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Abstract 
In presented article I'm trying to describe the role of education and especially the role of career 
counselling in pursuing the sustainable development on the local labour market. Education is an 
extremely important factor in the lives of local societies, especially in preparing the youth to the 
develop their future career counselling. The unlimited availability of the real career paths and the 
needs of labour market are the essential factor of these days. The consistency of vocational 
education with economic life and the role of vocational education in its management by self-
governments justifies research on it at the local level. Research of these relations will allow me to 
formulate the conclusions about the effectiveness of career counseling and its impact on the local 
labor market. The article was based on the literature of subject, the analysis of the UN and EU 
legal regulations, strategic government and local government programs and statistical data. 
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Streszczenie 
W prezentowanym artykule podejmuję temat roli edukacji, a w szczególności doradztwa 
zawodowego, w realizacji zrównoważonego rozwoju kadry na lokalnym rynku pracy. Edukacja 
stanowi niezwykle ważny czynnik w życiu społeczności lokalnych, zwłaszcza w przygotowaniu 
młodzieży do realizacji przyszłych karier zawodowych. Dostępność nieograniczonej wiedzy o 
realnych ścieżkach zawodowych i zapotrzebowaniu rynku pracy stają się wymogiem 
współczesnych czasów. Spójność edukacji zawodowej z życiem gospodarczym i rola w jej 
koordynowaniu przez samorządy uzasadniają podjęcie badań na poziomie lokalnym. Zbadanie 
tych relacji pozwoli na sformułowanie wniosków dotyczących skuteczności doradztwa 
zawodowego i jego wpływu na lokalny rynek pracy. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, 
analizie regulacji prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, 
strategicznych programach rządowych i samorządowych oraz danych statystycznych. 
Wykorzystano również diagnozę z zakresu wsparcia szkół w Legionowie przez jeden z 
programów UE oraz wyniki testu predyspozycji zawodowych uczniów objętych projektem 
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„Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na 
legionowskim rynku pracy” wykonanego przez doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Legionowie. 
 
Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, globalizacja, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, 
rynek pracy, doradztwo zawodowe 
 
 
 
 
 
 

 

 

WPROWADZENIE 

 

Instytucjonalne, finansowe i społeczne mechanizmy zrównoważonego rozwoju sprzyjają 

harmonijnemu rozwojowi światowej wspólnoty państw. Wdrażanie tego procesu w Unii 

Europejskiej oznacza konieczność stosowania odpowiednich uregulowań również w Polsce. 

Istniejące programy rządowe uwzględniają w sposób kompleksowy działania strategiczne w 

poszczególnych sferach życia. Istotną rolę odgrywa tu edukacja. Przyjęte rozwiązania posiadają 

różnorodny charakter dotyczący również obszarów lokalnych. O ile na szczeblu krajowym 

polityka zatrudnienia podlega stałemu monitorowaniu, o tyle na szczeblu lokalnym koordynacja 

rynku pracy pozostaje często bez odpowiedniego wsparcia. Problematyka ta rzadko jest 

przedmiotem badań. Próba oceny istniejących rozwiązań pozwoli na ewentualne zaproponowanie 

działań naprawczych, zwłaszcza w obszarze koordynacji rynku pracy i edukacji przez władze 

samorządowe. 

          Niniejszy artykuł przedstawia teoretyczne aspekty rozwoju zrównoważonego, doradztwa 

edukacyjno-zawodowego oraz wybranych regulacji zewnętrznych. Opracowanie ma charakter 

przeglądowy – opiera się głównie na analizie literatury z zakresu podjętego tematu.  
 

 

1. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A GLOBALIZACJA 

 

W literaturze często podkreśla się zjawiska i procesy zagrażające perspektywie zrównoważonego 

rozwoju. Szczególne znaczenie nadawane jest następstwom globalizacji, która, jak dotychczas, 

najczęściej nie sprzyja harmonijnemu rozwojowi cywilizacji. Globalizacja jest procesem, który 
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dotyka każdego człowieka niezależnie od jego statusu społecznego i miejsca zamieszkania. Liczba 

zjawisk społecznych i kulturowych wiążących się z globalizacją jest bardzo duża.  

