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KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW
SZKÓà ZAWODOWYCH
Streszczenie: Na rynku pracy wystĊpuje zestawienie podaĪy pracy z popytem na pracĊ.
Niedopasowanie iloĞci i jakoĞci towaru, jakim jest praca, z popytem na pracĊ dotyka
ludzi máodych, którzy wybierając ksztaácenie zawodowe mogą oczekiwaü, Īe znajdą
zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Rynek pracy weryfikuje wybory ksztaácenia,
a rosnące oczekiwania pracodawców w zakresie wymaganych kompetencji powodują
problemy związane z zatrudnialnoĞcią absolwentów szkóá zawodowych. Celem artykuáu
jest przedstawienie rezultatów badaĔ opinii instytucji rynku pracy na temat kompetencji
uczniów szkóá zawodowych. Temat artykuáu wpisuje siĊ w problematykĊ konfrontacji
ksztaácenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.
Sáowa klucze: zatrudnialnoĞü, kompetencje absolwentów szkóá zawodowych, plan kariery.

Wprowadzenie
Analiza wskaĨników zatrudnienia absolwentów wedáug poziomu wyksztaácenia w Polsce w latach 2010-2013 wskazuje, Īe coraz mniej absolwentów, niezaleĪnie od poziomu wyksztaácenia, po ukoĔczeniu szkoáy jest w stanie legalnie
znaleĨü pracĊ. Podczas gdy wskaĨnik zatrudnienia w caáej populacji z wyksztaáceniem zawodowym spadá w badanym okresie o 1,3 pkt. proc., to w grupie absolwentów szkóá zawodowych spadek byá ponad piĊciokrotnie wyĪszy i wynosi
7,3 pkt. proc. Obok braku ofert pracy, jedną z przyczyn zaistniaáej sytuacji jest
niewáaĞciwe przygotowanie uczniów/absolwentów do podjĊcia zatrudnienia.
W celu zwiĊkszenia szansy na zdobycie satysfakcjonującej pracy istotne jest
przygotowanie uczniów/absolwentów do przyszáej kariery zawodowej. Budowa-
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nie planów zawodowych oraz ich praktyczna realizacja na rynku pracy wymaga
posiadania okreĞlonych kompetencji.

