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Wstęp 

System edukacji jest kluczowym elementem współczesnych społeczeństw, których 

gospodarki opierają się na wiedzy. Cechuje go wysoki stopień skomplikowania  

i wielopłaszczyznowość. To nie tylko sieć relacji pomiędzy podmiotami tworzącymi omawiany 

system, tj. instytucjami, nauczycielami, dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, ale też interakcje  

z całym otoczeniem społecznym, w tym także z rynkiem pracy. System ten jest zakorzeniony  

w przeszłości, ale jego ideą jest kształtowanie przyszłości. Odpowiada więc za trwałość 

struktury społecznej, ale jednocześnie musi dostosowywać się do zmieniającej się 

rzeczywistości w kontekście technologicznym, jak i w odniesieniu do zmieniającej się struktury 

wartości. Reformy edukacji są więc odpowiedzią na te wyzwania. W związku z tym warto więc 

diagnozować potrzeby poszczególnych podmiotów tworzących ten system, a także poddawać 

ewaluacji efekty uzyskiwane w rezultacie zmian wprowadzonych w proces edukacji. Takie 

właśnie cele przyświecały badaniom, których wyniki prezentuje niniejszy raport. 

A. Krótka informacja o reformie 

Zgodnie z założeniami MEN od września 2017 r. nowa struktura szkolnictwa 

zawodowego ma opierać się na II stopniowej szkole branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po 

zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe. Przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do jednej. Uczeń będzie 

przygotowany już do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia.  

Na tym poziomie kształcenie zawodowe może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją 

kształcenia w I stopniu. Przy czym przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do 

dwóch. Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej 

kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika.  

Co najmniej 50% zajęć w branżowej szkole będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.
1
 

B. Informacja o projekcie 

Celem projektu jest wypracowanie oraz wdrożenie w ramach projektu, przez min. 30 

podmiotów w całym kraju, w ciągu 33 miesięcy realizacji projektu, przy współpracy  

z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle 

wypracowywanych w Polsce oraz w kraju partnera ponadnarodowego, co w efekcie pomoże 

na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeby rynku 

pracy, ułatwi przechodzenia kandydatom, uczniom i absolwentom placówek kształcenia  

                                                 
1

 Źródło: opracowanie na podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html (dostęp: 
13.07.2016) por. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, dane z dnia 29 czerwca 2016, 
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf (dostęp: 13.07.2016) 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf
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i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 r. ż. z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, 

pomoże młodzieży NEET pow. 18 r. ż w nabyciu kwalifikacji zawodowych oraz na wzmocni 

systemy kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakość. 

Grupy docelowe: 

1) użytkownicy:  to instytucje i ich kadra w całym kraju: 

a) instytucje kształcenia i/lub szkolenia zawodowego odbiorców docelowych  

(m.in. szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, CKU, CKP, KOWEZ, i inne), które wdrożą 

i będą stosować wypracowane rozwiązania;  

b) instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego dla odbiorców docelowych  

(m.in. Agencje Zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, PUP, Centra Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej, Agencje Poradnictwa Zawodowego, OHP, i inne, które 

wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązania; 

2) odbiorcy docelowi (kobiety i mężczyźni, w tym osoby niepełnosprawne: 

uczniowie/absolwenci szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz osoby bezrobotne i bierne 

zawodowo w wieku 18-29 lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie 

przed przystąpieniem do projektu, tzw. „młodzież NEET”). 

Główne produkty: 

1) 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia  

i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia 

zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub 

też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia 

dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia 

Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu; 

2) 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego  

w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia  

i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa  

i Poradnictwa zawodowego pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: 

uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku powyżej 18 r. ż. oraz 

młodzieży NEET powyżej 18 r. ż., poprzez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  

poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne; 

3) narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami, 

absolwentami i potencjalnymi kandydatami placówek kształcenia, lub szkolenia zaw., które 

umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta, następnie umożliwi 

zestawienie ich z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli doradcy 

zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju dla klienta. 
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4) ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem 

dualnym, na której produkty zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu  

i po jego zakończeniu. 

C. Podmioty realizujące projekt 

Liderem projektu „DUAL, Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania 

kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” jest EDUCARE  

et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego. Fundacja jest organizacją pozarządową  

o charakterze non-profit. Jej celem jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu 

samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw 

aktywnych. Zgodnie z nazwą Fundacji, która po łacinie oznacza „uczyć i służyć”, jej misją, 

która została określona w preambule statutu, jest służba rozwojowi społeczeństwa 

obywatelskiego, poprzez uczenie siebie i innych, po to aby mądrze i dalekowzrocznie 

wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów  

dla zrównoważonego rozwoju regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców. 

Projekt ma też dwóch partnerów. Pierwszy z nich, który odpowiada za współpracę 

przy realizacji zadań po stronie polskiej jest BD Center sp. z o.o.. Jest to profesjonalna, 

niezależna i dynamicznie rozwijająca się firma szkoleniowo-badawcza, która funkcjonuje na 

rynku od 2001 r. Działając na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii ze świata 

nauki do świata biznesu, BD Center sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji badań społecznych, 

szkoleniach, projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu polityki społecznej oraz 

rozwoju przedsiębiorczości. BD Center sp. z o.o. świadczy także pełen zakres usług 

analitycznych i konsultacyjnych. Klientami firmy są instytucje działające w rozmaitych 

branżach i sferach życia publicznego: przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej  

i samorządowej oraz organizacje pozarządowe. Pracownicy firmy są zgranym i kreatywnym 

zespołem o znaczącym dorobku naukowym i bogatym doświadczeniu praktycznym. Posiadają 

wysoce merytoryczną kadrę badawczą i analityczną a fundament ich działalności stanowią 

zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ciągły rozwój firmy pozwala  

na indywidualne i dokładne dopasowanie oferty firmy do wymogów i oczekiwań klientów, 

gwarantując przy tym najwyższą jakość świadczonych usług. 

Drugim – zagranicznym – partnerem jest Vlaams Agentschap voor 

Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. Jest to organizacja rządowa, która ma na celu 

wspieranie kształcenia zawodowego. Zajmuje się m.in. wprowadzaniem szkolenia dualnego 

we Flandrii, a także certyfikowaniem przedsiębiorstw, które chcą przyjmować uczniów  

do siebie w celach szkoleniowych.  
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1. Najważniejsze ustalenia badawcze 

 

Uzyskane wynik badań wskazują, że ocena poziomu kształcenia w szkołach 

ukończonych przez badanych jest związana z ich obecną sytuacją życiową lub zawodową. 

Osoby, które kontynuują naukę lub podjęły też pracę zawodową raczej pozytywnie 

postrzegają swoją dotychczasową ścieżkę edukacyjną. Szczególnie doceniano tu praktyczne 

umiejętności, jakich można było się w tym czasie nauczyć. Zwrócono też uwagę, że bez 

względu na rodzaj nauczanego przedmiotu kluczową rolę w kontekście wyniesionej wiedzy 

odgrywają nauczyciele. Tym samym nawet najciekawsze i najbardziej istotne treści wyłożone 

w sposób nieumiejętny nie będą przez uczniów tak postrzegane i nie zostaną odpowiednio 

przyswojone przez absolwentów.  

Dotychczasowe doświadczenia respondentów z edukacją praktyczną również były 

zróżnicowane. Zwracano uwagę, że przedmioty zawodowe powinny być adekwatne do 

wymagań rynku, nauczyciele odpowiednio przygotowani, praktyki rzetelnie zorganizowane 

 i później weryfikowane. Jak wskazywały odpowiedzi uczestników badań, w ich przypadku 

wbrew ich oczekiwaniom nie zawsze tak było. Dlatego też szczególnie z perspektywy czasu 

doceniono tych nauczycieli, którzy byli fachowcami w swojej dziedzinie, potrafili przekazać 

swoją wiedzę, a jednocześnie byli wymagający wobec uczniów.   

 W większości przypadków respondentów jak pokazują wyniki badań, przeważnie nie 

mieli kontaktów z wyspecjalizowanymi doradcami. Taka forma wsparcia miała miejsce 

sporadycznie. Symptomatyczne jest to, że nawet wtedy gdy takie spotkania miały miejsce 

młodzi ludzie nie byli w stanie przypomnieć sobie czy coś z nich wynikało, oraz czy była 

przekazana im jakaś informacja zwrotna. Tym samym, można stwierdzić, ze skuteczność 

takich działań była znikoma. Jednocześnie młodzi ludzie przyznawali, że takie doradztwo 

byłoby w ich przypadku bardzo przydatne.  

Młodzi uczestnicy badań przeważnie nie wykazywali zainteresowania aktualnymi 

zmianami w systemie szkolnictwa argumentując to w ten sposób, że na tym etapie kształcenia 

tego typu reforma nie bardzo już ich dotyczy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, nie dziwi fakt, iż respondenci mieli problem z oceną 

założeń wprowadzanej reformy szkolnictwa. Doceniają jednakże, takie jej aspekty jak 

położnie nacisku na nauczanie praktyczne, dążenie do zapewnienia wsparcia doradców 

zawodowych oraz współpraca z gospodarczym otoczeniem.   
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 Badani uznali także, że w wyniku reformy może zwiększyć się atrakcyjność 

kształcenia zawodowego, choćby nawet z uwagi na zmianę nazewnictwa szkół z negatywnie 

postrzeganych tzw. „zawodówek” na szkoły branżowe. Warunkiem jest tu jednakże rzetelne 

przygotowanie kwestii praktyk oraz współpracy z potencjalnymi pracodawcami. Ważne są 

także sprawy organizacyjne jak m.in. wyposażenie szkolnych pracowni, zapewnienie 

odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz miejsc w internatach. 

Motywy kontynuacji kształcenia na jakie wskazywano to głównie chęć znalezienia 

pracy w wybranym zawodzie, związanym z własnymi zainteresowaniami. W tym kontekście 

bardzo ważną rolę odgrywają także rodzice oraz rówieśnicy i znajomi. Nikt natomiast nie 

wskazał, że inspiracją w omawianym względzie był doradca zawodowy. Tylko w jednym 

przypadku można powiedzieć, że taką rolę odegrali nauczyciele, zachęcający do podjęcia 

nauki w ich szkole.  

Wśród przyczyn nie podejmowania wysiłku dalszego kształcenia się badani z kategorii 

młodzieży NEET,  wskazywali na takie aspekty jak: macierzyństwo oraz przyczyny natury 

formalno-prawnej, przy czym podkreślano tu tymczasowość takiego stanu rzeczy. 

Wymieniano tu także, wsparcie socjalne demotywujące do takiej aktywności oraz własny 

wybór, który był uzasadniany poszukiwaniem drogi życiowej.  

W większości przypadków badani przyznawali, że ze strony rodziców mają 

bezwarunkowe wsparcie, bez względu czy są osobami uczącymi się, pracującymi, czy też 

należącymi do kategorii młodzieży NEET.  

Uczestnicy badań dostrzegają problem zjawiska młodzieży NEET, ale z ich 

wypowiedzi wynika, że jest ono marginalne. Wśród ważnych przyczyn barku aktywności 

edukacyjnej i zawodowej młodzieży wskazywano na takie jak: reprodukcja statusów,  

złe wzorce wychowawcze, złe style wychowawcze (a w tym tzw. wychowanie bezstresowe), 

patologia, trudna sytuacja rodzinna, pochodzenie ze wsi, negatywne oddziaływanie grup 

rówieśniczych, a także brak inspiracji i motywacji w szkole oraz cechy osobowościowe 

niektórych młodych osób. 

W opinii badanych, współczesny rynek pracy charakteryzują takie kwestie jak: 

wysokie oczekiwania pracodawców – szczególnie w aspekcie praktyki zawodowej, 

preferowanie osób z wykształceniem technicznym oraz bardzo mobilnych, tj. gotowych  

do zmiany miejsca zamieszkania, ale także do przebranżawiania się.   
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2. Uwagi metodologiczne 

2.1 Problematyka badawcza 

W niniejszych badaniach problemy badawcze skoncentrowały się na takich zagadnień jak:  

– ogólna ocena poziomu kształcenia w szkołach ukończonych przez badanych; 

– dotychczasowe doświadczenia respondentów z edukacją praktyczną;  

– opinia uczestników badań na temat ich dotychczasowych kontaktów z doradcą 

 zawodowym;  

– zainteresowanie zmianami w systemie szkolnictwa; 

– ocena założeń wprowadzanej reformy szkolnictwa;  

– kwestia zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego w związku  

z  wprowadzeniem reformy; 

– motywy kontynuacji kształcenia;  

– przyczyny braku chęci dalszego kształcenia się;  

– relacje z rodzicami w kontekście aktywności edukacyjnej i zawodowej;  

– postrzeganie zjawiska młodzieży NEET;  

– definiowanie wymogów współczesnego rynku pracy.  

2.2 Technika badawcza 

FGI Zogniskowany wywiad grupowy (ang. Focus Group Interview – FGI) to sposób 

zbierania danych należący do technik jakościowych, a w jego trakcie podejmowane są 

zagadnienia o charakterze eksploracyjnym, próby wyjaśniania lub zrozumienia zjawisk, 

motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób 

liczbowy. Technika ta służy do generowania danych umożliwiających konstruowanie 

kategorii i ich własności oraz twierdzeń teoretycznych oraz umożliwia zachowanie kontekstu 

odkrycia. Kontekst ten dotyczy nie tylko warstw emocjonalnych kryjących się za poglądami 

jednostek, ale i informacji oraz reguł działania ludzi. Ponadto za jej pomocą można uchwycić 

wymiar interakcyjny powstawania opinii, postaw indywidualnych.  

W wywiadzie grupowym korzysta się z właściwości dynamiki grupowej, która 

pomaga wygenerować szybko i dużo danych empirycznych. Ponadto prowadzona za pomocą 

tej techniki badawczej dyskusja mobilizuje respondentów do ujawnienia poglądów  

i motywów często, na co dzień nieuświadamianych i przez to trudnych do odtworzenia  

za pomocą przekazu słownego czy pisanego.  
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Wywiad grupowy w zaproponowanej kategorii badanych dobranych celowo  

i umieszczonych w jednym miejscu umożliwia zbieranie danych empirycznych generowanych 

poprzez dyskusję przy udziale badacza. Moderator ogniskuje odpowiedzi na zadawane przez 

siebie pytania i kieruje dyskusję na zasadnicze kwestie związanych z głównym kierunkiem 

badania. W związku ze specyfiką badanych można mówić tu o panelu eksperckim. Dyskusja 

może być nagrywana na dyktafon lub kamerę wideo. Tak uzyskane dane można analizować 

wieloaspektowo za pomocą odpowiednich narzędzi, (np. program Atlas).
2
 

2.3 Dobór próby i struktura badanej zbiorowości 

2.3.1 Dobór celowy – zalety i wady 

Dobór próby celowy (nieprobabilistyczny) nie opiera się na rachunku 

prawdopodobieństwa. Próba celowa (ang. judgement), dobór celowy polega na wybraniu  

z całej populacji podgrupy, którą na podstawie posiadanych informacji (w grę wchodzi tu 

więc dogłębna wiedza badacza o badanym zjawisku) można uważać za reprezentatywną albo 

raczej typową dla całej populacji. Następnie można poddać badaniu całą tę grupę albo też 

pobraną z niej próbę losową. Do zalet tego typu doboru próby należą takie kwestie jak: 

mniejsze – w porównaniu z doborem losowym – koszty przygotowania próby i realizacji 

badań, ponieważ jednostki badane można dobrać tak, aby były blisko siebie oraz zadbanie  

o taki dobór uczestników badań, aby posiadali oni wiedzę istotną z punktu widzenia 

problematyki badawczej oraz byli oni skłoni do podzielenia się nią z badaczami. Natomiast 

wadami tego typu próby badawczej są przede wszystkim: brak możliwości oceny ani kontroli 

zmienności, ani też błędu wyników przez co nie można takich wyników uogólniać na całe 

populacje, a także wymóg przyjęcia pewnych założeń lub też posiadania szerokich informacji 

o populacji i wybranej próbie.
3
 

  

                                                 

2
 Por. D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Warszawa 2001. 

3
 Por. S. Nowak, Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965, s. 540 oraz. J. Brzeziński, Metodologia badań 

psychologicznych, Warszawa 1997, s. 231. 
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2.3.2 Założenia doboru próby 

Zgodnie z zapisami projektowymi, niniejsze badania FGI przeprowadzono z 40 

użytkownikami z województwa podkarpackiego. Grupą docelową byli absolwenci szkolenia 

i/lub kształcenia zawodowego oraz osoby bezrobotne  i bierne zawodowo 18-29 lat nie uczące 

się, nie pracujące i nie szkolące min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu,  

tzw. „młodzież NEET”.  