          Zygmunt Bauman nazwał globalizację procesem spontanicznym, nieprzewidywalnym i 

trudnym do powstrzymania, kształtowanym najczęściej przez wydarzenia na arenie 

międzynarodowej. 

 

Globalizacja oznacza z założenia samonapędzające się, spontaniczne i nieobliczalne procesy, 

których nikt trzymający ster w rękach nie kontroluje ani nie planuje; nikt nie jest w stanie 

przewidzieć ich ostatecznych rezultatów. Możemy bez większej przesady powiedzieć, że termin 

„globalizacja” oznacza chaotyczną naturę procesów zachodzących na poziomie wyższym niż 

„zasadniczo uładzone” terytorium pod rządami zinstytucjonalizowanej władzy „najwyższego 

szczebla”, to znaczy w suwerennych państwach. (Bauman 2008, s. 46) 

 

          Skutki globalizacji w poszczególnych krajach wyrażają się również w sferze socjalnej i 

społecznej jako wzrost bezrobocia, pogłębianie się różnic płacowych. Obniżanie się płac 

powoduje, że poziom życia wielu grup pracowniczych ulega stałej degradacji. 

          Procesowi globalizacji przeciwstawia się koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego. 

W 1987 roku ukazał się raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ (Brundtland, 

1991), w którym zdefiniowano po raz pierwszy koncepcję zrównoważonego rozwoju (sustainable 

development). Integrowała ona problematykę ochrony środowiska, problemy gospodarcze i 

społeczne i opisywała rozwój jako proces, „[…] który zaspokaja potrzeby obecne, nie 

pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb” (Brundtland 1991, s. 68). 

Założenia zrównoważonego rozwoju tworzą fundament wielu strategii, programów, planów. 

Obranie ścieżki rozwoju zrównoważonego oznacza uwzględnianie uwarunkowań i potrzeb 

gospodarczych, społecznych i środowiskowych jako równoważnych. Istotą zrównoważonego 

rozwoju jest zapewnienie spójności społecznej pozwalającej na korzystanie z owoców wzrostu jak 

największej liczbie mieszkańców. 

 

 

2. EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 

Z wielu źródeł wynika, że edukacja jest koniecznym warunkiem realizacji zrównoważonego 

rozwoju. Już w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro na konferencji Organizacji 

Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój” opracowano jeden z najważniejszych 
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dokumentów: „Agenda 21”, w którym jako wykładnię dalszego rozwoju ludzkości przyjęto 

koncepcję zrównoważonego rozwoju, nadając równocześnie edukacji priorytetowe znaczenie. 

          W 2002 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło lata 2005–2014 Dekadą Edukacji 

dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR), nazywaną później także Dekadą Zmiany. Jej zadaniem 

było propagowanie zrównoważonych zachowań, inspirowanie krytycznego i twórczego myślenia 

pozwalających znaleźć rozwiązanie problemów uniemożliwiających trwały rozwój. Rolę 

koordynatora działań powierzono UNESCO, dla którego edukacja jest dziedziną priorytetową od 

początku istnienia, uważaną za podstawowe narzędzie rozwiązywania największych problemów 

świata. EZR określa się jako: edukację, która umożliwia uczącemu się zdobywanie umiejętności i 

wiedzy zapewniających mu trwały rozwój, edukację jednakowo dostępną na wszystkich 

szczeblach i we wszelkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym, w 

lokalnej społeczności), edukację budującą odpowiedzialność obywatelską, edukację opartą na 

zasadzie nauki przez całe życie, edukację wspierającą równomierny rozwój jednostki (UN Decade 

of Education for Sustainable Development 2005–2014, Final report, 2014). 

          Zapewnienie równego dostępu do edukacji zakładają również przyjęte 25 września 2015 

roku „Cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r.” (Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 

2030, 2015, s. 16–31). Realizacja celu 4., promującego edukację włączającą, pozwoli zapewnić 

równy dostęp do wysokiej jakości przystępnej cenowo edukacji technicznej i zawodowej. 

