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Streszczenie 

Wybór drogi edukacyjno-zawodowej przez uczniów szkół gimnazjalnych odbywa się w trudnym 
dla nich okresie. Przemiany zachodzące wewnątrz organizmu, częste konflikty z dorosłymi, 
zmiana autorytetów, czy też silne oddziaływanie grupy rówieśniczej, to tylko niektóre z poja-
wiających się trudności. Dodatkowo niestabilna sytuacja na rynku pracy oraz bogata oferta 
edukacyjna sprawiają, że młody człowiek staje przed wieloma dylematami decyzyjnymi. Aby 
pomóc gimnazjalistom, istotne jest zapoznanie się z czynnikami, które ich zdaniem, są pomocne 
w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych na III etapie edukacyjnym – temu właśnie 
poświęcono niniejsze opracowanie. W artykule zaprezentowano: 1) informacje teoretyczne do-
tyczące szkolnego doradztwa zawodwego; 2) wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych usytuowanych zarówno na wsi, jak i w miastach powiatowych. 

Słowa kluczowe: gimnazjalista, szkolne doradztwo zawodowe, wewnątrzszkolny system do-
radztwa zawodowego, decyzje edukacyjno-zawodowe.  
 
FACTORS DETERMINING EDUCATIONAL AND VOCATIONAL  
DECISION-MAKING BY GRAMMAR SCHOOL STUDENTS (AN ANALYSIS  
OF THE RESULTS OF A SURVEY) 

Abstract 

Grammar school students make their choices with respect to an educational and career path in 
a challenging environment. The changes which occur inside their bodies, frequent conflicts with 
adults, changing role models or strong peer influence: these are just a few of the difficulties that 
emerge. In addition, the unstable employment situation and the abundant educational opportuni-
ties make the young person face a great number of decision-making dilemmas. In order to sup-
port grammar school youth it is important to familiarize oneself with the factors which, in their 
opinion, are useful while making educational and career-related decisions at the third educa-
tional stage. This is what the study is devoted to. The article presents, as follows: 1) theoretical 
information on career counselling in schools; 2) the results of a survey conducted among stu-
dents of grammar schools located both in the country and in county towns.  

Key words: grammar school student, career counselling in schools, intra-school career counsel-
ling system, educational and vocational decisions. 
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Wprowadzenie 
 
Bogata oferta edukacyjna, jak również zmienność rynku pracy sprawia, że współczesna mło-
dzież, znajdująca się na poszczególnych etapach kształcenia, boryka się trudnościami decy-
zyjnymi. Z uwagi na prowadzony ranking szkół gimnazjalnych, jak również ich profilowanie, 
uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej jest już zobligowany do dokania pierwszego wyboru 
edukacyjnego, czyli wyboru szkoły gimnazjalnej (z uwagi na wiek, często decyzje te podej-
mowane są wspólnie z rodzicami/opiekunami lub rodzice/opiekunowie podejmują je samo-
dzielnie). Oczywiście na tym etapie nie jest to jeszcze wybór zawodowy, w związku z czym 
większość młodych ludzi nie przywiązuje do tego większej wagi – najczęściej (choć nie zaw-
sze) pozostaje w gimnazjach usytuowanych w pobliżu szkoły podstawowej, do której uczęsz-
czali (jest to charakterystyczne głównie w mniejszych miejscowościach, w których jest naj-
częściej jedna szkoła gimnazjalna). Aktualnie szczególną uwagę przywiązuje się do wyborów 
edukacyjno-zawodowych podejmowanych na III progu edukacyjnym.  

Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje placówki oświatowe do „przygotowywania 
uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”1. Wstępnie założono również, że w każdej 
szkole powinien być zatrudniony szkolny doradca zawodowy – obecnie wiadomo już, iż nie-
stety nie udało się zrealizować niniejszego planu. Proponowano również, aby wprowadzić do 
szkół odrębny przedmiot, na którym byłyby, w sposób cykliczny i właściwie zorganizowany, 
realizowane treści o charakterze zawodoznawczym, poradniczym – jednak tego również, do 
dnia dzisiejszego, nie zrealizowano. Ponadto pracownicy szkół gimnazjalnych zobligowani 
zostali do opracowania i realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 
(WSDZ). Aby system ten został właściwie opracowany konieczne jest dokonanie diagnozy 
potrzeb adresatów poszczególnych działań, a mianowicie: uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Należy zapoznać się z ich stanem wiedzy, oczekiwaniami, potrzebami, planami na przyszłość, 
aspiracjami życiowymi, zapotrzebowaniem na niezbędne informacje edukacyjne i zawodowe. 
Następnie, na podstawie wcześniej dokonanej diagnozy, należy wskazać działania priorytetowe 
oraz zadania przeznaczone do samodzielnej realizacji przez szkołę, jak również te, do których 
należy znaleźć odpowiednich partnerów. W kolejnym etapie trzeba zaplanować konkretne 
tematy zajęć, określić sposoby oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację, a także rozpla-
nować je w czasie. W części szczegółowej z kolei należy dobrać odpowiednie metody pracy, 
jak również opracować scenariusze zajęć, bądź też wybrać je z gotowych opracowań. Przy-
gotowując WSDZ trzeba jednak pamiętać, iż w celu osiągnięcia zarówno spójności, jak i cy-
kliczności działań, zaplanowane zadania powinny dotyczyć trzyletniego cyklu edukacyjnego2, 
w związku z tym najczęściej przyjmuje się, że w klasie I zajęcia powinny być skierowane na 
samopoznanie; w klasie II na poznanie zawodów i podejmowanie pierwszych decyzji doty-
czących wyboru szkoły (na tym etapie istotna jest indywidualna praca z uczniami, którzy mogą 
mieć trudności z podjęciem takiej decyzji); w klasie III natomiast powinna mieć miejsce dalsza 

                                                           

1 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. Z 2015, poz. 2156). 
2 A. Łukaszewicz, Wewnątrzszkolny system doradztwa, czyli przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek 

pracy w warunkach polskich, [w:] M. Kotarba, M. Łuczak (red.), ABC poradnictwa zawodowego w szkole, War-
szawa 2008, s. 33. 
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informacja edukacyjna oraz konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów3– po-
mimo upływu czasu istnieją trudności nie tylko z realizacją, ale nawet z opracowaniem WSDZ. 

Pomimo zaleceń z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaangażowanie pracow-
ników szkół gimnazjalnych w realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego jest zróżni-
cowane, na sytuację tą niewątpliwie wpływ wywierają warunki/czynniki, do których nalężą: 
miejsce usytuowania szkoły (inne są możliwości szkół wiejskich, inne miejskich), środki fi-
nansowe (np. na zatrudnienie szkolnego doradcy zawodwego), przygotowanie zawodowe na-
uczycieli, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. W niniejszym opracowaniu nie 
będą jednak omawiane kwestie związane ze sposobem realizacji zadań poradniczych (temu 
poświęcone są i będą kolejne publikacje4), gdyż punkt zainteresowań stanowią czynniki, które 
zdaniem młodzieży gimnazjalnej, odgrywają istotną rolę w dokonywanych przez nich wybo-
rach edukacyjno-zawodowych.  

W życiu każdego człowieka, w różnych sytuacjach, są tzw. osoby znaczące, których zdanie 
jest szczególnie istotne. Z jednej strony mogą to być osoby, których opinia jest zawsze (bez 
względu na rodzaj sprawy) kluczowa, najczęściej łączy nas z nimi więź emocjonalna, np. 
członkowie rodziny, przyjaciele; z drugiej zaś specjaliści, eksperci na których zda-
niu/opini/ocenie nam zależy w konkretnej sytuacji (w przypadku omawianego zagadnienia 
najistotniejszą rolę powinien odegrać szkolny doradca zawodowy – pod warunkiem oczywi-
ście, że jest zatrudniony w danej placówce). Ogólnie można zatem uznać, że w podejmowaniu 
decyzji kierujemy się opiniami profesjolnalistów lub nieprofesjonalistów, oczywiście zdarzają 
się również osoby (chociaż rzadko), całkowicie samodzielne w podejmowaniu różnorakich 
decyzji, również o charakterze edukacyjnym, czy zawodowym. Czyimi zatem wskazówkami, 
opiniami kierują się gimnazjaliści, podejmując decyzje o wyborze szkoły, zawodu? - temu 
zagadnieniu poświęcona zostanie dalsza część opracowania. 

 

 
Analiza wyników badań 
 
Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki stanowią fragment szerszych badań prze-
prowadzonych od kwietnia do czerwca 2013 roku, wśród młodzieży uczęszczającej do trzecich 
klas gimnazjum (gimnazjaliści byli przed lub w trakcie wypełniania podań do szkół ponad-
gimnazjalnych). Jeden z problemów badawczych brzmiał następująco: Jakie czynniki skłoniły 
młodzież gimnazjalną do podjęcia określonych decyzji edukacyjno-zawodowych?  

