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Zmiany preferencji edukacyjnych Polaków

Wyparcie kształcenia zawodowego przez kształcenie licealne

1995-2013 zmniejszenie odsetka osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym z 30% do 15%

1995-2013 zmniejszenie odsetka absolwentów technikum 
z 25% do 21%     

Spadła liczba szkół zawodowych, z prawie 3000 w roku 
szkolnym 1990/91 do niespełna  1800 w roku 2012/13

Wśród osób w wieku  od 25-34 lat w 2012 roku jedynie 41% 
miało wykształcenie zawodowe, a w poprzednim pokoleniu było 
to aż 62%



Zmiany preferencji edukacyjnych Polaków

Wyparcie kształcenia zawodowego przez kształcenie licealne

Przyrost odsetka osób z wykształceniem wyższym w Polsce w grupie 
wiekowej od 25 do 34 lat wzrósł z 15% w 2001 r. do 42% w 2013 r.

W UE27 w tej grupie wiekowej był to wzrost z 24% do 36%.



planowanie 
polityki w zakresie 

szkolnictwa 
zawodowego

planowanie 
kierunków rozwoju 

szkolnictwa 
zawodowego

planowanie 
działań 

marketingowych

Identyfikacja potrzeb 
i aspiracji edukacyjnych 

mieszkańców BOF



* M. Kamieniecka 2015, Decyzje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych. Raport
podsumowujący Instytut Badań Edukacyjnych: Warszawa 2015 s. 12

„Proces odkrywania swojego 
powołania zawodowego zaczyna 

się na wczesnych etapach 
rozwoju człowieka, natomiast 
moment świadomego wyboru 
ścieżki edukacyjno-zawodowej 

przypada na okres szkoły 
gimnazjalnej.”*



diagnoza aspiracji edukacyjnych 
mieszkańców BOF

diagnoza potrzeb edukacyjnych 
mieszkańców BOF

wskazanie obszarów 
wymagających wsparcia

Cele badania



Metodologia badania – próba badawcza

5 lat – 2500 mieszkańców BOF

Uczniowie podejmujący decyzję o wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

501 uczniów z 21 szkół

65 rodziców uczniów 

17 dyrektorów szkół 

9 wychowawców klas III gimnazjów 

Analiza danych zastanych



Metody, techniki i narzędzia badawcze

badanie uczniów

badanie rodziców

badanie dyrektorów szkół

ankieta online (CAWI)

ankieta papierowa (PAPI)

ankieta papierowa (CAWI)

Badania ilościowe z użyciem ankiet

badanie wychowawców

analiza dokumentów

wywiady pogłębione (IDI)

badanie typu desk research

Badania jakościowe



Aspiracje edukacyjne
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Aspiracje edukacyjne

Współczynnik kontyngencji φ = 0,485 (0,1), V-Cramera = 0,485 (-1,1), p<0000

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

I_ZSZ

I_TECH

I_LO

16,7%

36,4%

89,9%

33,3%

56,2%

9,7%

50,0%

7,4%

0,4%
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Aspiracje edukacyjne

1,6%

18,2%

80,2%

Stosunek do dalszej nauki

Zakończenie nauki po gimnazjum

Zakończenie nauki po szkole ponadgimnazjalnej

Podjęcie studiów



Czynniki wpływające na wybór szkoły ponadgimnazjalnej

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Brak kontynuacji nauki

Stan zdrowia

Inne czynniki

Tradycje rodzinne

Koleżanki, koledzy także wybrali tą szkołę

Opinie kolegów i koleżanek

Atmosfera panująca w szkole

Odległość od miejsca zamieszkania

Chęć zdobycia konkretnego zawodu, który daje szkoła

Atrakcyjność wybranego zawodu pod względem finansowym

Interesująca oferta kształcenia

Renoma/prestiż, który daje szkoła

Posiadane zdolności i umiejętności

Uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu nauki

Wyniki w nauce

Rozwój zainteresowań
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26,7%

29,3%

42,3%

Czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji o wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej



Czynniki wpływające na wybór szkoły ponadgimnazjalnej
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Osoby mające największy wpływ na wybór szkoły 
ponadgimnazjalnej



Doradztwo zawodowe i inne działania podejmowane 
na rzecz optymalizacji decyzji edukacyjnych i zawodowych
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Szacunek ze strony innych

Szybkie uzyskanie niezależności finansowej

Możliwość kontynuowania nauki

Możliwość rozwoju zainteresowań

Większe szanse znalezienia pracy po zakończeniu nauki
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Wyobrażenia uczniów związane z nauką w poszczególnych typach szkół 
ponadgimnazjalnych
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Aspiracje i oczekiwania związane z pracą

41,1%

51,9%

7,0%

Łatwość znalezienia zatrudnienia w pobliżu miejsca 
zamieszkania

Tak Nie Trudno powiedzieć



Aspiracje i oczekiwania związane z pracą
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Oczekiwania badanych dotyczące miesięcznych zarobków netto 
po zakończeniu nauki



Aspiracje i oczekiwania związane z pracą

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Niskie zarobki

Inne czynniki

Wykonywanie pracy szkodliwej dla zdrowia

Wykonywanie pracy cieszącej się małym szacunkiem…

Zmiana kwalifikacji

Czasowa forma zatrudnienia, np. umowa zlecenie, umowa…

Praca w nadgodzinach

Długie dojazdy do zakładu pracy

Wyjazd do innego kraju

Praca w systemie zmianowym

Praca fizyczna

Częste wyjazdy służbowe

Wyjazd do innego miasta

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji
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Warunki, jakie badani są w stanie zaakceptować, aby podjąć pracę

Tak Nie Trudno powiedzieć



Podsumowanie

Uczniowie 
adresatami 

działań 
projektowych

Skuteczność działań 
uzależniona od 

właściwego 
rozpoznania potrzeb 

i uwarunkowań 

Szkoły dają różne 
możliwości

Około 20% uczniów 
chce podjąć pracę po 

ukończeniu szkoły 
ponadgimnazjalnej

Oceny szkolne, 
wykształcenie rodziców, 
sytuacja materialna mają 
wpływ na wybór szkoły 

80% uczniów 
chce podjąć 

studia

Technikum
88% - znalezienie pracy

84% - rozwój zainteresowań
75% - niezależność finansowa

60% - prestiż

LO
90% - możliwość 

kontynuowania nauki

60% - należy rozwijać formy 
i metody doradztwa 

zawodowego

50% uczniów nie 
dostrzega problemu 
w znalezieniu pracy 
w pobliżu miejsca 

zamieszkania

Młodzież jest gotowa 
na częste wyjazdy 

służbowe, wyjazd do 
innego miasta, pracę 

fizyczną, pracę 
w systemie zmianowym

Badani nie akceptują niskich 
zarobków, wykonywania pracy 
szkodliwej dla zdrowia, pracy 

o niskim prestiżu, zmiany 
kwalifikacji

20 % uczniów chce zarabiać 
5000 zł. netto miesięcznie
50% - od 2000 do 3,500 zł. 



Dziękujemy za uwagę.

Bożena Barbara Krasnodębska

Konrad Górnicki

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku


