkół zawodowych doceniają znaczenie wykształcenia i chcą 

pogłębiad swoją wiedzę. Większośd ankietowanych dziewcząt (43,22%) odpowiedziała, że 

chciałaby zarówno uczyd się, jak i pracowad po ukooczeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Dużo 

większa grupa uczennic planuje pracę zawodową (25,43%), niż kontynuowanie nauki (16,94%). Jest 

to obraz zupełnie odmienny od nakreślonego w ramach pierwszego badania ankietowego 

realizowanego wśród młodzieży kształcącej się w lubelskich gimnazjach. Chęd podjęcia pracy 

zawodowej po ukooczeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej wykazywały dziewczęta. Wynikało to 

jednak z faktu, iż to głownie dziewczęta wybierały licea ogólnokształcące będące niejako 

przepustką do studiów. Podobna grupa ankietowanych, bo 16,10% jeszcze nie zdecydowała o 

swoich planach. 

 

Wykres 23. Plany ankietowanych po skooczeniu edukacji (dziewczęta). 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

W przypadku chłopców otrzymane w ramach badania wyniki prezentują się nieco inaczej. 

Tym razem ponad 36% uczniów chciałoby przede wszystkim podjąd pracę. Mniejsza grupa 

chciałaby dalej się uczyd i równocześnie pracowad (31%). Jednak zaledwie 13,95% ankietowanych 

chłopców chce kontynuowad naukę. Otrzymana struktura wyników odpowiedzi na przedmiotowe 

pytanie nie powinna jednak dziwid. Co bowiem by się stało, gdyby w Polsce wszyscy ludzie 

legitymowali się wykształceniem wyższym? Czy wykwalifikowany robotnik, który podjąłby 

kształcenie w szkole wyższej zainteresowany byłby pracą fizyczną? Nie każdy jest stworzony do 

pracy umysłowej, tak jak i nie każdy stworzony jest do pracy fizycznej. Nieprawdą jest również, że 

każdy człowiek jest w stanie wszystkiego się nauczyd. Myśląc o dalszym kształceniu młodzież 

utożsamia je zazwyczaj ze studiami. Nie dostrzega jeszcze konieczności ciągłego doskonalenia 

swoich umiejętności w ramach kształcenia ustawicznego w formie kursów, jak również w formie 

samokształcenia. 
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Wykres 24. Plany ankietowanych po skooczeniu edukacji (chłopcy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z uzyskanych danych wynika, że uczniowie szkół zawodowych po ukooczeniu edukacji chcą 

przede wszystkim znaleźd zatrudnienie. Praca jest dla nich priorytetem i jej chcą podporządkowad 

życiowe decyzje. Dobrze rokuje duża liczba odpowiedzi uczniów, którzy chcą dalej się uczyd 

i pracowad. Świadczy to o tym, że doceniają rolę wyższego wykształcenia i podwyższania swoich 

kwalifikacji. Są przy tym bardzo zdeterminowani, bo zdają sobie sprawę, że połączenie nauki 

i pracy zarobkowej będzie od nich wymagało więcej starao i wyrzeczeo. 

Bardzo duża grupa dziewcząt, bo aż 38,70% ankietowanych nie wie jeszcze, czy będzie 

chciała kontynuowad naukę w wybranym przez siebie zawodzie. Ponad 33% dziewcząt jest pewna, 

że nie chce dalej zgłębiad wiedzy z tej dziedziny. Najmniej, bo niewiele ponad 31% chciałoby uczyd 

się dalej tego samego zawodu. Niski wynik w tej kategorii odpowiedzi potwierdza wcześniej 

otrzymane wyniki wskazujące na brak spójności pomiędzy nauką w konkretnym zawodzie, 

a zadowoleniem z dokonanego wyboru na etapie podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

Z drugiej jednak strony, podchodząc do zagadnienia w sposób pragmatyczny nie do kooca należy 

negowad wybory edukacyjne młodzieży. Podjęcie nauki w innym zawodzie może dad przyszłym 

absolwentom na rynku o wiele większe szanse, niż osobo specjalizującym się w jednej wąskiej 

dziedzinie. Oczywiście płaszczyzna ta jest złożona i często poddawana dyskusjom zarówno 

w gronie przedstawicieli edukacji i nauki, jak i pracodawców. Z jednej strony wąska specjalizacja 

ogranicza możliwości rozwojowe pracownika w kontekście przebranżowienia, a z drugiej strony, 

jakże często mówi się o pracownikach posiadających szereg kwalifikacji, ale nie będących 

fachowcem w żadnej dziedzinie. 
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Wykres 25. Plany ankietowanych dotyczące kontynuowania nauki w tym samym kierunku 
(dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Zupełnie inaczej od zarysowanej struktury odpowiedzi dziewcząt przedstawiają się 

odpowiedzi chłopców. Prawie 39% ankietowanych stwierdziło, że chce kontynuowad naukę w tym 

samym kierunku. To pozytywna prognoza, ponieważ na obecnym rynku pracy brakuje 

absolwentów wyższych uczelni, którzy mają wiedzę techniczną. Ponad 30% ankietowanych 

chłopców nie chce zgłębiad wiedzy zawodowej. Trochę mniejsza grupa uczniów jeszcze nie 

zdecydowała. 

 

Wykres 26. Plany ankietowanych dotyczące kontynuowania nauki w tym samym kierunku 
(chłopcy) 

 

Źródło : opracowanie własne. 
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Uczniowie zapytani o to, jakich umiejętności, lub zawodu chcieliby się uczyd, najczęściej 

wymieniali zawód mechanik samochodowego (2,51%), kosmetyczki (2,26%), informatykę(1,5%) 

i elektronika (1,25%). Taka sama liczba ankietowanych (1,25%) nie wie, jaki to mógłby byd 

kierunek. 

 

Wykres 27. Najbardziej pożądane przez ankietowanych kierunki kształcenia po zakooczeniu 
nauki w szkole zawodowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie otrzymanych odpowiedzi ankietowanej młodzieży można wnioskowad, że 

uczniowie wybieraliby najbardziej popularne obecnie kierunki nauki. Niestety, w tym wypadku 

wyraźnie widad, że nie brali pod uwagę potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy. Ankietowani 

zapytani o swoje plany związane z edukacją po ukooczeniu szkoły ponadgimnazjalnej najczęściej 

odpowiadali, że zamierzają kontynuowad naukę na studiach wyższych. To korzystny trend, który 

świadczy o tym, że uczniowie szkół zawodowych doceniają rolę wyższego wykształcenia na rynku 

pracy i zdobywania dodatkowych kwalifikacji, chod tak jak to zostało wcześniej zasygnalizowane na 

rynku edukacyjnym należy bezwzględnie zadbad o równowagę pomiędzy absolwentami 

poszczególnych etapów kształcenia z uwzględnieniem branż. 

Dziewczęta najczęściej chcą kontynuowad naukę na studiach (43,90%), bądź w studium 

(37,80%). Niewielka grupa ankietowanych stwierdziła, że nie będzie kontynuowad nauki (11%). 

Dziewczęta nie zdradzają zainteresowania nauką zgodną ze zdobytym zawodem. Dalej zgłębiad 

wiedzę zawodową chce tylko 7,31% ankietowanych. 
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Wykres 28. Plany edukacyjne uczniów po ukooczeniu szkoły zawodowej (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dużo większa grupa chłopców, niż było to w przypadku dziewcząt chce pójśd na studia 

(63,71%). Kilkakrotnie mniejszą popularnością cieszy się nauka w studium (13,11%). Nauki nie chce 

kontynuowad około 11% badanych. Naukę związaną z zawodem planuje podjąd 9,83% uczniów. 

 

Wykres 29. Plany edukacyjne uczniów po ukooczeniu szkoły zawodowej (chłopcy) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Niewielka grupa ankietowanych wiąże swoje dalsze plany edukacyjne z nauką wybranego 

zawodu. To mało korzystna informacja z perspektywy rozwoju gospodarki i zasobów kadrowych. 

Uczniowie nie chcą pogłębiad wiedzy z dziedziny, którą już dosyd dobrze znają. Nie zdają sobie 
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sprawy z tego, że w ten sposób mogliby zdobyd poszukiwane kwalifikacje i poprawid swoją 

sytuację na rynku pracy. To dowód na to, że szkoły w niewystarczającym stopniu przekazują 

uczniom informacje ściśle związane z ich zawodem.  

