Analiza wyników badań aspiracji edukacyjno-zawodowych
uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego
w roku szkolnym 2016/2017.

Ankieta została przeprowadzona w dniach od 7.03.2017 r. do 22.03.2017 r. w klasach trzecich szkół gimnazjalnych na terenie miasta Słupska i powiatu słupskiego.
Badaniem ankietowym objęto 1262 uczniów, w tym 645 chłopców i 617 dziewczyn. Większość ankietowanych mieszka w powiecie słupskim, tj. 692 osoby, a tylko 570 uczniów uczęszcza
do słupskich gimnazjów.

Spośród uczniów uczących się w placówkach na terenie powiatu w badaniu ankietowym
wzięły udział:
 49 osoby z gminy Damnica (7,1%)
 76 osób z gminy Dębnica Kaszubska (11%)
 115 osób z gminy Główczyce (16,6%)
 68 osób z gminy Kępice (9,8%)
 79 osób z gminy Kobylnica (11,4%)
 59 osób z gminy Potęgowo (8,5%)
 94 osób z gminy Słupsk (13,6%)
 24 osób z gminy Smołdzino (3,5%)

 112 osób z miasta Ustka (16,2%)
 16 osób z gminy Ustka (2,3%)
Większość uczniów podjęła decyzję, w której szkole chcieliby się uczyć (54,2%). Zauważalny
jest pod tym względem wyraźny wzrost w porównaniu z latami poprzednimi. Spadła liczba osób
niezdecydowanych, co może wiązać się z terminem przeprowadzenia badania (w roku 2015/2016
– styczeń, w roku 2014/2015 – marzec, w roku 2016/2017 marzec). Więcej uczniów niezdecydowanych jest w gimnazjach na terenie powiatu (47,8%) niż w miejskich (43,3%).

Odpowiadając na pytanie dotyczące typu szkoły, w której chcieliby się uczyć, zdecydowana
większość respondentów wybrałaby obecnie technikum (53,6%), na drugim miejscu liceum ogólnokształcące (35,7%). Najmniej osób zainteresowanych jest nauką w szkole branżowej I stopnia
(10,7%). Podobne preferencje były w poprzednim roku szkolnym, choć wyraźnie mniej osób zainteresowanych jest szkołami branżowymi. Może się to wiązać z niepełną wiedzą dotyczącą nauki
w tych szkołach, w związku z reformą edukacji od 1 września 2017 r.
Nadal 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 (technika i szkoły branżowe – razem 71,2%), pozostali (28,8%) chcą się uczyć w liceach.
Wśród uczniów szkół słupskich zbliżona jest liczba osób wybierających licea (44%) i szkoły zawodowe (56%).

Porównywalna jest liczba uczniów wybierających 4 słupskie licea ogólnokształcące. Największą popularnością cieszy się obecnie V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta
w Słupsku (26,3%) oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (24,7%).
Liceum w Ustce wybrało 14 uczniów (3,2 %), w tym: 5 ze szkół słupskich, 1 z gminy Słupsk,
2 z gminy Kępice, 1 z gminy Kobylnica, 4 z gimnazjum w Ustce, 1 z UTO.

Najbardziej interesującym profilem w liceum ogólnokształcącym okazała się klasa europejska z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, WOS, język angielski (7,5%) i klasa medyczna z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia, język angielski (7,5%) w V LO w Słupsku.
W świetle przeprowadzonych badań okazało się, że większość respondentów wybrałaby
Technikum nr w ZSP nr 1 w Słupsku (36,4%), Technikum nr 4 w ZSMiL (22,9%) oraz Technikum nr 6
w ZSA w Słupsku (15,7%). Najmniejsze zainteresowanie uczniowie wykazali wyborem Technikum
nr 2 w ZSBiKU w Słupsku (3,4%).
Spośród uczniów szkół powiatowych Technikum w Ustce wybrało 15 uczniów (3,6%), w tym
9 z Ustki, 2 z gminy Główczyce, 1 z gminy Kobylnica, 2 z gminy Kępice, 1 z gminy Słupsk oraz 3 ze
szkół słupskich (1,4 %).

