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Stan doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych
w województwie wielkopolskim.
Bezrobocie to problem, który dotyka absolwentów szkół niezależnie od etapu
zakończonej edukacji. Próba łagodzenia trudności, jakie napotykają osoby młode
w pierwszych doświadczeniach na rynku pracy, jest istotna, by poprzez zatrudnienie mogły
wejść w dorosłość, zyskać stabilizację w życiu prywatnym i rodzinnym oraz prowadzić
własne gospodarstwo domowe. Jak pokazują m.in. wnioski z badania Barometr zawodów
20171 dla województwa wielkopolskiego oraz raport Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku pracy2, istotnym jest przede
wszystkim, by reagować na niedopasowanie oferty kształcenia do rynku pracy oraz
wspomagać młodych ludzi, aby rozwijali kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez
pracodawców i wybierali pracę w zawodach, na które prognozowane jest zapotrzebowanie
na lokalnym lub krajowym rynku pracy.
Wyzwania współczesnego rynku pracy polegają w dużej mierze na budowaniu
bezpieczeństwa zatrudnienia, rozumianego jako wyposażenie ludzi w odpowiednie
umiejętności, które pomogą im w znalezieniu nowego miejsca pracy, a nie gwarancji jego
niezmienności. Z tego względu usługi doradztwa zawodowego3 w szkołach są szczególnie
istotne dla efektywnego wykorzystania potencjału młodych ludzi wchodzących na rynek
pracy. Poprzez pomoc uczniom w wyborze zawodu oraz dalszej drogi kształcenia, a także
wspieranie

aktywnych

postaw,

umożliwiają

im

podejmowanie

świadomych

decyzji

edukacyjno - zawodowych.
Takie wsparcie wymaga jednak rzetelnej wiedzy nt. trendów i uwarunkowań
rynkowych. Nowe technologie przyczyniają się do powstawania i zanikania niektórych
profesji. Wiele z zawodów wymaga ciągłego aktualizowania i poszerzania kompetencji, jak
i przygotowania do nowych form świadczenia pracy. Na rynku pracy występuje zarówno
zjawisko przeedukowania4, kiedy osoby młode muszą podejmować pracę poniżej własnych
kompetencji, jak i niedokształcenia, gdzie obserwuje się braki wykształconych osób
1

Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim, Barometr zawodów 2017, Kraków 2016 r.
Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku pracy, Poznań, 2016r.
3
W artykule używa się zamiennie terminu „doradztwo zawodowe”, „doradztwo”, „usługi doradcze” w rozumieniu –
doradztwo edukacyjno-zawodowe. Odbiorca usługi jest najczęściej osobą niepełnoletnią, uczącą się zatem sama usługa jest
realizowana w placówkach oświatowych (szkołach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych)).
4
M. Jelonek, Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z jakością sytuacji zawodowej osób
młodych, [w:] Bilans Kapitału Ludzkiego, Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań, na postawie badań Bilans Kapitału
Ludzkiego 2010-2015, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa – Kraków 2015 r., s. 47.
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w specjalistycznych dziedzinach (m.in. w branżach innowacyjnych). W części zawodów
powodowana niekorzystnymi zmianami demograficznymi struktura wieku pracujących,
w połączeniu z brakiem napływu młodych kandydatów do wykonywania zawodu, skutkuje
brakiem zastępowalności pokoleniowej. Luka kwalifikacyjna dotyczy szerokiej grupy
zawodów robotniczych, rzemieślniczych, ale również zawodów związanych z opieką
medyczną (lekarze różnych specjalności, pielęgniarki itp.)5. Coraz silniej sygnalizowane są
też deficyty wykwalifikowanej kadry z wykształceniem zawodowym.
Dziś wielu absolwentów po wejściu na rynek pracy nie chce wykonywać wyuczonego
zawodu, gdyż nie odpowiada on ich oczekiwaniom, wyobrażeniom lub nie potrafią oni
wykorzystać potencjału uzyskanego wykształcenia w poszukiwaniu pracy zarobkowej. Skutki
źle podejmowanych wyborów lub braku mądrych decyzji edukacyjno – zawodowych wśród
młodych osób są alarmujące. Dane Eurostatu wskazują na znaczący odsetek osób młodych
w wieku (15-29) tzw. NEET, które nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu
lub szkoleniu, a co za tym idzie narażone są na wyższe ryzyko długotrwałego bezrobocia,
nieregularnej ścieżki kariery zawodowej, ubóstwa i wykluczenia społecznego. W 2015 r.
odsetek osób z ww. kategorii wyniósł w Polsce 14,6%. Warto również wspomnieć o zjawisku
pracujących biednych6 lub zatrudnieniu prekaryjnym7, które jest najsilniej reprezentowane w
najmłodszych grupach wiekowych pracujących (m.in. przez osoby młode wchodzące na
rynek pracy). Mimo zdobytego wykształcenia, podjętej aktywności zawodowej, często
zmagają się one z trudnymi warunkami panującymi na rynku pracy, tj. m.in. niekorzystną
formą zatrudnienia (przedłużające się staże, niestandardowe formy zatrudnienia, tzw.
„umowy śmieciowe”). Młodzi pracujący często wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji,
bez możliwości rozwoju, a także awansu zawodowego, co wpływa na poczucie braku
perspektyw życiowych i możliwości formułowania planów finansowych na przyszłość8. Usługi
doradztwa zawodowego w szkołach, już na etapie pierwszych wyborów edukacyjnozawodowych i kształtowania postaw, mogą być narzędziem do ograniczania tego typu
negatywnych zjawisk i wsparciem w walce o realizację własnej ścieżki kariery zawodowej.
Odpowiednie kwalifikacje i umiejętności uczniów oraz ich wybory edukacyjne to nie tylko

5

Popyt na tych pracowników przewyższa ich podaż, przekracza też możliwości systemu kształcenia formalnego
za M. Jelonek, Młodzi na rynku pracy, s. 43.
6

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_182_08.PDF [dostęp na 25 października 2016 r.].
Prekariat – termin, który powstał z połączenia dwóch słów: precarious (niepewny) i proletariat (biedna klasa pracująca).
Jednym z popularyzatorów tego coraz częściej pojawiającego się w dyskursie publicznym pojęcia jest profesor University of
London, Guy Standing – brytyjski ekonomista, specjalista w zakresie bezpieczeństwa socjalnego i ekspert Międzynarodowej
Organizacji Pracy.
8
http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf [dostęp na 25 października
2016r.].
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istotna wartość w odniesieniu bieżącej sytuacji na rynku, ale inwestycja w perspektywie
kolejnych kilkudziesięciu lat ich aktywności zawodowej.
Sytuacja młodych na rynku pracy w Wielkopolsce
W 2015 r. w województwie wielkopolskim liczba osób do 30 roku życia wynosiła
1 228 537, z czego ponad połowę (51,3%) stanowili mężczyźni. Największy udział osób
młodych w województwie wielkopolskim odnotowano w powiecie grodziskim (39,7%) oraz
leszczyńskim (39%). Najmniejsze wartości tego wskaźnika zaobserwowano natomiast
w Poznaniu (30,5%), Koninie (30,6%) i Kaliszu (30,7%).
Mimo, że w 2015 r. województwo wielkopolskie należało do regionów posiadających
jeden z najwyższych udziałów osób do 30. roku życia w ogóle ludności, na przestrzeni
ostatnich lat widoczny jest jego systematyczny spadek (z 41,0% w 2007 r. do 35,4%
w 2015 r.).