Zwiększy się liczba młodzieży i dorosłych posiadających odpowiednie umiejętności, w tym 

techniczne i zawodowe, niezbędne do zdobycia zatrudnienia, dobrej pracy i rozwoju 

przedsiębiorczości. Równy dostęp do edukacji uznawany jest także przez Komisję Europejską i 

Radę Parlamentu Europejskiego za pilne zadanie do zrealizowania dla rządzących. 

 

 

3. EDUKACJA A RYNEK PRACY 
 

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się badaniom i teoriom związków zachodzących 

pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Zasadnicze zmiany w strukturze popytu na pracę powodują 

konieczność dostosowywania do niej ilościowo-jakościowej struktury podaży pracy. Ta tendencja 

stawia poważne wyzwania przed systemem edukacji. Należy nie tylko zreorganizować gruntownie 

system szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach, ale przebudować również mentalne 

nastawienie społeczeństwa do zmieniającej się coraz szybciej sytuacji na rynku pracy. Badania 

socjologiczne potwierdzają zmianę dotychczasowych trendów w sferze gospodarczej. W dobie 

ponowoczesności zawód utracił swoją funkcję zabezpieczającą z powodu niepewnego 
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zatrudnienia oraz masowego bezrobocia. Wcześniej praca wykonywana była w jednym miejscu, 

pracownicy mieli stałą umowę o pracę, gwarancję zatrudnienia i możliwość awansowania. Praca i 

zawód określały miejsce jednostki w społeczeństwie, jej znaczenie. 

          Aktualnie praca coraz częściej wykonywana jest na podstawie umów na określony czas, za 

które wynagrodzenie otrzymuje się po zakończonym projekcie. Rodzi to niepewność i ryzyko 

pozostania bez pracy. Rzesze nisko wykwalifikowanych pracowników zastępują „profesjonalni 

robotnicy automatyzacji”. Bezrobocie zagraża szczególnie pracownikom z niskimi kwalifikacjami 

i słabo wykształconym. Ale edukacja w społeczeństwie ryzyka nie jest jednakowo dostępna, 

ponieważ „bogactwo kumulowane jest na górze, a nie na dole społeczeństwa” (Beck 2002, s. 46). 

Funkcjonowanie szkolnictwa w dobie ponowoczesności pozostawia wiele do życzenia. Zdaniem 

Ulricha Becka ucząca się młodzież natrafia po zakończeniu nauki na „zamknięte drzwi systemu 

zatrudnienia”. Zatem aby uniknąć bezrobocia, coraz dłużej pozostaje w szkołach. W ten sposób 

stają się one „przechowalniami” niepewnej swojej zawodowej przyszłości młodzieży. Beck 

porównuje system edukacyjny do „stacji widmo”, na której bilety sprzedawane są na pociągi, 

które odchodzą spóźnione, w niewłaściwych kierunkach, a w kasach podawane są nieprawdziwe 

informacje. Przede wszystkim niepokoi go zerwanie więzi między edukacją a rynkiem pracy, 

„niezgodność pomiędzy wykształceniem a zatrudnieniem” (Beck 2002, s. 221). 

          Podobnie katastroficzną wizję życia bez pracy kreśli Jeremy Rifkin. Z powodu 

automatyzacji i komputeryzacji powiększają się z roku na rok szeregi bezrobotnych. Problem 

bezrobocia technologicznego wzrasta w oszałamiającym tempie. Perspektywę rozwiązania 

problemu bezrobocia widzi autor w pracy na rzecz swojego otoczenia. Pomoże ona wzrosnąć i 

rozwinąć się gospodarce społecznej, a po jakimś czasie ułatwi przejście do społeczeństwa 

zorientowanego na potrzeby lokalne. To bardzo pozytywna perspektywa rozwiązania problemu 

bezrobocia. Zwłaszcza że ma ona na celu umocnienie społeczeństwa obywatelskiego i 

społeczności lokalnych (Rifkin, 2001). 