1. PodjĊcie zatrudnienia a kompetencje uczniów/absolwentów
szkóá zawodowych
W konkluzjach Rady Unii Europejskiej z 11 maja 2012 r. na temat zatrudnialnoĞci absolwentów szkóá oraz uczelni termin zatrudnialnoĞü jest pojmowany
jako ,,kombinacja czynników pozwalających danej osobie zmierzaü w kierunku
zatrudnienia, podejmowaü je oraz utrzymaü, a takĪe rozwijaü karierĊ zawodową
– to pojĊcie záoĪone, obejmujące nie tylko cechy danej osoby, jej umiejĊtnoĞci,
postawĊ czy motywacjĊ, lecz takĪe inne czynniki zewnĊtrzne wykraczające poza
politykĊ edukacyjną i szkoleniową, takie jak uwarunkowania rynku pracy, demografia, struktura gospodarki oraz ogólna sytuacja gospodarcza” [Konkluzje
Rady UE z dnia 11 maja 2012 r.].
Definicja Rady Unii Europejskiej rozpatruje pojĊcie zatrudnialnoĞci w sposób kompleksowy, upatrując jej Ĩródeá zarówno po stronie podaĪowej, jak i popytowej. WĞród czynników po stronie popytowej decydujących o zatrudnialnoĞci wymieniono: 1) uwarunkowania rynku pracy, 2) demografiĊ, 3) strukturĊ
gospodarki oraz ogólną sytuacjĊ gospodarczą.
Do czynników warunkujących zatrudnialnoĞü po stronie podaĪowej obok
polityki edukacyjnej i szkoleniowej wymieniono m.in.: 1) cechy danej osoby,
2) jej umiejĊtnoĞci, 3) postawĊ oraz motywacjĊ, które pozwalają zmierzaü (samodzielnie) w kierunku zatrudnienia, podejmowaü je oraz utrzymaü, a takĪe
rozwijaü karierĊ zawodową.
Zmierzanie danej osoby (np. ucznia szkoáy zawodowej) w kierunku zatrudnienia moĪe byü rozumiane jako ukierunkowanie podejmowanych czynnoĞci
i dziaáaĔ m.in. na odkrywanie wáasnego potencjaáu oraz nabywanie wiedzy
i umiejĊtnoĞci uĪytecznych w procesie poszukiwania zdobycia oraz utrzymania
satysfakcjonującej pracy. Proces poszukiwania pracy obejmuje ogóá Ğwiadomie
podejmowanych czynnoĞci i dziaáaĔ w celu podjĊcia zatrudnienia. Poszukiwanie
pracy jest pierwszym krokiem do podjĊcia zatrudnienia. ,,Od blisko dekady jesteĞmy Ğwiadkami wystĊpowania trendu do wzrostu znaczenia kompetencji
w procesie poszukiwania pracy” [Jeruszka, 2014, s. 194].
Analizując termin zatrudnialnoĞci z perspektywy osoby poszukującej pracy
warto zauwaĪyü, Īe zatrudnialnoĞü utoĪsamiana jest z posiadaniem okreĞlonych
umiejĊtnoĞci praktycznych (employabillity skills) oraz z ich (samodzielnym)
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wykorzystaniem na rynku pracy. Wskazując na potrzebĊ posiadania umiejĊtnoĞci praktycznych naleĪy podkreĞliü, Īe dotyczą one zarówno umiejĊtnoĞci wykonywania zawodu, jak równieĪ umiejĊtnoĞci dodatkowych, np. umiejĊtnoĞci
poruszania siĊ po rynku pracy. Reasumując, zatrudnialnoĞü po stronie podaĪowej warunkowana jest m.in. posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz
dodatkowymi kompetencjami zwiĊkszającymi szansĊ podjĊcia i utrzymania
satysfakcjonującej pracy.
Nabywanie i doskonalenie dodatkowych kompetencji zwiĊkszających szansĊ podjĊcia zatrudnienia wpisuje siĊ w problematykĊ zarządzania karierą zawodową. Zarządzanie wáasną karierą zawodową rozumiane jest jako konstruowanie
i modyfikowanie wáasnego planu kariery zawodowej. Plan kariery zawodowej,
jako projekt przewidywanego funkcjonowania na rynku pracy, przyjmuje postaü
zbioru przyszáych, rozáoĪonych w czasie dziaáaĔ opartych na dostĊpnych zasobach [KoĨmiĔski i Piotrowski, 2001]. Zdaniem Turskiej [2014, s. 20] planowanie
kariery wymaga uwzglĊdnienia dwóch grup czynników: 1) dotyczących siebie
(znajomoĞci wáasnych preferencji, zainteresowaĔ, celów, zarówno krótko-, jak
i dáugookresowych, ĞwiadomoĞci wáasnych wartoĞci zawodowych i Īyciowych,
znajomoĞci swoich mocnych i sáabych stron itp. oraz 2) dotyczących rynku i pracy
(wiedzy na temat wymagaĔ zmieniających siĊ zawodów, organizacji, oczekiwaĔ
pracodawców, wáaĞciwoĞci i cech danej pracy, wiedzy dotyczącej moĪliwoĞci
ksztaácenia i zatrudnienia itp.) Zdaniem LeliĔskiej [2007, s. 55-56] ,,Poziom umiejĊtnoĞci planowania kariery jest pojĊciem záoĪonym”. Poziom umiejĊtnoĞci planowania kariery okreĞlają zdaniem badaczki m.in. nastĊpujące elementy: 1) posiadanie planu rozwoju kariery, 2) wiedza o zawodach i rynku pracy, 3) umiejĊtnoĞci
poruszania siĊ na rynku pracy. Poziom umiejĊtnoĞci planowania kariery mogą
okreĞlaü wskaĨniki: sprecyzowane cele i dąĪenia Īyciowe oraz realne oczekiwania
zawodowe; uksztaátowana hierarchia wartoĞci ceniona w przyszáej pracy zawodowej; wiara w siebie i przyszáe osiągniĊcia zawodowe; adekwatny do moĪliwoĞci
poziom aspiracji edukacyjnych i zawodowych; plan podjĊcia zatrudnienia; alternatywny plan dziaáania w razie braku moĪliwoĞci znalezienia pracy w wyuczonym
zawodzie. Poziom umiejĊtnoĞci poruszania siĊ na rynku pracy moĪe zostaü zdaniem LeliĔskiej [2007, s. 55-56] zmierzony wiedzą o trudnoĞciach ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie, sprawnym przygotowaniem dokumentów
potrzebnych pracodawcy, znajomoĞcią zasad rozmowy z pracodawcą, wiedzą
o oczekiwaniach i wymaganiach stawianych przez pracodawcĊ kandydatom do
wyuczonego zawodu itp. ,,MoĪna przypuszczaü, Īe im bardziej okreĞlone są cele
i oczekiwania zawodowe, tym w wiĊkszym stopniu przyjĊte wartoĞci cenione
w przyszáej pracy zawodowej, im wiĊksza wiara w siebie i przyszáe osiągniĊcia
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oraz wyĪsze aspiracje edukacyjne i zawodowe, tym wyĪszy jest poziom umiejĊtnoĞci planowania kariery, który bĊdzie miaá wpáyw na jej rozwój w przyszáoĞci”
[LeliĔska, 2007, s. 55-56].

