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W bieżącym roku szkolnym, jak już od wielu lat, 
doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej w Słupsku przeprowadzili badania aspiracji 
edukacyjno-zawodowych uczniów klas ósmych miasta 
Słupska i powiatu słupskiego. Narzędziem diagnozu-

jącym była ankieta online, skonstruowana przez do-

radców zawodowych w porozumieniu z dyrektorami 
słupskich szkół ponadpodstawowych oraz Wydziałem 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. 

Celem ankiety było zdobycie informacji na temat 
wyboru szkół ponadpodstawowych i kierunków kształ-
cenia zawodowego kandydatów do szkół ponadpod-

stawowych. Informacje uzyskane od ankietowanych 
pozwoliły dyrektorom szkół na skonstruowanie ofer-
ty szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny. 
Łącznie ankietowanych było 1259 uczniów, w tym 587  
z miasta Słupska i 672 z powiatu słupskiego.

Wykres 1. Liczba ósmoklasistów deklarujących chęć nauki  
w liceum, technikum, szkole branżowej I stopnia z miasta Słupska  
i powiatu słupskiego

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy uzyska-

no następujące wyniki. Zdeklarowana większość 
ósmoklasistów wykazała chęć podjęcia dalszej nauki 
w liceum lub technikum. Jak co roku, największym za-

interesowaniem cieszą się I Liceum Ogólnokształcące 
im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku oraz II Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Adama Mickiewicza w Słupsku. Również dużym 
zainteresowaniem cieszy się V Liceum Ogólnokształ-
cące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku, które jest 
statystycznie drugim wyborem wśród uczniów szkół 
powiatowych, a trzecim wśród uczniów szkół miasta 
Słupska. 

Karolina Tarnowska
Alina Bacic

Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów klas ósmych 

szkół podstawowych miasta Słupska i powiatu słupskiego

Wykres 2. Preferencje ósmoklasistów dotyczące wyboru liceum 
ogólnokształcącego

Licea ogólnokształcące posiadają specjalistyczne 
profile klas, w których dominują konkretne przedmioty 
nauczania. Największą popularnością cieszy się profil 
medyczny w II LO w Słupsku – 44 zainteresowanych 
uczniów oraz klasa o profilu matematyczno-geogra-

ficznym w I LO w Słupsku (43 potencjalnych kandy-

datów). Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszy 
się klasa o profilu wojskowym w liceum w Redzikowie 
– 40 uczniów zadeklarowało, że są zainteresowani na-

uką w takiej klasie. 

W przypadku szkół zawodowych – techników, 
zdecydowanie największym zainteresowaniem cie-

szy się Technikum nr 1 w Słupsku, a zwłaszcza kla-

sy o profilu komputerowym: technik informatyk (40 
chętnych) oraz technik programista (33 potencjalnych 
kandydatów). Sporym zainteresowaniem cieszy się 
również Technikum nr 3 w Słupsku z klasą fotografii  
i multimediów, gdzie chęć dalszej nauki zadeklarowało  
40 uczniów. Pozostałe technika znajdują relatywnie 
równomierne zainteresowanie, jednak już nie tak zna-

czące, jak wcześniej wspomniane szkoły. 

Interesujące, że w miarę proporcjonalnie rozkła-

da się zainteresowanie szkołami branżowymi wśród 
uczniów i nie ma jednoznacznego lidera, jako kierun-

ku dalszej nauki. Najwięcej ósmoklasistów wykazało 
zainteresowanie klasą o profilu mechanik pojazdów 
samochodowych w Szkole Branżowej I stopnia nr 4  
w Słupsku (25 potencjalnych kandydatów). 