          Na zagrożenie bezrobociem reaguje także ONZ. Cel 8. SDG (Cele zrównoważonego 

rozwoju do 2030, 2015, s. 22) promuje inkluzywny, zrównoważony model wzrostu 

gospodarczego oraz pełne, efektywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich. Do 2020 roku 

powinien ulec znacznej redukcji procent młodych ludzi niepracujących, nieuczących się i 

nieszkolących (definiowanych jako NEET – ang. Not in Education, Employment, or Training). 
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4. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE 

 

Terminologia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego jest bardzo niejednoznaczna. 

Najczęściej używanymi terminami dotyczącymi zarówno wyboru szkoły, jak i zawodu są: 

doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe, preorientacja zawodowa, orientacja szkolna, 

orientacja zawodowa, reorientacja zawodowa, całożyciowe poradnictwo karier. Różnice 

znaczeniowe wypływają głównie z długości trwania relacji pomiędzy doradcą zawodowym a 

klientem, rodzaju pomocy, wieku klienta, miejsca, w którym pomoc jest udzielana. Pojęcie 

„doradztwa zawodowego” jest często stosowane zamiennie z „poradnictwem zawodowym”. 

Niektórzy uważają, że poradnictwo zawodowe jest kategorią nadrzędną, procesem skupiającym w 

sobie zarówno preorientację zawodową, orientację zawodową oraz doradztwo zawodowe. Proces 

doradztwa zawodowego, podobnie jak proces poradnictwa zawodowego, obejmuje zarówno 

okres szkolny, jak i całe życie zawodowe człowieka. Ray Lamb określa doradztwo zawodowe 

jako: 

 
proces, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia 

samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub 

zmianę zatrudnienia, lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego. (Lamb 1998, s. 

9) 

 

Na szczególne powiązanie terminu „doradztwo zawodowe” z systemem edukacji wskazuje 

definicja sformułowana przez zespół Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i 

Ustawicznej: 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe jest związane z systemem oświaty i dotyczy procesu 

towarzyszenia uczniom w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. (KOWEZiU, 2014, s. 6) 

 

          Wybór kierunku kształcenia, a potem wykonywanego zawodu to jedne z ważniejszych 

decyzji, jakie podejmuje młodzież, zwłaszcza w sytuacji, gdy rynek pracy ciągle się zmienia, 

pojawiają się nowe zawody i znikają stare. Młodzi ludzie czują się często zagubieni, 

zdezorientowani i w zależności od wielu czynników pojawiających się zarówno na poziomach 

mikro-, mezo-, egzo-, jak i makrosystemowych (Bronfenbrenner,1979) przyjmują różne postawy 

wobec oczekujących ich wyzwań towarzyszących kształceniu czy poszukiwaniu zatrudnienia. 
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Badania empiryczne wykazały, że niezwykle ważne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-

zawodowych są poczucie własnej wartości, wytrwałość w trudnych lub stresowych momentach, 

motywacja. Do czynników, które odnotowano na poziomie „mezo”, trzeba zaliczyć przede 

wszystkim aspekt edukacyjny: wykryto silną korelację między zaangażowaniem młodzieży w 

zdobywanie wiedzy a wcześniejszą rezygnacją z nauki i niepodejmowaniem pracy. Stąd doradztwo 

zawodowe nabiera szczególnego znaczenia w systemie edukacji. Należy skupiać się na udzielaniu 

młodzieży odpowiedniego wsparcia w celu zwiększania jej szans rozwoju i ograniczania 

podejmowania chybionych decyzji bądź popadania w stan bezczynności.  

          W polskim systemie oświatowym doradztwo zawodowe znalazło swoje miejsce w 

postanowieniach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DzU z 11.01.2017 r. poz. 

59). Już w art. 1. ustawy postanowiono, że system oświaty zapewni dostosowywanie kierunków i 

treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i 

kierunku kształcenia. Natomiast w art. 47. pkt 4. cytowanej ustawy zawarto uregulowania 

dotyczące treści programowych, warunków i sposobów realizacji i organizacji doradztwa 

zawodowego w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przygotowania nauczycieli. 

