Analiza wyników badań aspiracji edukacyjno-zawodowych
uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego
w roku szkolnym 2015/2016.

Ankieta została przeprowadzona w dniach od 25.01.2016 r. do 09.02.2016 r. w klasach
trzecich szkół gimnazjalnych na terenie miasta Słupska i powiatu słupskiego.
Badaniem ankietowym objęto 1138 uczniów, w tym 537 chłopców i 601 dziewczyn. Większość ankietowanych mieszka w powiecie słupskim, tj. 677 osób, a tylko 461 uczniów uczęszcza do
słupskich gimnazjów.

Spośród uczniów uczących się w placówkach na terenie powiatu w badaniu ankietowym
wzięły udział:
52 osoby z gminy Damnica (7,7 %)
79 osób z gminy Dębnica Kaszubska (11,7 %)
66 osób z gminy Główczyce (9,7 %)
78 osób z gminy Kępice (11,5 %)
65 osób z gminy Kobylnica (9,6 %)
35 osób z gminy Potęgowo (5,2%)
106 osób z gminy Słupsk (15,7 %)
21 osób z gminy Smołdzino (3,1 %)

145 osób z miasta Ustka (21,4 %)
30 osób z gminy Ustka (4,4 %)
Gimnazjaliści, na pytanie dotyczące nauki języka obcego w większości wybierali język angielski w nauce od podstaw (31,1 %) oraz kontynuację (69,9 %). Drugim wśród wyborów uczniów
językiem jest niemiecki - kontynuacja (15,6 %) oraz język hiszpański - od podstaw (20,8 %). Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się język włoski - nauka od podstaw (6,4 %), a także język
francuski - kontynuacja (0,4 %).
Większość uczniów nie podjęła dotąd decyzji, w której szkole chcieliby się uczyć (57,3 %).
W porównaniu z poprzednim rokiem większa jest liczba uczniów niezdecydowanych, co może wiązać się z terminem przeprowadzenia badania (w roku 2015/2016 – styczeń, w roku 2014/2015 marzec).

Odpowiadając na pytanie dotyczące typu szkoły, w której chcieliby się uczyć, zdecydowana
większość respondentów wybrałaby obecnie technikum (52,8 %), na drugim miejscu liceum ogólnokształcące (33,6 %). Najmniej osób zainteresowanych jest nauką w zasadniczej szkole zawodowej (13,6 %). Podobne preferencje były w poprzednim roku szkolnym.
Widoczne są jednak inne preferencje uczniów w zależności od tego, gdzie obecnie się uczą.
W wyborach uczniów uczących się w gimnazjach na terenie powiatu dominują szkoły zawodowe,
przede wszystkim technika. Wśród uczniów szkół słupskich zbliżona jest liczba wybieranych techników i szkół ogólnokształcących.

Spośród liceów ogólnokształcących największą popularnością cieszy się obecnie
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (28,5 %) oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku (17,8 %). Najmniej uczniowie interesują się nauką
w III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku.
Liceum w Ustce wybrało 16 uczniów (4,2 %), w tym: 4 ze szkół słupskich, 1 z gminy Główczyce, 2 z gminy Dębnica Kaszubska, 9 z gimnazjum w Ustce.

