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Postawy uczniów ponadpodstawowych

szkó³ ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych wobec rynku pracy

Do niedawna ukoñczenie szko³y zawodowej zapewnia³o pracê i  ¿ycie na zadowalaj¹cym
poziomie. Obecnie m³ody cz³owiek ze �rednim wykszta³ceniem ma niewielkie szanse na znale-
zienie jakiegokolwiek p³atnego zajêcia. Zmiany na rynku pracy nast¹pi³y tak szybko, ¿e wiele
osób (w tym wielu uczniów) nie zdo³a³o siê do nowej sytuacji przystosowaæ.

S³uszne wydaje siê wiêc czêsto zadawane pytanie: czy wspó³czesna szko³a nad¹¿a za proce-
sami spo³eczno-gospodarczymi? Trzeba jasno powiedzieæ, ¿e szko³a nigdy w pe³ni nie by³a
w stanie sprostaæ wymaganiom rzeczywisto�ci. Mo¿e jednak i powinna wychodziæ naprzeciw
tym procesom, a czasem je wyprzedzaæ (Szymczak 2001). Wspó³czesny absolwent szko³y musi
byæ przygotowany do podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. O jego przydatno�ci na
rynku pracy zadecyduj¹ nie tylko wiedza i umiejêtno�ci, ale tak¿e kwestie zwi¹zane z motywa-
cj¹ (Snowdon, Vane 1999), przyjêt¹ i ugruntowan¹ hierarchi¹ warto�ci czy te¿ normami etycz-
nymi (encyklika Laborem exercens Jana Paw³a II). Absolwent szko³y (a tak¿e jego otoczenie)
powinien byæ tak¿e psychicznie przygotowany na to, ¿e w przysz³o�ci bêdzie kilkakrotnie zmienia³
pracê, a czêsto tak¿e zawód i specjalno�æ.

Powy¿sze rozwa¿ania sugeruj¹ wiêc, ¿e postawa absolwentów wobec rynku pracy musi byæ
�wiadoma zarówno emocjonalnie, jak i merytorycznie. Szanse na sukces w poszukiwaniu pracy
mog¹ siê jednak zwiêkszyæ, je�li szko³a przygotuje uczniów do wej�cia w mechanizmy rynkowe
determinuj¹ce tak¿e zasoby si³y roboczej. W tym przygotowaniu mo¿e pomóc m.in. przedmiot
podstawy przedsiêbiorczo�ci, który niesie w sobie ogromny ³adunek wiedzy o charakterze za-
równo teoretycznym, jak i aplikacyjnym.

W okresie przej�ciowym reformy szkolnictwa nie we wszystkich typach szkó³ przedmiot ten
jest realizowany. Dotyczy to przede wszystkim liceów ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych na
podbudowie szko³y zasadniczej1.

Za zasadne uznano zatem przeprowadzenie pomiaru ankietowego, który mia³ daæ odpowied�
na pytanie: Kim s¹ uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych? Dlaczego podjêli naukê
w tego typu szkole? Jakie s¹ ich aktywno�æ i postawy wobec rynku pracy, zwa¿ywszy na fakt, ¿e
teoretycznie mog¹ ju¿ na nim funkcjonowaæ od kilku, a czasem od kilkunastu lat? Czy istniej¹
przestrzenne ró¿nice w postawach i czym s¹ one wywo³ane?

1 Rozporz¹dzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych z 12.02.2002 r.
Za³. 18 � Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych na podbudowie progra-
mowej szko³y zasadniczej
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2 W badaniach uczestniczyli studenci geografii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku pod kier.
P. Czapliñskiego
3 Do badañ zakwalifikowano dwa miasta z województwa zachodniopomorskiego (Gryfice i Choszczno),
ale ze wzglêdu na wymogi formalne nie uwzglêdniono ich w badaniach.
4 Uzasadnienie wielko�ci próby zosta³o oparte na wzorze (Kaczmarczyk 2003):
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przy:
wielko�æ populacji (N) 4479
dok³adno�æ estymacji (e) 3%
poziom ufno�ci 95% dla którego Zα = 1,96
wska�nik proporcji (p) 0,2
q = 1 � p