Mimo że czas przeznaczony na realizację zadań doradczych w liczbie 10 godzin rocznie na klasę 

ma wymiar symboliczny, to w programie szkolnym znalazło się wreszcie miejsce dla doradcy 

zawodowego. Doradztwo zawodowe powinno być realizowane przez przygotowanych do tego 

pedagogów w placówkach szkolnych znajdujących się na terenie działania samorządu. 

Jednocześnie ten sam podmiot koordynuje przedsięwzięcia z zakresu sfery gospodarczej. 

Nadzorując podległe szkoły, samorząd ma zatem wpływ na poziom i zakres wsparcia młodzieży 

w przyswajaniu odpowiednich informacji przydatnych w kreowaniu przyszłych karier 

zawodowych. 

          Współczesny rynek pracy wymusza na jednostce konieczność ciągłego uczenia się, 

zdobywania nowych umiejętności, zawodów i kompetencji. Istnieją szacunki, że 60% dzieci, które 

dzisiaj rozpoczynają szkołę, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Stanie się to 

za sprawą sztucznej inteligencji, maszyn i robotów. Blisko połowa zawodów obecnych na 

dzisiejszym rynku pracy w ciągu najbliższych 25 lat zostanie zastąpiona przez maszyny. 

Najbardziej pożądanymi kompetencjami będą natomiast umiejętności programistyczne i te 

związane z przetwarzaniem danych (Raport Gumtree, 2017). O tych tendencjach na rynku pracy 

powinni informować młodzież doradcy zawodowi. Może to w przyszłości zaowocować poprawą 

ich sytuacji zawodowej. Jak wskazują wyniki V edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, 

kluczowymi czynnikami, które tłumaczą sytuację rynkową osób młodych, są poziom oraz 
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kierunek ich wykształcenia. Im wyższy poziom wykształcenia, tym niższe ryzyko bycia osobą 

bezrobotną. 

          Eksperci rynku pracy sygnalizują, że na scenę zawodową wchodzi generacja, która stawia 

wiele wyzwań przed edukacją zawodową i pracodawcami. Pokolenie Z to osoby, które urodziły 

się po 1995 roku. Często określani są także jako pokolenie C – od angielskiego słowa connected, 

czyli podłączony do sieci. Osoby zaliczane do pokolenia Z szukają pracy na całym świecie. W 

związku z tym także polscy pracodawcy będą musieli się otworzyć na otrzymywanie aplikacji od 

kandydatów pochodzących z zagranicy. Młodzi z pokolenia Z to pokolenie elastyczne, które 

może i powinno zostać dobrze przygotowane do charakterystycznej dla XXI wieku płynności i 

wielozadaniowości (The 2017 Deloitte Millennial Survey). 

 

 

5. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 
 

Zaprezentowane wcześniej aspekty zrównoważonego rozwoju realizowanego w wymiarze 

międzynarodowym oraz krajowym stanowią przedmiot odrębnych badań. Analizę tych procesów 

na obszarze lokalnym – miasta Legionowo – należy uznać za zasadną, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

dotychczasowe nieliczne badania dotyczyły innych zdecydowanie większych miast (FRDL 

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, 2015, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Białymstoku, 2014). 

Celem głównym rozwoju Legionowa jest „stworzenie warunków dla dynamicznego, 

przyjaznego mieszkańcom rozwoju lokalnego” (Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Legionowo 

do roku 2030, 2017). Działania na rzecz lokalnej społeczności powinny być ściśle powiązane z 

działaniami stymulującymi lokalną przedsiębiorczość. Kluczową zasadą jest zachowanie 

zrównoważonego rozwoju w odpowiedzialnym kształtowaniu przyszłości. Jednym z głównych 

celów strategicznych rozwoju miasta jest nowoczesny system edukacji integrujący ofertę 

edukacyjną z karierą zawodową uczniów oraz zwiększający zdolność do ich zatrudnienia. 