Mimo to, decyzja o kontynuowaniu nauki na studiach przez ankietowanych bardzo 

korzystnie rokuje na ich ścieżkę kariery. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie za 2009 

rok wynika bowiem, że w grupie bezrobotnych do 25 roku życia najmniej było osób 

z wykształceniem wyższym (10,6%). Bezrobocie w największym stopniu dotknęło młodych ludzi 

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (30,3%), policealnym i średnim zawodowym (28,1%), 

gimnazjalnym (17,7%) i zasadniczym zawodowym (13,3%).19 

Dla większości ankietowanych najbardziej atrakcyjną pracą po ukooczeniu nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej jest praca w zdobytym zawodzie (7%). Popularnością cieszy się tez zawód 

mechanika (4,52%), mechanika samochodowego(3,26%) i kucharza (2,76%). Spora grupa 

ankietowanych (7,78%) jeszcze nie wie, gdzie chciałaby pracowad. 

 

Wykres 30. Preferencje związane z charakterem pracy po ukooczeniu nauki 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                        

19 Dane z raportu Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim 

2009 r.” 
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Jak już wspomniano wyżej, ankietowani preferują przede wszystkim podjęcie zatrudnienie 

w zawodach, na które obecnie nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Uczniowie za ważne 

kryterium przyszłej pracy stawiają też dobre zarobki. Pozytywny wydźwięk mają odpowiedzi 

uczniów, którzy zamierzają prowadzid własną działalnośd gospodarczą. 
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3.3. POSZUKIWANIE PRACY PO UKOOCZENIU SZKOŁY  

Ankietowani pozytywnie podchodzą do kwestii podjęcia pracy po ukooczeniu szkoły. 

Najwięcej uczniów (9,54%) jest przekonanych, że uda im się znaleźd zatrudnienie już w ciągu 

miesiąca od zdobycia wykształcenia zawodowego. Tylko 0,75% ankietowanych jest przekonanych, 

że pracę podejmą po okresie dłuższym, niż 12 miesięcy od ukooczenia szkoły. 

Spośród ankietowanych 1,25% odpowiedziało, że ma już zapewnioną pracę po zdobyciu 

wykształcenia. Deklaracje młodzieży wydają byd się bardzo optymistycznie w kontekście relatywnie 

trudnej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Z jednej strony to pozytywna informacja, ale z drugiej 

strony sytuacja ta może skutkowad o wiele większymi konsekwencjami natury psychologicznej. 

Szkoły niczym firmy komercyjne zachęcają do kształcenia w oferowanych zawodach obiecując 

jednocześnie niemal 100% pewnośd znalezienia pracy po ukooczeniu danego typu szkoły. 

Rzeczywistośd jest jednak inna. Któż jednak, jak nie szkoła winna przekazywad młodzieży rzetelne 

informacje na temat sytuacji na rynku pracy i trendów rynkowych. 

 

Wykres 31. Sugerowany przez ankietowanych czas podjęcia pierwszej pracy od momentu 
ukooczenia szkoły. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę lokalizację potencjalnego miejsca poszukiwania pracy ankietowani 

zadeklarowali, że chcą jej szukad przede wszystkim w miastach w których się uczą, lub w ich 

okolicach (25,40%). Niestety wielu uczniów stwierdziło, że w poszukiwaniu pracy wyjadą za granicę 

(21,6%). Fakt, iż co piąty absolwent szkoły zawodowej zamierza opuścid kraj w poszukiwaniu 

zatrudnienia nie świadczy korzystnie o polskiej gospodarce oraz postawach młodych obywateli. 

Z drugiej jednak strony biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeo w Polsce oraz w innych krajach, 

zwłaszcza „starej” Unii Europejskiej perspektywa usamodzielnienia się młodego Polaka nie 

korzystającego ze wsparcia rodziców jest na dzieo dzisiejszy niemal zerowa. Spora grupa 

ankietowanych jeszcze nie zdecydowała, gdzie będzie chciała podjąd zatrudnienie (21,35%). 
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Wykres 32. Miejsce poszukiwania pierwszej pracy po ukooczeniu szkoły. 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Nie mniej jednak odpowiedzi uczniów to pozytywny sygnał. Jako absolwenci będą chcieli 

najpierw sprawdzid sytuację na lokalnym rynku pracy. Jeżeli będzie ona mało korzystna, zdecydują 

się szukad pracy w innych regionach kraju, lub za granicą. Uczniowie szkół zawodowych powinni 

pracowad z doradcami nad własną strategią poszukiwania pracy lub prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. Wydaje się to bardzo istotne w sytuacji, gdy ponad 20% ankietowanych 

uczniów nie wie jeszcze, gdzie będzie szukad pracy. 
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3.4. WIEDZA MŁODZIEŻY NA TEMAT RYNKU PRACY 

Wiedza na temat rynku pracy winna byd kluczowym czynnikiem warunkującym wybory 

edukacyjne i zawodowe, nie tylko dzieci i młodzieży, ale wszystkich dorosłych. Niezbędnym w tym 

przypadku jest dostęp do aktualnych, rzetelnych, prostych, a przede wszystkim jednoznacznie 

interpretowalnych danych. Niestety na Lubelszczyźnie nie są one dostępne. Potwierdzają to wyniki 

badao. Ankietowani nie czują się pewnie na rynku pracy i nie znają potencjalnych możliwości 

zatrudnienia w województwie lubelskim. Ponad 45% ankietowanych dziewcząt nie umie 

jednoznacznie określid poziomu wiedzy na temat rynku pracy. O swojej niewystarczającej wiedzy 

jest przekonanych 33,91%. Najmniej, bo zaledwie 20,86% ankietowanych oceniło, że ma dosyd 

dobrą wiedzę na temat rynku pracy. 

 

Wykres 33. Ocena własnego poziomu wiedzy na temat rynku pracy (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Chłopcy, dużo lepiej niż dziewczęta oceniają swoją wiedzę na temat rynku pracy. Ponad 21% 

ankietowanych odpowiedziało, że jest ona wystarczająca. Wątpliwości z tym związane ma blisko 

42% uczniów. Do tego, że niewiele wiedzą na temat rynku pracy przyznaje się 36,61% 

ankietowanych.  

Należy jednak jednoznacznie zaznaczyd, że wskazania respondentów, to wyłącznie 

subiektywny poziom deklaratywności, który w kontekście braku rzetelnych informacji nt sytuacji 

na regionalnym rynku pracy należy traktowad z dużą ostrożnością. 
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Wykres 34. Ocena własnego poziomu wiedzy na temat rynku pracy (chłopcy). 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

Na podstawie odpowiedzi ankietowanych należy stwierdzid, że w programie nauczania 

w szkołach zawodowych brakuje treści związanych z rynkiem pracy i metodami poszukiwania 

zatrudnienia. Szkoły powinny zaoferowad swoim uczniom dodatkowe zajęcia o tej tematyce, lub 

spotkania z doradcą zawodowym. Taką potrzebę zdają się dostrzegad również sami ankietowani. 

Dziewczęta w większości nie określiły, czy potrzebują dodatkowych informacji na temat rynku 

pracy (44%). Duży odsetek ankietowanych odpowiedziało, że nie chcą zgłębiad dodatkowej wiedzy 

na ten temat (35,96%). Jedynie niewielka grupa, bo 20,17% dziewcząt zadeklarowało, że 

potrzebują bardziej szczegółowej wiedzy w przedmiotowym obszarze. 

 

Wykres 35. Odpowiedzi ankietowanych na temat potrzeby zdobycia dodatkowej wiedzy na 
temat rynku pracy (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku chłopców sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ponad 68% ankietowanych 

odczuwa braki w wiedzy na temat rynku pracy i chciałoby je uzupełnid. O tym, że taka wiedza nie 

jest im potrzebna jest przekonanych zaledwie 18,60% chłopców. 
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Wykres 36. Odpowiedzi ankietowanych na temat potrzeby zdobycia dodatkowej wiedzy na 
temat rynku pracy (chłopcy) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Różnica pomiędzy odpowiedziami dziewcząt i chłopców jest zaskakująca i wynosi około 40 

punktów procentowych. Na tej podstawie można stwierdzid, że uczennice szkół zawodowych 

przykładają większą wagę do pojawiających się informacji dotyczących rynku pracy, dzięki czemu 

ich wiedza jest większa. Z kolei chłopcy odczuwają braki w wiedzy na temat możliwości 

zatrudnienia dopiero wtedy, gdy wchodzą na rynek pracy. Wcześniej po prostu nie interesują się 

takimi zagadnieniami. Szkoły zawodowe już od początku edukacji powinny starad się rozbudzad 

w uczniach zainteresowanie wiedzą na temat rynku pracy, bo może się ona okazad dla nich 

decydująca w procesie poszukiwania zatrudnienia. 

