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Pojęcie i ogólna charakterystyka działalności zawodoznawczej

Działalność zaw odoznaw cza stanowi pojęcie niejednoznacznie określone w literaturze 
przedm iotu. Stosunkow o często używane przez autorów  różnych opracow ań nie docze
kało się jednak  precyzyjnego zdefiniow ania. W zw iązku z tym, w zakresie mojej pracy 
doktorskiej, dokonałam  próby utw orzenia tej nowej kategorii pojęciowej. Niniejsze 
opracow anie, ze w zględu na swój charakter, zawiera jedynie podstaw ow e aspekty, cha
rakteryzujące ten rodzaj działalności.

Podstawę do teoretycznych rozw ażań nad pojęciem  działalności zaw odoznaw czej 
stanowi zaw odoznaw stw o ujm owane w znaczeniu wąskim, rozum iane jako obszar wie
dzy obejm ujący podstaw ow e w iadom ości o zaw odach i przygotow aniu do ich wykony
wania. Ta w iedza wykorzystywana jest do działań, których charak ter pozw ala określić 
je m ianem  działalności zaw odoznaw czej. Działalność tę z kolei określić m ożna jako 
długotrwały, pedagogicznie ukierunkow any proces, którego uczestnikam i są zarów no 
rodzice, nauczyciele, rówieśnicy, doradcy zaw odu, jak i zain teresow ani w yborem  przy
szłego zaw odu m łodzi ludzie. Głównym celem tak  pojm ow anej działalności zaw odo
znawczej jest w yposażanie jednostki już od najm łodszych lat w  w iedzę, k tó ra  pow inna 
w znacznym  stopniu  pom óc w świadom ym  i dojrzałym  w yborze przyszłego zaw odu, 
a także drogi do  jego zdobycia.

Biorąc pod  uw agę powyższe stw ierdzenia, przyjąć m ożna, że działalność zawodo- 
znawczą stanowiły będą wszelkie działania w chodzące w skład szeroko pojętego wycho
wania i kształcenia przedzaw odow ego, bowiem rozum iane jest ono jako rodzaj od
działywania pedagogicznego w okresie przedszkolnym  i szkolnym, poprzedzającym i 
systematyczne kształcenie prozaw odow e i zawodowe, w którym  chodzi nade wszystko 
o zbliżanie dzieci i m łodzieży do pracy, kształtowania wiedzy o pracy oraz pozytywnego
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do niej stosunku, jak  rów nież o zbliżanie do świata technik i1. W  zw iązku z tym, głów
ne przejawy działalności zawodoznawczej, w  tym aspekcie, stanowią podstaw ow e i ogól
ne zadania, a zarazem  główne problem y edukacji przedzaw odowej. N ależą do nich: wy
chowanie p rzez pracę, kształcenie ogólnotechniczne, a także p reorien tacja , orientacja 
szkolna i zaw odow a oraz poradnictw o zawodowe. D ziałania te realizow ane są w ta
kich środow iskach, jak: dom  rodzinny, przedszkole, szkoła ogólnokształcąca (szkoła 
podstaw ow a, gim nazjum  i liceum) oraz organizacje m łodzieżow e.

W  zw iązku z reform ą system u oświatowego w  Polsce, nowego znaczenia nabrało 
pojęcie kształcenia prozaw odow ego, określanego jako celowo zorganizow any proces 
edukacyjny, zakładający przygotow anie ogólnozaw odow e w pow iązaniu  z wybranym 
układem  zaw odów  i specjalności, stanowiący etap w stępny w dążeniu  do kwalifikacji 
i kom petencji zawodowych2. D latego też uznać m ożna, że w  pew nym  stopniu działania 
realizow ane pop rzez  kształcenie prozaw odow e, k tóre  stanow i pośredn ią  sytuację edu
kacyjną pom iędzy kształceniem  przedzaw odow ym  a kształceniem  zawodowym , okre
ślić m ożna m ianem  działalności zawodoznawczej.

K ształcenie prozaw odow e jest realizow ane głównie w nowym typie szkoły średniej 
— liceum  profilow anym  — w prow adzonym  ustaw ą z dnia 21 listopada 2001 r.3 Szko
ła ta  ma za zadanie sprostać nowym wym aganiom  zw iązanym  z tem pem  przeobrażeń  
w  gospodarce oraz zm iennym  rynkiem  pracy. Z jaw iska te w ym agają od absolw entów  
szkół: gotowości do częstej zm iany zawodów, podstaw  wiedzy um ożliw iającej sam o
dzielne dokształcanie się i doskonalenie, ogólnozaw odow ej wiedzy, k tó ra  w  krótkich 
cyklach kształcenia um ożliw i uzyskanie kwalifikacji zawodowych odpow iadających na 
aktualne zapotrzebow anie rynku pracy. Liceum  profilow ane nie jest szkołą, k tó ra  bę
dzie kształciła m łodzież w konkretnym  zawodzie, a główny cel edukacji w  tej szkole 
stanowi: zapew nienie absolw entow i dobrego przygotow ania ogólnokształcącego, któ
re umożliwi m u zdawanie egzam inu dojrzałości, a co za tym idzie wstęp na wyższą uczel
nię, jak  i rów nież tw orzenie w arunków  do kształcenia ogólnozaw odow ego oraz przy
gotow anie do podejm ow ania działań przedsiębiorczych4.