Najbardziej interesującym profilem w liceum ogólnokształcącym okazał się kierunek społeczno-prawny z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, WOS w I LO (9,7 %) oraz profil
medyczno-farmaceutyczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, fizyka również w I LO
(9,4 %) w Słupsku.
Żaden respondent nie dokonał wyboru klasy z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka,
fizyka i język angielski w LO w Ustce oraz klasy A z przedmiotami rozszerzonymi matematyka, fizyka, informatyka w IV LO w Słupsku.
W świetle przeprowadzonych badań okazało się, że większość respondentów wybrałaby
Technikum nr 1 (25,6%), Technikum nr 6 (16,1%) oraz Technikum nr 4 (16,0 %). Najmniejsze zainteresowanie uczniowie wykazali wyborem technikum niepublicznego (2,0 %) oraz Technikum Leśnego w Warcinie (2,0 %).
Spośród szkół powiatowych Technikum w Ustce wybrało łącznie 13 uczniów (2,2 %), w tym
7 ze szkół z terenu powiatu (1,9 %) i 6 ze szkół słupskich (2,6 %). Technikum nr 6 wskazało 97
uczniów (16,1 %), w tym 61 z gimnazjów z terenu powiatu (16,6 %) i 36 ze szkół słupskich (15,5 %).
Gimnazjaliści spośród propozycji kierunków kształcenia w technikum w większości wybrali
klasy: technik żywienia i usług gastronomicznych (7,8 %) oraz technik informatyk (6,7 %) w Technikum nr 1 w Słupsku. Żaden uczeń nie dokonał wyboru klasy o kierunku technik inżynierii środowiska i melioracji (0,0 %), a także technik budownictwa wodnego (0,0 %) w Technikum nr 2 w Słupsku.
Przy wyborze zasadniczej szkoły zawodowej największym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszy się ZSZ nr 4 (36,1 %) i ZSZ nr 1 (20,6 %) w Słupsku. Najmniejsze zainteresowanie
dotyczy ZSZ nr 5 (0,6 %) w Słupsku.
Spośród szkół powiatowych zasadniczą szkołę zawodową w Ustce wskazało 5 uczniów
(wszyscy gimnazjów z terenu powiatu), zasadniczą szkołę zawodową nr 6 w Słupsku – 14 uczniów
ze szkół z terenu powiatu.
Wśród zawodów w zasadniczych szkołach zawodowych uczniowie najczęściej wybierali klasę wielozawodową (12,9 %) w ZSZ nr 1 w Słupsku oraz klasę mechanik pojazdów samochodowych
(11,0 %) w ZSZ nr 4 w Słupsku.
Respondenci nie wykazali zainteresowania klasą o kierunku ogrodnik - klasa integracyjna
(0,0 %) w ZSZ nr 6 w Słupsku, a także klasą o kierunku cieśla (0,0 %) w ZSZ nr 2 w Słupsku.
Analizując wybory uczniów z Ustki i gminy Ustka można przekonać się, iż w większości
chcieliby uczyć się w szkołach słupskich. Jednocześnie 19,31 % uczniów z Ustki i 33,33 % uczniów
z gminy Ustka jeszcze nie dokonało swojego wyboru.

Około połowy uczniów uczących się w gimnazjach na terenie powiatu dobrze ocenia swoje
przygotowanie do wyboru szkoły. Koreluje to z liczbą osób, które dokonały już wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Wybierając szkołę ponadgimnazjalną uczniowie najczęściej sugerowali się tym, czy w danej
szkole jest ich wymarzony kierunek kształcenia (42,4 %), zainteresowaniami (33,7 %) oraz opinią

o szkole w środowisku lokalnym (24,6 %). Uczniowie przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej najmniej będą brali pod uwagę stan zdrowia (0,7 %), a także sytuację rodzinną (0,8 %).

Gimnazjaliści wybierając szkołę i zawód najczęściej sami będą podejmowali decyzje
(33,0 %). Spora część uczniów skonsultuje swoją decyzję z rodzicami (24,2 %), z doradcą zawodowym pracującym w szkole, w której się uczy (12,8 %) oraz z doradcą zawodowym, który nie jest
pracownikiem szkoły (10,5 %).

Warto podkreślić, iż z pomocy doradcy zawodowego skorzystałoby aż 23,3 % ankietowanych. To oznacza, że doradcy zawodowi znajdują się na trzecim ważnym dla uczniów miejscu pod
względem „instytucji” wsparcia w zakresie wyboru zawodu i szkoły, tuż po rodzicach, którzy odgrywają najważniejszą rolę w życiu dziecka.