Ankietowani wiedzę na temat lubelskiego rynku pracy czerpią przede wszystkim z Internetu, 

od znajomych i z prasy lokalnej. Niewielki odsetek badanych (14,32%) odpowiedziało, 

że informacje związane z obecną sytuacją zawodową zdobyli w szkole. To bardzo niekorzystny 

sygnał, który dodatkowo potwierdza potrzebę organizacji zajęd odpowiadających potrzebom 

uczniów w tej dziedzinie. Niepokojącym zjawiskiem jest jedynie 3% udział wskazao na kategorię 

„pracodawcy”. Szkoły zawodowe winny ściśle współpracowad z pracodawcami, a ci z kolei winni 

przekazywad szkołom, a tym samym uczniom rzetelne informacje na temat swoich oczekiwao 

względem potencjalnych pracowników. Informacja pochodząca bezpośrednio od pracodawców 

z pewnością odbierane by były przez młodzież jako wiarygodne, w odróżnieniu od przekazów 

pojawiających się na poziomie opracowao naukowych. Oczywiście to opracowania naukowe winny 

byd wykładnią dla pracodawców w podejmowanych decyzjach biznesowych, ale efektywnośd 

finansowa ich zastosowania wymaga przemyślanego wkomponowania rekomendowanych 

rozwiązao w praktykę gospodarczą. 
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Wykres 37. Źródła wiedzy ankietowanych na temat rynku pracy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani w dużej mierze zdają sobie sprawę z tego, że zdobycie zatrudnienia w regionie 

może się okazad trudne. Zapytani o to, czy chcieliby mied możliwośd uzyskania informacji na temat 

innych rynków pracy, deklarowali taką chęd. Takiej odpowiedzi udzieliło ponad 70% dziewcząt. 

Niechętnych temu jest 18,34% ankietowanych, a zdania na ten temat nie ma 17,43%. 

 

Wykres 38. Deklaracje ankietowanych na temat zdobycia informacji na temat innych rynków 
pracy niż na Lubelszczyźnie (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Nieco mniejsza liczba chłopców niż dziewcząt (58%) deklaruje chęd zdobycia informacji na 

temat innych rynków pracy. Swojej wiedzy na ten temat nie chce pogłębiad 27,51% 

ankietowanych. Zdania na ten temat nie ma ponad 14,34%. 

 

Wykres 39. Deklaracje ankietowanych na temat zdobycia informacji na temat innych rynków 
pracy niż na Lubelszczyźnie (chłopcy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie tych odpowiedzi możena wnioskowad, że uczniowie interesują się sytuacją 

na innych rynkach pracy, bo w przypadku braku zatrudnienia w regionie będą go szukad w innych 

rejonach kraju. Dużo większa grupa osób jest zainteresowana wiedzą na temat zagranicznych 

rynków pracy, niż lokalnego. Takie deklaracje składa 62,71% dziewcząt. Zainteresowania tym 

tematem nie zdradza 27,11%. 

 

Wykres 40. Deklaracje ankietowanych dotyczące możliwości zdobycia informacji na temat 
zagranicznych rynków pracy (dziewczęta) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Chłopcy, w trochę większym stopniu niż dziewczęta zdradzają zainteresowanie informacjami 

na temat zagranicznego rynku pracy (63,95%). Taka wiedza nie jest potrzebna zdaniem 22,48% 

ankietowanych chłopców.  

 

Wykres 41. Deklaracje ankietowanych dotyczące możliwości zdobycia informacji na temat 
zagranicznych rynków pracy (chłopcy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani krytycznie oceniają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w zdobytym 

zawodzie. Najbardziej pesymistycznie nastawione są dziewczęta. Aż 42,37% ocenia swoje szanse 

na raczej małe. Prawie o połowę mniejsza grupa ankietowanych wierzy jednak, że są one raczej 

duże (25,27%). Pozostałe, skrajne odpowiedzi wypadają raczej marginalnie. 

 

Wykres 42. Opinia ankietowanych na temat szans znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie 
(dziewczęta) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z kolei chłopcy dużo lepiej oceniają swoje szanse na rynku pracy. Najwięcej, bo 35,27% 

ankietowanych twierdzi, że są one bardzo duże. Około pięd procent mniej ankietowanych oceniło 

swoje szanse na bardzo małe. O tym, że są małe, jest przekonanych 8,52% chłopców, a duże – 

12,40%. 

 

Wykres 43. Opinia ankietowanych na temat szans znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie 
(chłopcy) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W przypadku powyższych odpowiedzi bardzo widoczna jest różnica między opiniami 

dziewcząt i chłopców. Są one skłonne gorzej oceniad swoje umiejętności i szanse na pracę. Z kolei 

chłopcy z większym optymizmem patrzą na swoje realne możliwości zatrudnienia. 

 

Wykres 44. Oczekiwania finansowe związane z podjęciem pierwszej pracy zarobkowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Uczestnicy badao nie mają zbyt wygórowanych oczekiwao finansowych związanych 

z podjęciem pierwszej pracy. Większośd ankietowanych (44,97%) odpowiedziało, że na początek 

chcieliby zarabiad w granicach 1000 -2000 zł brutto i 2000- 3000 zł brutto (25,37%). Na zarobki 
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rzędu powyżej 4000 brutto liczy 12,81% ankietowanych. Większośd z nich stanowią uczniowie 

kształcący się w zawodzie mechatronik. Postawa ta jest niewątpliwie związana z pojawiającymi się 

masowo w mediach informacjami na temat pożądanych na rynku specjalistów wskazując m.in. na 

mechatroników. 
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3.4.1. POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE MŁODZIEŻY  

Kształtowanie u młodych ludzi zachowao i postaw przedsiębiorczych jest bardzo ważnym 

elementem współczesnej edukacji ponadgimnazjalnej. Przedsiębiorczośd przejawia się inicjatywą 

w podejmowaniu różnych działao, twórczym podejściem do otaczającej rzeczywistości oraz 

zdolnością do samodzielnego dbania o zaspokojenie własnych potrzeb. Bez tej postawy wręcz 

niemożliwe jest prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, niezbędna jest przy 

zajmowaniu kierowniczych stanowisk, a coraz częściej pożądana i oczekiwana również 

od pracowników średniego i niższego szczebla. Ludzie przedsiębiorczy skutecznie realizują nie tylko 

własne cele; to właśnie oni kształtują obraz całej naszej rzeczywistości.20 

Taka postawa jest szczególnie pożądana u uczniów szkół zawodowych. Ze względu 

na specyfikę ich wykształcenia, posiadanie konkretnego zawodu są oni przygotowani do podjęcia 

pracy już po ukooczeniu edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Żeby w pełni mogli zaistnied 

na rynku pracy, powinni cechowad się przedsiębiorczością. Wyraża się ona między innymi 

w gotowości do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Ankietowani zostali zapytani 

o to, czy planują taki krok po ukooczeniu szkoły średniej. 

O założeniu działalności gospodarczej myśli niewielka grupa dziewcząt, bo zaledwie 22,88%. 

O tym, że nie zdecydują się na taką formę samo zatrudnienia jest przekonanych 38,13% dziewcząt. 

Najwięcej, bo aż 39,98% ankietowanych nie podjęło jeszcze takiej decyzji. 

 

Wykres 45. Deklaracje ankietowanych związane z planami prowadzenia działalności 
gospodarczej (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Chłopcy, w większym stopniu niż dziewczęta skłaniają się do możliwości założenia własnej 

działalności. Takie plany ma 33,33% ankietowanych. Do tego pomysłu niechętnie nastawionych 

jest 27,90% osób. Zdania na ten temat nie ma 38,75%. 