2.3.3 Struktura badanej zbiorowości 

 

Zestawienie 1 Struktura badanej zbiorowości 

Lp. 
Data realizacji 

badania 
Reprezentowany podmiot 

Liczba 

osób 

Płeć uczestników 

kobieta mężczyzna 

1. 14.02.2018 

– absolwenci szkolenia i lub kształcenia 

zawodowego (4 osoby);  

– osoby bezrobotne i bierne zawodowo 18-29 

lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące 

min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do 

projektu, tzw. „młodzież NEET” (4 osoby); 

8 6 2 

2. 27.02.2018 

– absolwent szkolenia i/lub kształcenia 

zawodowego; 

– uczniowie szkolenia i/lub kształcenia 

zawodowego (7 osób) 

8 1 7 

3. 27.02.2018 

– uczniowie szkolenia i/lub kształcenia 

zawodowego (7 osób); 

– osoba bezrobotna i bierne zawodowo 18-29 

lat nie ucząca się, nie pracująca i nie szkoląca 

min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do 

projektu, tzw. „młodzież NEET”; 

8 1 7 

4. 05.03.2018 

– absolwenci szkolenia i/lub kształcenia 

zawodowego (6 osób); 

– osoby bezrobotne i bierne zawodowo 18-29 

lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące 

min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do 

projektu, tzw. „młodzież NEET” (2 osoby); 

8 5 3 

5. 20.03.2018 

– absolwenci szkolenia i/lub kształcenia 

zawodowego (4 osoby); 

– osoby bezrobotne i bierne zawodowo 18-29 

lat nie uczące się, nie pracujące i nie szkolące 

min. 4 tygodnie przed przystąpieniem do 

projektu, tzw. „młodzież NEET” (4 osoby); 

8 5 3 

Ogółem: 40 18 22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie list obecności. 
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3. Ocena reformy edukacji w kontekście wprowadzenia systemu 

kształcenia dualnego wobec współczesnych problemów rynku pracy 

(w tym szczególnie zjawiska tzw. młodzieży NEET) 

3.1 Ogólna ocena poziomu kształcenia w szkołach ukończonych przez 

uczestników badań 

Uczestnicy badań zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat poziomu kształcenia 

w szkołach, które ukończyli. Wśród respondentów, zdania na temat swoich dotychczasowych 

doświadczeń związanych z systemem edukacji były podzielone. Osoby, które są zadowolone 

ze swojej ścieżki edukacyjnej szczególnie doceniły – choć również z pewnymi zastrzeżeniami 

– zajęcia praktyczne, tj. ich ilość oraz jakość. Korzystnym rozwiązaniem była według nich 

możliwość kontynuacji kształcenia po szkołach zawodowych i technikach. Zwrócono też 

uwagę na kluczową rolę nauczyciela w systemie kształcenia, który powinien być osobą 

profesjonalnie przygotowaną do wykonywanego zawodu. Według tej części badanych to 

głównie od jakości kadry nauczycielskiej zależy efektywne funkcjonowanie całego systemu. 

W grę wchodzi tu więc praca osób rekrutujących się do zawodu nauczycielskiego z powołania 

o odpowiednich cechach osobowościowych.  

 

– Po technikum powiem szczerze, że przygotowanie do zawodu owszem bardzo dobre, zwłaszcza że były 

te praktyki zawodowe. Matura więc to też dawało otwarta drogę na pójście dalej się kształcić. Ale też w szkole 

się brało  ten zawód, który się kształciło 4 lata w technikum, to można było znaleźć tę pracę i w miedzy czasie 

kończyć gdzieś te studia zaocznie. Takim osobom właśnie się przydaje, że nie oszukujmy się, ale teraz znalezienie 

szybko pracy jednak po takiej szkole technicznej, czy liceum profilowanym czy po szkle zawodowej, dla osób 

które nie mają tego wykształcenia, tylko papierkiem maja wykształcenie wyższe, bo widzi się ze ludzie pracują w 

różnych zawodach mając różne studia. Więc nie patrzy się na to teraz, czy to jest wyuczone przez studia, czy 

można się tego po prostu nauczyć. (…)  

– Ja kończąc technikum jestem po części  zadowolona z systemu nauczania. Miałam bardzo dużo 

przedmiotów zawodowych. Jednak uważam, że kontakt teorii z praktyką był prowadzony za  luźno... Tak, jestem 

zadowolona.  

– Ja po zasadniczej szkole zawodowej byłam zadowolona, można było zdobyć zawód, zdobyć 

umiejętności praktyczne. Można było zdobyć rzeczywiście. I od razu po ukończeniu można było  zdobić pracę. 

Przedmioty ogólne też były na takim poziomie, że osoby ambitne chciały dalej kontynuować, żeby potem zdobyć 

maturę, mogły tutaj przejść do kolejnego stopnia, do kolejnej szkoły. Więc była też ta opcja pójścia wyżej. Także 

ja jestem zadowolona. 

– Szkoła otworzyła przede mną możliwości zdobycia pracy. I jak to wcześniej koleżanka wspomniała, 

nie zamknęłam sobie drogi tak że wybrałam na przykład szkołę zawodową, bo mogłam przystąpić do matury. 

Jednocześnie kontynuować naukę na przykład na studiach. 

– Ponieważ ukończyłam, podobnie jak pani obok mnie liceum plastyczne. Również jestem zadowolona, 

tym bardziej że umiejętności, które  nabyłam w nauce w liceum profilowanym sprawdziły się również podczas 

wykonywania zawodu. W przeróżnych tak na prawdę dziedzinach, ponieważ projektowanie  graficzne było 

bardzo przydatne przy realizowaniu jakichś tam kampanii reklamowych, więc myślę że ta praktyka też była na 

tyle rozbudowana... także z tych przedmiotów ogólnych, które umożliwiły zdanie matury i umożliwienie 

kształcenia w danym kierunku. 

– Pomimo, że jest program, bardzo dużo zależy od nauczyciela. Podejścia nauczyciela, rozmowy z 

uczniami, tego jak ten program realizuje. Jeden to robi szczegółów, zgodnie z procedurami... Drugi robi to 

samo, ale dodaje do tego jakąś otoczkę, jakieś tam dodatkowe, kawałek siebie... 
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W omawianym kontekście zwrócono również uwagę na to, że oprócz nawet rzetelnego 

wykształcenia, jakie dawało szkolnictwo w dotychczasowym kształcie w konkretnym 

zawodzie konieczna jest też praktyka. A z tym – zdaniem badanych – było już nieco gorzej.  

– Fachowcy są, tylko oni nie są do końca fachowcami. Znaczy... Tak... Powiedzmy osoba która 

skończyła szkolę zawodową, ona tego swojego zawodu uczyła się kiedy poszła dopiero do pracy. Powiedzmy po 

5, 6 latach tak, naprawdę, można powiedzieć, że jest fachowcem, jeżeli oczywiście przyłożyła się do tego` 

swojego zawodu. Wtedy, można mówić, ze to jest fachowiec. Tak mi się wydaje. Na samym początku takie osoby 

no chyba nie są fachowcami.  
 

Natomiast, negatywne postrzeganie systemu edukacji wynika z problemów  

z organizacją kształcenia i celami jakie przyświecają temu procesowi. To także kwestia 

zaprzepaszczenia szkolnictwa zawodowego przy jednocześnie nadmiernym rozwoju 

szkolnictwa wyższego. Oznacza to bowiem w opinii badanych niedopasowanie systemu 

edukacji do wymogów rynku pracy. 

 

– Ja myślę, że kiedyś jeszcze myślałam, że to będzie dobry pomysł, natomiast teraz  z perspektywy czasu 

uważam że 3 lata gimnazjum 3 lata liceum nie stwarza szansy uczniom, żeby się rozwinęli naprawdę od samego 

początku od pierwszej klasy. Uwaga jest skupiona na tym egzaminie końcowym. 

– Było za mało tych godzin praktycznych, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe. W ogóle tak mi się wydaje, 

ze wszyscy zaczęli myśleć w kierunku matury, w celu zdaniu tego egzaminu dojrzałości i później studia. Każdy 

chciałby mieć studia, każdy chciałby mieć ten papierek, który notabene nic nie daje w tym momencie. Mamy już 

milion szkół wyższych, dostaje się papierek i nie ma się pracy. Wydaję mi się, że fajnie jeżeli chodzi o te szkoły 

branżowe, które wprowadzą nauczanie dualne, że Ci ludzie znowu skierują się jakby w stronę tego praktycznego 

wykształcenia specjalistycznego w danym, danej dziadzienie. Tak naprawdę szuka się specjalistów, np. w branży 

budowlanej, czy właśnie takich innych. 
 

Ważnym problemem poprzedniego systemu kształcenia były różnice pomiędzy 

technikami i liceami, wynikające nie tylko z przyczyn obiektywnych, ale także z uwagi na 

pokutujące w społeczeństwie stereotypy. 

– Ja też uważam, że do liceum idą ambitniejsi uczniowie, w technikum wybierają osoby które tak może 

niekoniecznie chcą się dobrze uczyć, przynajmniej u mnie tak było. Z klasy tylko dwie osoby poszły na studia, 

reszta zakończyła karierę, nawet nie zdała matury. Więc taki poziom był dostosowany ogólnie do poziomu klasy.  

– Znaczy nie, pamiętam takie opinie rodziców moich, że te gimnazja nie wniosły niczego dobrego, że 

młodzież tak bardziej... Źle się dzieje w tych gimnazjach, młodzież tam bardziej rozrabia, takie opinie pamiętam. 

Dlatego mam nadzieję, że taka reforma która teraz weszła to będzie na plus.  

– Ja podobnie jak pani Aleksandra też uważam, że gimnazjum to nie jest nic dobrego i że ścieżka 

edukacji, która jest teraz będzie lepsza. Mimo, że dłuższa to lepsza. 

– Z reguły do liceów dobrych idą osoby, które są przekonane że pójdą na studia, do techników 

niezdecydowane, a do zawodówek reszta. 

3.2 Dotychczasowe doświadczenia badanej młodzieży związane z 

praktyką zawodową 

Respondentów zapytano o to, czy na etapie swojej edukacji mieli możliwość zdobycia 

praktyki zawodowej? Praktyki w przypadku badanych były odbywane głównie w szkole. 

Wspomniano także, o praktykach w zakładach przyszkolnych. Jednakże najbardziej 

doceniano te praktyki, które miały miejsce poza szkołą- w firmach. Praktyki te były 
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przeważnie racjonalnie przygotowane i rzetelnie przeprowadzone, choć zdarzały się 

przypadki braku chęci współpracy ze strony pracowników niektórych przedsiębiorstw.  

 

–  Tak na prawdę to te praktyki odbywały się w szkole. I praktyki robili z nami nauczyciele, którzy mieli 

swoje wymoczone rzeczy i nam je przekazywali. 

– My mieliśmy praktyki.. Były zajęcia praktyczne w szkole. Można było się nauczyć zawodu. Jednak 

najbardziej wartościowe uważam że były praktyki w zakładach pacy. Można było za pomocą szkoły jakby te 

praktyki tutaj do tego zakładu pracy podejść. Albo też we własnym zakresie można było sobie znaleźć i część ich 

praktyk właśnie odbyć. I właśnie te zakłady pracy jako najbardziej wartościowe oceniam. Można było tam... 

Wiadomo też nie dopuszczali do nie wiadomo jakich czynności, ale mimo wszystko można też było zobaczyć jak 

ta praca wygląda od tej strony praktycznej. 

– Ja nie miałam możliwości praktyki w zakładach pracy, jedynie w szkole. (…) To było projektowanie 

graficzne, grafika. (…) przede wszystkim to były takie zajęcia plastyczne, m.in. na zajęciach. Natomiast bardzo 

żałuję, że nie było tych praktyk zorganizowanych w - W agencjach reklamowych, dokładnie. Myśmy nie mieli 

takiej możliwości. 

– Przy naszej szkole był taki zakład szkolny, gdzie uczniowie po prostu przychodzili, do tego byli 

oddelegowani specjalnie nauczyciele i nie było akr, że nauczyciel który uczył przedmiotów ogólnych, zajmował 

się tam też jakimiś przedmiotami zawodowymi. To byli osobni nauczyciele, to było też widać po ich ubiorze. 

Mieli takie niebieskie fartuchy... Tak zwane niebieskie fartuchy, odpowiednie buty... Ich się dało zobaczyć, że to 

jest nauczyciel przedmiot zawodowych. I było widać ten podział.  Nauczyciel tych przedmiotów ogólnych, to 

zawsze tam garnitur, albo garsonka pani.... A taki pan który szedł do szkoły, to ten uniform swój, i każdy tam 

miał ta grupę.  Przygotowanie tych nauczycieli było tam takie jakie było, ale był ten podział.  

–  Jeszcze druga, trzecia klasa to właśnie mieliśmy tylko raz w tygodniu, ale to było właśnie przy szkole, 

właśnie ten zakład praktyczny i tam też mało co robiliśmy. Więcej teorii niż praktyki. 

– Tak, rzeczywiście pozytywnie je oceniam praktyki w firmach. 

–  Ja miałem taką sytuację, że byliśmy we dwóch zatrudnieni na okres próbny, taki pan właśnie koło 50 

był. I na koniec właśnie tego okresu próbnego ten pracodawca powiedział, że był zadowolony z nas obu, ale 

wybrał właśnie tego starszego, bo powiedział mi, że jestem za młody i mogę mu za chwilę wyjechać za granicę.  

–  Może jeszcze ja bym się wypowiedziała z perspektywy absolwenta szkoły średniej odnośnie praktyk. 

Więc praktyki odbywałam w ostatnich klasach szkoły, gdzie ta wiedza zawodowa była zdobyta, ale nie było 

warunków do jej  wykorzystania. Spowodowane to było tym, że miejsca w których odbywały się te praktyki, 

pracownicy byli zajęci swoją pracą... 
 

Z części uzyskanych wypowiedzi wynika, że bardzo doceniano nauczycieli fachowych 

i wymagających przygotowania od uczniów. Natomiast w innych odpowiedziach pojawiły się 

też pewne zastrzeżenia co do przygotowania nauczycieli zawodów. Tym samym oceniono, że 

czas przeznaczony na nauczanie przedmiotów praktycznych nie był wykorzystany 

optymalnie. Młodzi ludzie wybierając sprofilowane szkoły nie oczekują więc od nauczycieli 

łagodniejszego traktowania, niższego poziomu wymagań, a wprost przeciwnie – chcieliby 

uzyskać aktualną wiedzę i mieć do czynienia z kompetentnymi osobami. 

 

– A zawody, przedmioty zawodowe, w porządku, były na wysokim poziomie. Nauczyciele też wymagali 

bardzo dobrze. 

– Jedyny przedmiot który był ponad poziom, i bardzo dobrej jakości prowadzenie od strony 

nauczycielskiej, to podstawy przedsiębiorczości. Bardzo dobrze potrafiła zmotywować każdego ucznia, 

osobowościowo wykryć dane cechy i ukierunkować mniej więcej w jakim kierunku tu należy 

– Merytorycznie nauczyciele byli przygotowani. Byli wymagający, znacznie bardziej niż nauczyciele 

tych ogólnych przedmiotów. Ale wydaje mi się też, że grupa powoduje to, że człowiekowi czasem nie chce się 

uczyć. Nauczyciele wymagają, a  grupa ma takie „olewkowe” podejście, więc wszystkim się to udziela. Ale warto 

tutaj sobie taki krąg stworzyć, gdzie się będzie rywalizować. 