Stanowi

to

odzwierciedlenie

niekorzystnych

tendencji

demograficznych

występujących na terenie całego kraju.
Ryc. 1. Udział osób do 30. roku życia w ogóle ludności według województw w 2015 roku [w%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W przypadku analizy aktywności ekonomicznej osób młodych w Wielkopolsce należy
zauważyć, że wśród najmłodszej grupy wiekowej bierni zawodowo w 2015 r. stanowili około
43% (234 tys. osób), co wynikało z faktu, że znaczna cześć osób w tym przedziale
wiekowym kontynuowała naukę i nie weszła jeszcze na rynek pracy. Udział pracujących
w wieku 15-29 lat (51%) w tej kategorii wiekowej był znacząco niższy w porównaniu
z sytuacją grup 30-39 oraz 40-49 lat (odpowiednio 84% i 81%). Bezrobotnych aktywnych
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zawodowo w tej kategorii wiekowej było 34 tys. osób (6%). Niepokojący jest jednak fakt, że
w porównaniu ze starszymi grupami wiekowymi, udział liczby bezrobotnych wśród młodych
aktywnych zawodowo był najwyższy i wyniósł 11%.
Ryc. 2. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-29 lat w 2015 r.
bierni zawodowo
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BAEL

W 2015 r. w województwie wielkopolskim stopa bezrobocia wg BAEL dla osób w wieku 1529 lat wyniosła 10,8%, co stanowiło najniższą wartość tego wskaźnika w kraju.
Ryc.3. Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2015 roku [w%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, BAEL.

Wartością przedstawiającą sytuację osób młodych na rynku pracy jest także wskaźnik
zatrudnienia. Również w tym przypadku województwo wielkopolskie w 2015 r. zanotowało
wynik wskazujący na stosunkowo korzystną sytuację osób młodych na tle kraju.
Wielkopolska posiadała najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 w kraju
(51,1%), będący o 6,2 p.proc. wyższy od wartości krajowej oraz o 16,2 p.proc. wyższy od
4
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województwa podkarpackiego, posiadającego najniższy wskaźnik zatrudnienia osób w wieku
15-29 w Polsce.

Ryc. 4. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat według województw w 2015 roku [w%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Mimo korzystnej sytuacji osób młodych na rynku pracy w porównaniu z innymi
regionami, Wielkopolskę cechuje silne zróżnicowanie poziomu bezrobocia osób młodych.
We wrześniu 2016 r. różnica pomiędzy najniższym (17,9% - m. Poznań) a najwyższym (40%
- powiat słupecki) poziomem udziału osób do 30 roku życia w ogóle bezrobotnych wyniosła
22,1 p. proc.
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Ryc.5. Udział osób do 30 roku życia w ogóle bezrobotnych zarejestrowanych w województwie
wielkopolskim według powiatów we wrześniu 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, Poznań 2016 r.

Należy również zauważyć, że o ile spadek liczby osób do 30 roku życia zarejestrowanych
jako osoby bezrobotne w PUP dotyczył wszystkich powiatów w ostatnim roku (tj. od września
2015 r.), to polepszenie sytuacji młodych na rynku pracy nie następowało równomiernie:
największy spadek zaobserwowano w powiatach: wolsztyńskim (37,3%) i grodziskim
(33,7%), a najmniejszy w powiecie obornickim (3,9%.).
Powyższe dane wskazują na duże zróżnicowanie województwa wielkopolskiego
w zakresie udziału osób młodych w ogóle bezrobotnych oraz o ich trudnej sytuacji na
poszczególnych lokalnych rynkach pracy. Chociaż sytuacja tej grupy wiekowej na
wielkopolskim rynku pracy jest korzystniejsza niż ich rówieśników zamieszkujących inne
regiony, w dalszym ciągu wymaga ona wsparcia w zakresie rozpoczęcia aktywności
zawodowej. Jak wynika z przeprowadzonego badania pt.: Możliwości i ograniczenia osób
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młodych na wielkopolskim rynku pracy9, w opinii zarówno osób bezrobotnych oraz
poszukujących pracy (niezarejestrowanych w PUP) w wieku od 18 do 30 r. ż. czynnikami
uniemożliwiającymi im podjęcie zatrudnienia są: brak satysfakcjonujących ofert pracy
(odpowiednio 47,4% i 41,9%), brak lub niewystarczające doświadczenie zawodowe
(odpowiednio 20,1% i 26,2%) oraz brak kontaktów biznesowych (odpowiednio 19,4%
i 22,9%). Około 10% badanych bezrobotnych, jak i poszukujących pracy, wskazywało na
nieodpowiedni kierunek oraz poziom wykształcenia. Ponadto poszukujący pracy deklarowali,
że pozostają bez zatrudnienia ponieważ nie mogą znaleźć pracy, która spełni ich
oczekiwania finansowe (22,2%), nie mogą znaleźć pracy w miejscu zamieszkania (21%),
pracodawcy nie odpowiadają na składane przez nich dokumenty aplikacyjne lub składane im
oferty nie prezentują satysfakcjonującej ich formy zatrudnienia (19,5%).
Sytuacja absolwentów na rynku pracy w Wielkopolsce10
W

roku

szkolnym

2014/2015

wszystkie

typy

szkół

ponadgimnazjalnych

w Wielkopolsce, tj. zasadnicze szkoły zawodowe, technika, szkoły artystyczne, licea
ogólnokształcące, szkoły policealne i szkoły wyższe, ukończyło 85 782 absolwentów.
Zgodnie z utrzymującą się od kilku lat tendencją, najwięcej osób ukończyło szkoły wyższe
(47,9% wszystkich absolwentów) oraz licea ogólnokształcące (23,3% ogółu absolwentów).
Należy jednak zauważyć, że w 2015 r., w stosunku do roku ubiegłego, odnotowano wzrost
liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i techników, co
potwierdza, iż stopniowo rośnie zainteresowanie kształceniem zawodowym, a jego
popularność tworzy nowy trend w zakresie decyzji edukacyjnych.

9

Możliwości i ograniczenia osób młodych na wielkopolskim rynku pracy, Poznań 2015. Badanie zrealizowane w ramach
projektu systemowego Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II na zlecenie WUP w Poznaniu.
10
Opracowano na podstawie: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku
pracy, Poznań 2016 r., Raport został przygotowany na podstawie danych statystycznych pozyskanych z powiatowych
urzędów pracy województwa wielkopolskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej (baza danych Systemu Informacji
Oświatowej – SIO) oraz wielkopolskich szkół wyższych.
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Ryc. 6. Udział procentowy absolwentów wg typów szkół w całej populacji absolwentów w danym
roczniku, tj. 2013/2014 i 2014/2015 [w %]
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Źródło: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku
pracy, Poznań 2016 r.