Gimnazjaliści spośród propozycji kierunków kształcenia w technikum w większości wybrali
klasy: technik informatyk (11,9% - 6,7% w roku 2016), technik żywienia i usług gastronomicznych
(8% - 7,8% w 2016 r.) w Technikum nr 1 w Słupsku (ELEKTRYK).
Przy wyborze zasadniczej szkoły zawodowej największym zainteresowaniem wśród ankietowanych cieszy się szkoła branżowa w ZSMiL w Słupsku (35,3 %) i szkoła branżowa w Ustce
(19,7%).
Spośród uczniów szkół powiatowych szkołę branżową w Ustce wskazało 21 uczniów i 13 ze
szkół słupskich. Jest to wyraźny wzrost w porównaniu z ubiegłymi latami.
Wśród zawodów w szkołach branżowych uczniowie najczęściej wybierali klasę mechanik
pojazdów samochodowych (13,3%) w ZSMiL w Słupsku i klasę cukiernik (9,2%) w ZSP nr 1.
Analizując wybory uczniów z Ustki i gminy Ustka można przekonać się, iż w większości
chcieliby uczyć się w szkołach słupskich.

Zdecydowana większość (64%) uczniów z gimnazjów ze szkół z terenu powiatu uważa, że
jest częściowo przygotowana do wyboru szkoły, chcieliby zasięgnąć jednak więcej informacji. Stanowi to wskazówkę dla doradców zawodowych, jak i szkół ponadgimnazjalnych planujących swoje
działania promocyjne, że jest jeszcze czas, aby pomóc uczniom w dokonaniu właściwego wyboru.

Tylko 7,4% uczniów stwierdziło, że jest nieprzygotowana do wyboru zawodu i szkoły po gimnazjum.

Gimnazjaliści wybierając szkołę i zawód najczęściej sami będą podejmowali decyzje (27%).
Spora część uczniów skonsultuje swoją decyzję z rodzicami (22,4%), z doradcą zawodowym pracującym w szkole, w której się uczy (15,7%) oraz z doradcą zawodowym, który nie jest pracownikiem
szkoły (11,6%). Skorzystają też z porad kolegów, przyjaciół (14,2%).

Warto podkreślić, iż z pomocy doradcy zawodowego skorzystałoby łącznie aż 27% ankietowanych. To oznacza, że doradcy zawodowi znajdują się na ważnym dla uczniów miejscu pod
względem „instytucji” wsparcia w zakresie wyboru zawodu i szkoły.
Wybierając szkołę ponadgimnazjalną uczniowie najczęściej sugerowali swoimi zainteresowaniami, zdolnościami (41,9%), czy jest w niej wymarzony kierunek kształcenia (41,8%), dobrą atmosferą wśród nauczycieli, uczniów (24,7%) oraz opinią o szkole w środowisku lokalnym (22,5%).
Mniejsze znaczenie ma wysoka zdawalność matur lub egzaminów zawodowych (13,7%), czy jakość
oferty edukacyjnej, bogactwo zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych (14,6%). Duże znaczeni ma też
odległość od miejsca zamieszkania (13%). Uczniowie przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej najmniej będą brali pod uwagę stan zdrowia (1,3 %), a także sytuację rodzinną (1,3 %).

100% = 692 uczniów z gimnazjów z terenu powiatu.
Każdy mógł wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi.

Wnioski:
•

Prawie połowa 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. 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. Być może wprowadzenie zajęć
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do programu VII i VIII klasy szkoły podstawowej, w związku z reformą edukacji, wpłynie na rozwój umiejętności uczniów w zakresie określenia swoich preferencji edukacyjno-zawodowych.

•

Szkoła ponadgimnazjalna na poziomie technikum nadal jest bardzo 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. W ślad za tym przekonaniem nie idą wyniki egzaminów zawodowych w technikach. Wielu uczniów szkół technicznych nie zdaje egzaminów zawodowych i nie może posługiwać się tytułem technika. Uczniowie zostają bez zawodu, a czasem i bez matury (zdecydowanie
niższy jest poziom zdawalności matur w technikach niż liceach). Nie publikuje się statystyk, ilu
spośród uczniów znalazło po technikum w swoim zawodzie zatrudnienie oraz ilu spośród nich
dostało się na studia. Wykształcenie techniczne nie przekłada się też 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).

•

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.
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