Wnioski:
•

Z ankiety wynika także, iż duża grupa respondentów nie wybrała dotąd szkoły. Może wiązać się
to z tym, iż nie mają oni jeszcze pełnej wiedzy o rynku pracy i ofercie edukacyjnej, nie rozumieją mechanizmów wyboru zawodu i kierują się raczej plotkami, sprzecznymi opiniami, niepotwierdzonymi informacjami, często zdawkowymi, kierują się modą, czasem także według scenariusza młodzieńczej fanaberii, opartej na osobistych ideologicznych przesłankach niekoniecznie przystającej do potrzeb rynku pracy.

•

Szkoła ponadgimnazjalna na poziomie technikum staje się z roku na rok coraz bardziej popularna wśród młodzieży gimnazjalnej. Nie jest to dobry trend zważywszy na to, że oferta szkół
technicznych jest dość hermetyczna. Poza tym przez ostatnich kilka lat powstał trend wśród
uczniów na korzyść szkół średnich technicznych kosztem liceów ogólnokształcących (o których
w ostatnich latach narosło wiele mitów) i szkół rzemieślniczych. Narodziło się w społeczeństwie
przekonanie, że najlepiej wybrać technikum, bo po nim mamy wyuczony zawód i jednocześnie
średnie wykształcenie z maturą.
Analizując proces nauczania zawodu w technikum napotykamy wiele niejasności. Dość
istotnym zarzutem jest zbyt ograniczona liczba praktyk u pracodawcy (miesiąc obowiązkowej
praktyki to zdecydowanie za mało). Kolejny zarzut to, to że absolwenci techników słabiej zdają
maturę niż ich koledzy z liceów ogólnokształcących (w 2015 roku 20 % uczniów liceów i 36 %
absolwentów techników nie zdało matury). Wielu uczniów szkół technicznych nie zdaje egzaminów zawodowych i nie może posługiwać się tytułem technika. Nie prowadzi się statystyk, ilu
spośród uczniów znalazło po technikum w swoim zawodzie zatrudnienie oraz ilu spośród nich
dostało się na studia. A zatem można stwierdzić, iż trend dotyczący wyboru technicznych szkół
jest efektem spekulacji massmediów i opinii społecznej wychowanej na starym systemie szkolnictwa zawodowego według, którego niezbyt dobrze postrzega się absolwentów szkół zasadniczych (rzemieślniczych) zarzucając im niskie możliwości intelektualne i brak aspiracji, natomiast
do liceum według tej mentalności też się nie opłaca iść ponieważ nie uczy zawodu. Opiera się
to wszystko na przekonaniu, że lepiej byle jaki zawód, ale zawód, niż wykształcenie średnie

ogólne po liceum. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby zawody na poziomie technicznym
były rozchwytywane przez pracodawców na rynku pracy, jednak rzeczywistość jest zgoła inna.
Wykształcenie techniczne nie przekłada się wcale na wyższe możliwości zdobycia zatrudnienia
na rynku pracy, bo wyuczony zawód po 4 latach może trafić na półkę zawodów nadwyżkowych,
na które nie ma zapotrzebowania (4 lata to długi okres i na rynku pracy podczas tego okresu
może zmienić się dosłownie wszystko).
Według specjalistów planowania kariery psychologia wyboru zawodu jest dość skomplikowana i bardzo trudno przedstawić ją w sposób systemowy, schematyczny. Są w ofercie szkół
technicznych zawody, na które od wielu lat spada zapotrzebowanie, i nie jest tajemnicą poliszynela, że absolwenci tych kierunków mają trudności w znalezieniu zatrudnienia
w wyuczonym zawodzie. Na 25 absolwentów często zaledwie 4 udaje się znaleźć zatrudnienie
w wyuczonym zawodzie, nierzadko jest to jeszcze mniejsza grupa.
Nasuwa się także wniosek, iż w perspektywie lat nie będzie możliwa rekrutacja do oddziałów, które ruszą, gdy uzbiera się minimum 25 osobowa grupa. Jeśli w danym kierunku zgłosi się
kilku uczniów powinni mieć oni szansę na naukę zawodu. W obecnej sytuacji nie jest to możliwe ponieważ uruchomienie kierunku z tak nieliczną grupą chętnych jest kosztowne.
W związku z powyższym jeśli nie zmieni się polityka rekrutacji do szkół uzawodawiających
to problemy z naborem uczniów do szkół będą się pogłębiały, a kandydaci będą zmuszeni wybierać kierunki im narzucone, do których zgłosiła się odpowiednio liczna grupa chętnych. Istnieje przy tym możliwość załamania się systemu doradztwa zawodowego, bo co
z tego, że uczeń zostanie właściwie ukierunkowany jeśli nie będzie miał szansy uczyć się w wybranym zawodzie właśnie ze względu na brak oferty lub zamykania kierunków kształcenia
z uwagi na zbyt niską liczbę kandydatów. Widzimy tu pewne niedociągnięcia systemu szkolnictwa, które wpływa na jego jakość.
•