2. Kompetencje uczniów/absolwentów szkóá zawodowych
w opinii instytucji rynku pracy
Zanim przedstawione zostaną opinie instytucji rynku pracy na temat poziomu
wiedzy i umiejĊtnoĞci oraz postaw uczniów/absolwentów z perspektywy moĪliwoĞci podjĊcia zatrudnienia, w tabeli 1 zestawiono opinie instytucji rynku pracy
na temat oczekiwaĔ związanych ze spotkaniami z uczniami/absolwentami szkóá
zawodowych.
Tabela 1. Jakie PaĔstwo posiadają oczekiwania w zakresie spotkaĔ w szkole
z uczniami/absolwentami szkóá zawodowych? (N = 30)

Zakres tematyczny

Tak
(w pkt.
proc.)

Raczej
tak
(w pkt.
proc.)

Raczej
nie
(w pkt.
proc.)

Zupeánie
nie
(w pkt.
proc.)

Nie
mam
zdania
(w pkt.
proc.)

Zaprezentowanie firmy/instytucji zatrudniającej absolwentów z okreĞlonymi kwalifikacjami
zawodowymi

75,9

20,7

0

0

3,4

Zapewnienie dostĊpu do informacji na temat
stanowisk moĪliwych do uzyskania

75,8

17,2

0

0

7,0

Przedstawienie informacji o perspektywach
zawodowych, np. ĞcieĪce rozwoju zawodowego

53,4

33,4

6,6

3,3

3,3

Zapoznanie z moĪliwoĞcią odbycia praktyk
zawodowych

60,0

20

6,6

10,0

3,4

Zaprezentowanie ofert pracy/oferty edukacyjnej

70,0

20,0

6,6

3,1

0

Zaprezentowanie informacji o zasadach procesu rekrutacyjnego oraz o skutecznym poszukiwaniu pracy

48,3

34,5

10,4

6,8

0

Pomoc w napisaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

31,0

34,5

17,3

6,9

10,3

ħródáo: Na podstawie badaĔ wáasnych.