– praktyczne zawody, nauczyciele byli bardzo dobrze przygotowani, bardzo dobrze nas uczyli. Pamiętam 

taką panią od hotelarstwa przynajmniej u mnie zaszczepiła to hotelarstwo. Ona bardzo dużo sama podróżowała po 

świecie, po obiektach hotelarskich i wiele przykładów popierała swoimi przykładami z życia wziętymi. 
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–  Z perspektywy czasu... Moim zdaniem ja to oceniam... Mimo wszystko nauczyciele powinni zdobywać 

wiedzę jak tych uczniów przygotowywać do zawodu. I mieć jakieś swoje nabyte informacje.  Więc siłą rzeczy 

uczyliśmy się cały czas tego samego. Nie było tych nowości, nauczyciele też nie byli osobami zaraz po studiach, 

były to jednak osoby starsze, zwłaszcza na tych praktykach zawodowych. Więc kwestia była taka, że każdy się 

uczył tego samego, słyszał z poprzednich roczników jak to wygląda. Nikt się nie przykładał na tych praktykach... 

–  Trochę tak... Trochę był to stracony czas, patrząc na przykład teraz jak by to można było rozwiązać. 

Więc powiem szczerze, że może też kwestia jest tego, że my tych nauczycieli na tych praktykach zawodowych w 

szkole, gdzieś tam wysłać powinniśmy na jakieś szkolenia... 

– Jak zobaczyłyśmy prowadzącego. Piękny, przystojny, w ogóle jak pierwszy raz usłyszeliśmy, że mamy z 

tym panem robić to  "ah, Jezu", tak... Potem po paru tygodniach chodziłyśmy, aha no to wcale nie jest tak fajnie. 

Pan, który nie do końca może był piękny i przystojny i może docinał zawsze, to się okazał bardziej życzliwszy.  
 

Istotnym problemem było także, niedopasowanie treści programowych praktyk do 

profilu kształcenia (m. in. zbyt duża liczba godzin z zajęć niezawodowych) oraz ich 

organizacja (np. dokumentacja związana ze sprawozdawczością, zaangażowanie nauczycieli, 

opiekunów oraz pracodawców odpowiedzialnych za realizację praktyk).  

– Ja miałam praktyki, w 5-lwtnim okresie nauczania były to praktyki w klasie 3 i 4. Jednak nie były one 

dopasowane do profilu który się wybrało, nie odbywały się one w szkole. Miałam profil księgowość, a na 

praktykach byłam w UM w wydziale Geodezji i Kartografii. Gdzie w ogóle to nie jest powiązane ze sobą i w ZUS... 
Lepszą perspektywą było właśnie to aby dobrać to do danych profili. I może byłaby możliwość zobaczenia jak to 

wygląda, ale tylko zobaczenia. Jednak nie byliśmy dopuszczani do jakichś czynności. Ewentualnie kserowanie... 

– Takie proste czynności. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że czas zupełnie nieefektywnie 

wykorzystany. I przez dwa lata wyglądało tak samo 

– A jeśli chodzi o te minusy, to można dodać na przykład tę dokumentację praktyk. Te dzienniki.  Tego 

po prostu było czasami aż za dużo. Zamiast się skupić przygotowaniu do lekcji, zęby  pracować dobrze z dziećmi, 

czasami trzeba się było skupiać, zęby przyjść i to wszystko opisać wobec uczelni. Jeszcze te wzory nie były tak 

dokładnie opracowane, że to ma  tak i tak wyglądać. Czasem trzeba się było domyśleć i  kombinować, aha ja to 

zrobię w ten sposób, a czy to było dobrze, to nie wiem. I dodatkowo jakichś tam kilak stron jeszcze opisywaliśmy. 

Jeśli chodzi o tę dokumentacje to taki duży minus, że jednak ta biurokracja to jest... Praktyka niby, a  tak na 

prawdę więcej czasu niż na praktykę, spędzało się przy laptopie pisząc wszystkie te konspekty... 

– Dodatkowo jeszcze dodam, że z doświadczenia wiem, że na tej ścieżce edukacji od technikum do 

studiów, zdarzają się często przedmioty które ciężko przyporządkować do tego kierunku, żeby one skutecznie 

pomagała. Ten program można by lepiej  dostosować. 

– U mnie w szkole pamiętam był nauczyciel odpowiedzialny za praktyki, byli też nauczyciele przedmiotów 

zawodowych. Wyglądało to tak, że przychodził właśnie nauczyciel, rzucał nam listę 3 czy 4 zakładów do których 

mogliśmy się udać na praktyki i było to narzucone. Ale była taka osoba, która za to odpowiadało. 

– W moim przypadku praktyki również podobnie się odbywały jak u pani Karoliny. Wiadomo, był tam 

kontrole, ale się przymyka na to oko. - Niedbalstwo? Niechęć... Jest na praktykach, więc coś na pewno robi. Zawsze 

było mówione: nie wiadomo kiedy was sprawdzą. A tak na prawdę to nigdy nikt nie przychodził  i nie sprawdzał. 

– Znaczy się w moim wypadku było tak, że trzeba było sobie załatwić na własną rękę praktyki, 

– Systemowo generalnie jest z dwóch stron bardzo trudno. I nauczycielom jak i uczniom. Gdzie prowadzący 

zajęcia są dobrze przygotowani teoretycznie ale to bardzo trudna sprawa jest. Grupy są 30 osobowe gdzie  edukacja 

jest za darmo i chyba tylko w Polsce tak jest i w bloku wschodnim, że są tak liczne grupy. Bo wiem że w Holandii jest 

to  zupełnie inaczej rozłożone. I bardzo mało praktyki. Generalnie jakby grupa była 15-20 osobowa, to więcej  można 

czasu poświecić uczniowi. A tu jest tylko czysta wiedza podana i na tym się temat kończy. 

– Przedmiotach praktycznych, z zakresu księgowości, gdzie miałem 4 semestry rachunkowość, nigdy nie 

widziałem żadnego praktycznego aspektu na programie komputerowym, gdzie ani tym się już operowało w 

tamtym okresie. 

– Ja z praktykami miałam w urzędzie miasta, nie z księgowością ale bardziej z administracją, 

zarządzaniem. Tam miała praktyki w swojej miejscowości. Jeśli chodzi o podejście urzędników, to nie było 

takiego zainteresowania. Zostaliśmy oddelegowani do opieki społecznej, do jakiejś dokumentacji, albo do szkoły. 

– Pierwszą w drugiej klasie, z której nie jestem  zadowolona, czuwała nad tym pani koordynator. 

Mieliśmy dzienniczek ucznia, trzeba było codziennie wpisywać jakie czynności się nauczyłyśmy, co robiłyśmy. 

Ale bodajże na trzecim roku miałam w biurze rachunkowym, wybrałam sobie to biuro,  wydawało mi się że jest w 

moim mieście dość dobre, gdzie się ogólnie  okazało że wcale tak nie było, nie nauczyłam się tam nic, nic nie 

dawali praktycznie do robienia.  

– Ja odbyłem praktyki akurat w sklepie RTV. Sam znalazłem. Generalnie nie za bardzo... Za dużo teorii, 

za mało praktyki, to mnie bolało... 
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– Ale nie wiedziałem jak się ukierunkować jeśli chodzi o te praktyki. Gdzie pytać, chodziłem 

samodzielnie po przedsiębiorstwach i pytałem.... Nie miałem kompletnie pojęcia jak to ma wyglądać, jaki jest 

mój zakres obowiązków, czy w ogóle będę miał okazję się czegoś nauczyć... 

– Ale nie wiedziałem jak się ukierunkować jeśli chodzi o te praktyki. Gdzie pytać, chodziłem 

samodzielnie po przedsiębiorstwach i pytałem.... Nie miałem kompletnie pojęcia jak to ma wyglądać, jaki jest 

mój zakres obowiązków, czy w ogóle będę miał okazję się czegoś nauczyć... 

– Ja uważam, że jedyną taką  możliwą praktyką uczniów zawodu czy nawet kierunków w których się 

uczyli, były to praktyki, praktyki na których oni w żaden sposób nie mieli styczności z zawodem, którego się uczą 

czy w kierunku, którego się uczą. To była raczej taka luna atmosfera, za dużo chyba nie wynieśli z tego. To też 

chyba wina pracodawców, wydaje mi się, że zatrudniają tych praktykantów, przenieś, wynieś i pozamiataj, czyli 

wyręczają się z najgorszych rzeczy tymi ludami. Mało jest w tym takiego sensu. 

– Ja na przykład chodziłam do liceum profilowanego, był to profil cywilna - wojskowy, jednak z tego 

liceum praktyki mieliśmy bardzo mało. A w gruncie rzeczy było tak, że mieliśmy mundury, chodziliśmy wszyscy 

do tej szkoły codziennie w mundurach, ale praktyka nie istniała. Straszna rozbieżność była po prostu. Więcej 

uczyliśmy się w teorii. Nie było wykonywania tego w praktyce, także strzelania... 

– Te praktyki to było w czwartej klasie dopiero takie miesięczne praktyki mieliśmy to też było ciężko, bo 

to... Odbywało się różnie, bo to firma jest umówiona na tydzień właśnie. To były właśnie brudne roboty, właśnie. 

Czy to kopanie czy zamiatanie, czy pomaganie czy wynoszenie. Właśnie nie było takiej styczności z tymi 

urządzeniami sanitarnymi. Żeby zobaczyć właśnie jak to działa, jak to się wykonuje, tylko właśnie czy  pomóc 

wykuć, coś takiego, właśnie takie rzeczy. 

– Może ja. Według mnie było za mało praktyki. Można powiedzieć, że takie szemrane  załatwianie sobie 

praktyki...To mi się bardzo nie podobało i to było nie fair. I poza tym jeśli chodzi o inne przedmioty 

nietechniczne, to w porządku.... Szkoła nie kontrolowała tego. Nie kontrolowała tego na pewno. Był brak osoby, 

która by się tym zajmowała konkretnie. Nie wiem czym to było spowodowane, ale faktycznie ot nie było 

kontrolowane, jeśli chodzi o praktyki. 

– Moim zdaniem chodzi o to, że firmy nie przystosowano do praktyk. A na każdego ucznia mają 

dofinansowanie, i maja tak dofinansowanie po prostu żeby zarobić na tych uczniach. Żeby jak najwięcej korzyści 

mieli dla siebie, według mnie szkoła sama powinna  dostać dofinansowanie do zakupu określonego samolotu 

żeby na nim się odbywały praktyki, a nie wysyłały nas po firmach, które nie są dostosowane. Żeby to jakoś było 

kontrolowane... Potem rzucają nas na głęboką wodę, że coś tam ma być zrobione, a tak na prawdę my nie 

umiemy jeszcze tego zrobić... 

– Dużo jest w szkole, z naszego punktu widzenia niepotrzebnych. Jest tak dużo napchanych rzeczy, ten 

program jest tak skondensowany....Poza tymi rzeczami, na których powinniśmy się skupić, tymi lotniczymi, 

budowie samolotów, my czym się rzeczy innych, które są nieprzydatne. Biologie... Zamiast tych godzin biologii 

moglibyśmy mieć przedmioty lotnicze. 
 

Jednakże, miała też miejsce wypowiedź wskazująca, że samodzielna organizacja 

praktyk zawodowych ma swoje zalety. Można wybrać miejsce najbardziej dogodne z punktu 

widzenia organizacji, ale też z uwagi na własne zainteresowania.  

 

– Jeżeli chodzi o technikum hotelarskie, a dokładniej praktyki, to waśnie jeżeli uczeń sobie sam zadbał o 

poziom tych praktyk, to można się było czegoś nauczyć. 

 

Zdaniem części badanych, problematyczna wydaje się taka idea technikum, które  

z jednej strony ma za zadnie nauczyć konkretnego zawodu, a z drugiej strony przygotować  

do matury na takich samych zasadach jak licea ogólnokształcące. Tym samym w opinii 

badanych większy nacisk kładzie się na przedmioty niezawodowe, niż zawodowe, co nie jest 

pożądanym rozwiązaniem. 

 

– Może też jest funkcja tego taka, że po prostu w technikum … nie przywiązywanie wagi do tego, bo 

jednak jest presja, żeby kształcić w przedmiotach ogólnych. Kwestia tego taka była, że człowiek i tak podchodził 

do matury, rzadko się zdarzało żeby ktoś u nas w klasie w ogóle nie podszedł do matury i zdawał tylko sam 

egzamin zawodowy. Większość osób mimo wszystko gdzieś tam do tej matury podchodziła, bo dużo osób szło na 

studia. Większość osób kończyła te strucia, komuś się tam nie udało skończyć tych studiów, to już miał zawód, bo 

jednak egzaminy zawodowe były obowiązkowe. Z tego nie można było gdzieś tam uciec, czy też zrezygnować. W 
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szkole były one obowiązkowe i kształcąc się przez 4 lata w tej szkole, robiąc te praktyki, mimo wszystko  ten 

egzamin trzeba było odbyć. Czy on się odbył na jakąś gorszą czy lepsza ocenę, ale egzamin był. 

– Powinno się po pierwsze nie postrzegać tak zawodówki, a po drugie robić coś, żeby ludzie sami 

zaczęli ją inaczej postrzegać. W sensie wypuszczać na prawdę fachowców który nie chcą się uczyć biologii, tylko 

chcą się użyć zawodu.... 

–  Tak mi się wydaje...Biologia, do tej pory mamy historię w szkole... No dla ogólnego wykształcenia to  

jest potrzebne, ale jak ktoś idzie do zawodówki to on deklaruje, że już nie potrzebuje tego ogólnego 

wykształcenia, tylko zawód. 

 

Na ocenę praktyk wpływa niewątpliwie perspektywa czasu. Wymiar praktyk, który  

w czasie nauki mógł się wydawać nadmierny, z punktu widzenia dalszej kariery zawodowej 

okazywał się wręcz niewystarczający.  

 

– A bardziej  jeśli chodzi o studia ukończone no to jeżeli chodzi o praktyki, to na początku wydawało mi 

się:   o jej, praktyki, trzeba iść, tak, do szkoły, 1,2,3 klasy, do przedszkola.  Tyle godzin, a po co to tak dużo. 

 A teraz na studiach magisterskich to uważam nawet, że było tego za mało. Bo faktycznie dopiero teraz  człowiek 

może się wczuć tak i zobaczyć jak to jest w tej pracy. I sobie pomyśleć ile jest przygotowań, ile się robi w domu 

poza szkołą wśród nauczycieli. I czy faktycznie by to chciał robić, czy w ogóle...  Mówię, to powinno być bardziej 

takie rzucenie na głęboką wodę na początek się przekonać czy to jest... Czy  warto się tak bardzo poświęcać 

temu, prawda... 

3.3 Ocena dotychczasowych kontaktów badanej młodzieży z 

doradcami zawodowymi 

W kontekście wprowadzanej reformy, ważnym zagadnieniem była także kwestia 

dotychczasowych doświadczeń uczestników badań związanych z doradztwem zawodowym. 

Uczestnicy badań, którzy mieli kontakt z doradcą zawodowym w większości uznali to za 

bardzo przydatne zdarzenie. Wyrazili oni przy tym przekonanie o zasadności powtarzania 

tego rodzaju spotkań na każdym etapie edukacji, a nie ograniczaniu się do organizowania 

jednorazowych spotkań tego typu. Zastrzeżenia budził także fakt powierzchowności tego 

kontaktu oraz nie zawsze odpowiednie merytoryczne przygotowanie doradców. Natomiast 

potrzeba takiego kontaktu przejawiła się np. poprzez samodzielne poszukiwanie doradcy.  

 

– A i owszem, myśmy mieli... Była to 6 klasa podstawówki, przed wyborem gimnazjum. To się tak na 

prawdę.... Wszyscy szli do jednej klasy i doradztwo zawodowe robiło nam po prostu testy, co można byłoby w 

późniejszym czasie robić. W 6 klasie... - 12-13-latkowie, bo to gimnazjum. - Tak, robiliśmy takie testy 

predyspozycje, to nie były jakieś tam skomplikowane te testy, wiadomo ze nie, ale to też się pamięta, do tej pory, 

że dlaczego nie są to robione  w gimnazjum, przy wyborze szkoły na przykład? Gdzie już w gimnazjum  się pisało 

te testy gimnazjalne, gdzie szło się do szkoły zawodowej, do liceum czy do technikum.... I faktycznie tutaj jest ta 

decyzja.  A w 6 klasie i tak jedna klasa szła do gimnazjum. 

