Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku
W roku szkolnym 2014/2015.

Ankieta dotycząca potrzeb, planów i aspiracji życiowych
młodzieży gimnazjalnej
z powiatu słupskiego i miasta Słupska
W dniach 2 – 13 marca 2015 r. wśród uczniów III klas gimnazjów z miasta Słupska i powiatu
słupskiego przeprowadzona została ankieta dotycząca ich potrzeb, planów i aspiracji życiowych.
Ankietę przygotowali doradcy zawodowi z powiatowej i miejskiej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Słupsku. Udostępniono ją w wersji elektronicznej, link dostępu zamieszczono na
stronach internetowych obu poradni.
W badaniach wzięło udział łącznie 1393 uczniów, w tym 650 z gimnazjów miejskich (340
chłopców, 310 dziewcząt) i 743 uczniów z gimnazjów z terenu powiatu słupskiego (w tym 332
chłopców i 411 dziewcząt).
Większość uczniów uważa, że jest częściowo przygotowana do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu (63,7 % wszystkich uczniów). Jedynie 12,9 % uczniów uważa, że jest nieprzygotowana do wyboru szkoły i zawodu. 23,3 % uczniów stwierdziło, że jest gotowych do podjęcia tej decyzji.

Szczególne znaczenie będą miały zatem odbywające się targi edukacyjne i zajęcia z doradcami zawodowymi, aby pomóc uczniom w podjęciu ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru
szkoły ponadgimnazjalnej. W okresie od marca do czerwca udzielanych jest najwięcej porad i
konsultacji w tym zakresie.

Zainteresowania uczniów w znacznym stopniu determinują ich późniejsze wybory. Wielu
uczniów deklaruje zainteresowania sportowe (598 osób – 42,9 % badanych), zainteresowania informatyczne (240 osób – 17,2 %), zainteresowania psychologiczno – pedagogiczne (społeczne) –
229 osób (16,4 %), zainteresowania muzyczne (218 osób – 15,6 %), zainteresowania motoryzacyjne i mechaniczne (204 osoby – 14,6 %), zainteresowania opiekuńczo – wychowawcze (dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne) – 180 osób (12,9 %), zainteresowania mechaniczne i techniczne (majsterkowanie) – 177 osób (12,7 %), zainteresowania artystyczne (aktorstwo – kino / teatr) 166 (11,9 %).
Młodzieży towarzyszy obawa o przyszłość. Prawie połowa (42,6 %) spośród badanych
uczniów martwi się o to, czy znajdzie dla siebie odpowiednie zatrudnienie. Zdają sobie sprawę, jak
trudny jest obecnie rynek pracy. Jest to zatem kolejne wskazanie do pewnego usystematyzowania
i zintensyfikowania działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na terenie miasta
Słupska i powiatu słupskiego oraz włączenia w ten proces pracodawców i innych instytucji.
Spośród języków obcych, których młodzież chciałaby się uczyć najpopularniejszy jest język
angielski, niemiecki i hiszpański.

Przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej zdecydowana większość (890 osób) uczniów kieruje
się tym, czy w jej ofercie jest ich wymarzony kierunek. Duża liczba uczniów (435 osób) wybierając
szkołę zwraca także uwagę na dobrą atmosferę wśród nauczycieli i uczniów.

Pytanie 7: Wybierając szkołę ponadgimnazjalną w pierwszej kolejności będę kierować się …

Uczniowie wybierając szkołę ponadgimnazjalną kierują się przede wszystkim sugestią rodziców (460 osób). Duża część badanych wskazała potrzebę konsultacji z doradcą zawodowym
(316 osób). Nie bez znaczenia jest także duża liczba osób, która chce samodzielnie podjąć decyzję
o wyborze szkoły i zawodu (387 respondentów ). Jest to grupa, która wymaga wsparcia decyzyjnego doradców zawodowych.
Większość uczniów ma problem z określeniem swoich zdolności lub zna je tylko częściowo
(643 respondentów). Należy zatem położyć nacisk na cykliczne zajęcia grupowe i indywidualne
spotkania w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Działania doradcze
powinny być prowadzone przez cały okres kształcenia w gimnazjum. Za działania WSDZ powinna
być odpowiedzialna cała kadra pedagogiczna.
Znaczący jest fakt, że ponad polowa uczniów jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji, w
której szkole chciałaby się dalej uczyć (757 osób odpowiedziało, że jeszcze się zastanawia, co stanowi 54,4 % wszystkich respondentów). Tym niemniej, gdyby teraz podejmowali decyzję 465 osób
chciałoby się uczyć w liceum ogólnokształcącym (33,4 %), 715 osób w technikum (51,3 %), 213
osób (15,3 %) w zasadniczej szkole zawodowej. Wyraźnie zróżnicowane są wybory uczniów uczących się w gimnazjach miejskich i gimnazjach z terenu powiatu, co prezentuje poniższy wykres.

Spośród liceów najpopularniejsze szkoły to I i V Liceum Ogólnokształcące.

Wśród techników zdecydowanie dominuje Technikum nr 1 i Technikum nr 4. Jednocześnie aż 133
uczniów chciałaby zdobyć wykształcenie techniczne, ale nie wie, którą ze szkół i jaki kierunek w niej wybrać.

Podobne preferencje zaznaczają się przy wyborze zasadniczych szkół zawodowych.
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