                                                        

20 http://edunews.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=535 
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Wykres 46. Deklaracje ankietowanych związane z planami prowadzenia działalności 
gospodarczej (chłopcy) 

 

Źródło : opracowanie własne. 

 

To bardzo istotny sygnał dla organów decyzyjnych szkół. Na podstawie tych odpowiedzi 

widad, że postawy przedsiębiorcze ujawniły się w niewielkim stopniu u ankietowanych. Ze względu 

na to szkoły powinny zadbad o dodatkowe zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, opracowywania 

biznesplanów, komunikacji werbalnej, pracy zespołowej i innowacyjności. Powinny także 

organizowad spotkania z osobami prowadzącymi własne firmy, które mogłyby przybliżyd uczniom 

specyfikę posiadania własnego biznesu. Pedagodzy powinny motywowad młodych ludzi do takich 

postaw i zapoznawad ich z realnymi możliwościami zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. 

Dobrym pomysłem mogłoby byd organizowane tzw. kawiarenek zawodowych, podczas których 

uczniowie indywidualnie rozmawialiby z przedstawicielami firm, przedsiębiorstw czy też 

z lokalnymi biznesmenami. 
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3.5. WNIOSKI 

Ankietowani są przekonani o tym, że w przyszłej pracy najbardziej pomocne okażą się dla 

nich umiejętności praktyczne wyniesione ze szkoły. Mimo tego, że po ukooczeniu edukacji będą 

mogli podjąd zatrudnienie, większośd z nich chce kontynuowad naukę na studiach wyższych, 

lub w studium. Ci z uczniów, którzy po ukooczeniu szkoły planują podjęcie pracy są raczej 

pozytywnie nastawieni do możliwości znalezienia zatrudnienia. Większośd z nich uważa, 

że pierwszą pracę rozpoczną już w ciągu miesiąca od ukooczenia szkoły. Niewielka grupa 

ankietowanych stwierdziła, że ma już zagwarantowane zatrudnienie. Ankietowani chcą szukad 

pracy przede wszystkim w regionie. To dobrze rokuje, ponieważ młodzi ludzie są pozytywnie 

nastawieni do możliwości zdobycia pracy i można się spodziewad, że wykażą się kreatywnością już 

na etapie rekrutacji. 

Znaczące jest jednak to, że młodzież ucząca się w szkołach zawodowych nie czuje się pewnie 

w kwestii zagadnieo związanych z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy. Odczuwa zdecydowanie 

braki w wiedzy w tej dziedzinie. Ankietowani raczej z pesymizmem podchodzą do możliwości 

zdobycia pracy w regionie. Nie mają także zbyt wygórowanych oczekiwao finansowych, 

jeżeli chodzi o pensję w pierwszej pracy. Uczestnicy badania raczej z niewielkim zainteresowaniem 

podchodzą do możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To świadczy o tym, 

że postawy przedsiębiorcze są im raczej obce. Tylko niewielki odsetek badanych deklaruje, 

że w przyszłości chcieliby prowadzid samodzielną działalnośd. To wskazówka dla pedagogów, 

którzy powinni umożliwid uczniom dostęp do wiedzy w tej dziedzinie. 
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ROZDZIAŁ 4. DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

Polska Stratega Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę 

Ministrów 8 lipca 2003 r. uznała za jeden z priorytetów rozwój usług doradczych, gdyż: kluczową 

rolę w wyborze zawodu, ułatwieniu dostępu do nauki, jak i motywowaniu potencjalnych 

kandydatów do kształcenia ustawicznego odgrywają: informacja i poradnictwo zawodowe. Mimo 

to w praktyce doradztwo zawodowe najczęściej pozostaje tylko ideą, czego dowodem są wyniki 

licznych badao. Młodzi ludzie na ogół mają ograniczony dostęp do wiedzy na temat poradnictwa 

zawodowego. Szkołom brakuje czasu, pieniędzy oraz odpowiedniej kadry pedagogicznej 

potrzebnej, by przygotowad uczniów do podjęcia tej tak ważnej decyzji o ich dalszej karierze 

edukacyjnej, a więc i zawodowej. 

Źródła zapóźnienia rozwojowego Polski leżą w zbyt małym zasobie zgromadzonego kapitału 

fizycznego, zbyt niskich nakładach pracy, nieco gorszym kapitale ludzkim oraz przestarzałych 

technologiach produkcji. Zniwelowanie luki w PKB na jednego mieszkaoca będzie wymagad 

podniesienia stopy akumulacji kapitału prywatnego i publicznego, zwiększenia możliwości 

adaptacyjnych i innowacyjnych gospodarki, lepszej edukacji (w tym przez praktykę zawodową) 

oraz znacznego wzrostu liczby osób pracujących w grupach wieku 15–24 i 50–65 lat.21 Korzystne 

trendy związane z poziomem PKB per capita, jakie odnotowuje obecnie Polska w odniesieniu do 

wyników notowanych przez pozostałe kraje UE jest tylko pozornym niwelowaniem 

zidentyfikowanego wcześniej dystansu. 

Zainteresowanie doradztwem zawodowym w szkołach z roku na rok rośnie. 

Społeczeostwo coraz bardziej zaczyna sobie zdawad sprawę z wagi decyzji, które są podejmowane 

przez młodych ludzi, a które mogą zaważyd na ich dalszej przyszłości. Przez to nieoceniona staje się 

rola doradcy zawodowego, którego wskazówki są użyteczne nawet dla uczniów gimnazjum. 

Fachowa porada doradcy zawodowego może mied decydujący wpływ na wybory młodych ludzi. 

Daje im wiarę w siebie i umacnia w podjętych postanowieniach. Pozwala poznad słabe i mocne 

strony i pokazuje, jak umiejętnie nad nimi pracowad. 

Doradca zawodowy staje się przewodnikiem na ścieżce obranej przez młodego człowieka. 

To on pokazuje drogowskazy i możliwości, które stoją przed uczniem. Rozstrzyga na korzyśd ucznia 

jego dylematy związane z wyborem kierunku kształcenia. Tworzy swoistą receptę dostosowaną 

do potrzeb konkretnego człowieka. Zastosowanie zawartych w niej wskazówek może mied bardzo 

istotne konsekwencje dla jego ścieżki kariery. Umożliwi mu odczuwanie radości i satysfakcji 

z wykonywanej pracy, która opiera się na posiadanych umiejętnościach i zdolnościach, albo też 

sprawi, że będzie on wielokrotnie zmieniał obrany cel. Zadaniem doradcy zawodowego jest 

motywacja do wszelkiej aktywności - zawodowej, edukacyjnej i życiowej, rozbudzanie postaw 

                                                        

21 Raport Polska, op. cit., s. 40. 
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kreatywnych, przedsiębiorczych, kształtowanie osobowości otwartych na zmiany.22 Jak widad, 

na doradcy zawodowym, tak jak na nauczycielach spoczywa ogromna odpowiedzialnośd. 

Zwłaszcza doradcy pracujący z młodzieżą uczącą się w szkołach zawodowych powinni szczególnie 

uważnie wsłuchiwad się w potrzeby swoich podopiecznych, ale też przede wszystkim brad pod 

uwagę ich predyspozycje. Skutecznie prowadzone doradztwo już na etapie szkoły 

ponadgimnazjalnej może sprawid, że młodzi ludzie w przyszłości będą mogli znaleźd zatrudnienie 

w poszukiwanym na rynku zawodzie i dzięki swoim wysokim kwalifikacjom będą dobrze 

przygotowani do pracy. 

                                                        

22 A. Strużyna: Instytucjonalne doradztwo zawodowe, diagnoza i model optymalizacyjny. Poznao 2003, s. 11 
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4.1. OCZEKIWANIA ZWIĄZANE  ZE WSPARCIEM W RAMACH DORADZTWA ZAWODOWEGO 

Oczekiwania wobec wsparcia doradczego ze strony doradcy zawodowego deklarowane przez 

uczniów szkół zawodowych z terenu Lubelszczyzny skupiają się wokół kilku kręgów tematycznych. 

Przede wszystkim, młodzi ludzie oczekują pomocy w znalezieniu pracy i chcieliby zdobyd wiedzę 

na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. Ankietowani podkreślają, że nie znają 

specyfiki lokalnego i ponadlokalnego rynku pracy, a to jest dla nich bardzo istotne zagadnienie. 