– Ale w 6 klasie na lekcji wychowawczej były robione te testy, była pani psycholog, nie psycholog, tylko 

pedagog szkolny i ktoś z zewnątrz, bo  nie był to nikt z nauczycieli. - jakieś tam testy, potem gdzieś tam 

porozmawialiśmy, co byśmy chcieli robić w przyszłości. To gdzie się widzi, czy chce się iść do szkoły i to 

wszystko. W sumie godzinę to trwało, czy 45 minut lekcji wychowawczej.. - I nie wiadomo czemu to służy.... 

– Pamiętam takie spotkanie, to było w ostatniej klasie przed wyborem szkoły średniej, tylko to nie był 

doradca zawodowy, to był pedagog szkolny, mieliśmy też przeprowadzane takie testy, nie przypominam sobie, 

żeby to było jakoś konfrontowane z rodzicami na wywiadówce. Raczej żadnych efektów później nie było.... 

Jedyne co to później było jakieś spotkanie na sali gimnastycznej z przedstawicielami różnych szkół średnich, 

gdzie sami na podstawie podanych wyników mogliśmy sobie wybrać tą szkołę. I wyjazdy na dni otwarte szkół, 

nic więcej. I to nie był doradca, tylko spotkanie z pedagogiem. 
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– Ja nie pamiętam, lecz wydaje mi się, że jedno może dwa spotkania takie odbyły się w ciągu 4 lat. Ale u 

nas dużo poświęcano na testy psychologiczne, do czego się nadajemy. Czy wybraliśmy dobrą ścieżkę, czy nam to 

odpowiada, a w momencie kiedy skończymy to technikum jeśli nie ten zawód, to co byśmy chciały robić. Więc 

czas na to, żeby nas pokierować... - tak, zajęć 45 minut. - Miesięcznie. Raz na miesiąc, raz na trzy, rożnie-  Z 

panią od przedsiębiorczości Oceniam na szóstkę. Uważam, że każdy powinien mieć kilka razy w ciągu ścieżki 

kształcenia w szkole średniej takie testy.  

– Jeśli chodzi o mnie, to nie przypominam sobie, żeby szkoła załatwiła takiego doradcę zawodowego. 

Raczej czegoś takiego nie było, też nie pamiętam. Ja będąc  w klasie 4 miałam, już zdecydowałam że pójdę na 

studia, miałam wielki dylemat na jakie studia pójść. Zupełnie nie wiedziałam, nie chciałam pójść na hotelarstwo, 

bo to taka kontynuacja, nie chciałam na to iść no bo wiedziałam po znajomych jak ten kierunek wygląda, jest 

mało ambitny. Dlatego poszłam sama osobiści do pani psycholog, żeby odbyć taką luźna rozmowę na taki temat, 

czy oni by mi mogła doradzić... 

– U mnie w szkole były takie zajęcia i z przedsiębiorczości mieliśmy taką panią fajną, która pokazywała 

jak to będzie w praktyce wyglądało - W ramach zajęć. Mieliśmy przygotować CV, list motywacyjny do różnych 

przedsiębiorstw, w jakich chcielibyśmy pracować w chwili obecnej. Składaliśmy dokumenty swoje na praktyki. Z 

doradztwa zawodowego  może były eden zajęcia, gdzie była sosna z zewnątrz, która na pokazywała te testy. Ale 

ja oczywiście się nie odniosłam do tego. Bardzo mi się spodobało, że  były te zajęcia taje praktyczne.  

– W moim przypadku podobnie. Były osoby uczące które potrafiły przekonać do pewnych kierunków, 

natomiast szkoła nie miała żadnych dróg stałego kontaktu czy też współpracy z takimi doradcami. Jeśli było to 

jakieś sporadyczne  spotkanie do którego nikt nie przykładał uwagi. Raczej taki epizod śmieszny, bo komuś coś 

tam wyszło, na teki zasadzie było 

– Tak jak pani dziś powiedziała o tych testach, także uważam, że to też jest bardzo dobre. No bo każdy 

może poznać siebie, swoje zainteresowania, też może pasję, warto podążyć w tym kierunku. 

– Jeszcze dodam tutaj, w naszej grupie nie byliśmy przygotowani, poinformowani, że zajęcia z taką osobą 

będą. To byłaby cenna informacja, bo można się było do tych zajęć jakoś przygotować. Nikt nie wytłumaczył  na 

czym to ma polegać, tylko powiedzieli, że dzisiaj macie spotkanie z taką a taką panią, przeprowadzi takie badania i 

zobaczymy jak wam pójdzie. Jeżeli osoba rozsądnie może się zastanowić co robić dalej... 

– Złożyłam na taki kierunek który mi tam wyszedł, ale wtedy był straszny boom na to, na finanse i 

rachunkowość i strasznie było dużo chętnych  i po prostu się nie dostałam. Dlatego poszłam na drugi kierunek 

na który się dostałam. 

– Ja miałem w szkole panią doradcę zawodowego..- To jest pani pedagog, tylko ona ma te kwalifikacje 

doradcy. Miałem to spotkanie, trochę mi  rozjaśniła... To było jedno spotkanie. nie potrzebowałem więcej... Ale 

była ta pani dostępna i mogła wytłumaczyć, książki z danego zawodu... 

– Jakiś psycholog, nawet jeszcze sobie z tego nie zdawaliśmy sprawy że to jest doradca zawodowy, tak 

mi się wydaje... 

– Mieliśmy takie spotkanie....  3 klasa, koniec 2 klasy technikum... - jeździło się na dni otwarte jakichś 

szkół i tam osoby się wypowiadały.... tylko takie targi, ale w szkole... takie osoby na dniach otwartych są 

stronnicze, że mówią tylko do zawodów, kto są w konkretnej szkole, żeby jak najwięcej osób przyszło, się 

zdecydowało... 

– Ja tak kalkuluje i godzina to chyba jest za mało, bo powiedzmy klasa może liczyć 20 -25 osób i żeby w 

ciągu godziny tygodniowo, mógł mieć możliwość porozmawiać z każdym uczniem, zamienić kilka zdań nawet, 

zdecydowanie za mało. 

– Mi się przypomniało, że miałem coś takiego związanego, ale to było w urzędzie pracy. I to chodziło 

właśnie napisać CV i rozmowa kwalifikacyjna właśnie sam na sam z pracodawcą. Właśnie było parę osób, 10, 

12 ale połowa była aktywna, połowa nie i moim zdaniem doradcy zawodowi..., Nie, nie, nie skorzystałbym. 

 

Biorąc pod uwagę pewną sporadyczność kontaktów z doradcą zawodowym 

problematyczność tej sytuacji potęguje fakt, iż w przypadku części badanych osób nie utrwaliło 

się w pamięci przekazywanie przez doradców informacji zwrotnych. Takie podejście do 

omawianego zagadnienia całkowicie podważa ideę tego rodzaju wsparcia i pokazuje braki 

systemowego rozwiązania tej kwestii. 

 

– A jak to było z wynikami? Czy te wyniki były jakoś przedstawione na przykład rodzicom,   uczniom? 

–  nie mogę tego powiedzieć, tego nie pamiętam.... 

– Nie, ja tego nie pamiętam ... Nie wiem też, czy rodzicie dostali jakąś informację zwrotną.  
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Natomiast wśród osób, które nie miały kontaktu z doradcą zawodowym na swojej ścieżce 

edukacyjnej dało się zauważyć wyraźny niedosyt spowodowany tym faktem. 

 

– Ja niestety nie miałam kontaktu z doradca zawodowym i tak na prawdę żałuję, bo byłby osobą 

pomocną. Wybrałabym inny wtedy zawód, inną drogę edukacji i tak jak patrząc z perspektywy czasu, to uważam, 

że bardzo dobrze, że jest teraz takie doradztwo zawodowe. I faktycznie nawet przedstawienie tych dróg, jakie są 

zawody, jakie umiejętności, jakie predyspozycje są do pożegnanych zawodów i w jakiś sposób zbadanie tego, 

która osoba nadawałaby się do zawodu, miałaby predyspozycje, byłoby jednak bardzo pomocne. Bo ktoś może 

mieć jednak trudność w rozpoznaniu swoich jakby umiejętności, predyspozycji... I ktoś czasami wybiera jakiś 

kierunek prawda, potem  okazywało się, że to zupełnie się w tym nie odnajduje. Skończył szkołę, wybierał inna 

drogę, no bo w tym się zawodzie nie odnajdywał. 

– Ja na etapie szkoły  gimnazjalnej nie miałam niestety kontaktu z doradcą zawodowym, pierwszy raz  z 

doradcą spotkałam się w  ramach projektu UE. I pożałowałam, że wcześniej tego kontaktu  po prostu nie było, z 

tego względu że te testy na prawdę były pomocne, zbadały moje kompetencje, umiejętności... Dlatego też wydaje 

i się że takie spotkania już  powinny być w czasie tego kształcenia gimnazjalnego, kiedy ta osoba faktyczne 

decyduje o swojej ścieżce kariery zawodowej. 

– Tak, ale uważam że byłby przydatny, ale musiałoby to mieć jakiś systematyczny charakter, żeby 

człowiek się mógł przynajmniej w teorii sprawdzić. 

– Generalnie ja nie miałem z doradztwem zawodowym styczności, a na podstawach przedsiębiorczości 

mieliśmy różne  testy osobowościowe i testy zawodowe pod kątem ukierunkowania, czy to będzie zawód wolny, 

czy... Ale też nie mieliśmy  pod kątem zainteresowania i tego co byśmy chcieli rozwijać cale zżycie.  

– Taki kontakt byłby bardzo przydatny. Najlepiej na etapie gimnazjum, a także potem technikum 

3.4 Zainteresowanie zmianami w systemie edukacji wśród badanej 

młodzieży 

Z uwagi na aktualność poruszanego w badaniach zagadnienia jakim jest reforma 

systemu edukacji, istotne stało się ustalenie tego, czy badana młodzież interesuje się tymi 

zmianami. Młodzi uczestnicy badań w głównej mierze słyszeli o wprowadzanej reformie 

szkolnictwa, ale kojarzą ją wyłącznie z likwidacją gimnazjów. Natomiast ich wiedza na temat 

założeń dotyczących zmian w systemie szkolnictwa, w tym utworzeniu szkół branżowych jest 

raczej znikoma. Ogranicza się ona jedynie do zasłyszanej nazwy tego rodzaju szkół i ma to 

miejsce najczęściej w przypadku osób, które ukończyły szkoły zawodowe, i w związku z tym 

wykazały zainteresowanie podobnie brzmiącą nazwą. 

 

– Ja się nie interesuję...  

– Ja też. 

– Nie jest mi potrzeba.  

– Dotarły, były tam, ale my się nie interesujemy, nie mamy takiej potrzeby… jak nas to nie dotyczy to... 

– Ja na etapie przygotowań do tego badania, powiem szczerze że wcześniej nie wiedziałam  w ogóle, że 

taka zmiana nastąpiła.  

– Ja również pomyślałam, że w obecnej chwili kiedy skończyłam jakiś tam etap kształcenia, że ta 

sprawa mnie nie dotyczy to porostu obijało się gdzie� tam o uszy. Co tam docierało, ale nie do końca i jakoś się 

w to nie zgłębiałam. 

– Ja pierwszy raz to słyszę. 

– Ja również nie słyszałam nic  na temat kształcenia dualnego, jedyne informacje pochodzą  tylko na 

temat zniesienia tych gimnazjów, o kształceniu dualnym... 

– O likwidacji gimnazjów tak, ale o dualnym kształceniu już nie. W momencie dopiero kiedy do tego 

projektu przystąpiłam, to gdzieś tam się coś znowu obiło o uszy (system dualny, szkoły branżowe, to dopiero 

wtedy... Tak, gdzieś to umknęło, albo nie zostało powiedziane głośno, co się bezie działo, albo w momencie kiedy 

się już tę szkołę zakończyło, to już się nie interesuje tymi  rzeczami, dopiero tutaj. 
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– Ja gdzieś tam w mediach słyszałam jakąś tam szczątkową informację o kształceniu dualnym, może z 

tego względu  zwróciłam uwagę, że te szkoły branżowe które teraz zostały.... Wcześniej to były szkoły zawodowe. 

Skoro ja taką szkołę kończyłam, więc może dlatego zwróciłam uwagę na te wiadomość. O ile o gimnazjach to 

trąbili głośno, że likwidacja gimnazjum, a o tym kształceniu dualnym jakieś tam informacje gdzieś tam 

mimochodem  szczątkowe gdzieś.... 

– I tak jak koleżanki, bardziej te informacje o likwidacji gimnazjów były zauważalne.  Co zresztą 

uważam jest słuszne, akurat ta reforma, nie było sensu powtarzać wiedzy aż trzykrotnie, zwłaszcza ta typowo 

ogólnej, natomiast to kształcenie dualne, to tak jak tutaj pani wspomniała, wiedziała tylko tyle, że jest to  

odpowiednik szkoły zawodowej z uwzględnieniem praktyki w zakładach pracy. 

– Wcześniej, jeśli chodzi o tę ustawę, która zmieniała gimnazja na podstawówki, to w tym temacie 

trochę czytałem i interesowałem się, natomiast jak to już przeszło....- To tego to już... Tym się nie interesowałem. 

Wtedy było głośno na ten temat, były pozytywne jak i negatywne opinie, a potem temat ucichł. Mimo, że w się ci 

dużo przeglądam różnych witryn, to nie dotarła do mnie jakaś informacja o dualnym systemie. 

– Do mnie też nie dotarły informacje na temat dualnego systemu kształcenia. Ja jako tako na temat 

zmiany tego systemu kształcenia zdania nie mam. Ja kiedy kończyłam podstawówkę, to byłam jednym z 

pierwszych roczników po tej reformie, że wprowadzono gimnazja. 

– Jeśli chodzi o reformę, to dużo słyszałam, nie interesowałam się tym ale słyszałam, czy od znajomych, czy z 

portali internetowych, telewizja, radio... A słyszałam też od siostry, której dzieci się na ten system załapały, że nie jest 

tak źle, jedna zaliczyła technikum też, a druga dopiero skończyła karierę w szkole gimnazjalnej, do technikum poszła. 

– Ja interesowałam się jak najbardziej... Znaczy nie zagłębiałam się w szczegóły, ale mam u siebie w 

rodzinie dzieci, które tę reformę przeszły i byłam zainteresowana jak im idzie, jak się odnajdują w tej szkole, w 

nowej edukacji. - No są w porządku 
 

Zdaniem badanych założenia reformy powinny być bardziej nagłośnione  

i rozpropagowane. 

– Ta zmiana akurat, szkoda że nie jest tak  szeroko rozpowszechniona i ludzie o tym nie słyszą, ale 

powinno być o tym głośniej powiedziane. 

– Młodzi ludzie mogą, Nie wiadomo czy będą chcieli iść do tych szkól powiedzmy, no wybór w wieku 15 

lat nie jest łatwy. Ja nie wiedziałem nigdzie, żeby te szkoły były reklamowane. Społeczeństwo żeby je promowało. 

3.5 Ocena badanej młodzieży założeń aktualnej reformy szkolnictwa 

Ważną kwestią w niniejszych badaniach – szczególnie z uwagi na to, że bezpośrednio 

dotyczyły one młodzieży było także, zebranie informacji na temat oceny założeń 

wprowadzanej reformy szkolnictwa. Jednakże, wobec braku pogłębionej wiedzy na temat 

tych założeń wśród uczestników badań, pojawił się problem z możliwością odniesienia się do 

tej kwestii. Respondenci pokusili się jednak o ogólną ocenę idei obecnej reformy systemu 

szkolnictwa oraz o sformułowanie wobec niej pewnych oczekiwań. Pozytywne oceny reformy 

wynikały przeważnie z docenienia nacisku położonego na praktyczną naukę zawodu. 

Podkreślono przy tym konieczność rzetelnego podejścia do realizacji praktyk, tj. do ich strony 

merytorycznej oraz organizacyjnej (w tym kontroli realizacji związanych z nimi założeń).  