Próbê minimaln¹ okre�lono na 589 respondentów4, jednak w toku badañ, dziêki m.in. sto-
sunkowo du¿ej frekwencji, pozyskano znacznie wiêksz¹ liczbê ankiet � 1078. Po ocenie uzy-
skanych kwestionariuszy (wed³ug miast), do dalszych badañ zakwalifikowano do�æ zró¿nicowan¹

G³ównym narzêdziem pomiarowym by³ kwestionariusz ankietowy, którego u¿yto w przekro-
jowym badaniu bezpo�rednim, w okresie od kwietnia do maja 2005 r.2 w 10 miastach woje-
wództwa pomorskiego i zachodniopomorskiego3 (ryc. 1). Przyjêto za³o¿enie, a¿eby oprócz
mo¿liwie jednakowej liczby ludno�ci (poza Koszalinem i S³upskiem wytypowane miasta miesz-
cz¹ siê w przedziale 20�50 tys. mieszkañców) oraz dysponowania rozbudowanym systemem
szkolnictwa ponadgimnazjalnego, by³y to miasta le¿¹ce w ró¿nych kulturowo i geograficznie
obszarach obu województw, co mo¿e (ale nie musi) mieæ wp³yw na postawy spo³eczne, a tym
samym na odpowiedzi.

Ryc. 1. Miasta poddane badaniom ankietowym
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liczbê jednostek, ale w ¿adnym przypadku nie by³a ona ni¿sza od 20% ogó³u uczniów reprezen-
tuj¹cych poddany analizie typ szko³y. A zatem pobrane próby uznano arbitralnie za wystarcza-
j¹cy poziom reprezentatywno�ci. Doboru próby dokonano losowo, stosuj¹c metodê doboru
interwa³owego, do którego pos³u¿y³y dzienniki lekcyjne.

Po zrealizowaniu badañ terenowych opracowano uzyskany materia³. W tym celu stworzono
macierz danych wej�ciowych, które poddano kodowaniu, a nastêpnie przetwarzaniu za pomoc¹
arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Na podstawie uzyskanych wyników sformu³owano
wnioski, które pos³u¿y³y za podstawê poni¿szej analizy.

W postêpowaniu badawczym ustalono, ¿e do liceów dla doros³ych5 w zdecydowanej wiêk-
szo�ci uczêszczaj¹ osoby zamieszkuj¹ce obszary zurbanizowane (62,4%), a zw³aszcza miasta,
w których znajduj¹ siê tego typu szko³y. Znacz¹co mniejszy udzia³ osób wywodz¹cych siê z ob-
szarów wiejskich nale¿y t³umaczyæ przede wszystkim trudno�ciami z finansowaniem dalszej
nauki. Na skutek braku �rodków 51,9% ogó³u uczniów mimo nieosi¹gniêcia 25 roku ¿ycia
pozostaje bez pracy. Konsekwencjami takiej sytuacji s¹ trudno�ci w dostêpno�ci szkó³ (fizycz-
nej, czasowej, ekonomicznej). Wyra�nie przewa¿a w nich m³odzie¿ miejska. Warto tak¿e do-
daæ, ¿e do poddanego analizie rodzaju szkó³ uczêszcza szerokie spektrum uczniów miejskich,
czêsto o ni¿szym poziomie wiedzy ogólnej i s³abej motywacji, co przek³ada siê np. na frekwen-
cjê, oraz m³odzie¿ wiejska, w�ród której daje siê zauwa¿yæ grupê silnie zdeterminowan¹ i ak-
tywn¹ na lekcjach.