Fachowa wiedza z zakresu doradztwa zawodowego wdrażana przez szkoły i inne podmioty ma za 

zadanie wspierać rozwój uczniów i kształtować umiejętności przydatne na rynku pracy. W 

realizację tego celu wpisuje się projekt „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do 

zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” przeprowadzany w okresie od 

01.09.2016 do 30.06.2018 przez Gminę Miejską Legionowo w partnerstwie ze Starostwem 

Powiatowym w Legionowie oraz Towarzystwem Amicus. Celem projektu jest zwiększenie 

zdolności do zatrudnienia uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu 
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legionowskiego poprzez rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i aktywną 

współpracę z pracodawcami i otoczeniem. 

        Wdrożenie projektu do realizacji poprzedziła przeprowadzona przez Urząd Miasta 

Legionowo Diagnoza Zapotrzebowania Szkół na Wsparcie z EFS1. Celem diagnozy było 

dostarczenie kompleksowych danych na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, 

kadry dydaktycznej szkół oraz samej szkoły jako placówki edukacyjnej. Ważnym zadaniem była 

również ocena działań z zakresu indywidualnego lub grupowego doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Diagnoza wykazała potrzeby w zakresie rozszerzenia oferty szkół prowadzonych 

przez Gminę Legionowo o dodatkowe zajęcia służące efektywniejszemu przygotowaniu uczennic 

i uczniów do dalszych etapów kształcenia i poruszania się po rynku pracy, rozbudzaniu 

kreatywności i innowacyjności, a w szczególności podniesienie poziomu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych zgłosili 

również nauczyciele, którzy wskazali następujące obszary: weryfikacja metod pracy oraz form 

organizacyjnych procesu nauczania sprzyjających kształtowaniu właściwych postaw, umiejętności 

oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 

        Realizatorem usługi rynku pracy w ramach projektu „Edukacja zawodowa w szkołach 

trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” jest Powiatowy 

Urząd Pracy w Legionowie2. W ramach realizowanego zadania doradca zawodowy PUP dokonał 

analizy mocnych i słabych stron uczniów oraz zainteresowań i predyspozycji zawodowych. 

Wykorzystał do tego narzędzie Arkusz Zdolności Zawodowych. Test AZZ oparty na teorii Johna 

Hollanda pozwala określić preferencje zawodowe, które są kształtowane w relacji ze 

środowiskami zawodowymi. Wziąwszy pod uwagę cechy charakteru, ulubione czynności, 

umiejętności oraz zainteresowania, a także środowisko pracy, Holland wyróżnił sześć typów 

osobowości zawodowych: realistyczny, badawczy, artystyczny, społeczny, przedsiębiorczy, 

konwencjonalny (Holland 1992). Badaniem objętych zostało 240 uczniów szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych z powiatu legionowskiego. Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów 

miała charakter dwuetapowy: 

 I etap – test z wykorzystaniem narzędzia Arkusz Zdolności Zawodowych wykonany 

podczas spotkania grupowego na terenie szkół z podziałem na 10 grup;  

 II etap – spotkania indywidualne z uczniami, ewentualnie z rodzicami, w wymiarze 0,5 

godziny na jednego ucznia przeznaczone na omówienie wyników badania. 

                                                
1 Dokument dostępny w Urzędzie Miasta Legionowo. 

2 Dokument dostępny w Urzędzie Miasta Legionowo. 
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Na podstawie rezultatów przeprowadzonego testu AZZ ustalono, że przeważający profil 

zainteresowań zawodowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych stanowi typ osobowości 

społeczny i artystyczny, dominacja skali realistycznej, społecznej i konwencjonalnej występuje u 

uczniów szkół średnich technicznych, natomiast zainteresowania typu artystycznego osiągają 

wysoki wymiar u młodzieży uczącej się w liceum ogólnokształcącym3. 