W tym kontekście wyrażono także, duże oczekiwania wobec programów nauczania oraz 

nauczycieli zawodów. 

 

– Ale moim zdanie jest to jeden z mocniejszych punktów tej reformy. Właśnie dualny system nauczania. 

– Ja uważam, że to jest bardzo dobra zmiana, tym bardziej że osoby które teraz są w szkołach 

technicznych, szkołach profilowanych, w szkołach zawodowych, wszyscy maja taka sama szansę  zaczerpnięcia 

wiedzy jak wygala praca już po szkole. Może wykonywane już zadania na praktykach nie są adekwatne do tego co 

będą robić w przyszłości, bo jednak nie można pozwolić takiemu dzieciakowi w jakimś stopniu wykonywać takiej 

pracy. Ale on będzie widział, będzie mógł się określić, czy ta droga którą on chce teraz wybrać jest odpowiednia 

dla niego. Nie będzie się tylko sugerował tym co jest w szkole. Tylko zobaczy jak to wygląda w życiu. 
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– A więc ta zmiana pod tym względem jest bardzo dobra.  Likwidacja gimnazjum też jest dobra, tak jak 

pani  wskazywała, nauka się powiela, bo w szkole podstawowej mówi się jedno, powtarza się znowu w 

gimnazjum, potem się powtarza znowu w szkole wyższej, dalszej, więc siłą rzeczy.... 

– Te praktyki też, ty bardziej  wcześniej wspominałam, że ci nauczyciele gdzieś tam nie idą z duchem czasu. 

Tak praktyki które się odbywają u pracodawców są na lepszych sprzętach. Więc te osoby, które teraz przystępują do 

tych praktyk, widzą co się będzie działo później, czy ta droga którą wybiorą jest odpowiednia dla nich.  

– Ukończenie takiej szkoły branżowej - osoba młody człowiek jest już takim pracownikiem 

wykształconym ale i posiadającym doświadczanie zawodowe.  Czyli jest taktowana jako osoba, która z miejsca 

może wejść w zawód, ani nie dopiero douczać się...  

– Ja bardzo pozytywnie, bo na przykład mój kolega studiuje i równolegle pracuje, uczelnia organizuje 

mu pracę. 

– Też uważam, że to jest dobra zmiana. 

– Może to o czym wszyscy mówiliśmy, żeby nie było tak dużo teorii, tylko żeby byli uczniowie uczeni 

praktycznie. 

– Może podobnie jak teraz, że szkoła wysyła na praktyki, tylko żeby to realnie było sprawdzane, żeby też 

pracodawcy nie bali się dopuszczać praktykantów do takich rzeczy, którymi potem będą musieli się zajmować. Lub 

na przykład, że jak są na takim etapie, że będą wybierać, to jeżeli dostaje staż, to potem dostaje papierek o realnym 

zatrudnieniu potem w tej firmie. Firma najpierw uczy takiego ucznia, ale żeby potem miała z tego korzyść.  

– Żeby te programy były przemyślane, jak mają przebiegać 

– Kadra wykwalifikowana i niezapychanie takich wolnych etatów przypadkowymi przedmiotami, żeby 

tylko coś było, tylko żeby to realnie się przydało. 

– Według mnie te szkoły zawodowe nie są tak doceniane, bo teraz  tego co wiem bardzo dużo jest 

potrzebnych fachowców po skończeniu szkoły, a teraz jest stawiane bardziej na licea, a nie zawodówki... A to 

powinna być ta szkoła zawodowa bardziej doceniana w kraju, bo potrzebujemy ludzi którzy  znają się na 

zawodzie po ukończeniu szkoły, niż ludzie którzy zdadzą maturę i nie mają nic... 

– Właśnie mając nadzieję, że ten doradca zawodowy już na początku naszej kariery będzie 

weryfikował.... Czy aby na pewno chcemy kontynuować tę ścieżkę. 

– Będzie to wyznaczona osoba, która będzie reprezentowała szkołę i przedstawi młodemu człowiekowi 

szansę na znalezienie zatrudnienia, znalezienie się na rynku pracy. 

 

Badani podkreślali także, obopólne korzyści wynikające z reformy dla pracodawców 

oraz praktykantów. Przy rzetelnym podejściu do tematu będzie to w opinii badanych 

przynosiło pozytywne skutki w odniesieniu do jakości praktyk, czyli oferty ze strony 

pracodawców i obowiązkowego wywiązywania się praktykantów ze swoich obowiązków. 

Tym samym przedsiębiorcy będą mogli przyuczać swoich przyszłych pracowników,  

co w sytuacji niedoboru rąk do pracy jest wartością nie do przecenienia. 

 

– I uczeń też miał zapewnioną pracę. Firma korzyść taką, że będzie miała wykształconego pracownika. 

– Jeżeli uczeń  by chciał skończyć edukację swoją i zacząć pracę w tym konkretnym zawodzie i w tej 

konkretnej firmie. Wtedy uczeń by się przyłożył... 

– No też nie wszyscy by musieli iść do jednej firmy, teraz też każdy uczeń w technikum wybiera sobie 

swoją firmę, prawda? Musi zadbać o to, że dostanie taki dokument, że będzie mógł później się zatrudnić tam. 

Wydaje się, że w tedy uczeń przyłożyłby się do nauki... 

– I firma też by się przyłożyła, nie żeby odbębnić, ale rzeczywiście tego ucznia czegoś nauczyć... 

– uczniowie też mogliby czasami wpaść na dobre pomysły rozwiązywania takich problematyk no i 

generalnie byłby to lepszy sposób niż rotowanie ludzi, żeby każdy przeszedł przez daną firmę, bo firma mogłaby 

podupadać finansowo 

 

W trakcie wywiadu zwrócono także, uwagę na bardzo dobre założenie symbiozy 

systemu szkolnictwa z otoczeniem gospodarczym. Jednak w opinii badanych takie 

rozwiązanie ma raczej prawo dobrze zafunkcjonować w większych ośrodkach miejskich. 
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Poza tym konieczne jest także, zapewnienie młodym ludziom miejsc w internatach,  

co aktualnie jest bardzo problematyczną kwestią, także pod względem organizacyjnym.  

 

– Szkoły muszą powstać - tam gdzie jest praca, gdzie są firmy... Przy zakładach. 

– Ale większość osób w naszej klasie to jest spoza Rzeszowa, z Rzeszowa jest niedużo, dojeżdżają z 

różnych miejscowości dookoła Rzeszowa. I jeśli taka szkoła by nie była w centrum, bo Rzeszów jest przecież w 

centrum województwa, to trzeba by było dojeżdżać, przesiadać się  tak dalej, to byłoby ciężkie. No chyba że 

byłby jakiś internat, nie byłoby problemów z dojazdami, to by to lepiej wyglądało. Ale nie każdy chce wyjeżdżać 

od rodziny... -  Tu jest połączenie z każdym miastem 

– Myślę, że to będzie mimo wszystko bardziej korzystne dla obszarów miejskich.  

– Pierwszy problem to w ogóle te, szkoły branżowe w małych miejscowościach. Oczywiście z wyjątkami, 

gdzie na przykład w jakieś pewnej miejscowości jakiś zakład pracy, który takich pracowników by wchłoną. 

Druga rzecz to kwestia organizacji tych praktyk, nauczycieli, którzy będą musieli się pojawić. Podstawowym 

celem jest dostosowanie systemu kształcenia do wymogów rynku pracy. 

– Na terenach wiejskich to już tak właśnie mi się wydaję to łatwiej jest, znaleźć pracę po znajomości, 

mniej więcej. Jeden drugiemu właśnie powie, że niby za granicą jest coś i kilku właśnie wyjedzie… na wsiach to 

raczej takie kontakty między sobą, a w miejcie to już jest więcej możliwości, łatwiej będzie... 

– W wieku 16 lat czy już teraz 15 zostawać może nie ze samodzielnym, ale... 

– Bez rodziny, samemu tak nie przyjemnie... 

– Ale do internatu ciężko się dostać, bo jest dużo chętnych.  Bo te internaty to nie są, że jeden internat 

do jednej szkoły, tylko z reguły do 2-3 szkół. 

– Internaty są o tyle fajne, że ludzie mają mniejsze pieniądze, a ci co mają jakieś tam zasoby rodzinne, 

to wybierają mieszkania. Wiadomo, to więcej kosztuje, ale jest większa wygoda. 

– Miałem taki przypadek, że pojechałem do szpitala i był problem bo poniżej 18 lat bez rodziców nie 

zrobią nic. I rodzicie musieli jechać bardzo dużo kilometrów, żeby w ogóle mną się zajęto. Tu też jest problem 

takiej opieki. A w internacie jest taka opieka, bo jest opiekun przydzielony... 

– Ale też, żeby nie było tak, że ludzie z tego akademika są bardzo ograniczeni... W internatach jest tak, 

że są  godziny w jakich można wychodzić. To powinno działać tak jak pokój. Jeden pokój dla dwóch osób... Że 

swoboda jest pełna... 

– Może nie pełna.. 

– Nie każdemu można zaufać.. 

– Powinno to wyglądać tak, że rodzic  podpisuje zgodę, że bierze odpowiedzialność za sowie dziecko i 

ono maks. do 22 może znajdować się poza internatem i nie musi obowiązkowo czekać w internacie i uczyć się w 

danych godzinach.... 

– To powinno być tak, że jak rodzice zaufają no to dlaczego inni nie mają zaufać.... 

 

Do korzystnych założeń reformy zaliczone zostało przez uczestników badań dążenie 

do dopasowania systemu szkolnictwa do wymogów rynku pracy i zmniejszenia tym samym 

poziomu bezrobocia. 

 

– Może też to jest zmniejszenie bezrobocia, bo jest dużo osób, które maja, jakieś tam powiedzmy 

kwalifikacje, które nie zgodne jest w z tym co tak na prawdę umieją, co by chcieli robić. Dla tego właśnie to 

bezrobocie strukturalne. 

–  Ja uważam podobnie, że przede wszystkim naszym główny celem było właśnie to, aby zastąpić tych 

bezrobotnych magistrów na rynku fachowcami, osobami z wykształceniem tylko po zawodówce. 

 

Podkreślono przy tym konieczność diagnozy popytu na rynku pracy na określone 

zawody, tak aby dopasować ofertę szkół branżowych do rzeczywistych potrzeb 

pracodawców. 

 

– Właśnie, ktoś kto będzie ustalał te kierunki w szkołach, mógłby to wcześniej badać, jakie będzie 

zapotrzebowanie za jakiś czas 
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3.6 Reforma a atrakcyjność szkolnictwa branżowego w opinii badanej 

młodzieży 

Respondentów poproszono także, o ocenę tego czy aktualna reforma systemu edukacji 

zwiększy atrakcyjność szkolnictwa zawodowego. Warunkiem atrakcyjności szkolnictwa 

branżowego będą w opinii badanych interesujące miejsca realizacji praktyk, firmy o dobrej 

sytuacji rynkowej i w branżach atrakcyjnych dla młodych osób, a także praktyki zgodne  

z profilem kształcenia. Nie bez znaczenia będzie także kwestia wynagrodzenia szkolonych 

młodych pracowników 

 

– Tak na prawdę patrząc przez to że szkoła, to jest zespół szkół przy ulicy Hetmańskiej, mają podpisana 

umowę z dużym przedsiębiorstwem, WSK z poprzedniej nazwy i tam wysyłają swoich uczniów na praktyki w tym 

momencie. To faktycznie przyciąga uczniów. Bo zdobycie wiedzy i doświadczenia  w takim przedsiębiorstwie, 

gdzie to idzie w ich tam profilach kształcenia, to jest no... 

– Może też dostawać próg przyjęcia w takiej  szkole bazowej do firm. Lepsza z większym prestiżem to 

wyższy próg jakiś tam.... Żeby to jakoś połączyć. 

– Miejmy nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie właśnie pod warunkiem takim, że ci uczniowie 

rzeczywiście zostaną dopuszczeni, zęby w trakcie nauki rzeczywiście uczyć się tego zawodu, a nie tylko 

obserwować jak to wygląda. 

–  Atrakcyjna firma równa się atrakcyjne pieniądze. 

– U nas chyba nie ma problemu, teraz  powstaje kolejna firma na Jasionce, w naszej branży nie 

będziemy mieli problemu... 

–  Więcej praktyk niż teorii... Mniej teorii, w sensie tej niepotrzebnej po prostu... Bo do zawodówki idą 

raczej osoby, które chcą zdobyć wykształcenie.... 

– Ja bym proponował coś w stylu żeby każda klasa miała patrona, jakaś większa firmę, jak są 

hydraulicy czy elektrycy, to jakaś firmę jaka im zapewni praktyki, cos w stylu ze jak po prostu, jak ich sobie 

wyszkoli, to będzie miała pracowników, coś takiego... 
 

W omawianym kontekście bardzo ważne będzie także rzetelne zorganizowanie 

praktyk oraz rzeczywista kontrola ich realizacji.  

 

– Myślę, że jeśli szkoły branżowe byłby troszeczkę lepiej rozwiązane niż zawodówki dzisiejsze, mogłyby 

naprawić wiele problemów. Miałaby większe szanse, bo miałaby jakaś praktykę zawodową i coś zrobić własnymi dłońmi. 

Kolega który prowadzi firmę meblową nie ma z tym problemu i skończył stolarską szkołę i świetnie sobie radzi. 

 – Samo 50% praktyki, na 5 lat to 2,5 roku samej praktyki. Jeszcze  zależy to od tego jak to będzie 

wyglądało. Może to tak wyglądać, że będzie się przychodziło na 7 i wychodziło o 8... 
 

Znaczna część badanych uznała także, że walorem reformy jest zmiana nazwy szkół 

zawodowych na branżowe. Może to „odmitologizować” stereotypowe postrzeganie tego typu 

szkół i tym samym przyczynić do większej atrakcyjności w oczach młodych ludzi – 

potencjalnych kandydatów.  

– I myślę również, że zmiana taka szkoły zawodowej na szkołę branżową, może faktycznie przyciągnie 

ucznia bardziej, ponieważ w dalszym ciągu, ktoś jak powie: chodzę do zawodówki, to się na niego tak krzywo 

patrzą. A jak powiesz, szkoła branżowa, to brzmi inaczej. Może nawet ze względu na to, to jest dobre rozwiązanie. 

– Tak mi się wydaje, takie odniosłam wrażenie jak chodziłam do technikum. Miałam osoby, które 

widziałam co się dzieje na korytarzu i wszyscy wiedzieli że to idzie zawodówka, bo zachowywali się dość... 

– Uważam, że minie dużo czasu, kilka lat, zanim to przeświadczeni  głowy nam zniknie, Ale myślę, że do 

tego czasu zmienią tę reformę... 

– A jeszcze jak to pociągnie za sobą takie praktyczne zmiany, ze to nie będzie tylko zmiana nazwy, to 

mylę, że wszystko wypali. 
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Plusem reformy w opinii respondentów jest także to, że stanowi ona odpowiedź na 

zapotrzebowanie rynku. Przybliża ona koniec przekonania, iż każdy musi mieć wyższe 

wykształcenie, po to aby jego profesja była szanowana i dawała szansę na godne wynagrodzenie.  

 

– Ja też mam nadzieję, że to będzie pozytywne, że to też, te szkoły branżowe mam nadzieję, że wypełnią 

taką lukę. Bo był taki trend, że wszyscy szli do szkoły średniej i matura i studia wyższe i wszyscy byli 

magistrami.   Natomiast widać, że brakuje na ryku takich praktycznych zawodów, murarzy.... 

– Ja myślę, że te obiecane złote góry, że każdy po studiach będzie zarabiał więcej, a teraz faktycznie 

brakuje fachowców. I to fachowców którzy faktycznie posiadają ten fach w ręku, jest dużo amatorów, którzy 

trudnią się profesją, jeśli chodzi na przykład o usługi budowlane, a brakuje im przygotowani zawodowego. W 

tym momencie bardzo wiele osób z naszej szkoły wykonuje tego typu prace ponieważ ich jest brak. 