Na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe wszystkie wyszczególnione wskazania okreĞlające ewentualne oczekiwania wobec spotkaĔ z uczniami/absolwentami zostaáy
ocenione pozytywnie i mieszczą siĊ w przedziale od 96,6 pkt. proc. do 65,5 pkt.
proc. Ponad 90% wskazaĔ uzyskaáy nastĊpujące wskaĨniki: zaprezentowanie fir-
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my/instytucji zatrudniającej absolwentów z okreĞlonymi kwalifikacjami zawodowymi (96,6 pkt. proc.), zapewnienie dostĊpu do informacji na temat stanowisk
moĪliwych do uzyskania (93 pkt. proc.), zaprezentowanie ofert pracy/oferty edukacyjnej (90 pkt. proc.). PoniĪej 70 pkt. proc. znalazá siĊ tylko jeden badany
wskaĨnik, tj. pomoc w napisaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
(65,5 pkt. proc.). Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna wnioskowaü, Īe
spotkania firm, agencji poĞrednictwa pracy oraz urzĊdów pracy z uczniami i absolwentami sáuĪą m.in. upowszechnieniu wiedzy o procesach rekrutacji i dostĊpnych ofertach pracy. Podsumowując uzyskane wyniki, moĪna wnioskowaü, Īe
instytucje rynku pracy moĪna postrzegaü jako bezpoĞrednie Ĩródáo informacji
zawodowej, peániącej istotną rolĊ w ksztaátowaniu wiedzy i umiejĊtnoĞci planowania kariery zawodowej uczniów/absolwentów.
W dalszej kolejnoĞci analizie poddane zostaną opinie instytucji rynku pracy
na temat wiedzy, umiejĊtnoĞci oraz postaw uczniów/absolwentów w budowaniu/posiadaniu planu rozwoju zawodowego.
Tabela 2. OdpowiedĨ na pytanie: W jakim stopniu zdaniem PaĔstwa
uczniowie/absolwenci szkóá zawodowych posiadają plan rozwoju
zawodowego/plan rozwoju kariery zawodowej? (N = 24)

Zakres tematyczny

Posiadanie przez uczniów/absolwentów
sprecyzowanych celów edukacyjnych
Posiadanie przez uczniów/absolwentów
sprecyzowanych celów zawodowych
Uksztaátowana hierarchia wartoĞci cenionych
w przyszáej pracy zawodowej
Wiara w siebie i przyszáe osiągniĊcia zawodowe
UmiejĊtnoĞü okreĞlenia posiadanych zasobów
(zainteresowania, zdolnoĞci)
Stosowny do posiadanych moĪliwoĞci/kompetencji poziom aspiracji
zawodowych/edukacyjnych
Wiedza na temat moĪliwoĞci podjĊcia
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy/informacja o dostĊpnych ofertach pracy

Tak
(w pkt.
proc.)

Raczej
tak
(w pkt.
proc.)

Raczej
nie
(w pkt.
proc.)

Zupeánie nie
(w pkt.
proc.)

Nie
mam
zdania
(w pkt.
proc.)

4,2

58,3

29,2

8,3

0

4,1

41,7

41,7

12,5

0

0

30,4

60,8

0

8,8

8,2

58,3

29,3

0

4,2

0

30,4

60,8

0

8,8

4,3

26,1

60,9

0

8,7

12,5

33,3

33,3

16,7

4,2

ħródáo: Na podstawie badaĔ wáasnych.