Według danych GUS w 2015 r. udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów
wśród bezrobotnych ogółem w Wielkopolsce wyniósł 5,4%. Wartość ta była jedną
z wyższych w kraju, tuż za województwem małopolskim (6%), podkarpackim (5,9%),
lubelskim (5,7%) oraz świętokrzyskim (5,6%).
Ryc. 7. Udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem według
województw w 2015 r.
7
6
5
4
3
2
1
0

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

5,0

4,8

Polska = 4,6%
4,4

4,1

4,1

4,0

4,0

3,9

3,8

3,5

3,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W ujęciu powiatowym najniższy udział bezrobotnych absolwentów w ogóle
bezrobotnych odnotowano w powiecie średzkim (3%), wrzesińskim (3,6%) oraz poznańskim
(3,8%). W większości powiatów (23 z 31) udział absolwentów wśród osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP był niepokojąco wysoki, najwyższy odnotowano w powiatach:
rawickim (8,6%), nowotomyskim (8,5%), grodziskim (8,3%) oraz kępińskim (7,9%).
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Ryc. 8 Liczba bezrobotnych absolwentów w powiatach Wielkopolski (stan na październik 2015 r.) oraz
udział zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów wśród bezrobotnych ogółem w 2015 r.[w%]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2014/2015 na rynku pracy, Poznań 2016 r. oraz GUS BDL.

Według danych problem bezrobocia w największym stopniu dotyczy absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych - aż 19,4% z nich pozostawało bez pracy. Pomimo
obecnych pozytywnych działań na rzecz wspierania przywrócenia silnego szkolnictwa
zawodowego (poprzez próby podniesienia jakości i efektywności systemu kształcenia
praktycznego), warto również inwestować w coraz lepsze przygotowanie uczniów ZSZ do
samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, aby kompleksowo wspierać ich start
zawodowy.
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Doradztwo zawodowe w polskich szkołach w świetle diagnozy IBE11
Przeprowadzona przez Instytut Badań Edukacyjnych diagnoza stanu doradztwa
edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wskazuje, iż usługi
doradztwa zawodowego w polskich szkołach mają bardzo zróżnicowany charakter, zarówno
jeśli chodzi o ich dostępność (liczbę godzin doradztwa na klasę), jak i formy świadczenia
usług

(przygotowanie

merytoryczne

doradców,

sposób

organizacji

zajęć).

Wyniki

przedstawione w raporcie z badania wskazują, że ¼ szkół realizuje doradztwo szczątkowo
lub wcale, mimo, iż ten obowiązek nałożony jest na szkoły ustawą12, a wewnątrzszkolny
system doradztwa – mimo iż teoretycznie powinien być realizowany w każdej szkole –
funkcjonuje jedynie w 1/3 placówek. Brak podstawy programowej dla przedmiotu oraz jasno
przyjętych standardów jego realizacji skutkuje faktem, iż 7,3% szkół przeznacza na zajęcia
z doradztwa zawodowego do jednej godziny (na jedną klasę w ciągu roku), a 25% szkół
realizuje poradnictwo w zakresie poniżej 4 godzin rocznie na klasę. Dane te nasuwają
pytania, co do efektywności wsparcia oferowanego w tak wąskim zakresie. Nie trudno
bowiem nie zauważyć, że taka forma realizacji poradnictwa zawodowego wyklucza
prowadzenie długofalowej polityki pomocowej w tym zakresie oraz utrzymanie wysokiego
poziomu profesjonalnych usług czy indywidualne podejście do ucznia- klienta.
Ryc. 9 Liczba godzin doradztwa na jeden oddział klasowy w ciągu roku w różnych typach szkół – wybrane
charakterystyki
Typ szkoły

Gimnazjum

ZSZ

Technikum

Liceum

Wszystkie

Odsetek szkół świadczących
mniej niż 1 godzina
doradztwa na klasę

5,4%

8,8%

10%

10,2%

7,3%

25% szkół danego typu
świadczy doradztwo rocznie
w wymiarze nie większym
niż… godzin rocznie na klasę

4,6 godz.

3,9 godz.

3,3 godz.

2,7 godz.

3,7 godz.

Połowa szkół danego typu
świadczy doradztwo w
wymiarze nie większym niż
… na klasę

9,2 godz.

10 godz.

11

6,8 godz.

6 godz.

8,1 godz.

Opracowane na podstawie raportu z badania K. Podwójcic, Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo, Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa 2015 r.
12
M.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2016 poz. 1943), Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009
roku z późn. zm. (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
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Średnio szkoły danego
typu świadczą .. godzin
doradztwa na jedną klasę
rocznie.

12,6 godz.

16,9 godz.

12,5 godz.

14 godz.

13,6 godz.

Źródło: K. Podwójcic, Diagnoza stanu doradztwa.

Ponadto według raportu IBE 34,2% osób świadczących usługi doradztwa w szkołach nie
posiada żadnych formalnych kwalifikacji. Przygotowaniem merytorycznym dla 23%
prowadzących zajęcia stanowią kursy lub szkolenia z doradztwa zawodowego. Jedynie 43%
osób

zajmujących

się

doradztwem

legitymuje

się

wykształceniem

wyższym

w przedmiotowym kierunku. Tylko 15,4% szkół zatrudnia doradcę na etacie, a w 78,6%
placówek obowiązki doradcze wykonuje osoba, dla której nie jest to podstawowe zadanie.
Najczęściej prowadzenie zajęć z doradztwa nauczyciele łączą z pracą pedagoga szkolnego,
nauczyciela przedmiotu, wychowawcy i psychologa szkolnego.
Ryc. 10 Odsetek typów szkół zatrudniających etatowego doradcę, inną osobę oraz nierealizujący zadań
z zakresu doradztwa.

Gimnazjum

13,5%

82,6%

ZSZ

19,1%

75,6%

Technikum

21,0%

70,9%

Liceum

14,9%
Doradca etatowy

77,6%
Inna osoba

3,9%
5,3%
8,1%
7,5%
Nie ralizuję zadań

Źródło: K. Podwójcic, Diagnoza stanu doradztwa.

Największymi barierami zgłaszanymi w kontekście realizacji doradztwa zawodowego
w szkołach są niedostateczne kompetencje nauczycieli (brak merytorycznie przygotowanych
doradców) oraz brak środków finansowych. Szkoły, które nie są w stanie samodzielnie
realizować doradztwa, wspierają się pomocą zewnętrznych instytucji, jednak – jak wskazano
powyżej – doradztwo zawodowe w szkołach ma często incydentalny charakter (realizowane
jest na godzinie wychowawczej, w ramach zastępstw, na godzinach będących w dyspozycji
dyrektora), a jego obecność w szkole służy często potwierdzeniu wypełnienia formalnego
„obowiązku”, a nie konsekwentnej realizacji przyjętego planu wsparcia.
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Stan doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce.
W celu określenia sytuacji doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych
w województwie wielkopolskim, wpływających na jakość ofertowanych usług, Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu przeprowadził badanie opinii, które miało służyć diagnozie stanu
doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie (czas realizacji badania
I i II kwartał 2016 r.).
Zestawienie opinii nt. doradztwa zawodowego dwóch kategorii respondentów:
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów
ogólnokształcących) ze wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego (N=2 326)
i doradców

zawodowych

zatrudnionych

w

powiatowych

urzędach

pracy

w województwie (N=11813) pozwoliło na określenie aktualnej sytuacji, jak i formułowanych
oczekiwań wobec świadczenia tego rodzaju usług w szkołach (zarówno ze strony klientów,
jak i osób pracujących z absolwentami szkół w zakresie poszukiwania pracy).
Uczniowie o doradztwie edukacyjno- zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych.
Organizacja zajęć
Jednym z kluczowych obszarów badania było zagadnienie dotyczące sposobu
organizacji usług doradztwa zawodowego w szkołach na terenie Wielkopolski. Na pytanie:
Czy w szkole do której aktualnie uczęszczasz odbywają się zajęcia z doradztwa
zawodowego (zajęcia dot. rynku pracy)? twierdząco odpowiedziało 53% uczniów biorących
udział w badaniu. Aż 29% stwierdziło, że takie zajęcia w ich szkole nie są w ogóle
organizowane, a 18% uczniów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Można więc
zaryzykować stwierdzenie, że forma, w jakiej organizowane są zajęcia poruszające tę
tematykę w ramach programu szkolnego jest na tyle nieuporządkowana, że nie stanowiła dla
47% młodych osób istotnego, zauważalnego elementu wsparcia w ramach oferty szkolnej.
Wśród uczniów, którzy deklarowali w swoich szkołach występowanie zajęć
z doradztwa zawodowego (zajęć dot. rynku pracy) ponad połowa (54%) wskazała, że
odbywają się one nieregularnie, co jakiś czas. Odbywają się wówczas w ramach innych
zajęć lekcyjnych (16%), godziny wychowawczej (7%) oraz w ramach godzin dodatkowych
(6%). Zajęcia mają regularny charakter jedynie według 29% uczniów. Warto podkreślić, że
53% uczniów, którzy zadeklarowali dostęp do zajęć z doradztwa zawodowego w swojej

13 W badaniu założono realizację badania na próbie pełnej, jednak zwrotność ankiet uzyskano na poziomie 64% (stan
etatów doradców zawodowych w PUP na koniec 2015 r. – 184).
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szkole, wskazało na ich obligatoryjny charakter. Można przypuszczać, że taki sposób
organizacji zajęć, nie stanowi dla uczniów wyraźnego sygnału na temat wysokiej wagi
prezentowanych na nich treści i sprzyja traktowaniu zajęć jako drugoplanowych w programie
nauczania.
Największą dostępność zajęć z doradztwa zawodowego odnotowano wśród uczniów
liceów ogólnokształcących (58%) oraz szkół średnich zawodowych (56%), najmniejszą
deklarowali uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (45%).
Ryc. 11. Dostępność zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych wg typów szkół
(pytanie: Czy w szkole do której aktualnie uczęszczasz odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego?).
14%

liceum
ogólnokształcące

28%

58%
trudno powiedzieć

21%
23%

technikum

18%

zasadnicza szkoła
zawodowa
0%

20%

nie

56%

tak
37%
45%

40%

60%

80%

Źródło: Badanie własne.

Warto zaznaczyć, że mimo iż uczniowie szkół zawodowych deklarowali najmniejszą
dostępność zajęć doradztwa zawodowego w swoich szkołach, to właśnie oni zdecydowanie
najczęściej wskazywali, iż oferowane im zajęcia mają regularny charakter (44%).
Ryc. 12. Dostępność zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych wg typów szkół
(pytanie: Jak często odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego?).

5%
3%

liceum ogólnokształcące

regularnie w ramach godzin
dodatkowych

13%

8%
5%
5%

technikum

71%

18%

trudno powiedzieć

15%
8%
12%

zasadnicza szkoła zawodowa

57%
regularnie w ramach innych zajęć
lekcyjnych

23%

24%

nieregularnie, co jakiś czas

32%

0%

20%

regularnie w ramach godziny
wychowawczej

40%

60%

Źródło: Badanie własne.
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Zdecydowana większość uczniów biorących udział w badaniu deklarowała, iż zajęcia
z zakresu doradztwa zawodowego są organizowane w formie zajęć grupowych, w których
uczestniczy cała klasa. Jedynie 17 % uczniów zadeklarowało, iż korzystało w szkole
z indywidualnej porady doradcy zawodowego. Wyniki te odzwierciedlają tendencje panujące
we wszystkich szkołach w kraju14. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że
ograniczenia wykorzystywania doradztwa indywidualnego w prowadzeniu zajęć są często
wymuszone niewystarczającą ilością czasu przeznaczoną na doradztwo, a także brakiem
wykwalifikowanej kadry, koniecznej dla prowadzenia takiego wsparcia.
Tematyka zajęć
Kolejnym badanym zagadnieniem była tematyka zajęć z doradztwa zawodowego.
Uczniowie

najczęściej

miękkich/społecznych

wskazywali,
(„zajęcia

że

dotyczą

zajęcia

dotyczą

stosunków

tzw.

rozwoju

międzyludzkich”,

kompetencji

„tłumaczą

jak

rozmawiać z pracodawcą”, „jak zachować się w danych sytuacjach”, „jak radzić sobie ze
stresem”). Należy zauważyć, że jest to obszar, który odpowiada na sygnalizowane przez
pracodawców zapotrzebowanie, gdyż jak wskazują m.in. wnioski z badania Bilans Kapitału
Ludzkiego młode osoby poszukujące pracy (we wszystkich zawodach) wykazują niedobór
kompetencji interpersonalnych i samoorganizacyjnych15. Ponadto uczniowie deklarowali, że
tematyka zajęć poświęcona jest: badaniu predyspozycji do pracy w konkretnych zawodach16,
kwestiom związanym z planowaniem kariery zawodowej, przygotowaniem do założenia
działalności gospodarczej („firma symulacyjna – prowadzenie działalności gospodarczej”)
oraz informacjom o rynku pracy („dowiadujemy się jakie zawody są aktualnie pożądane”,
„zawody przyszłościowe”, „zapoznanie się z deficytami na terenie Wielkopolski”).

14

Wyniki raportu IBE wskazują, iż doradztwo indywidualne jest najczęściej kierowane do uczniów sprawiających problemy
wychowawcze lub uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Traktowane jest bardziej, jako pomoc psychologicznopedagogiczna, a nie doradztwo edukacyjno – zawodowe.
15
M. Kocór, Niedopasowanie kompetencyjne, [w:] Bilans Kapitału Ludzkiego, s. 18-19.
16
Należy mieć jednak na uwadze, że prawidłowe odczytanie i interpretacja testów predyspozycji w warunkach szkolnych są
trudne do osiągnięcia i często mało efektywne (zajęcia na forum klasy nie sprzyjają indywidualnemu omawianiu wyników,
a do ich analizy potrzebna jest doświadczona i wykwalifikowana kadra).
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Ryc. 13. Zagadnienia poruszane na zajęciach z doradztwa zawodowego wskazywane przez uczniów
(pytanie: Czego dotyczą zajęcia z doradztwa zawodowego w Twojej szkole?) (skala kolorów na strzałce
oddaje intensywność wskazań – czerwony – najczęściej; niebieski – najrzadziej powtarzające się zagadnienia).

•planowanie rozwoju
osobistego
•kwalifikacje zawodowe
•przygotowanie do
pracy (wypełnianie
dokumentów,
informacje o prawie
pracy (urlopy itp.)