– I to jest przyczyna tego, co tu koleżanka powiedziała, że niestety ale ta szkoła zawodowa miała 

zawsze  bardzo niski prestiż, bo jeśli ktoś miał wysokie wyniki nauczania, przede  wszystkim szedł do liceum, 

potem na studia i to były te złote góry, że faktycznie  będzie zarabiać krocie. Każdy na to liczył, każdy miał takie 

marzenia. A w tym momencie niestety rynek zadziałał w ten sposób, że ci fachowcy są w stanie zarobić więcej... 

– Ja myślę, że musi się zmienić ta opinia o zawodówkach, bo właśnie większość  osób tak myśli, że 

zawodówka... Ale tak dużo osób twierdzi, że po zawodówce nie ma pracy tak na prawdę, bo jednak pracodawca 

patrzy czy jest ta matura, jakie jest wykształcenie i tak dalej. Także jednak to musi się zmienić, żeby było 

patrzenie inne na to... 

– Natomiast wydaję mi się, że w ten sposób zwiększy się atrakcyjność tego, i tak widzę, że tych 

specjalistów brakuje, a jest mnóstwo osób, które mają braki w wykształceniu i robią taką fuszerkę.... 
 

Pozytywnym efektem uczęszczania do szkół branżowych ma być też perspektywa 

zatrudnienia i godne zarobki, m.in. w przedsiębiorstwach goszczących praktykantów.  

 

– Też jest duży problem w motywacji młodego człowieka, bo na dobrą sprawę to on musi zainwestować 

w cudzą firmę i poświecić nie tylko czas.... Największe przedsiębiorstwa tutaj w Rzeszowie, to są firmy które 

oferują wyłącznie staż. Przez pół roku  musi być utrzymywany, 1200 zł, liczymy dojazdy, wyżywienie, utrzymanie, 

jedzenie, opłaty, a zostaje połowę pensji najniższej krajowej. To jest paradoks. Żeby znalazł motywację.  

Koledzy, czy koleżanki po studiach... Kolega dopiero po roku zdecydował się na ten staż, bo nie miał motywacji, 

żeby przenieść się z inny miejscowości, żeby przenieść zatrudnienie. Z takim problemem się spotkałem za 

granicą, że trzeba zainwestować, żeby móc pracować. 

–  Możliwość praktyk u pracodawcy, można się pokazać kierownikowi. 

 

Bardo dobrym rozwiązaniem w opinii badanych przewidzianym w ramach reformy 

jest wsparcie ze strony doradców zawodowych.  

 

– Moim zdaniem osoba która poszłaby do tego pierwszego stopnia do szkoły zawodowej, na początku 

warto byłoby się skonsultować z doradcą  zawodowym, czy w ogóle ona podjęła dobrą decyzję, że tutaj jest. 

Może nie miała dobrego pomysłu na życie i chciała skończyć szkołę zawodową i to wszystko... 

 

Ponadto, jak zauważyli uczestnicy badań, reforma daje pewne możliwości wyboru  

i testowania przez młodzież własnych predyspozycji.  

 

–  Mylę, że to może być dobre rozwiązanie na przykład dla osób bezrobotnych, niezdecydowanych, 

znaczy nie wiedzą one czego tak na prawdę chcą i w tym czasie mogą tak na prawdę mogą sobie popróbować i 

nauki i zawodu. Jeżeli nie wypali jedno…  nie uczą się tego tylko w teorii ale również w praktyce, więc może... 

Na pytanie o zwiększenie atrakcyjności tego rodzaju wykształcenia w kontekście 

wprowadzenia reformy wyrażono także pewne wątpliwości. Wśród nielicznych głosów 

krytycznych wobec reformy pojawiła się wypowiedź, wskazująca na to, że reforma nic nie 

zmieni, a kto miał wybrać kształcenie zawodowe, to i tak by je wybrał.  

– Myślę, że nie... 

– Wątpię. 

– Jakby mieli pójść do tej zawodówki, to by poszli, tak samo jak mają pójść do branżowej, to pójdą... 
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3.7 Motywacje kontynuowania nauki wśród młodzieży uczącej się  

Uczestniczącym w badaniach absolwentom zadano pytanie, o to jakie były i są 

motywacje kontynuowania przez nich nauki. W tym kontekście w przypadku znaczna część 

badanych wskazywała na racjonalny wybór i chęć znalezienia pracy w wybranym zawodzie 

oraz własne zainteresowania. 

– Już na studiach tak było, że jej, będziesz  nauczycielką.... Gdzie ty pracę znajdziesz? W ciągu tych 5 

lat to się tak zmieniło, że przynajmniej w tych placówkach przedszkolnych, co jakiś czas pojawia się ogłoszenie, 

czy nawet wśród znajomych, słuchajcie, jest takie a takie wolne miejsce. I moje koleżanki niektóre już pracują i 

przeszły na zaoczne studia, więc praca jest dla tego nauczyciela. Tylko jest kwestia tego wynagrodzenia, że diak 

teraz jest to bardziej  nagłośnione, że to nauczycielskie pensum to nie jest tylko kilka godzin w szkole, to  jest 

drugie tyle w domu przygotowywanie i wiadomo że dla tych dzieci... 

– Ja poszłam do technikum hotelarskiego, bo założyłam że nie warto iść do liceum. Ukończenie 

technikum daje taką pewność zdobycia pracy w przyszłości,   też młody człowiek nie wiedział czy iść na studia, 

czy nie, czy to będzie koniec jego kariery. 

– W moim przypadku było tak, że wiązałem jakąś nadzieję, że po szkole technicznej będę mógł zdobyć 

szybciej  prace i działać na rynku. 

– Mieszkam w Rzeszowie od urodzenia, uczęszczam do technikum mechanicznego na profil technik-

mechanik lotniczy, mam 19 lat, moje zainteresowania wiążą się z wybranym kierunkiem kształcenia. 

– W tamtym roku kończył szkołę gość z  Radomia, miał blisko Warszawę, wybrał Rzeszów, powiedział ze 

jest lepszy poziom. I po naszej szkole od razu wzięła go szkoła w Szkocji 

– Może ja powiem. Mnie na przykład motywowało to, że po technikum będę cos mógł robić. Zawsze 

można pójść na studia, napisać maturę i iść na studia. A po liceum nie będzie tej pracy, dlatego technikum. 

– Żeby zapewnić sobie jak w miarę przyszłość, nie tylko iść do tej szkoły.  Mechanika jest  bardzo 

rozwojowym kierunkiem 

– U mnie to tylko było związane z zainteresowaniami. 

 

Bardzo ważnym aspektem na jaki zwracali uwagę badani jest w ich przypadku łącznie 

pracy z nauką. Oznacza to m.in. dążenie do praktycznego wykorzystania dotychczas nabytych 

umiejętności; To „żywy” kontakt z zawodem przy jednoczesnym podnoszeniu swoich 

kwalifikacji. 

– Znaczy tak, pracowałam w handlu, ale była to kwestia znajomości, nawet do teraz. Także to 

wykształcenie handlowe mi się do niczego nie przydało. Ale być może rekruterzy patrzą  pozytywnie, jak ubiegam 

się o jakieś stanowisko i widzą, że jest technik handlowiec. Mam technika i do tego mam wykształcenie wyższe. 

Wydaje mi się, że jest to na plus jeśli chodzi o papier.  

– Ja studiuje dalej ekonomię po technikum ekonomicznym, pracuję w zawodzie, jestem w trakcie 

studiów licencjackich, ale co do magistra mam wątpliwości czy iść na studia. Czy chodzić na studia i się uczyć o 

wszystkim bardziej ogólnikowo. 

– Ja na przykład skończyłam studia na  kierunku zarządzanie inżynieria produkcji i właśnie będąc na 

studiach wykorzystałam swoje doświadczenie z technikum, bo pracowałam w gastronomii. Natomiast teraz już 

skończyłam swoją karierę zawodowo związaną z gastronomią. I szukam pracy w zawodzie związanym stricte ze 

studiami. 

– Ja pracowałem w ramach jeszcze studiów, równolegle pracowałem, w zawodzie jako sprzedawca. Co 

pomogło mi znaleźć zatrudnienie po 5 latach w tym samym zakładzie pracy na nieco fajniejszym stanowisku 

pracy, w zasadzie przez doświadczenie i wyniki jakie wypracowałem sobie jako sprzedawca, mogłem sobie 

wybrać w rozmowie z dyrektorem czy menadżerem, to co chciałem. Bardzo dobre rekomendacje menadżera 

miałem i mogłem wybrać dział. Z tym że bardziej odpowiedzialny jest, ale też z możliwością wyższych zarobków. 

I generalnie  szkoły którą odbyłem, mimo że nie czułem się stricte w rachunkowości i tych księgowych 

przedmiotach, to jednak realizuje. Było bardzo dużo przedmiotów technicznych i mogłem zawsze sobie którychś 

wybrać, który mnie wesprze w rozwoju dalszej kariery, na przykład podstawy ubezpieczeń mi się przydały. Tak 

sobą teraz szukam ofert bardziej praktycznych jeśli chodzi i bankowość. 

– Ja zamierzam łączyć naukę z pracą, to będą  prawdopodobnie studia zaoczne, żeby się usamodzielnić. 

Nie podoba mi się studiach dziennych taka strata czasu.  Słyszałem ze ma się zajęcia 2-3 godziny, potem  godzinę 

przerwy znowu... Tego po prostu nie połączy za bardzo z racą, żeby się  samemu utrzymać. Chciałem na studiach 
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zdobyć doświadczanie teoretyczne i pójść do pracy związanej z zawodem i zdobyć doświadczenie praktyczne... 

Żeby to po prostu po 5 latać, zakładam że 5 lat, jak skończę studia to osiągnę dobre stanowisko i dobre zarobki, 

bo nie mam ochoty uciekać za granicę jak większość osób.... 

– To może ja... Po zdobyciu dyplomu technika ekonomisty stwierdziłam że będę się uczyła dalej na 

studiach zaocznych i też normalnie pracowałam. Więc mogłam uczyć się zawodu i stosować w praktyce. 

– Ale nie wszyscy maja taka możliwość... Możliwość podjęcia pracy i  podjęcia studiów zaocznych. Na przykład 

ja zdecydowałem się na pójście na studia na pilotaż, a takie studia są w Rzeszowie tylko i wyłącznie dzienne, więc ja na 

przykład nie mogę podjąć pracy bo nie będę miał czasu. Wtedy są tylko studia, ale znowu po studiach będę  miał bardzo 

dobrze opłaconą pracę. Ale nie będę już miał tych 5 lat wliczonych, jako czas pracy… 

 

Co szczególnie interesujące, badani odpowiadali, że są skłonni dokształcać się raczej 

na szkoleniach i kursach, czyli korzystać z szybkich form kształcenia, ale odpowiadających 

na bieżące zapotrzebowanie na rynku, niż wybierać tradycyjne studia. 

– Ja jestem teraz na takim etapie, że szukam pracy i widzę, że nie wiem czy drugi raz poszłabym 

na  studia, a jeżeli już, to tak jak tutaj koleżanka powiedziała, że zastanawia  się nad studiami magisterskimi, 

bardziej idzie w kierunku takich kursów, szkoleń i tak dalej. 

 

Niektórzy badani przyznawali, że wybór szkoły był efektem swoistego 

naśladownictwa rodzeństwa albo znajomych.  

 

– Natomiast takim bodźcem do wybrania technikum ekonomicznego była moja siostra, która ma firmę  

i w tym kierunku mnie pchnęła. Studia kontynuuje w tym kierunku i jestem zadowolony. Aczkolwiek jeśli bym  

miał zastanowić się jeszcze raz nad wyborem tej ścieżki edukacyjnej, zastanowiłbym się nad innym kierunkiem. 

– Zdecydowałam się na technikum, bo koleżanka mnie bardzo namawiała, mówiła ze będzie super, 

będziemy razem. Ale co z tego wynikło? Po pierwszym tygodniu chciałam się przepisać do liceum. Po prostu 

bardzo się tam źle czułam. Ale myślę  sobie tak: mam już wszystkie książki kupione, więc nie będę się przenosić.  

I to była moja najgorsza decyzję, jaka mogłam podjąć. Choć z perspektywy czasu uważam że nienajgorsza,  

bo jednak mam tego technika. 

 

Ważną rolę w omawianym kontekście odgrywają też rodzice. Wybór ścieżki 

kształcenia często był efektem namowy lub inspiracji ze strony rodziców. Może mieć to 

swoje dobre i złe strony. Rodzice mający większe doświadczenie mogą bowiem lepiej 

orientować się w wymogach współczesnego rynku pracy. Mogą też być świadectwem, 

„żywym dowodem” swoich racji. Z drugiej strony mogą wywierać presję na zdobycie przez 

dziecko zawodu, który jest ich wymarzoną profesją, a nie koniecznie ich potomków, którzy 

mogą nie mieć do tych zawodów odpowiednich predyspozycji ani chęci. Dlatego też ważną 

sprawą podkreślaną także przez badanych jest praca doradców zawodowych nie tylko  

z młodymi ludźmi, ale także z ich rodzicami.  

– Rodzice mówili, że być może dziecko jak będzie lepiej jak zrobisz technikum, bo to jest takie 

bezpieczeństwo ze masz już fach w ręku, jakieś praktyki, zawsze tam coś zostaje doświadczenia. 

– Ja wybrałam technikum bo impulsem była mama. Zawsze powtarzała: technikum albo zawodówka. Bo 

po liceum to nic nie ma. Co do kierunku czyli ekonomii. Oni też są po zawodówkach. Oni pracowali i pracują w 

zawodzie. Także myślę, że doświadczenia... A co do kierunku, nie byłam przekonana, koleżanka jakoś mnie 

namawiała na ekonomię i rachunkowość, co się wiąże z matematyką, którą byłam przerażona. Ale niekoniecznie. 

Zarządzania i marketingu i ta szkoła tylko mnie utwierdziła, że chcę to robić nadal, zaraz po szkole miałam staż 

w tym zawodzie co też  motywowało nie do studiów. I aktualnie pracuje w tym obszarze. 

– Mój wzrok w tym kierunku skierowali rodzicie, zastanawiając się po gimnazjum zacząłem patrzeć w 

tym kierunku, w sensie mechanika, lotnictwo i tak dalej. No i wyszło na to, że to jest bardzo korzystny kierunek, 

bo rozwój w naszym regionie dobra praca i też moje zainteresowanie w tym kierunku 
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Kolejny motywator wskazywany przez badanych to efekt wizyt w szkołach  

i prezentacji kierunków przez nauczycieli .  

– Tak jak nauczyciele na dniach otwartych obiecali to zawsze się bierze z tego co oni obiecują, jest niewielka 

część... Ale nie zawiodłem się.  

 

Wśród wypowiedzi dotyczących czynników decydujących o wyborze drogi 

kształcenia pojawiła się także wypowiedź wskazująca, iż był to przypadek. 

– To był czysty przypadek, aczkolwiek sugerowałem się tym, że będę miał bardziej profilowane 

wykształcenie i generalnie na tym się opierałem. Nie skupiałem się za bardzo na matematyce, fizyce, więc nie 

wybrałem profilu technicznego, aczkolwiek dokonałbym innego wyboru z perspektywy czasu i doświadczeń tutaj 

też na politechnice studiów. Jestem tu gdzie jestem a myślę, że to był dobry krok. 

 

Natomiast brak chęci kontynuowania nauki warunkowany był podjęciem pracy.  

– Ktoś, kto po szkole ma dobrą ofertę pracy, to nie chce tracić czasu, bo 5 lat to jest bardzo dużo i lepiej 

zarabiać pieniacze i pracodawca docenia, że ktoś chce się uczyć. A jak osoby pójdą na studia i bardziej się 

skupią na tej nauce w teorii.... 

3.8 Przyczyny braku aktywności edukacyjnej i zawodowej wśród 

badanej młodzieży 

Młode osoby należące do kategorii NEET zapytano o to, jakie w ich przypadku są 

przyczyny nie podnoszenia swoich kwalifikacji oraz braku aktywności zawodowej? Wśród 

czynników wskazywanych w tym kontekście było macierzyństwo, które sprawiło 

tymczasowe zakwalifikowanie się do kategorii młodzieży NEET. 