Na siedem wyszczególnionych wskaĨników okreĞlających poziom posiadanych przez uczniów/absolwentów kompetencji planu rozwoju kariery zawodowej dwa oceniono pozytywnie. NaleĪą do nich: wiara w siebie i przyszáe osią-
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gniĊcia zawodowe (66,5 pkt. proc.) oraz posiadanie przez uczniów/absolwentów
sprecyzowanych celów edukacyjnych (62,5 pkt. proc.) W dalszej kolejnoĞci
przedstawione zostaną wskaĨniki, które spotkaáy siĊ z negatywną oceną. W opinii
ponad 60 proc. badanych instytucji uczniowie szkóá zawodowych posiadają zawyĪony poziom aspiracji zawodowych wobec posiadanych kompetencji zawodowych/edukacyjnych. PojĊcie aspiracji zawodowych kojarzone jest z dąĪeniami
jednostki do osiągniĊcia okreĞlonych celów wynikających z posiadanej hierarchii
wartoĞci. Aspiracje zawodowe uzaleĪnione są m.in. od samooceny posiadanych
kompetencji. Wysoki poziom aspiracji zawodowych/edukacyjnych moĪe wynikaü
z wysokiego poziomu oceny posiadanych kompetencji zawodowych.
Poczucie kompetencji oznacza wiarĊ jednostki w swą zdolnoĞü do zrealizowania poszczególnych zadaĔ. Przekonanie uczniów o wysokim poziomie
kompetencji zawodowych, co wiĊcej, przekonanie o odpowiednim dopasowaniu
ksztaáconego zawodu uczniów szkóá zawodowych do potrzeb rynku pracy potwierdza badanie GfK Polonia [Raport z badaĔ GfK Polonia, 2013, s. 105].
Z raportu wynika, Īe zdecydowana wiĊkszoĞü badanych uczniów szkóá zawodowych, tj. 77%, wysoko i bardzo wysoko oceniáa szansĊ zdobycia pracy
w wyuczonym zawodzie i czuje siĊ usatysfakcjonowana dokonanym wyborem
ksztaáconego zawodu. MoĪna przypuszczaü, Īe wysoki poziom aspiracji zawodowych/edukacyjnych uczniów szkóá zawodowych moĪe wynikaü m.in. z wiary
w swoje zdolnoĞci do wywiązania siĊ z powierzonych zadaĔ zawodowych. NaleĪy doceniü wysoki poziom aspiracji ludzi máodych, ,,aspiracje máodzieĪy są
wartoĞcią bezcenną” [Kabaj, 2007, s. 251], jednakĪe niedostatek umiejĊtnoĞci
realnej oceny posiadanych kompetencji zawodowych moĪe byü powodem frustracji i rozczarowaĔ máodych ludzi w konfrontacji z rynkiem pracy. MoĪna
wnioskowaü o rozbieĪnoĞci w samoocenie kompetencji zawodowych uczniów
oraz ocenie tych kompetencji przez instytucje rynku pracy. W opinii instytucji
rynku pracy uczniowie szkóá zawodowych mają zawyĪone aspiracje i oczekiwania zawodowe wynikające m.in. z przeszacowania posiadanych kompetencji.
Kolejnym nisko ocenianym wskaĨnikiem planu rozwoju kariery zawodowej
uczniów jest hierarchia wartoĞci cenionych w przyszáej pracy zawodowej (60,8
pkt. proc.). Jak wiemy, poznanie wartoĞci daje nam odpowiedĨ na pytanie, jak
ludzie dziaáają i dlaczego coĞ robią. I na odwrót, to, jak ludzie dziaáają i dlaczego
coĞ robią, wskazuje na system ich wartoĞci. W opinii ponad poáowy instytucji
hierarchia wartoĞci ceniona przez nich w pracy rozmija siĊ z posiadaną hierarchią
wartoĞci uczniów/absolwentów szkóá zawodowych. MoĪna zatem wnioskowaü
o rozbieĪnoĞci w zakresie oczekiwanej przez pracodawców, a posiadanej przez
uczniów/absolwentów hierarchii wartoĞci cenionej w pracy zawodowej. Ponad
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poáowa badanych instytucji rynku pracy (60,8 pkt. proc.) w sposób negatywny
oceniáa uksztaátowaną hierarchiĊ wartoĞci uczniów cenioną w pracy zawodowej.
Akceptowana i poĪądana hierarchia wartoĞci przyszáych pracodawców w opinii
ponad poáowy badanych podmiotów jest róĪna od hierarchii wartoĞci posiadanej
przez uczniów szkóá zawodowych. Z badaĔ dostĊpnych w literaturze przedmiotu
wynika, Īe w 53% przypadków o wyborze szkoáy/zawodu uczniów szkóá zawodowych zadecydowaáa perspektywa dobrze páatnej pracy. Na postawie uzyskanych wyników moĪna wysunąü wniosek, Īe wybór zawodu traktowany jest jako
rodzaj Ğwiadomej inwestycji, której celem w przyszáoĞci jest osiągniĊcie satysfakcjonującego dochodu. Jest to informacja o myĞleniu pragmatycznym uczniów,
wskazująca wartoĞü bogacenia siĊ za najwaĪniejszą.