•sposoby poszukiwania
pracy,
• przygotowanie do
rozmowy
kwalifikacyjnej
•planowanie dalszego
kształcenia

•rozwój kompetencji
społecznych
•predyspozycje zawodowe
uczniów
•planowanie kariery
zawodowej
•przygotowanie do
założenia działaności
•informacje o rynku pracy
•inf. o rynku zawodów

Źródło: Badanie własne.

Mimo iż wskazane tematy zajęć odpowiadają zgłaszanemu zapotrzebowaniu rynku
pracy oraz zainteresowaniom uczniów, to jedynie 60% z nich zadeklarowało, iż uważa je za
przydatne. Warto podkreślić, że aż 29% respondentów wyraziło opinię poprzez wskazanie
odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Oznacza to, że niemal co trzeci uczeń biorący udział
w badaniu nie był przekonany, co do efektywności zajęć, w których uczestniczył.
Ryc. 14. Czy uważasz, że zajęcia z doradcą zawodowym są dla Ciebie przydatne?
43%
29%
17%
9%
2%
tak, uważam je tak są przydatne
za bardzo
przydatne

trudno
powiedzieć

nie uważam, że nie, są zupełnie
są przydatne
nieprzydatne

Źródło: Badanie własne.

11% uczniów biorących udział w badaniu określiło, że zajęcia z doradcą zawodowym są dla
nich „nieprzydatne” i „zupełnie nieprzydatne”. Wśród nich 36% zadeklarowało, że nie wierzy,
iż proponowane im wsparcie w takiej formie może być pomocne w zetknięciu z realiami
rynku pracy, 23% uważa, że zajęcia nie są ciekawe, 20% wskazało, że zagadnienia
poruszane w czasie zajęć nie są dla nich interesujące („mało konkretów”, „informacje które
przekazuje doradca są znane”), a 11% stwierdziło, że wie lepiej od doradcy zawodowego, co
ma robić w przyszłości.
15
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Ryc. 15. Czy uważasz, że zajęcia są przydatne? wg typów szkół

tak uważam je za bardzo
przydatne

9%

25%
18%
44%
44%
40%

tak są przydatne

23%
28%
35%

trudno powiedzieć
nie, uważam, że są
nieprzydatne
nie, są zupełnie
nieprzydatne

zasadnicza szkoła
zawodowa
technikum
liceum ogólnokształcące

7%
8%
13%
1%
2%
3%

Źródło: Badanie własne.

Warto podkreślić, że mimo iż niektórzy uczniowie szkół zawodowych biorący udział
w badaniu sygnalizowali, że nie potrzebują zajęć dot. doradztwa zawodowego, gdyż mają już
zatrudnienie, a informacje o rynku pracy zdobywają w trakcie praktyk zawodowych
(informacje „z pierwszej ręki” są dla nich bardziej wiarygodne), to właśnie uczniowie ZSZ
najwyżej ocenili przydatność zajęć z doradztwa zawodowego (69%). Wydaje się, że nie bez
znaczenia jest wspominana wcześniej w tym kontekście wyższa niż w innych przypadkach
regularność organizowanych zajęć w szkołach zawodowych oraz większe zainteresowanie
uczniów problematyką zatrudnienia, powodowane szybszym względem reszty rówieśników
wejściem na rynek pracy.
Źródła wiedzy o rynku pracy
Uczniowie pytani o to, skąd przede wszystkim pozyskują informacje na temat rynku
pracy, wskazywali, że przede wszystkim czerpią wiedzę z Internetu (41%), rozmów
z kolegami/koleżankami (17%), rozmów z rodzicami (16%), z telewizji (13%). Korzystanie
z wiedzy i doświadczenia doradcy zawodowego (7%) było możliwością braną pod uwagę
najrzadziej. Padały również takie odpowiedzi jak „rozmawiam z doświadczonymi osobami”,
„rozmawiam z pracownikami mojej branży zawodowej”, „od innych nauczycieli”, „od
nauczycieli przedmiotów zawodowych”, „rozmawiam z szefem”, „z własnej firmy”, „od ludzi,
którym wyszło w życiu”.
Ryc. 16. Skąd przede wszystkim pozyskujesz informacje dotyczące rynku pracy?
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nie interesuje
mnie to, więc nie
poszukuję tych
informacji
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3%
zawodowego
7%

inne
3%
z Internetu
41%

z telewizji
13%
rozmawiam z
rodzicami
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rozmawiam z
kolegami/koleżan
kami
17%

Źródło: Badanie własne.

Przyczyn takiego stanu rzeczy, można szukać zapewne w często incydentalnym
charakterze prowadzonych zajęć (w trakcie których kontakt z doradcą zawodowym jest
sporadyczny), prowadzeniu zajęć przez wychowawców oraz nauczycieli innych przedmiotów
(bez wykształcenia kierunkowego) oraz niskim poziomie świadomości edukacyjno –
zawodowej wśród uczniów.
Zebrane w ramach badania odpowiedzi uczniów, wskazują na istotny potencjał
ukierunkowania działań doradztwa zawodowego na rodziców (ponad dwukrotnie więcej
wskazań uczniów niż doradca zawodowy). Współpraca z rodzicami może stanowić ważny
krok w kierunku zwiększenia efektywności działań doradczych w szkołach, ponieważ
stanowią oni ważne ogniwo w podejmowaniu przez osoby młode decyzji nt. wyboru zawodu
oraz dalszej drogi kształcenia.
Zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc
W

przeprowadzonym

badaniu

uczniowie

sygnalizowali

zapotrzebowanie

na

profesjonalną pomoc. Jedynie 5% stwierdziło, że problematyka rynku pracy w ogóle ich nie
interesuje. Co trzeci z nich chciałby się dowiedzieć, jaki zawód wybrać, czy iść na
studia/jakie studia wybrać, jakie ma szanse na dobrą prace w swoim powiecie/mieście, jak
szukać pracy/napisać CV/odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Te wszystkie zagadnienia dotykają
praktycznych obszarów realizowania własnej ścieżki zawodowej i przejścia z etapu edukacji
do zatrudnienia.
Więcej o oczekiwaniach wobec doradztwa zawodowego dowiedzieć się można,
z opinii nt. preferencji dot. tematyki zajęć względem typu szkół. Odpowiedzi uczniów
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pokazują bowiem, że różne typy szkół, w których uczniowie odbywają kształcenie, wymagają
odmiennego podejścia wobec udzielanych usług.
Uczniowie liceów ogólnokształcących poszukują informacji nt. dalszego kształcenia
(50%) oraz wskazówek, jaki zawód wybrać (42%). Ma to zapewne związek z odroczoną do
czasu studiów decyzją dotyczącą jego wyboru. Uczniowie techników, mimo iż pobierają
naukę w konkretnym zawodzie, nie są wolni od podobnych dylematów. Ponadto interesują
się również możliwościami uzyskania dobrej pracy w swoim mieście/powiecie (34%)
Natomiast uczniowie szkół zawodowych oczekują wsparcia, które może być pomocne
przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej (41%) oraz skutecznym aplikowaniu
o pracę (35%). Stanowią oni grupę, która poszukuje praktycznych wskazówek do poruszania
się na rynku pracy, gdyż zbierają już swoje pierwsze doświadczenia we współpracy
z pracodawcami.
Ryc. 17. Preferencje uczniów szkół biorących udział w badaniu dot. problematyki, która wydaje im się
istotna/ważna, zgłaszana przez uczniów w różnych typach szkół :
14%

czy iść na studia/jakie studia wybrać

34%
26%

jaki zawód powinienem wybrać

jak szukać pracy/napisać CV/odbyć rozmowę
kwalifikacyjną

35%
31%
29%

jakie są szanse na dobrą pracę w moim
powiecie/mieście

25%

jak otworzyć swoją firmę

21%

jak zdobyć doświadczenie zawodowe (informacje
o praktykach, stażach, wolontariacie)

21%

27%

34%
34%

zdz
41%

technikum
LO

28%
28%

jakie kursy/szkolenia mogę podjąć

27%
27%
23%

czego dziś od młodych pracowników oczekują
pracodawcy

25%
27%
24%

inne (jakie?)