 

– Ja w tej chwili nie pracuje ze względu na to, że wychowuję małe dziecko, czekam kiedy to dziecko 

pójdzie do przedszkola, wtedy zmierzam wrócić na rynek pracy. To jest taki główny powód. 

 

Powodem przynależności do kategorii określanej jako młodzież NEET może też być 

problem natury formalno-prawnej, przez co można stwierdzić, że nie jest to czynnik 

całkowicie zależny od tych osób. 

 

– Ja mam tu męża doświadczenie. - U mnie w domu jest taka sytuacja, że mamy niepełnosprawne 

dziecko... takie prywatne rzeczy, ale no jest taka sytuacja, że jakby który mąż jest opiekunek prawnym, bo ja jako 

studentka jeszcze nie mogę tam podjąć pracy, no i on tam nie jest zarejestrowany i też przez to  że ma tę umowę, 

nie umowę, tylko opiekę nad dzieckiem, no  to też nie może podjąć stałej pracy. Ale w naszym wypadku to jest tak 

na plus. Ale dzięki temu  mąż może być z dzieckiem, ja mogę studiować, a tak na prawdę żadne z nas nie może 

podjąć jeszcze pracy, także czekamy na dziecko i albo mąż pójdzie wtedy do pracy i zacznie właśnie zawodowo 

pracować albo ja po prostu pójdę. To jest taki moment, że mąż faktycznie bardziej wychowuje dziecko i rodzinie 

się poświęca, niż pracuje, chociaż chciałby pracować, ale też jest ustalone, że muszę te skończyć studia... 

 

Przyczyn omawianego problemu można też doszukiwać się w negatywnych 

konsekwencjach wsparcia socjalnego ze strony państwa. 

– Mylę, że dużym problemem jest teraz program 500+, który wypycha ludzi z rynku pracy. Pieniądze, 

które z automatu otrzymuję. Tak na prawdę wystarczy, że żona nie pracuje, no to potem ma dwójkę, trójkę dzieci 

dostaje już 1500 plus tam jeszcze jakieś dodatki z MOP-sów, i inne rzeczy i to tak na prawdę de motywuję, 

rozleniwia też. 
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Źródłem omawianego problemu może też być wybór własny młodych osób, związany 

m.in. z poszukiwaniem własnej drogi życiowej. 

– W tej chwili już się nie uczę, nie kontynuuję, porzuciłem tok nauki wyjeżdżając na dwa lata za granicę. 

Wiedziałem że jest bardzo duży problem ze zdobyciem zatrudnienia mimo studiowania dwóch kierunków no  

i porzuciłem ten tryb szukając bardziej praktyki, zatrudnienia, innych rozwiązań, również zlecenia, niekoniecznie 

tylko etat. Często etat to jest  stabilność i taka wygodna ścieżka, ale z drugiej strony nie daje możliwości 

dostarczenia finansów.... 

3.9 Relacje z rodzicami w kontekście aktywności edukacyjnej  

i zawodowej badanej młodzieży  

Badana młodzież została poproszona o opisanie swoich relacji z rodzicami  

w kontekście swojej aktywności edukacyjnej lub zawodowej albo też w przypadku braku 

takiej działalności. W przypadku przynależenia do kategorii NEET niezamierzonego  

i niezawinionego, ale wynikającego z przyczyn losowych lub zdrowotnych jak wskazali 

uczestnicy badań można liczyć na wsparcie rodziny. Jednak mimo to nie jest prosto zerwać  

z pewnymi stereotypami, według których pobyt w domu oznacza bezproduktywność i brak 

aktywnego spędzania czasu. 

– Może tak... wspiera, ale nieraz  jest takie odniesienie, że jak on nie pracuje to jakby on nic nie 

robi,   tak jakby do mężczyzny. Jak nie pracujesz, to pewnie się obijasz. Ale jednak tych dni w tygodniu jest 

więcej jak mnie nie ma i tych zajęć, nawet jak jestem dzień, dwa wolna to już... rodzina akceptuje, tylko my 

czasem się martwimy, gdzieś takie pieniądze są wiadomo jakie są, więc tam jak na coś nie starcza, no to znaleźć 

tą pracę. I ja mówię, no tak ciężko żeby zrozumiał od zewnątrz, że jeżeli jest praca w domu i wiadomo są 

obowiązki domowe i opieka nad dzieckiem, to nie starczy tego czasu i też nie ma możliwości. Już nie mówiąc, że 

są takie umowy prawne, że no nie można... To jest jak mówię, czasem jest takie wrażenie, że po prostu jednak, że 

jeżeli jak się jest w domu, przynajmniej u mężczyzny widzę, że jeżeli jest w domu, to po prostu...coś nie tak 

– To jednak … to bardziej jak u kobiety, że jak kobieta siedzi w domu i opiekuje się dziećmi, to nie jest 

praca, tak, według.... Co z tego że sprzątasz i gotujesz, opiekujesz się, że wszystko... Ty masz wolne, tak samo jak 

mężczyzna jest i tak jesteś w domu. I takie wrażenie właśnie czasami odbieram, że myślą, że jak na pracuje, to 

nic nie robi. 

 

Także w przypadku przejściowego okresu przynależenia do kategorii młodzieży 

NEET – szczególnie związanego z opieką nad dzieckiem – nie ma problemu z akceptacją 

takiego stanu rzeczy wśród bliskich osób. 

– Znaczy w moim przypadku nikt tego nie potępia,   każdy sobie zdaje sprawę, że to jest taki okres 

przejściowy i miejmy nadzieję, że się po prostu szybko skończy. 

 

Młodzi ludzie należący do kategorii NEET z własnego wyboru również nie skarżyli 

się na brak wsparcia ze strony bliskich.  

– Nie mam z tym problemu.  

– Rodzice mnie wspierają i chcą, żebym wybrał najlepiej.  
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3.10 Skala i przyczyny zjawiska młodzieży NEET w otoczeniu badanej 

młodzieży 

Kolejnym zadaniem jakie postawiono przed uczestnikami badań było oszacowanie 

skali zjawiska młodzieży NEET oraz określenie przyczyn braku aktywności młodzieży 

związanej z edukacją i karierą zawodową. Z obserwacji uczestników badań wynika, że skala 

zjawiska młodzieży NEET jest zauważalna, co nie oznacza, że duża. Może o tym świadczyć 

fakt wskazywania pojedynczych przypadków albo całkowity brak takich znajomych. Problem 

ten w opinii badanych dotyczy głównie mężczyzn, którzy zdaniem respondentów są mniej 

elastyczni w kontekście dostosowywania się do wymogów rynku pracy i zmieniającej się 

sytuacji zawodowej. 

– Daje się zauważyć takie osoby... - Ze wszystkich  takich znajomych, to więcej jest mężczyzn. Jakaś tam 

kobieta w jakiś tam sposób pójdzie sobie dorobi jako ta kelnerka, czy coś... 

– Mężczyzna raczej trzyma  się planu.  

– Skoro nie pójdę do tej pracy,   tego zawodu, to nie będę pracował w ogóle 

– Kobieta pomyśli, będę szukać pracy w zawodzie, ale gdzieś tam w międzyczasie z czegoś trzeba żyć... 

A mężczyzna: dobra, to ja sobie piwo otworzę, siadem przed telewizorem i ta praca musi sama do mnie przyjść. 

Bo skoro ja już skończyłem studia, no to ludzie powinni się o mnie bić, prawda... 

– Ja to widzę po swoim tacie, który gdzieś tam ma swój tam zawód, skończoną szkołę i była taka zmiana 

gdzieś tam u niego w pracy, złożył wypowiedzenie, to nie szukał gdzieś tam pracy żeby znaleźć, tylko on 

konkretnie szukał pracy w swoim zawodzie. Faktycznie był tam parę tygodni bez pracy, tylko mama utrzymywała 

całą rodzinne, ale tato uprał się, że nie, koniec kropka, ja muszę być w tym zawodzie w którym się uczyłem. Więc 

faktycznie tato poszedł w ten zawód... - Może tak, ale gdzieś tam później i tak nie odpowiadały mu tam te 

pieniądze  w którym miał wykształcony zawód, więc i tak  się przebranżowił i tak czy siak, żeby wykonywać nowy 

zawód, bo tego jego zawodu akurat trzeba mieć licencje państwowe, więc siłą rzeczy musiał je zdawać... 

– Mam kolegę... Znaczy urwał się z nim kontakt, ale rozmawiam o nim czasem ze swoją przyjaciółka, 

która go raz tam na jakiś czas widzi, to mówi że się nie rozwija. My kończymy już studia drugiego stopnia, a on 

dalej nic.... Jak nic? No nic, nie pracuje, nic. Nie wiem, czy tam z rodzicami mieszka, czy tam z mamą i.... I tyle i 

nic. Po prostu żyje z rodzicami na ich utrzymaniu.  

– Bezpośrednio nie mam kontaktu z takimi osobami, ale wiem ze są... 

– Takie spotkałam się z pojęciem NEET... Ale nie spotkałam się z takimi osoba, nie mam wśród 

znajomych takich osób, które nie pracują, nie uczą się, każdy coś robi. 

– Ja nie spotkałam się z takim określeniem, natomiast też nie mam kontaktu z takimi ludźmi, ale znam 

takie osoby.  

– Pojęcia takiego nie słyszałem, ale znam takich, którzy skończyli gimnazjum i dalej koniec 

– Tak, ale przykład który znam, no to kilka lat już no... Skończył gimnazjum, był rok w szkole, porzucił 

ją, skończył 18 lat, zaczął chwilę pracować i teraz myśli nad powrotem do jakiejś szkoły. 

– Tak to jest, ja też zna, taką osobę, że jednak jest chęć tego kształcenia… Mam przyjaciela, który nie 

miał jeszcze 18 lat, ale rzucił szkołę, nie wiem, uznał że jest mu to niepotrzebne ... 

– Ale mówiąc o tych NEET, to są raczej takie ewenementy nie... 

– Jak się chodzi do szkoły to się zawsze znajda takie osoby... 

– Wyjątki jakieś, dwie trzy osoby na klasę. 

 

Do istotnych przyczyn zjawiska młodzieży NEET uczestnicy badań zaliczyli takie 

kwestie jak: reprodukcja statusów, złe wzorce wychowawcze, złe style wychowawcze  

(a w tym tzw. wychowanie bezstresowe), patologia, trudna sytuacja rodzinna, pochodzenie  

ze wsi, negatywne oddziaływanie grup rówieśniczych, a także brak inspiracji i motywacji  

w szkole oraz cechy osobowościowe niektórych młodych osób. 
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– Może ktoś taki...Z takich gniazdowników, bo też się o nich tak mówi, którzy długo żyją z rodzicami, 

może się im to podoba, że żyją na garnuszku, nie mają żadnych aspiracji, żadnego kapitału, więc się dozą w 

domu i no właśnie są na garnuszku rodziców, nie szukają  ani drugiej połowy, nie mają jakichś zarobków, 

pojęcia, wykształcenia lepszego, żadnych ambicji... 

– Ale również to są osoby niezdecydowane, które nie wiedzą czego chcą. Czasami są takie momenty że 

są tą młodzieżą NEET. 

– I jakby to powiedzieć, na tyle na ile znam te osoby, to wiem, że miały jakiś kontakt z używkami, czy z 

alkoholem i tego nadużywały. I przez to też zablokowały się jakby. Na tej płaszczyźnie jest też duży problem. 
– Ja ogólnie wychowywałam się na wsi, pochodzę ze wsi i wydaje mi się, że  to w większości w takich 

środowiskach są takie osoby. 

– To nie są moi znajomi, ja po prostu znam takie osoby z okolicznych miejscowości. Wydaje mi się, że 

po prostu w większości są to ubogie rodziny, bardzo ubogie, mogą to być też środowiska patologiczne.  Jeżeli z 

domu wychodzi przykład taki, że mama z tatę piją i ciągną socjał od państwa, to dlaczego  taki człowiek ma iść 

do pracy jak pieniądze dostaje od państwa. To się zupełnie nie opłaca.  

– Może to wynikać też z problemów z używkami, problemów rodzinnych, braku ojca, braku przykładu dobrego. 

– Wychowanie bezstresowe.  

– Rodzice mają największy wpływ na dzieci, przez to później jest bardzo duża różnica, jak ma się dom, 

gdzie dziecko ma zapewnione wszystko, a gdzie jest rodzina biedna. Taki chłopak czy dziewczyna nie maja 

odpowiedniego środowiska. 

– Wychowanie: rób co chcesz, nie musisz się uczyć, samowolka... Ktoś musi tym pokierować. Przez taką 

samowolkę... Taki margines społeczny. 

– Sprawa rodziców, nie wymagają tego aby się uczyć albo pracować... 

– Środowisko w którym dziecko się obraca i rodzi, pierwsza  rzecz to rodzina, a druga to środowisko. 

– Może być też ciężka sytuacja rodzinna. 

–  Czasem też dom rozbity, matka gdzieś wyjechała... 

– Szkła nie spełnia  wymagań... Znam takich po prostu. 

– Albo na odwrót, ja nie spełniłem oczekiwań szkoły, nie dałem rady. Myślę, że mnie stać, wiele ludzi 

kończy liceum albo technikum idą na studia, nie podoba im się i zmieniają kierunek.  To jest tak w wielu 

przypadkach, że próbuje się jakiegoś kierunku. 

– Jak ktoś jest powiedzmy z jakiejś wsi, ciężko z dojazdem czy coś, nie ma pieniędzy rodzina, no to siłą 

rzeczy, nie wiem... Choćby stanął na głowie, to będzie mu ciężko kontynuować naukę. 

– No tak, tylko że to wszystko wiąże się z kosztami. Wiadomo, każdy mówi, że nauka jest bezpłatna, ale 

jak przyjdzie co do czego, to wydaje się na tą szkołę...  

– Podręczniki.. Książki techniczne, tak jak mówię o własnym zawodzie... Książki techniczne potrafią 

kosztować wiele więcej niż takie książki.... Mniejszy nakład. 

– Złe podejście do zżycia. Patrzą na życie tak krótkofalowo. Oni widza to co jest teraz, nie obchodzi ich 

co będzie później. 

– Bieda niektórych rodzin, na przykład brak pracy, środowisko.... 

– To finanse nie przeszkadzają w tym aż tak bardzo... Wiadomo, jest ciężej, ale nie jest to taką barierą 

– Zakończenie pewnego etapu w swoim życiu i wejście w dorosłość. Podejście szefa, wypłaty, jakiegoś 

poczucia obowiązku, więc jest to duży problem dla osób szczególnie nieśmiałych, bo znałam tez takie, które bały 

się po ukończeniu nawet studiów, iść do szkoły i uczyć.  

– Brak odpowiedniej motywacji, potrzeby i do pracy i sytuacja finansowa, żyją u rodziców, bądź� nie 

mają potrzeby iść do pracy i dlatego, może po prostu trwają w tym, szukają wymówek, żeby ni iść do pracy. 
 

Badani zostali także zapytani o to, czy wprowadzenie szkolnictwa branżowego 

przyczyni się do zniwelowania problemu młodzieży NEET? Ich zdaniem w tej kwestii dużo 

zależy od nauczycieli i pedagogów oraz ich zaangażowania w zapobieganie oraz 

rozwiązywanie tego problemu. W tym kontekście musi jednak pojawić się też chęć 

współpracy ze strony młodych osób. Pojawiły się też opinie wskazujące na to, że próby 

przeciwdziałania zjawisku młodzieży NEET powinny rozpoczynać się już na poziomie szkół 

podstawowych. Dużą rolę badani wyznaczają tu specjalistom z zakresu doradztwa 

zawodowego. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że w omawianej materii przyszłość będzie 

zgodna z oczekiwaniami twórców reformy.  
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– Zależy od wychowania u większości... 

– Też od szkoły, od podejścia nauczycieli dużo zależy... 

– Jak jest ktoś z niższych sfer i weźmie go nauczyciel pod swoje skrzydła i będzie walczył o niego. 

Nauczyciel powinien mieć cos w sobie, że powinien walczyć o każdego ucznia, który sobie nie radzi i mu pomóc.  

– Tylko on musi wyrażać chęć, że on chce. Bo oni czasami sami z siebie nie chcą. Czy może chcą, ale im 

nie wychodzi. 