Uczniowie, zanim zdecydują się na jakiekolwiek zatrudnienie chcieliby mied również wiedzę 

na temat wysokości zarobków, które można uzyskad w zależności od rodzaju zajmowanego 

stanowiska(2,26% ankietowanych). Takie informacje są dla nich szczególnie ważne. Dzięki temu 

będą wiedzieli, czy mogą negocjowad wysokośd zarobków, które zaproponuje im potencjalny 

pracodawca. 

 

Wykres 47. Forma wsparcia oczekiwana od doradców zawodowych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Uczniowie oczekują od doradcy także informacji na temat wybranego zawodu (1,75% 

ankietowanych). Chcą byd pewni, że jest on zgodny z ich predyspozycjami (1,25% ankietowanych). 

Spora grupa ankietowanych nie zdaje sobie sprawy ze znaczenia doradztwa zawodowego. 

Świadczy o tym informacja, że nie oczekują takiej formy pomocy (3,26%) lub nie wiedzą, na co 

mogliby liczyd (3,26% ankietowanych). To wskazówka dla nauczycieli, którzy powinni pokazywad 

uczniom korzyści wynikające z takiej formy wsparcia. 
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4.2. ZAINTERESOWANIE WSPARCIEM DORADCY ZAWODOWEGO 

Większośd ankietowanych dostrzega znaczenie wsparcia doradcy zawodowego i chce 

korzystad z jego wskazówek. To bardzo pozytywny sygnał, który powinien zainspirowad nauczycieli 

do jeszcze szerszego zgłębiania zagadnienia doradztwa. Ta teza jest poparta analizą odpowiedzi 

badanych. Ponad 61% dziewcząt zadeklarowało, że chce skorzystad z porady doradcy 

zawodowego. Przeciwnego zdania jest 38,33% ankietowanych. 

 

Wykres 48. Deklaracje ankietowanych dotyczące chęci skorzystania z porady doradcy 
zawodowego (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Odpowiedzi chłopców utrzymują się na nieco mniejszym poziomie. Chęd uzyskania 

fachowej porady zawodowej zgłasza 55,03% ankietowanych. Niewiele mniejsza grupa, bo prawie 

45% chłopców stwierdziło, że taka pomoc nie jest im potrzebna. 

 

Wykres 49. Deklaracje ankietowanych dotyczące chęci skorzystania z porady doradcy 
zawodowego (chłopcy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Bardzo niekorzystnie kształtuje się trend związany z korzystaniem przez uczniów szkół 

zawodowych z porad doradcy zawodowego. Prawie trzy czwarte ankietowanych odpowiedziało, 
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że nigdy nie konsultowało się z doradcą. To bardzo istotny sygnał dla dyrektorów i nauczycieli szkół 

zawodowych, którzy powinni organizowad takie spotkania dla swoich uczniów. Porady doradcy 

zawodowego mogą mied duży wpływ na ścieżkę zawodową uczniów i absolwentów. 

Umiejętnie pokierowana młodzież wybierze dobrą ścieżkę kształcenia, która sprawi, że będą oni 

bardziej atrakcyjni na rynku pracy pod względem umiejętności i doświadczenia. 

 

Wykres 50. Odpowiedzi uczniów dotyczące korzystania przez nich z porady doradcy 
zawodowego (dziewczęta). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z porady doradcy zawodowego skorzystało zaledwie 32,20% dziewcząt oraz 20,54% 

chłopców. 

 

Wykres 51. Odpowiedzi uczniów dotyczące korzystania przez nich z porady doradcy 
zawodowego (chłopcy). 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Spośród ankietowanych zaledwie kilkadziesiąt procent chłopców i dziewcząt skorzystało 

z porad doradcy zawodowego. W przypadku oceny użyteczności takich konsultacji trudno więc 

mówid o dużym stopniu miarodajności wyniku. Niemniej jednak większośd ankietowanych , bo aż 

63% stwierdziła, że nie ma zdania na temat porady doradcy. Świadczy to o tym, że dzięki rozmowie 
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z doradcą nie dowiedzieli się nic na temat swoich predyspozycji zawodowych, ani rynku pracy. 

To może dowodzid, że osoby prowadzące taką formę wsparcia nie miały ku temu odpowiednich 

kwalifikacji i kompetencji. Ponad 21,33% ankietowanych uważa, że takie spotkanie było dla nich 

użyteczne. Ponad 16,66% ankietowanych oceniło je negatywnie. 

 

Wykres 52. Użytecznośd porady doradcy zawodowego w opinii ankietowanych. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Taki wynik jest wskazówką dla dyrektorów szkół zawodowych dotyczących planowania 

spotkao z doradcą. Powinny byd one organizowane na początku edukacji w szkole zawodowej 

i po jej zakooczeniu. Ich wyniki powinny byd dokumentowane i weryfikowane, tak aby 

odpowiadały rozwojowi umiejętności ucznia i pomagały mu w podjęciu decyzji o dalszym 

kształceniu lub podjęciu pracy. 
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4.3. PLANY ZWIĄZANE Z PRACĄ ZAWODOWĄ PO UKOOCZENIU EDUKACJI 

O tym, że uczniowie szkół zawodowych szczególnie potrzebują pomocy doradcy 

zawodowego, świadczą ich odpowiedzi na pytanie o plany dotyczące pracy po ukooczeniu szkoły. 

Większośd ankietowanych(11,30%) nie ma jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących tego, 

co będą robid zawodowo. Tymczasem osoby, które wkrótce skooczą naukę, powinny posiadad 

chociaż szczątkowe rozeznanie w sytuacji panującej na rynku pracy.  

 

Wykres 53. Plany ankietowanych związane z podjęciem przez nich pierwszej pracy. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ankietowani, którzy zastanawiali się już, co chcieliby robid po zakooczeniu edukacji 

ponadgimnazjalnej myślą o pracy w zawodach, na które obecnie nie ma zapotrzebowania na rynku 

pracy. Tak jest z zawodem mechanika samochodowego, który wybrałoby 9,29% ankietowanych, 

elektryka (2% ankietowanych) i zawodów związanych z branżą gastronomiczną. Tacy uczniowie 

w szczególnym stopniu potrzebują pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych, 

którzy umiejętnie doradziliby w wyborze właściwej pracy i zaproponowali udział w kursach i 

szkoleniach, których ukooczenie gwarantuje zdobycie zatrudnienia. 
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WNIOSKI 

Młodzi ludzie uczący się w szkołach zawodowych to w większości osoby, które raczej 

nie miały do czynienia z szeroko pojętym doradztwem zawodowym. Te braki są widoczne chodby 

w przypadku niezadowolenia z uczniów z decyzji o wyborze szkoły. To następstwo 

nieprzemyślanych wyborów, które nie zostały poparte badaniem predyspozycji i umiejętności 

uczniów. 

Mimo to, ankietowani raczej chętnie podchodzą do możliwości skorzystania z fachowej 

porady w tym zakresie. Najbardziej zależy im na informacjach dotyczących rynku pracy, 

metod aktywnego poszukiwania pracy i zarobków. Doradcy zawodowi powinni badad preferencje 

zawodowe uczniów i wzrost ich umiejętności na różnych szczeblach edukacji. Młodzieży brakuje 

kontaktu z osobami, które mają dobra orientację w potrzebach rynku pracy. Widad to szczególnie 

w ich deklaracjach dotyczących pierwszej pracy. Chociaż do ukooczenia nauki zostało im niewiele 

czasu, to jednak albo nie wiedzą, gdzie chcieliby pracowad, lub zastanawiają się nad podjęciem 

pracy w zawodzie, w którym na rynku pracy panuje przesyt. 
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WNIOSKI KOOCOWE  

Z raportu dotyczącego preferencji uczniów szkół zawodowych wyłania się szczególny obraz 

tej grupy. Możemy uznad go za przynajmniej częściowe odzwierciedlenie potrzeb i oczekiwao 

innych młodych ludzi z terenu Lubelszczyzny, którzy uczęszczają do szkół zawodowych. 

Okazuje się, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest szczególnym wyborem w życiu każdego 

ucznia. Jeżeli jest spójny z umiejętnościami oraz zainteresowaniami młodego człowieka, to nauka 

da mu satysfakcję i zadowolenie, a także zmotywuje do pogłębiania własnej wiedzy. 