G³ównym motywem podjêcia nauki w liceum ogólnokszta³c¹cym dla doros³ych jest �wiado-
mo�æ, ¿e oprócz znajomo�ci (nauki) jêzyków obcych (46,6% wskazañ) oraz umiejêtno�ci ob-
s³ugi komputera (44,8 % wskazañ), to w³a�nie �rednie wykszta³cenie ma wp³yw na sukces na
rynku pracy (46,0% wskazañ). Czêsto jednak uto¿samia siê je ze �wiadectwem ukoñczenia
szko³y. Nieistotna jest przy tym mo¿liwo�æ nabycia wiedzy, lecz tylko zaliczenie  kolejnego
semestru dowolnym dostêpnym sposobem. W�ród m³odzie¿y daje siê zauwa¿yæ niepokoj¹ca
sk³onno�æ do przekonania, ¿e �wiadectwo ukoñczenia szko³y (samo w sobie) podniesie ich
atrakcyjno�æ na rynku pracy (³¹cznie 80,7%). Ponadto wiêkszo�æ m³odzie¿y, chc¹c unikn¹æ
stresu czy rzetelnej pracy, deklaruje niechêæ do egzaminu maturalnego. W rzeczywisto�ci wiê-
cej ni¿ po³owa decyduje siê jednak na ten egzamin. Znaczne zaleg³o�ci, wynikaj¹ce ze s³abej
frekwencji, niskiego zaanga¿owania czy te¿ po prostu niskich mo¿liwo�ci intelektualnych, po-
woduj¹ jednak szybk¹ dyskwalifikacjê sporej czê�ci abiturientów. To utwierdza ich w my�le-
niu, ¿e matura jest czym� niepotrzebnym. Takie my�lenie i � niestety � postêpowanie zamyka
im drogê do dalszej edukacji na poziomie wy¿szym.

Na tym etapie rozwa¿añ wa¿ne wydaje siê okre�lenie aktywno�ci uczniów na rynku pracy.
Jej obrazem mo¿e byæ wspomniany znacz¹cy odsetek osób pozostaj¹cych bez pracy, ale rów-
nie¿ struktura odpowiedzi na pytanie, kto pomóg³ danej osobie znale�æ pracê. W toku analizy
ustalono, ¿e zaledwie 15,7% badanych uwa¿a, ¿e to oni sami s¹ autorami sukcesu. Podana
warto�æ wymaga jednak korekty, poniewa¿ du¿¹ czê�æ m³odych ludzi cechuje obecnie filozofia
sukcesu, skutkuj¹ca niechêci¹ do mówienia o swoich pora¿kach oraz przypisywaniem sobie
sukcesów innych. Jest tak¿e pewien odsetek osób, które nie s¹ �wiadome tego, ¿e udzia³ w zna-
lezieniu zatrudnienia mia³y inne osoby (np. rodzina, znajomi). Znaczna czê�æ uczniów (39,2%)
deklaruje wprost, ¿e otrzyma³a pracê dziêki zabiegom osób trzecich. Zatem ³¹czna liczba osób,
którym znaleziono pracê, oceniana jest nawet na 50%.

5 W toku opracowania autor pos³uguje siê okre�leniem �liceum dla doros³ych�, maj¹c na uwadze ponad-
podstawowe liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych na podbudowie programowej szko³y zasadniczej.
W analizie nie uwzglêdniono ponadgimnazjalnych liceów ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych.
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Osobn¹ kwesti¹ jest �wiadomo�æ pozycji na rynku pracy, co przek³ada siê na ocenê mocnych
i s³abych stron, w tym m.in. znajomo�ci jêzyków obcych, kursów komputerowych czy innych
specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych. Niestety, ta �wiadomo�æ jest do�æ s³aba; ma³a gru-
pa uczniów dostrzega potrzebê dodatkowej edukacji (18,9%). W�ród przyczyn tego stanu rze-
czy nale¿y wymieniæ przede wszystkim barierê finansow¹, lecz problem jest z³o¿ony i siêga
sfery mentalno-kulturowej. Tymczasem badanych uczniów charakteryzuje skrótowo�æ, dora�-
no�æ, tymczasowo�æ. Byæ mo¿e dlatego wiêkszo�æ spo�ród nich deklaruje chêæ wyjazdu do
pracy za granicê (69,7 %), gdzie spodziewaj¹ siê szybkiego sukcesu finansowego. Nie zawsze
uto¿samianego z sukcesem zawodowym.