– Ja myślę, że problem leży jeszcze głębiej, że to trzeba zaczynać od podstawówki, żeby skupić się na 

dzieciach którym gorzej idzie. A nie skupić się nastych co im dobrze idzie, wysyłać ich na konkursy... No to też 

trzeba robić, ale na tych których nie idzie, nie trzeba ich  odrzucać i mówić, idź sobie rób co chcesz.  

– Mi się wydaje, że tak, ale wcześniej, w gimnazjum albo nawet podstawówka 

– Nawet jakieś warsztaty ze specjalistą. Żeby zachęcić, pokazać, że to jest atrakcyjne, żeby iskierka 

wokół dziecka się pojawiała, że na przykład chciałbym być mechanikiem samochodowym, że to byłoby super... 

Ale to by się starał.... Jak nie ma celu, no to... 

–  Nie. zmieni się tylko nazwa szkoły.  

3.11 Wymogi współczesnego rynku pracy w opinii badanej młodzieży  

Na koniec młodzi respondenci mieli wskazać charakterystyczne cechy współczesnego 

rynku pracy. W tym kontekście wskazywano na duże, czasem wprost nierealne, oczekiwania 

pracodawców odnośnie wykształcenia, ale głównie praktyki i doświadczenia.  

– Patrząc na przykład na  te wszystkie prześmiewcze obrazki w Internecie, gdzie szukają pracownika, 

który ma 20 lat i 15 lat doświadczenia  i nie wiadomo ile szkół ukończonych, i sugerując się takim obrazkiem, to 

jak może tak być... 

– Faktycznie gdzieś tam jak ja miała taki etap szukania pracy, to  dlaczego tylko to, a dlaczego tylko 

tamto? A nie myślała pani, żeby coś więcej... I to takie pytania były, sugerowania, że nie nadajesz się 

jednak,   bo nie masz tej szkoły ukończonej, czy tam zawodu, więc może teraz kiedy będą te praktyki i szkoły 

branżowe, ten pracodawca zobacz ze  akurat ten uczeń się nadaje, to mu da te pracę. Bo właśnie podobno 

wszystko jest... 

– Teraz się słyszy, że ważne są kwalifikacje. Potrzebują praktyki, a te szkoły branżowe to jednak tą 

praktykę mają dać. 

– Pracodawca patrzy bardziej nie na to, czy ja na studiach miałam zaliczony poziom B2 angielskiego, i 

ja ten angielski tak umiem, tylko rzeczywiście odbywa rozmowę z taką osobą i on widzi, czy taka osoba  umie 

rozmawiać po angielsku, czy nie. Patrzy na szkolenia, niekoniecznie patrzy na papier uczelni wyższej. Wiadomo 

że z tego co się orientuje, człowiek po zawodówce nie dostanie wyższego stanowiska w firmie, bo tam  jest 

wymagany magister powiedzmy. Ale jeżeli ktoś jest kreatywny i właśnie pokończył więcej szkoleń kursów, to sam 

może otworzyć sobie jakąś działalność, niekoniecznie musi szukać pracy w firmie. 

– Wykształcenie wyższa daje nam to, że otwiera nam ścieżki na wyższy pułap, natomiast  teraz pisząc 

CV, to według nowych standardów najpierw dajemy doświadczenie a potem dajemy wykształcenie. Liczy się dla 

pracodawcy to co mamy w garści. Ale też istnieje taki paradoks, że kończymy studia, szukamy rac i nagle 

wymagają od nas studiów 5-letnich i 5-letniego doświadczenia, albo większego. Tutaj dla mnie.... Ale wydaje mi 

się, że szkoły zawodowe mogą zaradzić. 

– Doświadczenie i studia jeżeli chodzi o wysokie stanowiska, ale głównie chyba doświadczenie... 

– A jeżeli kieruje się na wyższe stanowiska, to doświadczenie i wyższe wykształcenie.... 

 

Podkreślano też, że na obecnym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na 

fachowców, a najlepiej w branżach technicznych. W tym względzie wyrażano oczekiwania 

wobec reformy, która ma wypełnić luki na rynku zawodów. Zwracano także uwagę na to,  

że aktualnie ważne są faktyczne umiejętności, a nie jedynie ich formalne potwierdzenie.  

– Ja bym sobie życzyła, żeby te szkoły branżowe faktycznie się sprawdziły w odniesieniu do braku 

fachowców na rynku pracy. 

– Ja też mam nadzieję, że szkoły branżowe pomogą młodym ludziom. Młodzi ludzie raczej nie mają 

szans na rynku pracy. I właśnie przez to że będą mieć te praktyki w zakładach pracy, pokażą się od tej 

pozytywnej strony, to pracodawcy, przynajmniej częściowo zatrudnią uczniów i to będzie korzystne... 
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– Ja również mam nadzieję, że te szkoły branżowe wykorzystają ten potencjał w 100%, że na rynek 

pracy wejdą wykwalifikowani fachowcy, jak również pracownicy i pracodawcy będą mieli  okazję wzajemnego 

poznania się i od strony pracodawcy będzie możliwość zatrudnienia. 

– Nawiązując do czasów naszych rodziców też były imigracje nawet nie zewnątrz narodowe, a u nas w 

Polsce też się przemieszczali, nasze babcie, ciocie. Także to jest akurat chyba taka niezmienna sytuacja do tego 

czasu. Ja bym się jeszcze tutaj odniosła do wypowiedzi koleżanek, które mówiły o tym doświadczeniu. Mylę, że 

wcześniej faktycznie pracodawca patrzył na to nasze doświadczenie, liczyły się papierki itd., ale od pewnego 

czasu zmieniło się to. Pracodawca patrzy jak jest w praktyce. Takie sytuacje miały miejsce, maja miejsce za 

granicą i mi się zdaję, że to powoli, powoli dociera do Polski. Teraz Faktycznie ten papierek jest, bo jest, ale on 

nie ma jakiś szczególnie dużego znaczenia. Tak jak Pan tutaj powiedział, może faktycznie te zawody, które musza 

być potwierdzone, są jakieś wymogi, ale tak... 

 

Pilną koniecznością jest zdaniem badanych kwestia dostosowania szkolnictwa do 

zmieniającej się rzeczywistości, nawet pomimo braku możliwości dokładnego określenia 

przyszłych oczekiwań rynku.  

– Zmiany są na pewno potrzebne i czas pokaże jak to wpłynie, ktoś jakieś prognozy ułożył, przebadał, 

zrobił jakieś badanie... I czas pokaże.... Środowisko, jest  duży postęp, wszystko się zmienia, nie można określić 

co będzie za 10 lat. 

– Na pewno to nie może być tak, że ta szkoła zostanie stworzona i tak będzie przez te lata. Wiadomo, ten 

rynek się zmienia i szkoła też musi się zmieniać. I co do  rynku pracy, ta szkoła musi wprowadzać pewne zmiany. 

 

Ważne jest także inwestowanie w swoją wiedzę, co jednakże może dużo kosztować.  

– Są  różne szkolenia  na przykład, na mechanika lotniczego samemu sobie zrobić. My mamy 4 lata, 

egzaminy, a można to zrobić w 1,5 roku tak na prawdę... Ale pieniądze, 60 tysięcy trzeba wyłożyć. Większość 

rzeczy rozbija się o pieniądze... Jak masz pieniądze, chęci i możliwości, to masz praktycznie wszystko. 

 

Pracownicy zdaniem badanych muszą być także mobilni, czemu mogą jednak 

przeszkadzać zobowiązania natury osobistej. Młodzi badani wyraźnie akcentują tu problem 

godzenia życia zawodowego z rodzinnym.  

– Wyjazd za pracą … tak, bo wtedy na pewno pracodawca zapewni wyższe wynagrodzenie.  

– Jest kwestia też wieku i życia... Bo jeśli się będzie miało rodzinne dzieci i tak dalej, to jest trudne 

zdecydować.... 

– Tak jak w naszym wieku, to raczej bez problemu byśmy się przenieśli. 

– Nic nas tu nie trzyma za bardzo. Bo jak się ma rodzinę, większość zżycia się przeżyło w tym miejscu, to 

raczej nie chce się stąd wyjeżdżać. 

 

Mobilność ta nie tylko wiąże się ze zmianą miejsca świadczenia pracy, ale oznacza 

także gotowość do przekwalifikowywania się.  

– Tutaj nasi rodzice, dziadkowie może bardziej, kiedy zrobili jakiś zawód pewnie całe życie w tym 

zawodzie pracowali. Tutaj widzicie obecny rynek pracy. 

– Trzeba umieć się przebranżawiać. Mi się wydaję, że tak jest. Ja na przykład idąc do pracy po roku, 

dwóch praca mi się nudzi, jeżeli nie jest ciekawa, nie jest wymagająca, ciągle to samo, nie chce mi się robić 

zmieniam coś. Mylę, że jest sporo takich ludzi, którzy też tak mają. 
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Przedstawienie się moderatora i tematu spotkania 

Nazywam się […] Jestem współpracownikiem firmy BD Center i realizuję badania 

typu FGI (tj. zogniskowany wywiad grupowy), które dotyczą kształcenia dualnego. Celem 

naszej rozmowy jest poznanie Państwa opinii na ten temat. Zależy nam na Państwa szczerych 

odpowiedziach, gdyż tylko takie pozwolą na rzetelne opracowanie wyników badań. 

Reguły działania grupy 

Zarejestrowany materiał dotyczący dzisiejszej rozmowy nie będzie upubliczniony. 

Posłuży jedynie do zebrania i opracowania Państwa opinii na temat kształcenia dualnego. 

Poglądy te będą przedstawione w raporcie końcowym w taki sposób, że przyporządkowanie 

ich do poszczególnych osób nie będzie możliwe. Ma to na celu zapewnienie Państwu 

możliwości swobodnego i szczerego wypowiadania własnych poglądów.  

Zależy nam na Państwa aktywnym uczestnictwie w dyskusji, przy jednoczesnym 

umożliwieniu swobodnego wyrażenia opinii wszystkich obecnych tu osób.  

Bardzo proszę o zabieranie głosu pojedynczo, ponieważ będzie to korzystne z punktu 

widzenia płynności przebiegu rozmowy, ale jest to ważne także ze względu na późniejsze etapy 

badań jakimi są transkrypcja i merytoryczne opracowanie uzyskanego materiału badawczego.  

W czasie rozmowy nie obowiązuje jednomyślność, każdy uczestnik może pozostać 

przy własnych poglądach, przy swoim zdaniu. Każda wypowiedź jest ważna i cenna. 

W przypadku, gdyby chcieli się Państwo podzielić z nami jakąś opinią, której nie 

udało się Państwu wypowiedzieć albo też dotyczy ona kwestii zbyt drażliwych Państwa 

zdaniem do poruszania w obecności uczestników spotkania, proszę ją zanotować i przekazać 

mi na końcu spotkania lub pozostawić na stole. 

Przedstawienie uczestników 

Proszę, aby Państwo się przedstawili podając swoje imię.  

Proszę też powiedzieć kilka słów o sobie i o swoim doświadczeniu zawodowym. 

Problematyka badawcza  

Moderator: Zgodnie z założeniami MEN nowa struktura szkolnictwa zawodowego ma 

opierać się na II stopniowej szkole branżowej. Po ukończeniu I stopnia i po zdaniu egzaminu 

z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do jednej. Uczeń będzie przygotowany już 

do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w szkole II stopnia. Na tym poziomie 

kształcenie zawodowe może odbywać się w zawodach, które są kontynuacją kształcenia  

w I stopniu. Przy czym przewiduje się tu ograniczenie liczby kwalifikacji do dwóch.  

Po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia i po zdaniu egzaminu z drugiej kwalifikacji 

absolwent uzyska wykształcenie średnie zawodowe i dyplom technika. Co najmniej 50% zajęć  

w branżowej szkole będzie przeznaczone na kształcenie zawodowe.
4
 

                                                 

4
 Źródło: opracowanie na podstawie Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html (dostęp: 

13.07.2016) por. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, dane z dnia 29 czerwca 2016, 

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf (dostęp: 13.07.2016) 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html
http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/attachments/2601_men_prezentacja.pdf
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Pyt. 1 Jak ogólnie oceniacie Państwo poziom kształcenia w szkołach, które Państwo 

ukończyli? Jakie są według Państwa zalety, a jakie wady tych szkół? Co ewentualnie można 

byłoby poprawić w ich funkcjonowaniu? 
 

Pyt. 2 Czy na etapie swojej edukacji mieliście Państwo możliwość zdobycia praktyki 

zawodowej? Jeśli tak, to jak ją Państwo oceniacie pod względem wymiaru, organizacji, 

przygotowania nauczycieli i nauczanych treści? Jeśli nie, to czy odczuwacie brak takich zajęć? 
 

Pyt. 3 Czy w trakcie swojej edukacji mieliście Państwo kontakt z doradcą 

zawodowym? Jeśli tak, to na jakim etapie edukacji? Jak przejawiała się ta styczność i jak ją 

Państwo oceniacie? Jeśli nie, to czy uważacie Państwo, że takie spotkanie lub spotkania 

byłyby przydatne? 
 

Pyt. 4 Czy w najbliższym czasie (np. roku) przewidujecie Państwo kontynuację nauki, 

uczestnictwo w szkoleniach lub podjęcie pracy? Jeśli tak, to co Państwa do tego skłania? Jeśli nie, 

to dlaczego? Czy macie Państwo jakieś plany odnośnie tego, co będziecie robić np. za 5 lat? 
 

Pyt. 5 Czy interesujecie się Państwo zmianami zachodzącymi obecnie w systemie 

edukacji? Czy i w jaki sposób dotarły do Państwa informacje o wprowadzonym aktualnie 

dualnym systemie kształcenia? Jeśli tak, to jakie są to informacje?  
 

Pyt. 6 Jak oceniacie Państwo założenia reformy umożliwiającej kształcenie się 

zawodowe na dwóch poziomach, tj. w szkołach branżowych I i II stopnia? Jakie powinny być 

Państwa zdaniem relacje pomiędzy szkołami i pracodawcami, tj. jak powinna przebiegać  

ta współpraca, aby taki system edukacji był efektywny? 
 

Pyt. 7 Czy Państwa zdaniem dzięki aktualnej reformie szkolnictwo zawodowe 

(branżowe) stanie się bardziej popularne wśród młodzieży? Jakie warunki musiałyby spełnić 

szkoły branżowe, aby być atrakcyjne dla młodych osób (programy nauczania, organizacja i 

miejsce praktyk)? Czy Państwo przewidujecie możliwość kształcenia się w jakimś zawodzie? 

 

Pyt. 8 Jeśli aktualnie kontynuujecie Państwo edukację, to jakie były motywy podjęcia 

nauki? Jeśli obecnie Państwo nie uczycie się, nie szkolicie i nie pracujecie to jakie były 

powody takiej sytuacji? Jakie musiałyby wystąpić okoliczności, abyście Państwo rozpoczęli 

naukę lub zaczęli pracować? Czy oczekujecie Państwo jakiegoś wsparcia, dzięki Państwo 

któremu kontynuowalibyście naukę lub podęli pracę? Jeśli tak, to jakiego?  
 

Pyt. 9 Jakie są Państwa relacje z najbliższą rodziną? Czy rodzice akceptują Państwa 

wybory? Czy rodzina udziela Państwu jakiegoś wsparcia w kontekście planowania Państwa 

przyszłości, w tym związanej z edukacją lub poszukiwania zatrudnienia? Czy status 

ekonomiczny w Państwa rodzinie jest na tyle dobry, że nie ma takiej konieczności, abyście 

Państwo musieli podejmować pracę? 
 

Pyt. 10 Czy wśród Państwa znajomych są takie osoby, które aktualnie nie uczą się, nie 

szkolą i nie pracują? Jeśli są, to jak dużo jest takich osób? Jakie są przyczyny sytuacji w jakiej 

się one obecnie znajdują?  
 

Pyt. 11 Jakie są Państwa zdaniem wymogi współczesnego rynku pracy? Czy jest to 

rynek, który sprzyja podejmowaniu pracy przez młode osoby? Czy Państwa zdaniem 

szkolnictwo branżowe będzie mogło sprostać tym wymaganiom? 