Istotne jest to , że działalności zaw odoznaw czej nie m ożna ograniczać jedynie do 
okresu kształcenia przedzaw odowego i prozawodowego. Jest to proces działaniowy, któ
ry przejaw ia się w różnych okresach rozw oju zaw odow ego człowieka. Jednakże naj
w iększe znaczenie m a on w łaśnie w okresie kształcenia i w ychow ania przedzaw odo-

' Z.  W i a t r o w s k i ,  Podstawy pedagogiki pracy, wyd. IV, Bydgoszcz 2005 , s. 12 6 -1 2 7 .
2 Z. W i a t r o w s k i ,  Podstawy pedagogiki..., op. cit., s. 185.
3 Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustaw y—K arta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty 

oraz ustawy —Przepisy w prow adzające reform ę ustroju szkolnego (Dz.U. z 2001 r., n r 144, poz. 1615).
4 Szersze rozważania na tem at działalności zawodoznawczej zostały przedstawione w pracy doktorskiej 

I. Mandrzejewskiej-Smól pt. „Działalność zawodoznawcza a świadomość wyboru kierunku dalszego kształ
cenia w śród uczniów  szkól gimnazjalnych — na przykładzie województwa kujaw sko-pom orskiego”, napi
sanej pod kierunkiem  naukowym prof. dr. hab. Zygm unta W iatrowskiego.
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wego, bow iem  podstaw ow a rola celowo organizow anej działalności zaw odoznaw czej

Przypada gim nazjum .
G im nazjum  w Polsce stanow i nową instytucję ośw iatow ą, pow stałą w 1999 r. w wy

niku reform y oświaty. Jest to  szkoła trzyletnia na podbudow ie szkoły podstawowej, 
w prow adzona na mocy Ustawy o zm ianie ustawy o systemie ośw iaty z dnia 25 lipca 
1998 r. -  (Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 759) i jest jednym  ze szczebli edukacji, który 
obejmuje procesem  nauczania i wychowania m łodzież w w ieku od 13 do 16 lat, inny

mi słowy m łodzież w  okresie dorastania.

Charakterystyczne problemy okresu dorastania człowieka

O kres dorastan ia  to  jeden  z najważniejszych etapów  rozw oju człowieka. Pojęcie to 
nierozerw alnie łączy się z określeniem  młodości, w iekiem  m łodzieńczym , czy rozw o
jem w m łodości. O kreślenie „dorastan ie”, a właściwie „wiek do rastan ia  najczęściej 
stosowane jest w psychologii. W naukach medycznych natom iast używa się te rminu 
»dojrzew anie” , k tóre charakteryzuje okres biologicznych zm ian organizm u, przy czym 
wyodrębnia się jego fazę w stępną zw aną „pokw itaniem ” (określane „fazą puberta lną  ) 

o raz następującą po  niej adolescencję (młodość).
Z  punktu w idzenia psychologii wiek dorastania charakteryzuje się tym, że nie m ożna 

ujm ować go jako jednolitego okresu rozwoju, dzieli się bow iem  na dwa podokresy 
(fa zy), k tóre  m ożna teoretycznie wyróżnić, ze w zględu na dom inujące w nim  czynniki. 
Pomimo iż w zasadzie te wpływy w zajem nie się nakładają, to  w pierw szej fazie dom i
nują czynniki o charak terze  biologicznym, w drugiej natom iast czynniki kulturow e. 
Tak więc okres dorastan ia  obejm uje zarów no dojrzew anie biologiczne, jak i związany 

z nim  rozwój psychiczny i społeczny5.
W literaturze p rzedm io tu  istnieje dość duża różnorodność in terpretacy jna dotyczą

ca określenia przedziału  wiekowego obejm ującego okres dorastan ia . Jednakże najczę
ściej wskazywany jest w iek od około 1 1 -1 2  lat do 1 8 -1 9  lat. Ta granica wiekowa 
wydaje się być najbardziej adekw atna dla po trzeb  niniejszego opracow ania. Z  kolei 
wiekiem  oddzielającym  w spom niane wcześniej dwie fazy okresu dorastan ia  jest 16 rok 
życia (przy indywidualnych odchyleniach), wskazywany przez wielu badaczy, m.in. przez 
1- O buchow ską, M. Przetacznikow ą, czy też E.H. Eriksona. W edług opinii tego bada
cza, około 16 roku życia występuje tak zwany kryzys m łodzieńczy, charakteryzujący 
się nasileniem  psychicznych trudności dorastania, a sposób pokonyw ania tego kryzysu

5 Por. R. Ł a p i ń s k a ,  M.  Ż e b r o w s k a ,  Wiek dorastania, [w:] Psychologia rozwojowa dzieci i m ło
dzieży, pod red. M. Ż e b r o w s k i e j ,  W arszawa 1975.
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oraz rozw iązyw ania problem ów  własnej tożsam ości p rzez m łodego człowieka deter
minuje w znacznym  stopniu  jego dalszy rozwój psychiczny6.

Analizując okres dorastania, należy rów nież pam iętać, że m łodzież nie stanow i jed
norodnej grupy, k tó rą  w yróżniają specyficzne cechy m łodzieżow e. Jest to  grupa spo
łeczna o dużym indywidualnym zróżnicow aniu. Tak więc dorastan ie  m oże m ieć różny 
przebieg, a w iększość rozpow szechnionych poglądów  na ten tem at pow stała na pod
stawie badań  młodzieży uczącej się. D orastanie tej grupy młodzieży stanowi okres szcze
gólnie burzliwych przeżyć i zachow ań i to bez względu na pew ne odm ienne właściwo
ści każdego kolejnego pokolenia.

Niezależnie jednak od indywidualnych różnic pierw sza faza dorastania (bardziej bio
logiczna) charakteryzuje się ogólnym niezrów now ażeniem , wyrażającym się nadm ierną 
aktywnością, a p rzede wszystkim drażliwością, niespokojnością ruchow ą, agresją i wy
bucham i złości. D orastający przestają  przyjm ow ać bezkrytycznie inform acje o świecie 
zew nętrznym , poddając je ocenie i selekcji. W zrost krytycyzmu nie jest wynikiem  nie
chęci, czy złej woli, lecz następstw em  rozwoju możliwości umysłu, zwiększonej reaktyw
ności uczuć oraz poszerzonej perspektyw y działania pod wpływem czynników zarów 
no endogennych, jak  i środowiskowych (przede wszystkim m ożliwości intelektualnego 
kształcenia się). Problemy psychiczne osób w tym okresie skupiają wokół poszukiw ania 
własnej tożsam ości, k tóre  odbywa się chaotycznie, m etodą p rób  i błędów, nie zawsze 
w sposób uświadom iony. Ponadto intensywność i sposoby tych poszukiw ań są różne.