42%

29%
24%
27%

jakie sa moje mocne, a jakie słabe strony

w ogóle ta tematyka mnie nie interesuje

33%

50%

5%
5%
5%
1%
2%
2%

Źródło: Badanie własne.

Umiarkowanym zainteresowaniem wszystkich uczniów cieszyły się zagadnienia
dotyczące: oczekiwań pracodawców wobec młodych pracowników, informacje o kursach
18
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i szkoleniach oraz możliwościach zdobycia doświadczenia zawodowego (informacje
o stażach, praktykach wolontariacie).
Uczniowie poza wskazanymi preferencjami dotyczącymi tematyki zajęć z doradztwa
zawodowego, chcieliby również, aby w ich szkole odbywały się spotkania z osobą zajmującą
się rekrutacją (41%) i pracodawcami (29%) lub aby zorganizowano wizytę w wybranej firmie
funkcjonującej na terenie powiatu (25%). Potwierdza to duże zapotrzebowanie uczniów na
spotkania z osobami, które reprezentują rynek pracy ze strony ich przyszłych pracodawców.
Można zaryzykować stwierdzenie, że zapotrzebowanie na takie spotkania wynika z potrzeby
„poznania”, „oswojenia” oraz doświadczenia „prawdziwego rynku pracy”. Spotkania stanowią
okazję do skrócenia dystansu między rzeczywistością, w której uczestniczą (edukacja)
i możliwościami jej praktycznego wykorzystaniem na rynku pracy (podjęcie zatrudnienia).
Uczniowie chcieliby również uczestniczyć w targach edukacyjnych (32%), z którymi wiążą
zapewne nadzieje rozwiązania dylematów związanych z wyborem dalszego kształcenia.
Ryc. 18. Które z poniższych zajęć chciałabyś/ałbyś aby odbyły się w Twojej szkole?:

41%
32%

29%

25%

21%

20%
4%

spotkanie z zorganizowaną spotkanie z zorganizowaną spotkanie z
osobą
wizytę na
zaproszonym
wizyte w
doradcą
zamującą sie
Targach
pracodawcą wybranej firmie zawodowym
rekrutacją
Edukacyjnych
z Twojego
spoza szkoły
powiatu

spotkanie z
pracownikami
urzędu

inne (jakie?)

Źródło: Badanie własne.

Doradcy zawodowi zatrudnieni w Powiatowych Urzędach Pracy w Wielkopolsce
o doradztwie edukacyjno- zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych.
Doradcy zawodowi pracujący w powiatowych urzędach pracy nie oceniają wysoko
efektywności usług doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Niemal połowa
opinii wyrażonych w badaniu wskazywała, iż doradztwo spełnia swoją funkcję w niewielkim
zakresie (31%) lub że w ogóle nie spełnia swojej funkcji (14%). Co trzeci biorący udział
w badaniu wskazał, iż trudno ocenić, na ile szkolne doradztwo zawodowe spełnia swoje
zadania i funkcje. Jedynie około 1/4 doradców uznała skuteczność tych usług w częściowym
(23%) oraz w pełnym (3%) zakresie.
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Ryc. 19. W jakim stopniu doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych spełnia Pana/Pani
zdaniem swoją funkcję?:
29,7%

30,5%

22,9%
13,6%
3,4%
spełnia swoją
spełnia swoją
trudno powiedzieć
spełnia swoją
w ogóle nie spełnia
funkcję w pełnym
funkcję w
funkcję w
swojej funkcji
zakresie
częściowym zakresie
niewielkim zakresie

Źródło: Badanie własne.

Głównymi zastrzeżeniami zgłoszonymi wobec doradztwa zawodowego prowadzonego
w szkołach ponadgimnazjalnych były te, które dotyczyły samej organizacji usług doradczych
(niezależnie od typu szkoły) m.in.


zbyt mała ilość godzin doradztwa zawodowego w szkołach „W szkole
nauczyciele dysponują niewielką liczbą godzin przeznaczoną na doradztwo
zawodowe. Brak etatów”, „Brakuje możliwości czasowych, by doradca z młodzieżą
kompleksowo przepracował moduł planowania kariery”, „Brak finansów”.



problemy

kadrowe,

brak

profesjonalnej

kadry

„Brakuje

w

szkołach

profesjonalnych zaangażowanych doradców”, „Z dostępnych mi informacji wnioskuję,
iż kontakt z doradcami zawodowymi w szkołach jest znacznie ograniczony”, „Doradcy
nie są zatrudniani w szkołach”. „Aktualnie w szkołach nie ma zatrudnionych na etacie
doradców zawodowych. Zadania z tego zakresu wykonują” inni” nauczyciele”.


brak standaryzacji usług doradczych „W każdej szkole wygląda to inaczej.
Formalnie nie ma wyznaczonej konkretnej liczby godzin przeznaczonej na
doradztwo”, „Brak w większości szkół wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego, brak obowiązku uczęszczania na zajęcia”, „Brak systemowej
współpracy z powiatowymi urzędami pracy i szkołami ponadgimnazjalnymi”.

Krytyczne opinie dotyczyły również efektywności doradztwa w kontekście oceny jakości
przygotowania absolwentów i uczniów do poszukiwania pracy:
„m.in. brak orientacji zawodowej wśród uczniów, rozeznania na lokalnym rynku pracy”,
„młodzież nie wie jeszcze co chce zrobić w życiu”, „absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
często nie dysponują wystarczającą wiedzą pozwalającą na aktywne poruszanie się na
rynku pracy”, „uczniowie nie są przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji

20

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

edukacyjno-zawodowych”, „brak świadomości roli doradztwa zawodowego wśród uczniów”,
„niewielkie zainteresowanie ze strony młodzieży”.
Swoje wątpliwości doradcy uzasadniali również specyficznym charakterem doradztwa
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie część uczniów (zasadnicze szkoły
zawodowe, średnie zawodowe) ma już wybrany zawód, a pomoc doradcy może im
ewentualnie pomóc kształtować obraną ścieżkę zawodową. Według ich opinii występuje
zagrożenie, że na tym etapie edukacji doradztwo prowadzone w szkołach ma często jedynie
informacyjny charakter. Zdecydowana większość respondentów była zdania, że doradztwo
zawodowe ma największe znaczenie na etapie szkoły gimnazjalnej (75%). Szkoły
ponadgimnazjalne wskazało 20%. Jedynie 5% wskazało szkołę podstawową jako istotnego
odbiorcę tego typu usług.
Ocena młodych na rynku pracy
Doradcy zawodowi biorący udział w badaniu byli wyraźnie podzieleni, co do oceny skali
zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych tematyką rynku pracy. Oprócz grupy
15%, która wskazała odpowiedź „trudno powiedzieć”, 43% respondentów stwierdziło, że
uczniowie są zainteresowani i bardzo zainteresowani ww. tematyką (odpowiednio 40% i 3%),
z kolei 42% oceniło, że uczniowie są mało i nie są w ogóle zainteresowani (odpowiednio
39% i 3%) tymi zagadnieniami.
Ryc. 20. Jak ocenia Pan/Pani zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych tematyką rynku pracy?:
trudno
bardzo
powiedzieć
zainteresowa
ni tematyką
nie są w 15%
rynku pracy
ogóle
3%
zainteresowa

Źródło: Badanie własne.

ni tematyką
rynku pracy
3%
mało
zainteresowa
ni tematyką
rynku pracy
39%

uczniowie są
zainteresowa
ni tematyką
rynku pracy
40%

Odpowiedzi uzyskane w badaniu odzwierciedlają zróżnicowanie doświadczeń i postaw
prezentowanych

przez

uczniów.

Można

powiedzieć,

że

właśnie

ta

różnorodność

zapotrzebowania na wsparcie stanowi największe wyzwanie dla ośrodków szkolnych.
Rozpoznanie właściwych potrzeb zarówno uczniów, którzy samodzielnie potrafią kształtować
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własną ścieżkę rozwoju, jak i uczniów „zagrożonych wykluczeniem”, powinno stanowić
wyjście do rozważań nad kierunkiem i celowością form wsparcia dedykowanych młodzieży.
Nie ulega wątpliwości, że wsparcie jest konieczne, gdyż wśród barier i trudności
z jakimi najczęściej spotykają się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych poszukujący pracy,
i które wpływają na możliwość podjęcia przez nich zatrudnienia, doradcy zawodowi
obserwujący ich wysiłki, najczęściej wskazywali na: brak doświadczenia zawodowego (71%),
zbyt wysokie oczekiwania względem pracodawcy (58%) oraz nieumiejętność poszukiwania
pracy (54%).
Ryc. 21. Jakie Pana/Pani zdaniem są największe problemy z jakimi się spotykają absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych podczas poszukiwania pracy?

Źródło: Badanie własne.

Warto zauważyć niskie wskazania dla czynnika – brak ofert na lokalnym rynku pracy.
Dużo częstszym problemem jest według doradców nieznajomość lokalnego rynku pracy
(40%) oraz nieadekwatne do jego potrzeb wykształcenie (45%), niż sam fakt niskiej
chłonności

rynku

pracy.

Inne

wskazane

problemy

to:

brak

świadomości

wśród

uczniów/absolwentów nt. funkcjonowania rynku pracy i reguł nim rządzących, wygórowane
wymagania płacowe, brak świadomości własnych predyspozycji zawodowych oraz brak
samodzielności na rynku pracy, tj. zarządzania sobą i własnymi umiejętnościami.
Większość doradców słabo i bardzo słabo ocenia

również przygotowanie

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
(odpowiednio 35,6% i 23,9%). Tylko 0,8% respondentów uznało je za dobre. Oceny te zdają
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się potwierdzać, że przedsiębiorczość młodych jest nie do końca wykorzystanym
potencjałem17, a efektywność wsparcia młodych w tym zakresie jest niewielka.
Ryc. 22.Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do prowadzenia
własnej działalności?
35,6%
22,9%

20,3%

bardzo słabo

trudno powiedzieć

20,3%

0,8%
dobrze

średnio

słabo

Źródło: Badanie własne.

Propozycje działań naprawczych
Za najważniejsze czynniki mogące zwiększyć jakość realizacji usług z zakresu
doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi
biorący dział w badaniu, uznali przede wszystkim konieczność zatrudnienia w szkołach
profesjonalnych doradców zawodowych (72%). Ponadto więcej niż 1/3 respondentów
wskazała na potrzebę inwestowania w jakość kadry, poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji
i zaangażowania osób pełniących tę funkcję w szkołach. 59% badanych widzi również
konieczność

zwiększenia

liczby

zajęć

z

doradztwa

zawodowego.

Ponad

połowa

respondentów wskazywała na potrzebę wprowadzenia dla uczniów obowiązku uczestnictwa
w regularnym cyklu zajęć z doradztwa zawodowego.
Ryc. 23. Poprzez jakie działania można Pana/pani zdaniem podnieść jakość doradztwa zawodowego
w szkołach ponadgimnazjalnych?

Źródło: Badanie własne.
17

Około 40% absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz ok. 30% studentów rozważa możliwość podjęcia własnej
działalności gospodarczej, podczas gdy realnie jedynie ok. 4% młodych (do 30 r.ż) jest właścicielem firmy, za M. Jelonek
Młodzi na rynku pracy, s. 44-45.
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Dodatkowe formy prowadzenia zajęć, które mogłyby stanowić dla uczniów wsparcie
podczas pierwszych doświadczeń w poszukiwaniu pracy to według pracowników PUP
przede wszystkim: spotkania z osobami, które z racji wykonywanego zawodu dysponują
wiedzą o uwarunkowaniach lokalnego rynku pracy oraz zgłaszanym zapotrzebowaniu na
pracowników i formułowanych względem nich oczekiwaniach, np. osoby zajmujące się
rekrutacją (81%), pracownicy z urzędu pracy (57%). Ponadto 3/4 respondentów wskazało na
ważną rolę kontaktów, spotkań ze środowiskiem reprezentującym bezpośrednio rynek pracy,
tj. organizację spotkań z pracodawcami. Ponad połowa jest zdania, że warto organizować
bezpośrednie wizyty w firmach funkcjonujących w powiatach (51%). Odpowiedzi te
wskazują, że pożądane są wszelkie inicjatywy, które już na etapie edukacji pozwolą uczniom
zderzyć wyobrażenia i oczekiwania dotyczące własnej ścieżki kariery, wybranego zawodu,
warunków zatrudnienia z konkretnymi realiami panującymi na rynku pracy.
Ryc. 24.Jakie zajęcia Pana/Pani zdaniem wpłynęłyby na podniesienie jakości przygotowania uczniów
szkół ponadgimnazjalnych do wejścia na rynek pracy?

Źródło: Badanie własne.