Nie bez znaczenia jest wreszcie przedsiêbiorczo�æ uczniów, kojarzona w badaniach z pew-
nym rodzajem odwagi gospodarczej, która mo¿e odnosiæ siê m.in. do podjêcia w³asnej dzia-
³alno�ci gospodarczej. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e odpowied� w kwestionariuszu ankietowym
jest zaledwie deklaracj¹, a zatem rozwa¿aniem teoretycznym. Niemniej tak¹ chêæ deklaruje
stosunkowo du¿y odsetek uczniów (45,1%), wskazuj¹c jednocze�nie na barierê finansow¹
jako najwa¿niejsz¹ przeszkodê w zak³adaniu w³asnej firmy. Co ciekawe, wiêkszo�æ spo�ród
osób, które chc¹ siê podj¹æ prowadzenia w³asnej firmy niezale¿nie od miejsca (w kraju czy
za granic¹), to kobiety. To one, jak siê wydaje, s¹ nie tylko odwa¿niejsze (co wi¹¿e siê z siln¹
motywacj¹, podkre�lan¹ du¿¹ presj¹ �rodowiska), ale równie¿ szybciej adaptuj¹ siê do nowych
warunków rynkowych.

Poddaj¹c analizie zró¿nicowanie przestrzenne podgrup wed³ug dziesiêciu badanych miast,
nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e istniej¹ przestrzenne ró¿nice w postawach uczniów (tab.1).
Wyra¿aj¹ siê one m.in.:
� samodzielno�ci¹ w poszukiwaniu pracy w kraju i za granic¹;
� �wiadomo�ci¹, ¿e samo ukoñczenie szko³y mo¿e nie wystarczyæ, aby znale�æ pracê;
� odwag¹ gospodarcz¹ rozumian¹ jako deklarowana chêæ podjêcia w³asnej dzia³alno�ci gos-

podarczej.

Tab. 1. Typy zachowañ spo³eczno�ci uczniowskich badanych miast

Wyszczególnienie

Typy zachowañ

pasywny
aktywny,

przedsiêbiorczy

S³upsk, Lêbork, Wa³cz,
Wejherowo, Malbork,

Szczecinek

Ko³obrzeg, Koszalin,
Starogard Gdañski,

Chojnice

�rednia geometryczna (w %)

Uczniowie pozostaj¹cy bez pracy 58,7 38,6

Uczniowie uczestnicz¹cy w zajêciach, które
podnosz¹ umiejêtno�ci, kwalifikacje itp.

16,3 20,9

Uczniowie deklaruj¹cy chêæ podjêcia w³asnej
dzia³alno�ci gospodarczej

44,5 54,2

Uczniowie deklaruj¹cy chêæ wyjazdu
zagranicznego w celu poszukiwania pracy

69,1 67,5

Postawy uczniów ponadpodstawowych szkó³ ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych wobec rynku pracy

�ród³o: opracowanie w³asne
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Poddaj¹c szczegó³owej analizie powy¿sze typy zachowañ, nale¿y stwierdziæ, ¿e ucznio-
wie z Ko³obrzegu, Koszalina, Stargardu Gdañskiego oraz Chojnic wykazuj¹ wyra�ne podo-
bieñstwa, a jednocze�nie ró¿ni¹ siê od pozosta³ych. Potwierdza to nie tylko znacz¹co mniejsza
liczba uczniów pozostaj¹cych bez pracy6, ale tak¿e czêstsze uczestnictwo w zajêciach dodat-
kowych: kursach jêzykowych, kwalifikacyjnych itd. Nie bez znaczenia jest tak¿e wyra�nie
wy¿sza deklarowana chêæ podjêcia w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej. Natomiast ró¿nic nie
ma jedynie w postrzeganiu bariery finansowej jako podstawowej trudno�ci uniemo¿liwiaj¹-
cej inicjacjê dzia³alno�ci.