Na tym etapie rozw oju potrzeba  bycia sobą, posiadania własnej odrębności miesza 
się z uległością, konform izm em , a po trzeba  posiadania au tory tetu  — z jego odrzuce
niem, po trzeba posiadania w zorów  identyfikacyjnych — ze stopniow ym  zm niejszaniem  
się ich wpływu. Dlatego też w  pierwszej fazie dorastania pow stają różne trudności i pro
blemy, z którym i borykają się nie tylko młodzi ludzie, ale rów nież i ich rodziny.

D ruga faza okresu  dorastan ia , k tóra  zdaniem  wielu badaczy rozpoczyna się zazwy
czaj po 16 roku życia, to poszukiw anie wyjścia z sytuacji problem ow ych, uporządkow a
nia działań, stawianie sobie celów oraz dostosowywanie do nich swojego postępow ania. 
Na tym etapie rozw oju procesy biologiczne organizm u są już w zasadzie ustabilizow a
ne, za to dom inującą rolę odgrywają procesy intelektualne. C oraz bardziej św iadom e 
staje się poszukiw anie własnej tożsam ości, pojawiają się pytania dotyczące sensu wła
snego istnienia i sensu istnienia życia ludzkiego w ogóle. U jawnia się rów nież lęk przed  
przyszłością, p rzed  staw aniem  się człowiekiem dorosłym , co w iąże się z ponoszeniem  
odpow iedzialności, n ieodw racalnością wielu decyzji, ograniczeniem  swobody. W  dru 
giej fazie dorastan ia  m łodzi ludzie znajdują na ogół sens w łasnego istnienia, którego

6 E.H. Erikson jako pierwszy zwrócił uwagę na zjawisko m łodzieńczego kryzysu związanego z poszu
kiwaniem własnej tożsam ości w książce: Childhood and society, N orton, New York 1950.
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realizacja, nieodłącznie pow iązana ze stanam i zw ątpienia i rozczarow ania oraz poszu

kiwaniem nowych dróg, przypada na kolejne etapy rozw oju7.
Cechę charakterystyczną stanow i fakt, że w okresie dorastan ia  m łodzieży zain tere

sowanie społeczne, jak i badaczy wzbudzają przede wszystkim te zjawiska, które są przy
czyną trudności i wym agają rozw iązania. W  zw iązku z tym, najw iększa uwagę zwraca 
się na objawy kryzysu, pom im o iż nie występują one u każdej dorastającej jednostki, 
a stanowią jedynie cechę jednego z możliwych w zorów  dorastania.

W nowym podejściu do poznania rozwoju człowieka odchodzi się od m odelu bo- 
dziec-reakcja (zakładającego reaktyw ność) i zastępuje się go m odelem  interakcji, obra
zującym wzajem ne oddziaływanie jednostki i otoczenia. Jednak tendencjom  całościowe
go ujęcia lepiej odpow iada m odel — człowiek w świecie i środow isku, przy czym należy 
dodać, że jest to człowiek funkcjonujący w tym otoczeniu. Z  tym ujęciem  łączy się uzna
wanie za podstaw ę rozw oju dośw iadczenia, wynikającego z działania.

W tym kontekście, rozwój jednostki m ożna określić jako kształtow anie się o rgani- 
zacji jej funkcjonow ania, utożsam ianej ze struk tu rą  jej funkcjonow ania. O rganizację 
tę m ożna ująć w  ram ach relacji jednostki z otoczeniem , to jest przede wszystkim z ludź
mi. W raz z naw iązaniem  relacji kształtuje się organizacja funkcjonow ania, k tóra  obej
muje między innymi przekonania dotyczące własnej osoby i otoczenia, ustosunkow anie 
się do siebie i innych osób, oceny możliwości itp .8 Należy dodać, że niezwykle istotne 
jest określenie znaczenia oraz charak teru  kontaktów  z ludźm i dla tak  ujm ow anego 

rozwoju człowieka.
Z analizy literatury  p rzedm iotu  wynika, że w okresie dzieciństw a i m łodości (stano

wiącej szczególny obiekt zainteresow ania dla niniejszego artykułu), postępow anie osób 
dorosłych z o toczenia m a specjalne znaczenie dla rozwoju jednostki. Szczególnie w aż
ne jest tu utrzym anie więzi uczuciowej i w zajem nego zaufania. Nie ulega wątpliwości, 
że utrzym anie w ięzi i kontaktów  z bliskimi dorosłymi wpływa znacząco na praw idło
wy przebieg rozwoju w młodości. W  w ieku młodzieńczym bowiem , jak to  już w spom nia
no wcześniej, występują bardzo  złożone problemy. Pojawiają się trudności w opanow y
waniu emocji, nasila się dążenie do samodzielności, w rasta również poziom  krytycyzmu. 
Łatwo wówczas o konflikty, czy naw et głębsze kryzysy, k tóre dotykają zwłaszcza jed
nostki z różnym i słabościam i i deform acjam i rozwojowymi nabytymi w dzieciństwie. 
Często dochodzi wówczas do zerw ania więzi z rodzicam i, a jednostka staje się bardziej 
podatna na negatyw ne wpływy osób (lub grup) w środow isku. U trzym ywanie prawi
dłowych relacji z rodzicam i i nauczycielami sprzyja grom adzeniu dośw iadczeń korzyst
nych dla rozw oju osobow ości, czy też osiągania dojrzałości. W  przypadkach trudności

7 Por. I. O b u c h o w s k a ,  Okres dorastania, W arszawa 1983, s. 5 -1 5 .
8 M .P o r ę b s k a ,  Kryzys wychowania i perspektywa jego przezwyciężenia, refleksje psychologa zajmu

jącego się wychowaniem, [w:] Rozwój człowieka i jego zagrożenia w  świetle współczesnej psychologii, pod 
red. Z . Ł o s i a  i A. O l e s z k o w i e  z, W rocław -Lublin 1997, s. 17.
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czy nawet kryzysów dorośli dają oparcie i odpow iednią pom oc, k tó ra  pozw ala na sa
m odzielne ich opanow anie.