Kolejnym negatywnie ocenionym wskaĨnikiem jest umiejĊtnoĞü okreĞlenia
posiadanych zasobów (zainteresowania, zdolnoĞci) (60,8 pkt. proc.); zainteresowania – czyli kombinacja wiedzy (aspekt poznawczy roli) i oddania (afektywny element roli) [Paszkowska-Rogacz, 2003, s. 89]. Poznanie zainteresowaĔ to
odpowiedĨ na pytanie, co uczniowie bĊdą robiü, wykonując wybrany zawód.
Z dostĊpnych w literaturze badaĔ wynika, Īe zainteresowania u 35% uczniów
zadecydowaáy o wyborze nauki zawodu. A zatem moĪna wyciągnąü wniosek,
Īe u 35% uczniów posiadane zainteresowania są zgodne i odpowiadają zawodowi, który wybrali. MoĪna zaryzykowaü tezĊ, Īe 65% badanych uczniów wybierając zawód bądĨ nie do koĔca potrafiáo sprecyzowaü swoje zainteresowania,
bądĨ potrafiáo je okreĞliü, zignorowaü ich znaczenie przy wyborze oraz Ğwiadomie zrezygnowaü z ich rozwoju w pracy zawodowej. Procent negatywnych ocen
instytucji rynku pracy dotyczących braku u uczniów umiejĊtnoĞci okreĞlenia
posiadanych zainteresowaĔ, tj. 60,8% proc., zbieĪny jest z samooceną wskazania
posiadanych zainteresowaĔ uczniów, tj. 65 pkt. proc.
Badane instytucje negatywnie oceniáy równieĪ posiadanie przez
uczniów/absolwentów sprecyzowanych celów zawodowych (54,2 pkt. proc.).
Kolejna opinia dotyczy wiedzy na temat moĪliwoĞci podjĊcia zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy/informacji o dostĊpnych ofertach pracy (50 pkt. proc.).
Poáowa badanych instytucji negatywnie ocenia poziom wiedzy uczniów na temat
moĪliwoĞci podjĊcia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, w tym poziom informacji o dostĊpnych ofertach pracy. NaleĪy wskazaü co najmniej dwie przyczyny niedostatecznego poziomu wiedzy uczniów w tym zakresie. Po pierwsze,
niewielkie zainteresowanie uczniów rynkiem pracy. Z badania PwC „Czy aktywnie interesujĊ siĊ rynkiem pracy?” [PwC, 2014] wynika, Īe 43% spoĞród 581
uczniów liceów i techników uczestniczących w badaniu wyraziáo negatywną
odpowiedĨ na pytanie, czy aktywnie interesuje siĊ rynkiem pracy. Pozytywnej
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odpowiedzi na postawione pytanie udzieliáo 25%, czyli blisko dwa razy mniej
niĪ odpowiedzi negatywnych. MoĪna wnioskowaü, Īe prawie dwa razy wiĊcej
wskazaĔ badanych uczniów obejmuje negatywne opinie na temat aktywnych
zainteresowaĔ rynkiem pracy. Badanie wykazaáo, Īe ponad 40% badanych
uczniów nie jest zainteresowanych samodzielnym powiĊkszaniem zasobów informacji zawodowej związanej z rynkiem pracy. Po drugie, brak systemu informacji zawodowej zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. W opinii
96,7% badanych pracowników PUP w woj. Ğląskim w Polsce brakuje systemu
informacji o rynku pracy, który identyfikowaáby potrzeby kadrowe pracodawców i oczekiwania absolwentów szkóá ponadgimnazjalnych. [Augustyn, GruszczyĔski i Muster, 2010, s. 171]. Problem braku moĪliwoĞci powszechnego dostĊpu do peánej i rzetelnej informacji zawodowej jest przedmiotem wielu badaĔ
i analiz, np. Action Plan for skills and mobility Komisji Unii Europejskiej 2000c.
Podsumowując opinie instytucji na temat wskaĨników okreĞlających posiadane kompetencje w zakresie planu rozwoju kariery zawodowej moĪna wnioskowaü, Īe negatywnie postrzegana jest zarówno wiedza i umiejĊtnoĞci, jak
i niektóre postawy uczniów. Badane instytucje negatywnie oceniáy wiedzĊ
uczniów na temat zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, umiejĊtnoĞü okreĞlenia
posiadanych zasobów, posiadanie przez uczniów sprecyzowanych celów zawodowych, uksztaátowaną hierarchiĊ wartoĞci cenionych w przyszáej pracy zawodowej, stosowny do posiadanych kompetencji poziom aspiracji zawodowych.
W dalszej kolejnoĞci instytucje opiniowaáy poziom wiedzy i umiejĊtnoĞci
uczniów/absolwentów szkóá zawodowych w zakresie poszukiwania pracy. Wyniki badaĔ przedstawia tabela 3.
Tabela 3. OdpowiedĨ na pytanie: Jak oceniają PaĔstwo wiedzĊ i umiejĊtnoĞci
uczniów/absolwentów szkóá zawodowych w zakresie przygotowania
ich przez szkoáĊ do poszukiwania pracy? (N = 23)