Innymi działaniami, które z perspektywy doradców zawodowych należałoby podjąć dla
zwiększenia skuteczności i jakości realizowanego poradnictwa są:


wsparcie kadry m.in. poprzez poszerzenie kontaktów i współpracy szkół
z akademickimi biurami karier, prowadzenie stałej sformalizowanej współpracy szkół
z doradcami zawodowymi PUP;



zwrócenie

szczególnej

uwagi

na

przygotowanie

uczniów

do

aktywnego

poszukiwania pracy oraz wzbogacenie treści zajęć o warsztaty z przedsiębiorczości,
w

tym

również kwestie

ubezpieczeniowe

z zatrudnieniem, jak i samozatrudnieniem;
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poszerzenie oddziaływania informacji o rynku pracy pochodzącej od doradców
zawodowych (m.in. obowiązkowe spotkania doradców zawodowych z rodzicami
uczniów);



zmianę

formy

organizacji

spotkań

z

doradcami

zawodowymi

z

PUP

świadczącymi usługi informacji zawodowej dla szkół - zmiana kalendarza
spotkań z doradcami zawodowymi w szkołach w taki sposób, aby mieli w nich szansę
uczestniczyć uczniowie na każdym etapie edukacji, regularnie, a nie – jak to obecnie
często sygnalizują doradcy – jedynie w ostatniej klasie, kiedy decyzje zostały już
przez uczniów podjęte.
Wnioski końcowe
Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają występowanie wielu trudności
i barier w realizowaniu usług doradztwa zawodowego w szkołach, które jak wskazują dane
badań ogólnopolskich, są również udziałem większości placówek w kraju, niezależnie od
prowadzonego poziomu kształcenia. Duża część z nich wymaga podjęcia rozwiązań na
szczeblu krajowym, są bowiem efektem braku lub niewystarczających rozwiązań
systemowych dla realizacji poradnictwa zawodowego w szkołach (m.in. braku: stałego
miejsca przedmiotowych usług w działalności szkół, standaryzacji prowadzonych zajęć,
dostępności środków finansowych i tym samym etatów dla profesjonalnych doradców
zawodowych w szkołach).
Deficyty w dostępie do świadczeń poradnictwa zawodowego na poziomie
gimnazjalnym skutkują tym, że do szkół ponadgimnazjalnych trafiają uczniowie, którzy nie
uzyskali wcześniej wsparcia, które pomogłoby im świadomie podjąć decyzje edukacyjnozawodowe, a tym samym nie wiedzą również, czego powinni od takiej formy wsparcia
oczekiwać. Nie zawsze są w stanie precyzyjnie określić swoje potrzeby, nie mają dużego
zaufania do tej formy wsparcia, co skutkuje również tym, że nie sygnalizują szczególnego
zapotrzebowania na ww. usługi. W momencie, kiedy uczniowie kształceni są ogólnie a ich
decyzje o wyborze zawodu zostają odroczone do czasu wyboru studiów, nie dostrzegają oni
zasadności przygotowania do czekających ich wyzwań na rynku pracy, kształtowania
właściwych postaw, zdobywania pierwszych aktywności na rynku pracy. Natomiast
uczniowie szkół zawodowych często mają poczucie, że na niektóre decyzje, czy działania
jest już za późno, a najcenniejsze informacje o rynku pracy zdobędą sami poprzez swoje
pierwsze doświadczenia zawodowe, praktyki.
Szkoły w dużej mierze prowadzą doradztwo „szczątkowo” lub wcale, mimo że
„przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia” jest jednym z ich
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ustawowych zadań. W efekcie ani doradcy zawodowi pracujący w PUP, ani uczniowie nie
mają poczucia dobrze realizowanego doradztwa zawodowego w szkołach, zarówno w
wymiarze godzinowym, przygotowania osób prowadzących zajęcia, jak i efektywności zajęć.
W opinii pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia biorących udział w badaniu, szkoły
często nie są w stanie samodzielnie zapewnić należytego wsparcia w przedmiotowym
zakresie, jednak również nie zawsze prowadzą aktywną współpracę z instytucjami
zewnętrznymi by uzyskać konieczne wsparcie.
Propozycje działań mogących podnieść jakość i efektywność
zawodowego w szkołach ponadgimnaznalnych.

usług doradztwa

Dotyczące jakości kadr i dostępności zajęć



Zwiększenie zatrudnienia doradców zawodowych z wykształceniem kierunkowym
i wprowadzenie stałego etatu dla doradcy zawodowego w szkołach.
 Wzmocnienie współpracy szkół z instytucjami zewnętrznymi lub udział w projektach, które
umożliwiają nawiązanie takiej współpracy w zakresie doradztwa zawodowego (urzędy
pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej, ochotnicze hufce pracy, szkoły
wyższe, akademickie biura karier, agencje zatrudnienia i poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, NGO, pracodawcy, stowarzyszenia pracodawców).
 Inwestowanie w kadry – konieczność dokształcania osób pełniących funkcje doradców
zawodowych w szkołach.
 Zwiększenie liczby godzin zajęć doradztwa zawodowego w szkołach.
 Podjęcie próby stworzenia długofalowej polityki doradztwa zawodowego w szkołach,
odejście od incydentalnego działania (obejmowanie regularnym wsparciem uczniów od
pierwszej do ostatniej klasy). Realizowanie programów doradztwa zawodowego
uwzględniających każdy etap edukacji ucznia.

Upowszechnianie „dobrych praktyk” prowadzenia usług doradczych w szkołach, które
może być bodźcem do propagowania pożądanych standardów usług doradczych
w szkołach
 Wzmocnienie wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego na etapie szkoły gimnazjalnej.
 Podjęcie działań umożliwiających uczniom uzyskanie wsparcia w formie indywidualnego
doradztwa zawodowego. Jeśli niemożliwe jest zaoferowanie tego typu pomocy na terenie
szkoły, należy zadbać o zapewnienie uczniom informacji, gdzie takiego wsparcia można
szukać (upowszechnienie tego typu wsparcia).
 Włączenie w system poradnictwa pracodawców.
Dotyczące zaangażowania uczniów


Budowanie w uczniach świadomości edukacyjno – zawodowej oraz promowanie
standardów doradztwa zawodowego w taki sposób, aby wiedzieli czego mogą i powinni
oczekiwać od tej formy wsparcia.
 Wprowadzenie obligatoryjnego charakteru zajęć.
 Objęcie rodziców usługą doradztwa, gdyż często to właśnie oni mają duży wpływ na
ostatecznie podejmowane decyzje zawodowo-edukacyjne uczniów. (Można to uczynić
poprzez organizację spotkań z doradcą zawodowym, przekazywanie rodzicom informacji
nt. rynku pracy).
 Wykorzystanie profesjonalnych stron internetowych w procesie kształcenia, wskazywanie
uczniom stron internetowych, z których mogą czerpać rzetelną wiedzę nt. rynku pracy.
Dotyczące poruszanych treści w ramach zajęć


Nacisk

na

rozwijanie

kompetencji:

26

samoorganizacyjnych

(zarządzanie

czasem,

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.






samodzielność, podejmowanie decyzji i przejawianie inicjatywy, odporność na stres i chęć
do pracy), zawodowych (ściśle związane z zadaniami na danym stanowisku) oraz
interpersonalnych (komunikatywność, umiejętność współpracy w grupie) w toku edukacji
(nie tylko na zajęciach z doradztwa).
Zwiększenie dostępności wiedzy na temat lokalnego rynku pracy.
Wzmacnianie w uczniach postaw, które będą wspierały ich w aktywnym poszukiwaniu
pracy.
Wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów (mądre wspieranie/rozwijanie
przedsiębiorczych postaw).
Zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące prawa pracy (umowy, urlopy, prawa
pracownicze itd.).
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