Nie bez znaczenia jest rów nież uczestniczenie w  grupie rówieśniczej. Z  jednej stro
ny m oże ono wpłynąć na w zbogacenie rozwoju jednostki, z drugiej jednak  m oże sprzy
jać pogłębianiu się jego deform acji. Zależy to  nie tylko od grupy, ale rów nież od wła
ściwości i po trzeb  jednostki, k tóra  się w nią włącza. U młodzieży, zw łaszcza w w ieku 
szkolnym, występuje po trzeba bycia i działania w grupie. G rupy zorganizow ane, realizu
jące przyjęte społecznie wartości i zasady postępow ania, um ożliwiają każdem u z uczest
ników zdobywanie pozytywnych doświadczeń dla rozwoju. Z kolei uczestniczenie w gru
pie nieformalnej, skupiającej osoby zdem oralizowane, realizujące działania przestępcze, 
ma destrukcyjny wpływ na rozwój jednostki. Należy dodać, że do takich g rup  najczę
ściej trafiają osoby, k tóre  nie m ają oparcia w rodzinie9.

W  przypadku prawidłowego przebiegu rozwoju, w  młodości człowiek staje się zdolny 
do św iadom ego kierow ania własnym rozwojem . C hodzi tu  głównie o p racę nad sobą, 
doskonalenie życia w ew nętrznego, rozszerzanie skali przyjm owanych wartości. W zrasta 
w tym okresie au tonom ia działania, św iadom e kierow anie w łasnym  postępow aniem , 
a co za tym idzie — własnym rozwojem .

Problem wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej 
wśród młodzieży

W ybór dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w śród m łodzieży stanow i ważny pro
blem  w literaturze pedagogicznej oraz szczególny p rzedm io t zain teresow ania  pedago
giki pracy. Nie ulega wątpliwości, że jedną z najważniejszych decyzji w  życiu każdego 
człowieka jest wybór zaw odu. Stopień trafności dokonanego w yboru oraz drogi do nie
go wiodącej decyduje o tym, czy wykonywana w przyszłości p raca  będzie efektywna, 
czy będzie rozw ijała siły tw órcze człowieka, pozw oli na realizację p lanów  życiowych, 
czy będzie dla niego źródłem  satysfakcji i zadow olenia. D latego też decyzja dotycząca 
w yboru zaw odu pow inna być podejm ow ana bardzo  w cześnie, już w  okresie pobytu 
uczniów w szkołach, którzy pow inni jasno zdaw ać sobie spraw ę z tego, czy preferow a
na p rzez nich p raca zaw odow a będzie w przyszłości um ożliw iać sam orealizację, czyli 
realizację życiowych potencji, uzdolnień i sił, czy pozw oli na zaspokojenie ich po trzeb  
i pragnień. W  zw iązku z tym decyzja ta pow inna być podejm ow ana p rzez  nich świa
dom ie, rozw ażnie, w  wyniku długotrwałego, pedagogicznie ukierunkow anego procesu

9 Por. M. P o r ę b s k a ,  Kryzys wychowania i perspektywa jego przezwyciężenia, refleksje psychologa 
zajmującego się wychowaniem , [w:] Rozwój człowieka i jego zagrożenia w  świetle współczesnej psychologii, 
pod red. Z. Ł o s i a  i A. O l e s z k o w i e  z, W rocław -Lublin 1997, s. 17 -22 .
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poszukiw ania, konfrontow ania i uzgadniania osobistych zain teresow ań, uzdolnień wa
runków  psychofizycznych i zdrow otnych, aspiracji z uw zględnieniem  realnej sytuacji 

i zapotrzebow ania na określone zawody na rynku pracy.
Jednakże podejm ow anie decyzji edukacyjno-zawodowej w okresie dorastan ia  nie 

jest rzeczą łatwą. W  okresie tym bowiem młodzi ludzie, nie posiadając jeszcze wystarcza
jącej wiedzy o świecie, jak również m ając trudności w dokonaniu obiektywnej sam ooce
ny, zm uszeni są podejm ow ać decyzje, k tóre sięgają swoimi skutkam i daleko w przy
szłość. Dlatego też oczekują pom ocy w obraniu  właściwej drogi życiowej od osób 
dorosłych. Osoby te jednak  nie mogą podejm ow ać decyzji za nich, lecz pow inny przy
gotować ich do w yboru zaw odu, jak i dalszej drogi edukacyjnej tak , aby w ybór ten był 
w pełni dojrzały i świadomy. W związku z tym na każdym szczeblu kształcenia, począw 
szy już od kształcenia gim nazjalnego, uczniowie pow inni poznaw ać różne zawody, 
drogi do ich zdobycia, w łasne preferencje zawodowe, rozw inąć um iejętności adapta
cyjne oraz um iejętność zdobyw ania inform acji jak zachow ać się na rynku pracy.

W zw iązku z powyższymi ustaleniam i interesujący i ważny aspekt stanow ić może 
analiza roli osób dorosłych, jaką odgrywają one w procesie podejm ow ania p rzez mło
dych ludzi decyzji edukacyjno-zawodowych. W mojej pracy doktorskiej dokonałam  ana
lizy zw iązku między w yborem  szkoły p rzez gim nazjalistów a osobam i doradzającym i 

ten w ybór10. D ane z badań  ukazuje tabela 1.
D ane z tabeli 1 w skazują na to, że w iększość badanej m łodzieży uw aża, iż wybór 

przyszłej szkoły jest ich w łasnym wyborem . W ypowiedź ta w ostatecznym  wyniku uzy
skała wysoką średnią ogólną — 3,77 p. w skali 4 -1 ,  co jest w yrazem  odpow iedzi pozy
tywnej pewnej „tak” i plasuje ją na pierwszym miejscu w śród pozostałych odpow iedzi11.

W drugiej kolejności gimnazjaliści wskazali rodziców  jako osoby m ające wpływ na 
wybór przyszłej szkoły. Ta wypow iedź uzyskała średnią  ogólną — 3,10 p. i mieści się 
w form ule odpow iedzi pozytywnej niepewnej „raczej tak ” . Silny wpływ rodziców  i śro
dowiska rodzinnego na kształtow anie się aspiracji życiowych oraz decyzji zawodowych, 
stanowi fakt niezaprzeczalny, gdyż rodzina sam a w sobie stanow i olbrzym ią siłę od
działywania, której nie da się w pełni zastąpić wpływami innych osób bądź instytucji.