Zakres tematyczny

1
Wiedza na temat perspektyw zawodowych
w wyuczonym zawodzie/wiedza o trudnoĞciach
znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie
Sprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych potrzebnych pracodawcy
UmiejĊtnoĞü autoprezentacji wáasnej osoby
/umiejĊtnoĞü prowadzenia rozmowy z pracodawcą w sprawie zatrudnienia
Wiedza o oczekiwaniach/ wymaganiach
pracodawców wobec kandydatów do pracy na
wybranym stanowisku pracy

Tak
(w pkt.
proc.)

Raczej
tak
(w pkt.
proc.)

Raczej
nie
(w pkt.
proc.)

Zupeánie
nie
(w pkt.
proc.)

2

3

4

5

Nie
mam
zdania
(w pkt.
proc.)
6

4,3

69,7

21,7

0

4,3

0

65,1

26,2

0

8,7

4,3

52,3

43,4

0

0

4,4

27,4

63,6

4,6

0
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cd. tabeli 3
1
Wiedza o firmie, do której skáadana jest
aplikacja (proces technologiczny, sytuacja
ekonomiczna, plany rozwojowe itp.)
UmiejĊtnoĞü poszukiwania pracy aktywnymi
metodami

2

3

4

5

6

0

26,1

60,8

8,8

4,3

4,3

73,8

13,2

0

8,7

ħródáo: Na podstawie badaĔ wáasnych.