Ponadto zbyt rozdrobniona oferta szkół zawodowych (technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) spowodowała bardzo niskie zainteresowanie większością kierunków. Były to wybory klas
na poziomie 0,1 - 0,6 %. Skutkować, to może brakiem wymaganej liczby uczniów do otwarcia
oddziału w danej szkole.

•

Uczniowie przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, w głównej mierze kierują się swoimi marzeniami, zainteresowaniami, a także opinią o danej szkole. Nie zadowala fakt, iż zbyt niski procent uczniów bierze pod uwagę stan zdrowia, co jest jednym z ważniejszych kryterium przyjęć
do klas uzawodawiających, a za tym możliwości wykonywania zawodu w przyszłości. Ważne
jest, aby podnieść świadomość i poszerzyć wiedzę uczniów na temat wymagań zdrowotnych do

nauki / pracy w zawodach na poziomie szkół zasadniczych i technicznych na przykład podczas
zorganizowanych, cyklicznych zajęć z doradcą zawodowym (warto te informacje wprowadzić
już w młodszych klasach gimnazjum). Warto także podczas zajęć zawodoznawczych uwrażliwiać uczniów na potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania i wymagania pracodawców. Uczniowie
muszą się dowiedzieć, że planując karierą powinni wziąć pod uwagę szereg czynników m.in.
oprócz osobistych preferencji dosyć istotne są potrzeby rynku pracy i wymagania pracodawców. Chodzi bowiem o to, aby potrzeby wszystkich uczestników rynku pracy były kompatybilne, spójne i mogły ze sobą kooperować.
•

Każdego roku coraz większa populacja uczniów zainteresowana jest profesjonalnym wsparciem
ze strony doradców zawodowych, zarówno tych pracujących w szkołach, jak również tych pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jest to tym bardziej istotne, gdyż coraz
większa grupa uczniów będzie dobrze i efektywnie przygotowana do planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej. Im większa grupa uczniów będzie mogła skorzystać z wiedzy wyspecjalizowanych doradców tym mniejsza skala niepowodzeń na rynku pracy i szansa na dopasowanie
pracowników do potrzeb rynku pracy. W perspektywie wynika z tego obopólna korzyść społeczna i ekonomiczna.

•

Zanim uczniowie przystąpią do wypełniania ankiety preferencji edukacyjnych powinni wziąć
udział w cyklu spotkań z doradcami zawodowymi, aby efektywniej planować wybór zawodu
i szkoły. Profesjonalnie przygotowany wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada plan, harmonogram i tematykę zajęć. Pierwsze zajęcia uświadamiające i wprowadzające
w tematykę powinny odbyć się już na początku pierwszej klasy gimnazjum. Tylko tak zaplanowane zajęcia mogą przyczynić się do trafniejszego wybierania zawodów i szkół przez uczniów
w klasie III gimnazjum. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia powoduje, że wypełnianie tej
ankiety przez uczniów w klasie III gimnazjum, bez ich wcześniejszego ukierunkowania jest nieadekwatne do dokonywanych później faktycznych wyborów. Tym bardziej, że prawie połowa
respondentów stwierdza, iż jeszcze zastanawia się nad wyborem. Czyli najkorzystniejsze jest
stosowanie się do zasady - najpierw kompleksowe i pełnometrażowe doradztwo zawodowe,
a potem ankieta preferencji edukacyjnych.
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