10 W wymienionej pracy doktorskiej „Działalność zawodoznawcza a świadomość wyboru kierunku dal
szego kształcenia wśród uczniów szkół gimnazjalnych — na przykładzie województwa kujawsko-pomorskie
go”, przebadano ogółem 680 gimnazjalistów klas trzecich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

"  Przed analizą zebranego materiału dokonane zostały jego obliczenia ilościowe. Badani uczniowie mieli 
za zadanie określić związek między wyborem szkoły a osobami doradzającymi ten wybór poprzez dokonanie 
wartościowania. Uzyskane odpowiedzi zostały odpowiednio pomnożone: „ ta k ’ razy 4, „raczej tak razy 3, 
„raczej nie” razy 2 i „nie” razy 1. Uzyskane wartości punktowe podzielono przez liczbę badanych osób i otrzy
mano średnią wartość wyboru. Dla tej średniej z kolei zastosowano następujące przedziały wartościowania: 
do 1,50 p. — odpowiedź negatywna pewna — nie; od 1,51 p. do 2,50 p. — odpowiedź negatywna niepewna 
raczej nie; od 2,51 p. do 3,50 p. -  odpowiedź pozytywna niepewna -  raczej tak; powyżej 3,50 p. -  odpo
wiedź pozytywna pewna — tak.
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T a b e l a  1.
Z w ią z e k  m ięd zy  w y b o re m  szkoły  a o so b a m i d o ra d za ją c y m i te n  w y b ó r 
w śró d  u c zn ió w  g im n a z ju m  
N = 3 10

Wpływ

Osoby doradzające
odpowiedzi

W artość Średnia Ranga

tak
4p.

raczej
tak
3p.

raczej
nie
2p.

nie
lp .

punktow a wyboru wyboru

W ybór własny 250 52 4 4 1168 3,77 I

Rodzice 93 106 53 58 960 3,10 11

Rodzeństwo 28 53 36 193 536 1,72 IV

Nauczyciele 24 28 60 198 498 1,61 V

Pedagog szkolny/ 
doradca zawodu 13 19 28 250 415 1,34 VI

Lekarz 5 14 25 266 378 1,21 VII

Koleżanki, koledzy 27 66 62 155 585 1,89 III

Pracownicy poradni
psychologiczno-
-pedagogicznej 5 12 23 270 372 1,20 VIII

Średnie wyboru 56 44 36 174 614 1,98 -

Z naczące jest to , że p rzeprow adzone badania wykazały, iż wpływ nauczycieli na wy
bór szkoły p rzez  gim nazjalistów  jest stosunkowo niski. O dpow iedź ta  uzyskała średnią 
ogólną — 1,61 p. i mieści się w form ule odpow iedzi negatywnej niepew nej „raczej n ie” .

Tak m ałe znaczenie nauczyciela w  podejm ow aniu decyzji edukacyjno-zawodowej 
p rzez m łodych ludzi stanow i spraw ę niepokojącą tym bardziej, że okres zm ian ustro
jowych w  Polsce, głębokie modyfikacje w  sferze politycznej, gospodarczej i społecznej 
odkryły również nowe problem y edukacyjne i wyznaczyły nowy zakres odpow iedzialno
ści nauczycielskiej. W  nowej rzeczywistości edukacyjnej w yznacza się bow iem  am bit
ną rolę w  rozw oju jednostek  i społeczeństw. XXI w. postrzega się jako epokę, w której 
zdobyw anie w iedzy trak tow ane będzie nie tylko jako środek  prow adzący do zdobycia 
celu, ale rów nież jako cel sam  w sobie. O znacza to, że od nauczycieli oczekuje się wie
le, gdyż to w łaśnie od nich w  znaczniej m ierze zależy, czy ta  w izja stanie się rzeczywi
stością. Sprawą zasadniczą stał się wkład nauczycieli w  przygotowanie młodzieży do zde
cydowanego i odpow iedzialnego uczestnictw a w  budow aniu  przyszłości.

Nauczyciele odgryw ają zasadniczą rolę w kształtow aniu postaw  pozytywnych lub 
negatywnych wobec nauki. Powinni oni rozbudzać ciekawość, rozw ijać sam odzielność,
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zachęcać do intelektualnej ścisłości o raz tworzyć w arunki n iezbędne do edukacji for 
malnej i edukacji ustawicznej. Rola nauczyciela jako prom otora zm ian, orędow nika wza
jem nego zrozum ienia i tolerancji nigdy jeszcze nie była tak oczywista .

Nauczyciel poprzez swoją rolę społeczną i kwalifikacje jest główną postacią, od któ
rej zależą wyniki instytucjonalnego kształcenia. W cen trum  procesu  pedagogicznego 
znajduje się silny zw iązek, jaki wytwarza się między nauczycielem  i uczniem . W iedzę 
można zdobywać w różny sposób (poprzez kształcenie na odległość, czy poprzez w pro
wadzenie nowych technologii do szkoły), jednakże praw ie dla wszystkich uczniów  na
uczyciel jest nadal niezastąpiony. We współczesnych społeczeństw ach nauczyciele co
raz częściej m uszą przyczyniać się do kształtowania sądów i poczucia odpowiedzialności 
indywidualnej, aby później uczniowie byli w stanie antycypować zm iany i dostosowy
wać się do nich, nie przesta jąc  uczyć się przez całe życie.

Najmniejszy wpływ (właściwie znikomy) na wybór przyszłej szkoły w m niem aniu 
gim nazjalistów m ają lekarze oraz pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
Obie te wypowiedzi osiągnęły bardzo  niskie średnie ogólne: lekarze — 1,21 p., pracow 
nicy poradni psychologiczno-pedagogicznej — 1,20 p., co odczytujem y jako odpow iedź 
negatywną pew ną „n ie” . Również mały wpływ na wybór przyszłej drogi edukacyjnej 
wśród gim nazjalistów  miał pedagog szkolny bądź doradca zaw odu (średnia ogólna — 
1,34 p.). Fakt ten stanow i spraw ę niepokojącą, bowiem to właśnie od pracow ników  po
radni psychologiczno-pedagogicznej jak również pedagogów  szkolnych oraz doradców  
zaw odu oczekuje się znaczącej pom ocy w procesie w yposażania m łodych ludzi w wie

dzę zaw odoznaw czą na etapie nauki w szkole.