Jednak z badao wynika, że często taka decyzja jest powodowana rekomendacjami rodziców 

i otoczenia, a nie specjalistów. Wymierne rezultaty takich działao widad już po rozpoczęciu nauki, 

gdy pojawiają się pierwsze szkolne niepowodzenia – uczniowie przestają wierzyd w siebie i własne 

możliwości. Czują się zniechęceni i osłabia się ich motywacja do nauki. Takiego stanu doświadcza 

bardzo duża grupa uczniów szkół zawodowych. 

Szkoły zawodowe powszechnie cieszą się raczej złą opinią w środowisku szkolnym. 

Przyczynia się do tego brak osiągnięd edukacyjnych uczniów, stwarzane przez nich problemy 

wychowawcze, a także uwarunkowania finansowe rodzin. Zwykle do takich szkół trafiają osoby, 

których rodzice mają bardzo niskie dochody, albo też nie są nigdzie zatrudnieni. Dla uczniów 

„zawodówek” zdobycie zawodu i możliwośd szybkiego podjęcia pracy to właściwie jedyne 

przesłanki edukacji. Zależy im na poprawieniu swojej sytuacji finansowej i opuszczeniu zaklętego 

kręgu biedy. Szkoły powinny starad się w dodatkowy sposób motywowad uczniów do nauki. 

Co prawda, młodzież może starad się o stypendia szkolne na zakup pomocy naukowej, 

abonamentu internetowego i inne świadczenia, ale ich kwoty są bardzo niewielkie, a formalności 

z tym związane dosyd duże. Potrzebne są inne sposoby rozwiązania tego problemu. 

Do tego dochodzą też inne problemy. Szkoły zawodowe często są niedofinansowane, a ich 

zasoby dydaktyczne często bardzo ubogie. Bardzo dużym problem takich szkół są też niewątpliwe 

braki kadrowe – często dyrektorzy mają problemy ze skompletowaniem odpowiedniej liczby 

nauczycieli przedmiotów zawodowych. To niepokojące zjawisko w pełni zostało zauważone 

dopiero w ostatnich latach. Absolwenci uczelni technicznych niechętnie decydują się na posadę 

nauczyciela. Żeby poprawid tą patową sytuację organizowane są dla nich bezpłatne studia 

podyplomowe, które mają umożliwid im zdobycie uprawieo pedagogicznych, bądź poszerzenie 

kwalifikacji, dzięki którym będą mogli uczyd innych przedmiotów. 

Problemy związane z dydaktyką nauczania i specyfiką pracy pedagogowi zauważają już sami 

uczniowie. Zwracają uwagę na niskie kwalifikacje nauczycieli, którzy nie dokształcają się 

w dziedzinie nowych technologii i bazują na klasycznych wzorcach nauczania. Narzekają też na zbyt 

obciążający program zajęd szkolnych, przez co nie są się w stanie należycie przygotowad do lekcji, 

mają problemy z przyswojeniem wiedzy i czują się przemęczeni. W polskich szkołach zawodowych 

brakuje nowoczesnych programów nauczania. Związane z tym braki w wiedzy i umiejętnościach 

absolwentów dostrzegają ich pracodawcy. Dlatego postulują o rozszerzenie w programie 

nauczania treści związanych z ekonomiką i organizacji produkcji oraz umiejętności o charakterze 
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ogólnym, takich jak samokształcenie, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów, łączenie teorii 

z praktyką, skuteczne komunikowanie się, praca w zespole.23  

Współczesne szkoły zawodowe to w dużej mierze także generatory bezrobocia. Chociaż w ich 

ofercie coraz częściej można zauważyd takie zawody jak mechatronik, mechanik lotniczy czy różne 

specjalizacje informatyki, to jednak w większości przeważają nieśmiertelne kierunki, po ukooczeniu 

których obecnie nie ma szans na zatrudnienie : kucharz, sprzedawca, ślusarz. Brakuje dobrze 

wykwalifikowanych absolwentów szkół budowlanych i przygotowujących do pracy w przemyśle. 

Oferta szkół zawodowych w niewielkim stopniu jest elastyczna. Nowe kierunki kształcenia, chociaż 

często również nie rokujące dobrze na rynku pracy nie są w stanie zatrzymad upadku placówki.  

Zadaniem niejako wpisanym w statut takich szkół powinien byd nieustanny monitoring rynku pracy 

i umiejętnośd reagowania na jego potrzeby. Nie bez znaczenia jest też rola paostwa. Byd może 

powinny obowiązywad, tak jak w przypadku studiów wyższych, kierunki zamawiane. Odpowiedni 

bodziec skierowany do uczniów skłoniłby ich do podejmowania nauki w trudnym, 

ale przyszłościowym i dobrze rokującym na rynku pracy kierunku. 

Zadaniem organów oświaty jest nie tylko przekazywanie wiedzy objętej programem 

nauczania, ale przede wszystkim rzetelne informowanie uczniów o zmieniającej się sytuacji 

gospodarczej kraju i związanych z nią potrzebami zatrudnienia. Na przykładzie przebadanych 

ankietowanych można stwierdzid, że młodzi ludzie odczuwają brak informacji związanych 

z rynkiem pracy nie tylko regionalnym i zagranicznym, ale przede wszystkim lokalnym. Kuleje 

program praktyk. Jest ich niewiele i często nie pomagają one uczniom w zdobyciu jakichkolwiek 

umiejętności związanych z zawodem. 

Niezwykle istotne jest inicjowanie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami 

zawodowymi. To od niej, w dużej mierze, zależy dopasowanie podaży absolwentów do popytu, jaki 

kreuje rynek pracy. Ważne byłoby opracowanie systemu zachęt dla tych pracodawców, którzy 

wchodzą w kooperację ze szkołami, organizując, na odpowiednim poziomie, praktyki zawodowe.24 

Niezwykle minimalizowana jest rola centrów kształcenia praktycznego, które zamiast służyd 

rozwijaniu umiejętności przez uczniów szkół zawodowych, są spychane gdzieś na margines 

i funkcjonują na uboczu placówek edukacyjnych. 

Szkoły zawodowe są traktowane po macoszemu także przez lokalne samorządy, 

które administrują działalnośd placówek edukacyjnych na danym terenie. Los szkół zawodowych 

nie jest zależny od ich realnych możliwości, ale od popularności wśród gimnazjalistów. 

To zainteresowanie młodych ludzi jest „byd albo nie byd” dla konkretnej placówki. Jeżeli oferuje 

                                                        

23 Por. S.M. Kwiatkowski, Doradztwo zawodowe w warunkach dynamicznych zmian zawodów i specjalności. 

Uczeo – pracodawca-zawód-standard-zatrudnienie [w:] Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa 

zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa 2006. 
24 http://www.isp.org.pl/files/6987754790638137001134733998.pdf 
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dobry zawód, ma świetne zaplecze dydaktyczne, a mimo to gimnazjaliści się na nią nie zdecydują, 

to jej los jest niejako przesądzony. 

Uczniowie szkół zawodowych raczej z optymizmem patrzą w swoją przyszłośd zawodową. 

Większośd z nich jest przekonana, że nie będzie miała problemów ze znalezieniem pracy 

po ukooczeniu szkoły. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak naprawdę wygląda sytuacja na lokalnym 

rynku zatrudnienia. Zapytani o to, jaką pracę będę wykonywad jako absolwenci, najczęściej 

wymieniają zawody, w których obecnie nie ma pracy. Uczniowie nie mają zbyt wygórowanych 

wymagao finansowych związanych ze swoją pierwszą pracą. Pozytywnym aspektem jest to, 

że zdają sobie sprawę z niedostatków wykształcenia zawodowego i myślą o kontynuowaniu nauki 

na studiach wyższych. Większe ambicje w tej dziedzinie zdradzają jednak chłopcy. To oni, częściej 

niż dziewczęta, planują studia. Niestety, bardzo niewielki odsetek ankietowanych zamierza 

studiowad na kierunkach związanych z zawodem zdobytym w szkole ponadgimnazjalnej. 