Na podstawie badañ uczniów szkó³ ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych dokonano podzia³u
miast ze wzglêdu na postawy i aktywno�æ uczniów na rynku pracy. Wydzielono dwa nastê-
puj¹ce typy:
� typ I (aktywny, przedsiêbiorczy) � zwi¹zany z du¿¹ aktywno�ci¹ i �wiadomo�ci¹ uczniów

wobec rynku pracy, który mo¿na przypisaæ nastêpuj¹cym miastom: Starogardowi Gdañskie-
mu, Chojnicom, Koszalinowi, Ko³obrzegowi;

� typ II (pasywny) � zwi¹zany ze znacznie mniejsz¹ samodzielno�ci¹ uczniów oraz czêsto
roszczeniowym podej�ciem do rynku pracy, charakteryzuj¹cy uczniów z Wejherowa, Mal-
borka, Lêborka, S³upska, Szczecinka i Wa³cza.
Reasumuj¹c, nale¿y podkre�liæ, ¿e sukces na rynku pracy jest sk³adow¹ wielu czynników.

Zapewne nale¿y do nich zaliczyæ wrodzony potencja³ intelektualny, który staje siê czasem nie
tylko baz¹, ale i granic¹ mo¿liwo�ci rozwoju. Nie bez znaczenia jest tak¿e oddzia³ywanie oto-
czenia (bli¿szego i dalszego). Oczywi�cie � tak¿e szko³y. To ona powinna pomagaæ w kszta³to-
waniu postaw przedsiêbiorczych poprzez chocia¿by zajêcia z podstaw przedsiêbiorczo�ci.
Niestety, uczniowie omawianego typu szko³y, który ci¹gle funkcjonuje na rynku edukacyjnym,
s¹ pozbawieni takiej szansy7.

Nie znaczy to jednak, ¿e niepowodzenia w ¿yciu zawodowym uczniów nale¿y t³umaczyæ
wy³¹cznie brakiem w programie nauczania przedmiotu podstawy przedsiêbiorczo�ci. Mo¿e on
mieæ pewne znaczenie, ale nie nale¿y go przeceniaæ.

Jak wynika z analizy pogl¹dów spo³eczno�ci uczniowskich, to mentalno�æ i nastroje spo-
³eczne, a tak¿e pozytywne relacje w³adza samorz¹dowa � przedsiêbiorca/inwestor s¹ czynnika-
mi znacz¹co wi¹¿¹cymi siê z aktywno�ci¹ na rynku pracy. Dotyczy to zw³aszcza uczniów z miast
uznanych za przedsiêbiorcze. Wydaje siê, ¿e widoczne dobre wzorce � zarówno personalne, jak
i instytucjonalne � bardziej sugestywnie i raczej pozytywnie oddzia³uj¹ na spo³eczno�æ lokaln¹
(Czapliñski 2003, 2005). St¹d pewna prawid³owo�æ potwierdzana w przeprowadzonych bada-
nia, ¿e postawy przedsiêbiorcze zale¿¹ nie tylko od twardych czynników ekonomicznych, ale
równie¿, a mo¿e przede wszystkim, od czynników natury psychologicznej i socjologicznej.
Te za� na badanym obszarze s¹ do�æ zró¿nicowane.
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Attitudes toward Job Market among Students

of Upper Secondary Schools for Adults

This article tries to give the answers to the questions: Who are the students of upper seconda-
ry schools for adults? Why they receive education in this type of schools? What is their level of
activity in the job market? What are their attitudes toward the job market?

Is there any territorial diversification in the attitudes toward job market? What influence it?
The success in the job market depends on a lot of factors. The most important factor is

intellectual inborn potential and influence of environment especially schools on individual per-
son. Schools should form the enterprise attitudes by the lessons on entrepreneurship. This type
of education unfortunately doesn�t function in the job market and hasn�t got such a chance.

The public feelings, mentality and positive relations between government and businessmen
are the most important factors which influence activity in the job market, as research on students
of upper secondary schools for adults shows. It was conducted in cities known of their entrepre-
neurship � Ko³obrzeg, Chojnice, Starogard Gdañski and Koszalin. It seems the institutional and
personal models influence students and local communities.

The results of research show certain regularity. The enterprised attitudes depend not only on
hard economical factors but also and maybe mostly on social and psychological factors.

Postawy uczniów ponadpodstawowych szkó³ ogólnokszta³c¹cych dla doros³ych wobec rynku pracy