Znaczenie działalności zawodoznawczej 
w procesie dorastania jednostki ludzkiej

Z powyższych ustaleń  wynika, że decyzja edukacyjno-zaw odow a dorastającej jed
nostki jest niezwykle w ażna dla jej dalszego funkcjonow ania. Dlatego tak  w ażną rolę 
odgrywa w yposażanie jej już od najm łodszych lat w wiedzę zaw odoznaw czą, k tóra  po
winna w znaczącym  stopniu pom óc w świadomym i przem yślanym  w yborze przyszłego 
zawodu. D ziałania z tym zw iązane, określane m ianem  działalności zaw odoznaw czej, 
stanowią długotrw ały proces i w dużej m ierze zależą od postaw  i udzielonej pomocy 
osób dorosłych otaczających m łodego człowieka.

12 Nauczyciel w poszukiwaniu nowych możliwości, [w:] Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji 
do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J a  c q u e s ’ a D e l o r s a ,  Edukacja — jest w  niej 
ukryty skarb, UNESCO 1998, s. 147-151.
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W zaprezentow anej wcześniej pracy doktorskiej została dokonana p róba określe
nia wpływu działalności zaw odoznaw czej prow adzonej w  szkołach na św iadom ość wy
boru  przyszłego zaw odu oraz dalszego k ierunku kształcenia w śród  uczniów  szkół gim
nazjalnych. B adaniam i objęto 680 gim nazjalistów  klas trzecich z 20  szkół na terenie 
w ojewództwa kujaw sko-pom orskiego. P rzeprow adzone analizy ukazały z jednej stro
ny stan i w artość działalności zaw odoznaw czej prow adzonej w szkołach gim nazjal
nych, z drugiej zaś strony — poziom  św iadom ości w yboru k ierunku  dalszego kształce
nia w śród gimnazjalistów. Ponadto udało się ustalić, jaki jest zakres wpływu tych działań 
na decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów. Wyniki przeprow adzonych badań  empirycz
nych pozwoliły na w ysunięcie wielu wniosków ogólnych, na podstaw ie których m ożna 
dokonać próby określenia znaczenia działalności zaw odoznaw czej w  procesie dorasta
nia jednostki ludzkiej.

W ażnym aspektem  przeprow adzonych badań  była ocena przez gim nazjalistów  rangi 
działalności zaw odoznaw czej oraz jej przejaw ów  w swoim gim nazjum . W yniki badań 
przedstaw ia tabela 2.

T a b e l a  2.
R an g a  d z ia ła ln o śc i z a w o d o z n a w c z e j w  g im n a z ju m

Rodzaj działalności

Ranga

bardzo
wysoka

wysoka średnia niska

L % L % L % L %

Wychowanie przez pracę 40 12,9 79 25,5 129 41,6 62 20,0

Kształcenie ogólnotechniczne 25 8,1 76 24,5 139 44,8 70 22,6

Orientacja i poradnictw o zawodowe 32 10,3 93 30,0 121 39,1 64 20,6

Z  powyższego zestaw ienia wynika, że:
— najw iększa g rupa badanych osób (41,6%) ocenia rangę w ychowania p rzez pracę 

jako średnią, 25,5%  jako wysoką, a 20,0%  jako niską;
— rów nież najw iększa grupa gim nazjalistów  ocenia rangę kształcenia ogólnotech

nicznego jako średnią (44,8% ), 24,5%  jako w ysoką i 22,6%  jako niską;
— podobnie ranga orientacji i poradnictw a zawodowego w  w iększości oceniana jest 

p rzez m łodzież jako średnia (39,1 %), 30,0%  ocenia ją jako wysoką, a 20,6%  jako niską.
Powyższe dane w skazują na to, że wszystkim przejaw om  działalności zaw odoznaw 

czej uczniow ie przypisali głównie rangę średnią. W drugiej kolejności ocenili je jako 
wysokie. Analizy te pozwoliły wnioskow ać, iż zadania działalności zaw odoznaw czej 
w szkołach gim nazjalnych realizow ane były na zadow alającym  poziom ie i w  zw iązku
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z tym okażą się pom ocne w podejm ow aniu decyzji dotyczącej w yboru dalszego kie

runku kształcenia.
Jednakże pozostałe ustalenia wykazały, że pom im o iż uczniow ie stosunkow o wy

soko ocenili rangę działalności zawodoznawczej w szkole, to jednak żaden jej rodzaj nie 
okazał się pom ocny przy wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, na co w skaza

ło aż 70% badanych gimnazjalistów.
Dla ukazania  pełnego w ym iaru działań zaw odoznaw czych prow adzonych w szko

łach gim nazjalnych dokonano  analizy dokum entacji zaw odoznaw czej. M iało to na ce
lu przedstaw ienie rzeczywistych działań szkoły w obszarze przygotow ania uczniów  do 
wyboru dalszej drogi zawodowo-edukacyjnej i określenia ich ew entualnego wpływu 
na poziom  świadom ości tego wyboru wśród uczniów. Analiza ta potw ierdziła wcześniej
sze ustalenia, k tóre pozwoliły wnioskować, iż zadania w zakresie działalności zawo
doznawczej nie są realizow ane na zadowalającym  poziom ie. O gólnie rzecz ujmując, 
dokum entacja w skazywała na wiele braków  oraz niepraw idłow ości w prow adzeniu  tej 
działalności. N ależało do nich między innymi wykorzystywanie nieaktualnych przepi
sów dotyczących podstaw  program ow ych oraz m arginalne traktow anie problem atyki 
związanej z tą  działalnością. W analizowanej dokum entacji doszukano się jedynie jed
nostkowych zapisów, k tóre  świadczyły o tym, że na terenie niektórych gim nazjów  po
jawiały się sporadyczne działania wykraczające poza informacje o szkołach ponadgimna- 
zjalnych. Na tej podstawie stw ierdzono, że stan działalności zawodoznawczej w szkołach 
gimnazjalnych nie jest zadowalający i cechuje go stosunkow o mały wpływ na decyzje 
uczniów zw iązane z w yborem  dalszego k ierunku kształcenia.