         Wyniki wstępnej diagnozy uczniów „Kim jest przyszły pracownik?” przeprowadzonej 

przez doradcę zawodowego PUP mogą oddziaływać na ofertę edukacyjną szkół powiatu 

legionowskiego i zwiększyć możliwości zatrudnienia uczniów. Po analizie przeprowadzonej 

ankiety stwierdzono, że uczniowie potrafią określić swoje mocne i słabe strony. |Chcąc 

rozwiązać problem, wykazują umiejętność współpracy z rówieśnikami. Ankietowani uważają, że 

poziom wykształcenia rodziców ma wpływ na ich decyzje edukacyjne. Twierdzą, że spotkali się z 

definicją „rozmowa kwalifikacyjna”, jednak nie znają obowiązujących zasad i reguł prawidłowego 

zachowania się podczas spotkania z pracodawcą. Młodzież wykazuje znajomość podstawowych 

metod poszukiwania pracy. 

         W celu optymalnego zbadania stopnia wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w życiu 

gospodarczym miasta Legionowo niezbędne jest oprócz wykorzystania dotychczasowych analiz 

uzupełnienie badań o ankiety i wywiady wśród wybranych podmiotów gospodarczych, uczniów 

szkół i nauczycieli – doradców zawodowych. Pozwoli to lepiej ocenić zastosowanie reguł 

zrównoważonego rozwoju w mechanizmach gospodarczych, jak i wpisywanie się młodego 

pokolenia w ich funkcjonowanie. Niezwykle ważne będzie ustalenie ewentualnego wpływu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego na zrównoważony rozwój kadry na rynku pracy. W tym celu 

warto poddać wnikliwej analizie metody, mechanizmy realizacji oraz wyniki projektu „Edukacja 

zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku 

pracy”. 
 

 

PODSUMOWANIE 
 

Zrównoważony rozwój w skali makro- i mikrospołecznej jest jedyną możliwą odpowiedzią na 

postępujące procesy globalizacji i konkurencyjności. Strategia zrównoważonego rozwoju ma 

możliwość rzeczywistego oddziaływania w obszarze lokalnym. Zdaniem Heleny Ciążeli (2005, 

145) należy odwrócić jedynie kolejność działań w znanym sloganie „Myśl globalnie, działaj 

                                                
3 Dokument dostępny w Urzędzie Miasta Legionowo. 
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lokalnie”. Myślenie lokalne prowadzące do zrozumienia konieczności działań globalnych będzie 

miało szansę zrównoważyć powstające nierówności, dysproporcje. 

 
Miejsce rozważań nad wymogami globalizacji i koniecznością dostosowania kształcenia do 

wymogów przyszłego rynku pracy, kształcenia do nieistniejących jeszcze zawodów itd. – 

stawiające edukację w sytuacji kogoś, kto z konieczności nie dorasta do wymogów i musi 

tłumaczyć się z niedomagań i niekompetencji – powinna zająć strategia pytań. Pytań skierowanych 

do krytyków o to, ilu specjalistów jest tak naprawdę owej zglobalizowanej gospodarce 

potrzebnych, jaki jest to procent kształcącej się populacji, jaki procent miejsca w niej nie znajdzie i 

co z tego wynika. Czy ci, którzy miejsca nie znajdą, będą skazani na wegetację z powodu jakiejś 

wyższej konieczności i jaka to konieczność. (Ciążela 2005, s. 181) 

 

         Z przeprowadzonego przeglądu literatury i analizy rezultatów zaprezentowanych diagnoz 

wynika, że pożądane są badania, które potwierdzą spójność strategii rozwoju zrównoważonego w 

skali lokalnej z efektywnym wykorzystaniem odpowiednich narzędzi edukacyjnych. Wyniki badań 

umożliwią ocenę skuteczności poradnictwa zawodowego w korelacji z rynkiem pracy oraz zakres 

podmiotowy i przedmiotowy doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówkach szkolnych. 

Pozwoli to zobrazować istniejące współzależności pomiędzy rynkiem pracy a przyszłymi 

pracownikami i jakością edukacji. Uzyskane wyniki będą mogły być wykorzystane przez władze 

samorządowe w doskonaleniu poziomu edukacji, mogą służyć również dalszym badaniom i 

publikacjom. 
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