Na szeĞü wyszczególnionych wskaĨników okreĞlających wybrane kompetencje w poszukiwaniu pracy pozytywne opinie dotyczą czterech. PowyĪej
70 pkt. proc. oceniono umiejĊtnoĞü poszukiwania pracy aktywnymi metodami
(78,1 pkt. proc.), wiedzĊ na temat perspektyw zawodowych w wyuczonym zawodzie (78,1 pkt. proc.), wiedzĊ o trudnoĞciach znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie (74 pkt. proc.) oraz sprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych potrzebnych pracodawcy (65,1 pkt. proc.).
UmiejĊtnoĞü autoprezentacji wáasnej osoby/umiejĊtnoĞü prowadzenia
rozmowy z pracodawcą w sprawie zatrudnienia pozytywnie oceniáa poáowa badanych instytucji (56,6 pkt. proc.).
PrzewagĊ negatywnych opinii uzyskaáy nastĊpujące wskaĨniki: wiedza
o oczekiwaniach/wymaganiach pracodawców wobec kandydatów do pracy na
wybranym stanowisku pracy (68,2 pkt. proc.) oraz wiedza o firmie, do której skáadana jest aplikacja (proces technologiczny, sytuacja ekonomiczna, plany rozwojowe itp.) (69,6 pkt. proc.). Ten moĪe skutecznie poszukiwaü pracy, kto posiada
informacjĊ o celach firm, do których jest skáadana aplikacja w sprawie zatrudnienia. Tymczasem badanie wykazaáo deficyt wiedzy uczniów/absolwentów na temat
wymagaĔ wobec kandydatów do pracy oraz sytuacji gospodarczej firm na lokalnym rynku pracy.
Badane zjawisko nie zostaáo dostatecznie rozpoznane. W literaturze przedmiotu nie zidentyfikowano masowych badaĔ empirycznych instytucji rynku
pracy w zakresie ich opinii na temat wiedzy, umiejĊtnoĞci oraz postaw
uczniów/absolwentów w zakresie ich przygotowania do poszukiwania pracy.
Wyniki badaĔ poziomu wiedzy i umiejĊtnoĞci uczniów w zakresie poszukiwania
pracy aktywnymi metodami na ĝląsku znajdują siĊ w raporcie z badaĔ [Augustyn, GruszczyĔski i Muster, 2010]. Uzyskane wyniki badaĔ instytucji rynku
pracy w wymienionym raporcie odbiegają od wyników badaĔ prezentowanych
w niniejszym artykule.
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Podsumowanie
Podsumowując opinie instytucji rynku pracy na temat kompetencji w zakresie planu rozwoju kariery zawodowej uczniów/absolwentów szkóá zawodowych
moĪna wnioskowaü, Īe negatywnie postrzegana jest zarówno wiedza, umiejĊtnoĞci, jak i niektóre postawy uczniów. Badane instytucje negatywnie oceniáy
wiedzĊ uczniów na temat ofert zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, umiejĊtnoĞü okreĞlenia posiadanych zasobów, posiadanie przez uczniów sprecyzowanych celów zawodowych, uksztaátowaną hierarchiĊ wartoĞci cenionych w przyszáej pracy zawodowej, stosowny do posiadanych moĪliwoĞci/kompetencji
poziom aspiracji zawodowych. Podsumowując wyniki badaĔ w zakresie kompetencji w poszukiwaniu pracy moĪna stwierdziü, Īe przewagĊ negatywnych opinii
uzyskaáy: wiedza o oczekiwaniach/wymaganiach pracodawców wobec kandydatów do pracy na wybranym stanowisku pracy oraz wiedza o firmie, do której
skáadana jest aplikacja. Badanie wykazaáo deficyt wiedzy uczniów/absolwentów
na temat wymagaĔ wobec kandydatów do pracy oraz wiedzy na temat sytuacji
gospodarczej firm na lokalnym rynku pracy.
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THE COMPETENCES OF THE VOCATIONAL SCHOOL GRADUATES
Summary: Labour market matches the supply of labour with the demand for labour.
Mismatch between the quantity and quality of labour supplied and the market demand is
particularly relevant to young workers, who expect to find employment in a profession
related to the education undertaken. The labour market often fails to satisfy such expectations, as increasing requirements of the employers lead to employability issues among
the vocational schools’ graduates. The purpose of this paper is to present the results of
a survey measuring the labour market institutions’ outlook on the vocation schools’
graduates’ skills. The paper first into the wider narrative of confronting the vocational
education with the labour market demands.
Keywords: employability, competencies, career plan.