W  toku badań dokonano analizy poziom u wiedzy, przekonań i poglądów, opinii oraz 
motywacji reprezentow anych przez młodzież gimnazjalną na tem at: samego siebie i wła
snych możliwości, zawodów, ścieżek edukacyjnych oraz rynku pracy. W ykazały one, 
że zdecydow aną w iększość uczniów  szkół gim nazjalnych charakteryzow ał niski po
ziom wiedzy na tem at wybranej p rzez siebie szkoły — 60,8%  (N = 293), w tym 56,2 /o 
dziewcząt (N = 162) i 60,8%  chłopców  (N = 131), a także przyszłego zaw odu -  71,3% 
(N = 286), w tym 73,7%  dziew cząt (N = 156) i 67,7%  chłopców  (N -  130).

Również w iększość z nich nie wykazywała zain teresow ania sytuacją na rynku pra
cy, zw iązanego z aspektem  zapotrzebow ania na określone zawody, nie orientow ała 
się> na jakie zawody istnieje zapotrzebow anie na tym rynku (52,6%  badanych gim na
zjalistów przy N = 310) oraz jaki jest poziom  bezrobocia w ich w ojew ództw ie (prawi
dłową odpow iedź (czyli w artość ok. 25%) podało zaledwie 6,8%  badanych). W dodat 
ku duża grupa w śród nich nie zdawała sobie z tego sprawy. Taki stan rzeczy potęgował 
nie tylko b rak  zain teresow ania tym aspektem , ale w ręcz obojętny stosunek do swojej 

p rzyszłości edukacyjno-zawodowej.
Analizie p oddano  rów nież poziom  sam ooceny w śród gim nazjalistów  oraz w jakim 

stopniu wpływał on na w ybór zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Jako że głównymi 
elem entam i sam ooceny ucznia są jego zdolności i zain teresow ania, analizie poddano
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przynależność gimnazjalistów do określonych kół zainteresow ań na terenie szkoły i poza 
nią. Analizy te wykazały, że w iększość badanej m łodzieży nie m iała ukształtow anych 
zainteresow ań oraz nie posiadała um iejętności obiektywnej oceny swoich uzdolnień. 
Cechą charakterystyczną badanej młodzieży było to, iż duża grupa dziew cząt (ok. 40%) 
i w iększość chłopców  (ok. 70%) nie należało do żadnych kół zainteresow ań. Spośród 
tych, którzy deklarow ali swoją przynależność do określonych kół, w iększość należała 
tylko na terenie szkoły z tym, że wówczas do kilku kół zainteresow ań jednocześnie (śred
nio 2,3). W  dodatku  na 160 badanych dziewcząt, jedynie 24 (czyli 15%) określiło swo
je uzdolnienia i ich wpływ na p racę w  szkole, a w śród chłopców  — tylko 20  na 150 ba
danych (czyli 13,3%).

Powyższe ustalenia pozwoliły na sform ułowanie stw ierdzenia, że b rak  um iejętności 
oceny swoich zain teresow ań i uzdolnień, k tóre stanow ią główne elem enty sam ooceny 
ucznia, u trudn ia  m u podjęcie decyzji zawodowej i przyczynia się do jej podejm ow ania 
pod  wpływem czynników drugorzędnych.

W kontekście tych ustaleń istotne znaczenie miała analiza refleksji badanych uczniów 
nad swoją przyszłością zaw odow ą, k tóra  wykazała, że zdecydow ana w iększość z nich 
nie potrafiła określić, jak w yobraża sobie przyszłą p racę — 45,5%  (141 osób przy N = 
310) nie napisało nic lub „nie w iem ”, a 27,4%  (85 osób) podaw ało  określenia bardzo 
ogólnikowe typu: ciekawie, przyjem nie, dobrze itp.

Reasum ując, m ożna stw ierdzić, że wszystkie przejaw y działalności zaw odoznaw 
czej zostały p rzez ankietow aną m łodzież uznane za m ało przydatne w w yborze dalszej 
drogi edukacyjnej. Taki stan rzeczy znalazł potw ierdzenie w zapisach na rzecz podej
mowanych p rzez  pracow ników  gim nazjum  działań w  tym zakresie, z których wynika
ło, iż nie były one realizow ane na zadowalającym  poziom ie.

Przedstaw ione powyżej ustalenia mają charak ter mało optym istyczny i w skazują na 
niski poziom  działań związanych z pom ocą w  w yborze dalszej drogi edukacyjno-zaw o
dowej p rzez uczniów szkół gimnazjalnych. Istnieje zatem  potrzeba, a w ręcz konieczność 
zm iany takiego stanu  rzeczy, mając na uw adze głównie przyszłość zaw odow ą m łode
go pokolenia.

Jeden z najbardziej upow szechnionych raportów  oświatowych zatytułowany: Edu
kacja —jest w  niej ukryty skarb  Jacques’a D elorsa podejm uje m.in. problem atykę orien
tacji zawodowej na etapie nauki w  szkole średniej. Zdaniem  autorów  tego opracow ania 
to właśnie w szkole średniej m łodzież wybiera drogę, k tó rą  zam ierza wejść do życia 
dorosłego i św iata pracy. W ybór określonego k ierunku kształcenia zaw odow ego lub 
ogólnego pow inien opierać się na gruntow nej ewaluacji, k tó ra  um ożliw iłaby określe
nie mocnych i słabych stron ucznia. Inaczej rzecz ujmując, orientacja zakłada ewaluację 
łączącą w subtelny sposób kryteria edukacyjne i przew idyw ania odnoszące się do przy
szłej osobow ości m łodego człowieka. Z daniem  tw órców  rapo rtu , szkoła pow inna być 
w stanie zdiagnozow ać potencjał każdego z uczniów. N ależałoby też zadbać w  m iarę 
możliwości o dostępność specjalistów do spraw  orientacji zaw odow ej, co ułatwiłoby
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wybór dziedziny studiów  (z uw zględnieniem  potrzeb  rynku pracy) i pom ogło  rozw ią
zać problem y społeczne niektórych uczniów 13.

Nie ulega wątpliw ości, że istotność i doniosłość powyższych ustaleń jest niezaprze
czalna. Niemniej jednak  określenie szkoły średniej jako etapu  edukacji, na którym  
powinno realizow ać się założenia orientacji zawodowej jest co najm niej dyskusyjne. 
Ustalenia teoretyczne, jak i analizy badań  przedstaw ionych w przytaczanej rozpraw ie 
wykazały, że istnieje po trzeba realizowania usystematyzowanych działań zawodoznaw- 
czych, k tóre nie ograniczają się jedynie do orientacji zawodowej na etapie szkoły gim
nazjalnej. To w łaśnie już na tym etap ie kształcenia uczniow ie zm uszeni są podejm o
wać decyzje, k tó re  sięgają swoimi skutkam i daleko w  przyszłość. Dotyczy to  głównie 
wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Dla wielu z nich pom oc w  tym  zakresie 
na etapie kształcenia ponadgim nazjalnego m oże okazać się spóźniona.

Prezentow ane badania  wykazały rów nież, że w chwili obecnej poziom  prow adzo
nych działań zaw odoznaw czych na terenie szkól gimnazjalnych jest bardzo  niski, a sku
teczność realizacji zadań  w tym zakresie — wysoce niezadow alająca. Istnieje zatem  ko
nieczność w prow adzenia do praktyki szkolnej program u, który pozwoliłby na zm ianę 
tej sytuacji. Nie ulega wątpliwości, że takie próby były już w szkołach podejm ow ane, 
jednakże ze w zględu na jednostkow y charakter, jak i ograniczenie zakresu  do o rien ta
cji i poradnictw a zaw odow ego okazały się na ogół mało efektywne.

Należy dodać, że badania  wykazały również, iż pracownicy szkół gim nazjalnych od
powiedzialni za przeb ieg  procesu przygotow ania uczniów  do podjęcia decyzji eduka
cyjno-zawodowej, do których należą w szczególności: nauczyciel, wychowawca i peda
gog szkolny, m ają za m ało czasu na prow adzenie działań zaw odoznaw czych w sposób 
kom petentny i nie są do tego odpow iednio przygotowani. Zdecydow anie niew ystarcza
jąca jest rów nież pom oc pracow ników  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w tym 
zakresie.

W zw iązku z tymi ustaleniam i, istotnego znaczenia nabiera  koncepcja szkolnego 
doradcy zaw odu. Potrzeba utw orzenia tego stanow iska wynika nie tylko z konieczno
ści dostosow ania do standardów  krajów Unii Europejskiej. Istnieje bow iem  konieczność 
profesjonalnej pomocy, usytuowanej blisko ucznia, zw iększającej trafność podejm ow a
nych decyzji edukacyjnych i zawodowych, m inim alizującej koszty psychiczne wynika
jące z niewłaściwych w yborów  i koszty m aterialne zw iązane z dojazdem  do placów ek 
specjalistycznych. C hodzi rów nież o zagw arantow anie system atycznego oddziaływania 
na uczniów w ram ach planowych działań realizowanych m etodam i aktywnymi (warsz
taty, zajęcia aktywizujące). Ponadto w ażne jest udzielanie uczniom  pom ocy w wybo
rze i selekcji inform acji dotyczących edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym

15 J. D e l o r s ,  Edukacja -  jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do 
spraw Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998, s. 134-135.
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przez nich k ierunkiem  rozw oju zawodowego oraz obniżenie społecznych kosztów  
kształcenia dzięki popraw ien iu  trafności w yborów na kolejnych e tapach  edukacji.

D ziałania szkolnego doradcy zaw odow ego14 przyczyniają się do poszerzan ia  edu
kacyjnych i zawodowych perspektyw  uczniów  oraz do podejm ow ania p rzez  nich świa
domych, trafniejszych decyzji. U łatw iają im ponad to  wejście na rynek pracy dzięki 
poznaniu  procedur pozyskiwania i utrzym ania pracy, a także kształtują św iadom ość ko
nieczności i m ożliwości zm ian w  zaplanow anej karierze zawodowej. W  rezultacie po
w inno doprow adzić to do zm niejszenia liczby niepow odzeń szkolnych, zniechęcenia 
uczniów, porzucan ia  szkoły, a potem  pracy, jako konsekw encji niewłaściwych wybo
rów 15.

Z aprezen tow ane w  niniejszym  opracow aniu rozw ażania nie w yczerpują zakresu 
postaw ionego problem u, jak  rów nież sposobu jego rozstrzygnięcia. Z  uwagi na jego 
złożoność i doniosłość wszelkie przem yślenia, w nioski i próby generalizacji nie stano
wią ostatecznych rozw iązań. Stanow ią jedynie próbę ukazania, jak ważny jest problem  
w yboru przyszłego zaw odu dla jednostki oraz konsekw encje tego w yboru w  przyszło
ści, jak rów nież, że do w yboru zaw odu człowiek pow inien być przygotowywany już od 
najm łodszych lat. M ają one stanow ić przesłankę do zw rócenia uwagi na konieczność 
prow adzenia szerszych badań  i analiz oraz przedstaw ienia praktycznych rozw iązań 
w zakresie tej problem atyki i związanej z nią działalności zaw odoznaw czej. S tan badań 
zaw odoznaw czych w Polsce prezentuje się bow iem  niekorzystnie.

Reasum ując, m ożna stwierdzić, że istnieje konieczność w spom agania uczniów  w po
dejm ow aniu p rzez nich decyzji edukacyjno-zawodowych pop rzez  określone działania 
zaw odoznaw cze, co m oże w  znacznym  stopniu wpłynąć na pozytyw ny charak ter przy
szłych decyzji życiowych, rów nież tych, k tóre wykraczają poza aspekt związany z karie
rą zawodową.
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