Ze szkolnictwem zawodowym w szczególnym stopniu wiąże się zagadnienie doradztwa 

zawodowego. Proces orientacji i poradnictwa zawodowego obejmuje już niekiedy uczniów 

gimnazjum. Jego rolą jest skuteczne pokierowanie młodego człowieka w jego życiowych decyzjach 

i wyborach związanych z edukacją i pracą zawodową. Ankietowani uczniowie w marginalnym 

stopniu zetknęli się z doradztwem zawodowym na poziomie gimnazjum, nie mieli z nim też 

styczności także w szkole zawodowej. Jeżeli taka pomoc już miała miejsce, była ona na bardzo 

niskim poziomie. Większośd ankietowanych twierdzi, że uzyskane informacje nie okazały się dla 

nich przydatne i nie wpłynęły na ich wybory. Mimo to, uczniowie zdradzają zainteresowanie 

fachową poradą doradcy. Chciałaby z niej skorzystad spora grupa uczniów. 

Potrzebne są konkretne i zdecydowane działania mające na celu właściwą organizację 

doradztwa zawodowego w szkołach. Najistotniejsze znaczenie ma dobór wykształconej 

i profesjonalnej kadry, a także stworzenie w każdej z placówek specjalnego zaplecza 

informacyjnego, dzięki któremu uczniowie mogliby rozwijad swoją wiedzę na temat mechanizmów 

rynku pracy. 
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REKOMENDACJE 

W związku z tym, że gwarancja wysokiego poziomu nauczania ma dużo mniejsze znaczenie 

dla uczniów szkół zawodowych niż ogólnokształcących istotne wydaje się promowanie 

pozytywnych postaw związanych ze zdobywaniem wiedzy, opartych na wartościach takich jak: 

skutecznośd, profesjonalizm, precyzyjnośd, dążenie do doskonałości i samorozwoju. 

Rolą pedagogów jest wsparcie uczniów w wyborze ich ścieżki zawodowej. Muszą im 

uświadomid, że rekomendacje rodziców i najbliższego otoczenia, które nie są poparte fachową 

diagnozą umiejętności nie zagwarantują im sukcesu zawodowego i raczej nie pomogą im 

w zdobyciu satysfakcji z nauki i posiadanej pracy. Nauczyciele powinni podkreślad rolę doradztwa 

zawodowego w szkole na miarę XXI wieku. Przed formalnym przyjęciem ucznia do szkoły wskazane 

byłoby sprawdzenie jego umiejętności i predyspozycji zawodowych. Szkoły zawodowe powinny 

zawieszad na jakiś czas naukę w kierunkach kształcenia w zawodach, których absolwenci nie mają 

szans na znalezienie pracy. 

Szkoły zawodowe powinny stale monitorowad sytuację na rynku pracy zarówno w kraju, 

jak i w regionie. Plan zajęd powinien byd konstruowany w taki sposób, żeby uwzględniał czas 

aktywności intelektualnej uczniów i jej spadki. Tego samego dnia nie powinny byd prowadzone 

zajęcia z kilku przedmiotów zawodowych, które wymagają dużej uwagi i zaangażowania uczniów. 

Uczniowie, których interesują zagadnienia wybiegające poza program nauczania, a związane 

z zawodem powinni mied możliwośd uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 

Konieczny jest stały monitoring ocen i osiągnięd uczniów, które powinny byd indywidualnie 

konsultowane z uczniem a także jego rodzicami. Konieczne jest włączenie rodziców i opiekunów 

w życie szkoły i w sprawy związane z edukacją. Rodzice powinni wspierad dzieci w ich wyborach 

edukacyjnych i zawodowych, a także motywowad do pogłębiania wiedzy i samorozwoju.  

Uczniowie powinni mied dostęp do aktualizowanych raportów na temat rynku pracy, tak by mieli 

możliwośd wcześniejszej weryfikacji swoich planów i edukacyjnych i zawodowych. Młodzież musi 

sobie zacząd zdawad sprawę z realnych wymagao i oczekiwao pracodawców. Zajęcia z zakresu 

przedmiotów zawodowych powinny byd wzbogacone o przykłady zastosowao technologii, 

umiejętności i narzędzi w życiu codziennym. Konieczne jest promowanie postaw przedsiębiorczych 

wśród młodzieży i idei samo zatrudnienia, która może stad się receptą na uniknięcie bezrobocia 

przez absolwentów. Wskazane wydaje się organizowanie spotkao z osobami zajmującymi się 

prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a także fachowych szkoleo, które dadzą uczniom 

wiedzę i narzędzia ułatwiające im otworzenie własnego biznesu. Szczególnie duża 

odpowiedzialnośd spoczywa na doradcach zawodowych. Placówki powinny zatrudniad na takich 

stanowiskach tylko osoby z odpowiednim doświadczeniem i kompetencjami, inaczej bowiem ich 

porady okazują się bezużyteczne dla uczniów. Wskazana jest promocja idei doradztwa 

zawodowego wśród uczniów. 
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ANEKS  

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 

 

 

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Kwestionariusz ankiety 

Drogi/a uczniu/uczennico,  

Niniejsza ankieta przeprowadzana jest na potrzeby projektu „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie- większe 

szanse na rynku pracy” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA w Chełmie oraz Instytut 

Badań Rynku Koniunktur i Konsumpcji w Warszawie.  

Prosimy o rzetelne i szczere odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania. Gwarantujemy pełną anonimowość. 

1. Jakiego zawodu uczysz się w 
szkole?  

2. Czy jest jakaś istotna przyczyna dla 
której wybrałeś(łaś) szkołę w której 
się obecnie uczysz? 

 

 1     atrakcyjny zawód 
 2     zachęcili mnie do tego rodzice 
 3     zachęcili mnie do tego koledzy 
 4     gwarancja wysokiego poziomu nauczania 
 5     zdobycie zawodu dającego duże szanse znalezienia pracy 
 6     inna przyczyna – jaka? ……………………………………… 
 7     to był wybór przypadkowy 

3. Jaki jest, według Ciebie, 
najważniejszy atut nauki w 
wybranej szkole? 

 

 1     profesjonalna kadra dydaktyczne (nauczyciele) 
 2     duża  liczba godzin przeznaczonych na praktyki zawodowe 
 3     kontakt z zakładami pracy stwarzający szansę na zatrudnienie po ukończeniu nauki 
 4     wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt wspomagający naukę 
 5     inny – jaki? ………………………………………………………………………………… 
 6     nie widzę żadnego atutu 

4. Czy korzystałeś(łaś) z porad innych osób 
wybierając naukę zawodu? 

 1     tak 
 2     nie [Przejdź do pytania 6] 
 3     trudno powiedzieć [Przejdź do pytania 6] 

5. Kto doradzał Tobie w wyborze nauki danego 
zawodu? 

 1     rodzice  
 2     inni członkowie rodziny 
 3     koledzy/ koleżanki 
 4     nauczyciel(e) 
 5     doradca zawodowy 
 6     ktoś inny – kto? ………………………………. 

6. Czy gdybyś miał(a) jeszcze raz dokonywać wyboru, to 
czy wybrałbyś(łabyś) naukę tego samego zawodu? 

 1     tak [Przejdź do pytania 8] 
 2     nie  
 3     trudno powiedzieć [Przejdź do pytania 8] 

7. Dlaczego nie wybrałbyś(łabyś) nauki 
tego zawodu? 

 

8. Dziś wybrałbym(abym) naukę w zawodzie: 
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9. Jak opisałbyś(łabyś) zawód, którego dziś się 
uczysz? 