W ankiecie badano również, jakie czynniki decy-

dują o wyborze szkoły. Z uzyskanych odpowiedzi wy-

nika, iż uczniowie kierowali się dobrą opinią kolegów 
oraz już uczącej się tam młodzieży.
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Niemalże identycznie wysoki wpływ na decyzję 
miały: perspektywa przyszłej pracy, perspektywa przy-

szłych zarobków oraz rodzina. Ważne też były roz-

mowy z nauczycielami oraz doradcami zawodowymi. 
Najmniejszy wpływ na decyzję wywarły targi eduka-

cyjne oraz spotkania promujące szkołę. Do tego, zna-

cząca większość, bo aż 64% uczniów, wskazała chęć 
podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych. 

Zapytano także respondentów, które z przedmio-

tów są dla nich priorytetowe. Uczniowie wskazali: ję-

zyki obce, matematykę oraz przedmioty zawodowe.

Wykres 3. Na których przedmiotach w nowej szkole najbar-

dziej Ci zależy?

Znacząca większość uczniów, około 90%, zazna-

czyła, że w dużej mierze podejmuje decyzje kierując 
się swoimi zainteresowaniami. Być może ma to ścisły 
związek z faktem, że – jak badani zaznaczyli – rodzi-
ce akceptują ich plany lub rozmawiają z nimi na temat 
wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

Wykres 4. Czy wybierając szkołę kierujesz się swoimi zaintereso-

waniami?

Niestety wciąż niewielkim zainteresowaniem cie-

szą się kierunki rolnicze, a jest to przecież lokalna siła 
gospodarcza okręgu słupskiego. Możliwe też, że praw-

dziwym trendem przyszłości są kierunki branżowe, 
które teraz znajdują mniejsze zainteresowanie wśród 
ambitnej młodzieży. Jednakże kierunki te stanowią 
znacznie skuteczniejszy sposób wejścia na rynek pra-

cy, dając relatywnie szybko doświadczenie zawodowe, 
które jest najbardziej pożądane przez pracodawców. 
Dodatkowo, w oparciu o bieżące statystyki, konkuren-

cja zawodowa pośród uczniów kończących kierunki 
zawodowe, może być mniejsza niż u uczniów kończą-

cych nawet najlepsze uczelnie wyższe. Spowoduje to 
podtrzymanie trendu, który już od jakiegoś czasu moż-

na zaobserwować w całej Europie, gdzie pracownicy 
budowlani lub fryzjerzy będą zarabiać więcej niż oso-

by posiadające wykształcenie magisterskie.

Niemniej, dzięki pracy doradców zawodowych  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Słupsku 
oraz szkolnych doradców zawodowych możemy dia-

gnozować na bieżąco nie tylko potrzeby uczniów, ale 
również doradzać im w opcjach rozwoju, o których 
mogą nie wiedzieć. Dzięki wspólnym wysiłkom porad-

ni, nauczycieli, rodziców oraz pracowników Wydziału 
Edukacji w Urzędzie Miasta Słupska, mamy niepowta-

rzalną możliwość asystowania w rozwoju młodzieży, 
tak, żeby pomóc im w starcie w dorosłe życie. Pomi-
mo, że nie jesteśmy w stanie uchronić młodych ludzi 
przed popełnianiem błędów, to dzięki wspólnym stara-

niom możemy pomóc młodzieży podjąć krytyczne wy-

bory ściśle związane z ich przyszłością, które muszą 
podejmować będąc jeszcze niedoświadczeni życiowo.

Karolina Tarnowska
Pedagog, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Słupsku.

Alina Bacic
Pedagog, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Słupsku.

Mapa Karier mapakarier.org
Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole. Na stronie znaj-

dziesz ciekawe informacje: Ścieżki kariery – dowiesz się, co trzeba umieć i jakie wy-

kształcenie zdobyć, aby pracować w różnych zawodach. Znajdziesz tam aż 
619 zawodów! Miasto zawodów – odkryjesz setki ciekawych zawodów i in-

formacje o nich (wielkość rynku pracy, czas nauki i zarobki). Pomysły na lekcje – bank scenariuszy lekcji 
stacjonarnych i online. Blog – znajdziesz artykuły i materiały.

Źródło: https://mapakarier.org/