Do zgromadzenia materiału empirycznego wykorzystano metodę sondażu diagnostycz-
nego, technikę ankiety, narzędzie – kwestionariusz ankiety. Terenem badań uczyniono wy-
brane szkoły gimnazjalne województwa lubuskiego (zarówno wiejskie, jak i usytuowane 
w miastach powiatowych). Uwzględnienie podziału na szkoły wiejskie oraz miejskie/po-
wiatowe było zabiegiem celowym, podyktowanym zarówno chęcią, jak i potrzebą dokonania 

                                                           
3 M. Błażkow, M. Budnarowska, Poradnictwo zawodowe dla młodzieży uczącej się, [w:] G. Kierozalski, 

E. Żywiec-Dąbrowska, H. Bałas, M. Żurek, Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach, zeszyt nr 2, Warszawa 
2006, s. 237. 

4 Zob. A. Klementowska, Poradnictwo zawodowe w gimnazjum wiejskim w wymiarze środowiskowym 

(studium przypadku), Zielona Góra 2014. 
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porównania podejmowanych działań poradniczych w miejscowościach, w których znajdują się 
instytucje poradnicze, jak również w miejscowościach znacznie odległych od wspomnianych 
instytucji. Dobór szkół w ramach wskazanych grup był losowy. 

W badaniu brało udział 568 uczniów, z czego 290 uczęszczało do szkół gimnazjalnych 
usytuowanych w miastach powiatowych, natomiast 278 do gimnazjów wiejskich (tab. 1). 
W trakcie przeprowadzania badań wszystkie osoby miały ukończony 16 lat. 

 

    Tab. 1. Miejsce zamieszkania respondentów 

Miejsce za-
mieszkania 

Respondenci 

N % 

Wieś 278 48,94 

Miasto 290 51,06 

Razem 568 100 

                Żródło: opracowanie własne. 

W związku z tym, że młodzież była już przed lub w trakcie wypełniania podań do szkół 
ponadgimnazjalnych, zapytano respondentów o plany po ukończeniu szkoły gimnazjalnej. 
Większość, gdyż ponad 96% badanych podjęła już decyzję o swojej przyszłości edukacyjnej, 
natomiast, pomimo upływającego terminu zgłoszeń do szkół ponadgimnazjalnych, ponad 3% 
uczniów niestety nie potrafiło określić, co będzie robiło w przyszłości (tab. 2). Większym 
niezdecydowaniem charakteryzowali się uczniowie ze szkół wiejskich (13 osób). W związku 
z tym, że nikt z badanych nie podał przyczyny tego zjawiska, można jedynie przypuszczać, iż 
była ona związana z odległością, jaka dzieli szkołę od instytucji pomocowych z zakresu do-
radztwa zawodowego, np. poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP), ochotniczych hufców 
pracy (OHP), a co się z tym wiąże jakością udzielanego wsparcia w tej dziedzinie. 

Tab. 2. Plany po ukończeniu szkoły gimnazjalnej 

Co zamierzasz robić po ukończeniu gimna-
zjum? 

Wieś Miasto 

N % N % 

Dalej się kształcić 265 46,65 282 49,65 

Nie wiem co będę robił(a) 13 2,29 8 1,41 

Żródło: opracowanie własne. 

Kolejna istotna, z punktu widzenia niniejszego opracowania, kwestia dotyczyła sposobu 
dokonywania wyboru edukacyjno-zawodowego, chodziło o jego samodzielność, wsparcie ze 
strony osób znaczących, badź też narzucenie decyzji przez inne osoby. Okazało się, że ponad 
77% respondentów podjęło decyzję w sposób samodzielny, ponad 21% dokonało wyboru 
wspólnie z osobami znaczącymi (np. rodzice, znajomi, nauczyciele), niestety 1% uczniów 
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musiała podporządkowć się opinii innych (tab. 3). Warto zaznaczyć, że zarówno w szkołach 
wiejskich, jak i miejskich wyniki były zbliżone. 

Tab. 3. Sposób, w jaki dokonany został wybór szkoły/zawodu 

Czy dokonany przez Ciebie  
wybór jest: 

Wieś Miasto 

N % N % 

Samodzielny 212 37,32 227 39,96 
Dokonany wspólnie z osobami znaczącymi (np. 
rodzice, znajomi, nauczyciele) 63 11,09 60 10,56 

Narzucony przez inne osoby 3 0,53 3 0,53 

Żródło: opracowanie własne. 

W związku z tym, że zasadniczym celem artykułu jest wskazanie czynników warunkują-
cych podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów szkół gimnazjalnych, 
poniżej zaprezentowano odpowiedzi respondentów, którzy dokonali już wyborów w oma-
wianym zakresie, na pytanie: Kto lub co skłoniło Cię do dokonania wyboru takiego zawodu, 
szkoły? Osoby biorące udział w badaniu mogły dokonać wielokrotnego wyboru spośród po-
danych propozycji, bądź też wpisać w kategorii “inne” dodatkowe czynniki, które wartunko-
wały podejmowane przez nich decyzje. Pomimo, iż wspomnianą kategorię “inne” zaznaczyło 
17 uczniów szkoły wiejskiej oraz 19 szkoły miejskiej, to jednak żadna z tych osób nie wskazała 
dodatkowego czynnika. 

Tab. 4. Czynniki, które skłoniły gimnazjalistów do dokonania określonego wyboru drogi edukacyj-
no-zawodowej 

Kto lub co skłoniło Cię do dokonania wyboru takiego za-
wodu, szkoły? Wieś Miasto 

Członkowie rodziny 85 98 

Koledzy/koleżanki 86 107 

Doradca szkolny/Pedagog szkolny 44 30 

Nauczycie przedmiotowi 23 11 

Wychowawcy klas 35 37 

Lekarze 11 17 

Doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 23 21 

Nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych 37 57 

Doradcy zawodowi z OHP (w tym Mobilnego Centrum Infor-
macji Zawodowej) 13 4 

Przedstawiciele z różnych zakładów pracy 26 28 

Posiadane zainteresowania, zdolności, umiejętności 232 237 

Bliskie położenie szkoły ponadgimnazjalnej 119 120 

Sytuacja finansowa rodziny 30 30 

Informacje podane w środkach masowego przekazu (np. radiu, 
telewizji, Internecie itp.) 53 58 

Inne  17 19 
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Zaprezentowane w tabeli 4 wyniki ukazały, że każdy z zaproponowanych czynników 
wpływał na decyzje edukacyjno-zawodowy młodych ludzi, jednakże w różnorakim zakresie. 
Najczęściej wybieraną kategorią były: posiadane zainteresowania, zdolności, umiejętności 
(łącznie 469 wskazań); bliskie położenie szkoły ponadgimnazjalnej (łącznie 239 wskazań) – 
warto zaznaczyć, że odchylenia w wyborach uczniów szkół wiejskich i miejskich były nie-
wielkie. Kolejne czynniki były związane z osobami znaczącymi, na pierwszym miejscu upla-
sowali się koledzy/koleżanki (łącznie 193 odpowiedzi); na drugim z kolei członkowie rodziny 
(łącznie 183 odpowiedzi). Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy wskazań, również tym 
razem różnice pomiędzy szkołą wiejską i miejską były znikome. Warto zwrócić w tym miejscu 
uwagę na kolejność osób znaczących. W związku z tym, że osoby uczestniczące w badaniach 
miały 16 lat, widoczne jest silne oddziaływanie grupy rówieśniczej, która w tym wieku wy-
grywa w konfrontacji z członkami rodziny. Następne odpowiedzi skonentrowały się wokół 
takich czynników jak: środki masowego przekazu (łącznie 111 wskazań); nauczyciele szkół 
ponadgimnazjalnych (łącznie 94 wskazania); doradcy szkolni/pedagodzy szkolni (łącznie 74 
wskazania); wychowawcy klas (łącznie 72 wskazania); sytuacja finansowa rodziny (łącznie 60 
wskazań); przedstawiciele zakładów pracy (łącznie 54 wskazania); doradcy zawodowi z PPP 
(łącznie 44 wskazania); “inne” (łącznie 36 wskazań); nauczyciele przedmiotowi (łącznie 34 
wskazania); lekarze (łącznie 28 wskazań); doradcy zawodowi z OHP, w tym Mobilnego Cen-
trum Informacji Zawodowej (łącznie 17 wskazań). Z uzyskanych wyników badań wynika, że 
usytuowanie szkoły (na wsi lub w mieście) nie wpływa w sposób znaczący na dokonywane 
przez respondentów wybory, gdyż w większości udzielane odpowiedzi, dotyczące poszcze-
gólnych czynników, istotnie się nie różniły. Największe odchylenia wystąpiły w przypadku 
doradców zawodowych z OHP, w tym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej – zdecy-
dowanie więcej wskazań było w przypadku uczniów szkoły wiejskiej, co jest zrozumiałe, gdyż 
zgodnie z założeniami Mobilnego Centrum Inforamcji Zawodowej, ich pracownicy docierają 
głównie do szkół znacznie oddalonych od miast powiatowych, gdzie usytuowane są kluczowe 
instytucje poradnicze. Różnice dotyczyły równeż nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych – 
ich udział w przypadku wyborów dokonanych przez uczniów szkół miejskich był zdecydo-
wanie większy. Można przypuszczać, iż wynika to z usytuowania szkół ponadgimnazjalnych w 
pobliżu objętych badaniami gimnazjów – w takiej sytuacji istnieje możliwość częstszych 
kontaktów oraz wnikliwszych informacji np. na temat ofert edukacyjnych, sposobów kształ-
cenia, kadry pedagogicznej szkół ponadgimnazjalnych itd. Niewielkie różnice pomiędzy od-
powiedziami gimnazjalistów szkół wiejskich i miejskich dotyczyły takich czynników jak: ko-
ledzy/koleżanki; doradcy szkolni/pedagodzy szkolni; nauczyciele przedmiotowi. W przypadku 
kolegów i (lub) koleżanek większy udział w podejmowaniu decyzji zaobserwowano wśród 
uczniów szkół miejskich, w tym wypadku nie można ustalić jakiejś konkretnej przyczyny. 
Z kolei w przypadku doradców, pedagogów oraz nauczycieli przedmiotowych większą ak-
tywność i współudział w wyborach edukacyjno-zawodowych gimnazjalistów zaobserwowano 
w szkołach wiejskich – może to wynikać m.in. z faktu, że pracownicy szkół wiejskich, mając 
świadomość zminimalizowanego kontaktu, a co za tym idzie wsparcia ze strony specjalistów 
z zakresu doradztwa zawodowego udzielanego uczniom, poczuwają się do obowiązku wspie-
rania swoich podopiecznych. W przypadku pozostałych czynników różnice w odpowiedziach 
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były minimalne, w związku z czym można przypuszczać, że ich udział w dokonywanych, na 
etapie szkoły gimnazjalnej, wyborów jest podobny. 

 
 
Podsumowanie 
 
Analiza uzyskanych wyników badań ukazała wielość czynników warunkujących podejmowa-
nie decyzji edukacyjno-zawodowych przez uczniów szkół gimnazjalnych w województwie 
lubuskim. Podstawowy wniosek, który się nasuwa dotyczy m.in. tego, że miejsce usytuowania 
szkoły (wieś/miasto) nie ma istotnego wpływu na czynniki, które wpływają na podejmowane 
przez młodych ludzi decyzje na III etapie edukacyjnym (jak powyżej wykazano, istnieją nie-
wielkie różnice).  

Reasumując, można zatem uznać, że łącznie w wyborach edukacyjno-zawodowych lu-
buskich gimnazjalistów uczęszczających do wiejskich i miejskich szkół, analizowane czynniki 
uplasowały się w następującej kolejności: 1) posiadane zainteresowania, zdolności, umiejęt-
ności; 2) bliskie położenie szkoły ponadgimnazjalnej; 3) koledzy/koleżanki; 4) czlonkowie 
rodziny; 5) środki masowego przekazu; 6) nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych; 7) doradcy 
szkolni/pedagodzy szkolni; 8) wychowawcy klas; 9) sytuacja finansowa rodziny; 10) przed-
stawiciele zakładów pracy; 11) doradcy zawodowi z PPP; 12) “inne” (nie podano czynników 
dodatkowych); 13) nauczyciele przedmiotowi; 14) lekarze; 15) doradcy zawodowi z OHP, 
w tym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.  

Zaprezentowana kolejność wskazań nakłania do dyskusji. Niewątpliwie zadawalający jest 
fakt, że posiadane przez młodych ludzi zdolności, zainteresowania, umiejętności klasyfikują 
się na pierwszym miejscu. Świadczyć to może o dojrzałości gimnazjalistów, którzy są świa-
domi związku własnych predyspozycji z dalszym kształceniem. Niestety dalsze wybory budzą 
większe kontrowersje, gdyż wskazują, że osoby/specjaliści, kórych zadaniem jest udzielanie 
wsparcia o charakterze doradczym uczniom na III etapie edukacyjnym, nie wywiązują się 
z powierzonej im roli (co bez wątpienia sprzyja korzystaniu z porad nieprofesjonalnych). Nie 
czas w tym opracowaniu na poszukiwanie przyczyn zaistniałej sytuacji, jednakże warto zwró-
cić uwagę na ten istotny, z punktu widzenia systemu poradnictwa zwodowego, fakt, który 
niewątpliwie może wpływać na jakość podejmowanych przez gimnazjalisów decyzji o cha-
rakterze edukacyjno-zawodowym. 
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