 

  1    atrakcyjny 

 2     ciekawy 

 3     z przyszłością 

 4     specjalistyczny 

 5     poszukiwany na rynku 

 6     łatwy 

 7     dobrze płatny 

 8     prestiżowy 

 9      ciężka praca fizyczna 

 10    trudny 

 11    nieciekawy 

 12    skomplikowany 

 13    uniwersalny 

 14    bez przyszłości 

 15    nieatrakcyjny 

 16    źle płatny 

10. Na ile jesteś zadowolony(a) z nauki 
wybranego przez siebie zawodu? 

 1     zadowolony(a) 
 2     raczej zadowolony(a) 
 3     raczej niezadowolony(a) 
 4     niezadowolony(a) 
 5     trudno powiedzieć 

11. Czy w przyszłości chciał(a)byś pracować w 
zawodzie, którego uczysz się obecnie w 
szkole? 

 1     zdecydowanie tak 
 2     raczej tak 
 3     raczej nie 
 4     zdecydowanie nie 
 5     nie wiem 

12. Jak ogólnie scharakteryzował(a)byś wiedzę 
zdobywaną w Twojej szkole: 

 1     zbyt dużo teorii 
 2     zbyt dużo praktyki 
 3     w sam raz teorii i praktyki 

13. Jaki charakter powinna mieć wiedza 
przekazywana w szkole? 

 1     więcej teorii 
 2     więcej umiejętności praktycznych 

14. O co uzupełniłbyś(abyś) przekazywane w 
szkole treści edukacyjne?  

15. Co wyrzuciłbyś(abyś) z przekazywanych 
w szkole treści edukacyjne?  

16. Od nauczycieli oczkuję: 

 
 

 

17. Nuka w szkole jest ciekawa. 
Dlaczego?  

 

18. Nuka w szkole jest nudna. Dlaczego? 
 

 

19. Jak sądzisz, w jakim stopniu wiedza teoretyczna 
uzyskana w szkole przyda się Tobie w przyszłej 
pracy? 

 1      zdecydowanie w dużym stopniu 
 2      raczej w dużym stopniu 
 3      raczej w małym stopniu 
 4      zdecydowanie w małym stopniu 
 5      trudno powiedzieć 

20. Jak sądzisz, w jakim stopniu umiejętności 
praktyczne uzyskane w szkole przydadzą się 
Tobie w przyszłej pracy?  

 

 1      zdecydowanie w dużym stopniu 
 2      raczej w dużym stopniu 
 3      raczej w małym stopniu 
 4      zdecydowanie w małym stopniu 
 5      trudno powiedzieć 

21. Czy w ofercie edukacyjnej lubelskich szkół 
brakuje zawodów, które z zostałyby wybrane 
przez młodzież do dalszej nauki?  

 1     tak 
 2     nie [Przejdź do pytania 23] 
 3     trudno powiedzieć [Przejdź do pytania 23] 

22. Jakich zawodów?  
 

23. Co planujesz robić po ukończeniu 
szkoły? 

 1     chciałbym(łabym) pracować [Przejdź do pytania 27] 
 2     chciałbym(łabym) się dalej uczyć [Przejdź do pytania 24] 
 3     chciałbym(łabym) uczyć się i pracować [Przejdź do pytania 24] 



78 

 4     jeszcze nie wiem [Przejdź do pytania 30] 

24. Czy planujesz kontynuować naukę 
wybranego obecnie zawodu? 

 1     tak [Przejdź do pytania 25] 
 2     nie [Przejdź do pytania 24] 
 3     trudno powiedzieć [Przejdź do pytania 24] 

25. Jakich umiejętności zawodowych/jakiego 
zawodu chciałbyś(łabyś) się uczyć ?  

 

26. Planuję kontynuować naukę w: 

(studia, studium, kierunek, zawód) 

 

27. Jaką pracę chciałbyś wykonywać po ukończeniu 
szkoły, o ile planujesz podjąć pracę? 

 

28. Jak sądzisz, ile miesięcy będziesz szukał(a) 
pracy? 

 

29. Gdzie będziesz 
poszukiwał(a) pracy? 

   1     w Lublinie /w Chełmie  
 2      w innym mieście woj. lubelskiego 
 3      poza woj. lubelskim 
 4      za granicą 
 5      jeszcze nie wiem 

30. Jak oceniasz swoją wiedzę o rynku pracy w 
województwie lubelskim (o zakładach pracy, 
możliwościach zatrudnienia, itd.)? 

 1     mam wystarczającą wiedzę na ten temat 
 2     nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat 
 3     trudno powiedzieć 

31. Czy chciał(a)byś wiedzieć więcej na temat 
lubelskiego rynku pracy? 

 1     tak 
 2     nie  
 3     trudno powiedzieć 

32. Z jakich źródeł czerpiesz wiedzę na temat 
lubelskiego rynku pracy? 

 1     z prasy lokalnej 
 2     z Internetu 
 3     z urzędów pracy 
 4     ze spotkań z pracodawcami 
 5     od znajomych 
 6     ze szkoły 
 7     z innych źródeł, jakich     …………………. ?        
 8     nie jestem zainteresowany(a) informacjami o rynku pracy                          

33. Czy chciał(a)byś wiedzieć więcej na temat rynku pracy w innych 
regionach Polski? 

 1     tak 
 2     nie  
 3     trudno powiedzieć 

34. Czy chciał(a)byś wiedzieć więcej na temat rynku pracy poza granicami 
kraju? 

 1     tak 
 2     nie  
 3     trudno powiedzieć 

35. Jakie, Twoim zdaniem, masz szanse na znalezienie pracy w wyuczonym 
zawodzie w województwie lubelskim? 

 1     duże  
 2     raczej duże 
 3     raczej małe  
 4     małe  
 5     trudno powiedzieć 

36. A jak ogólnie widzisz szanse na znalezienie pracy dla siebie w 
województwie lubelskim niezależnie od wyuczonego zawodu? 

 1     duże szanse 
 2     raczej duże szanse 
 3     raczej małe szanse 
 4     małe szanse 
 5     trudno powiedzieć 

37. Jakiego oczekujesz wynagrodzenia w swojej pierwszej pracy po 
ukończeniu szkoły? 

 1      Do 1000 zł brutto 
 2      1000 – 2000 zł brutto 
 3      2000 – 3000 zł brutto 
 4      3000 – 4000 zł brutto 
 5      Powyżej 4000 zł brutto 

38. Czy planujesz zarejestrowanie własnej działalności 
gospodarczej?  

 1     tak 
 2     nie  
 3     trudno powiedzieć 

39. Czy kiedykolwiek korzystałeś(łaś) z porad doradcy zawodowego?  1     tak 
 2     nie  

40. Jeżeli korzystałeś(łaś) z porad doradcy zawodowego, to, czy porady te 
okazały być się użyteczne? 

 1     tak 
 2     nie  
 3     nie mam zdania 

41. Czy chciałbyś(łabyś) skorzystać z porad doradcy zawodowego?  1     tak 
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 2     nie  

42. Jakiego wsparcia/jakiej pomocy/jakich informacji oczekujesz od 
doradcy zawodowego/osoby doradzającej Tobie podczas 
dokonywania wyboru przyszłego zawodu/pracy? 

 

43. Po zakończeniu całej edukacji (szkoła, studia itd.) planuję pracować 
jako: 

 

Pytania metryczkowe 

1. Płeć:   kobieta     mężczyzna  

2. Wiek: ………………………………… 

3. Klasa: ……………………………………. 

4. Rodzaj szkoły     technikum     zasadnicza szkoła zawodowa 

5. Zawód nauczany w szkole: …………………………………………………………………………………………………….. 

6. Średnia ocen z ostatniego semestru:………………………………………. 

7. Miejsce zamieszkania: miejscowość ………………………….………….dzielnica…………………………………………  

8. Liczba rodzeństwa…………………………………………………………….. 

9. Wykształcenie rodziców /opiekunów  

Matka/Opiekunka Ojciec/Opiekun 

 podstawowe  podstawowe 

 zawodowe, jakie?..................................................  zawodowe, jakie?................................................. 

 średnie, jakie?.......................................................  średnie, jakie?...................................................... 

 wyższe, jakie?........................................................  wyższe, jakie?...................................................... 

 

10. Wykonywany zawód rodziców  

Matka/Opiekunka Ojciec/Opiekun 

 pracownik fizyczny (np. sklepowa)  pracownik fizyczny (np. spawacz) 

 pracownik biurowy niższego szczebla (np. sekretarka)  pracownik biurowy niższego szczebla (np. referent) 

 pracownik biurowy średniego szczebla (np. nauczyciel)  pracownik biurowy średniego szczebla (np. nauczyciel) 

 pracownik biurowy wyższego szczebla (np. dyrektor)  pracownik biurowy wyższego szczebla (np. dyrektor) 

 właściciel prywatnego przedsiębiorstwa  właściciel prywatnego przedsiębiorstwa 

 rolnik  rolnik 

 emeryt/rencista  emeryt/rencista 

 bezrobotna  bezrobotny 

 inny: jaki?................................................................................  inny: jaki?............................................................................. 

 

 

Dziękujemy za udział w ankiecie. 

 

 

 

 


