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KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW  
SZKÓ  ZAWODOWYCH 

Streszczenie: Na rynku pracy wyst puje zestawienie poda y pracy z popytem na prac .

Niedopasowanie ilo ci i jako ci towaru, jakim jest praca, z popytem na prac  dotyka 

ludzi m odych, którzy wybieraj c kszta cenie zawodowe mog  oczekiwa , e znajd

zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Rynek pracy weryfikuje wybory kszta cenia,

a rosn ce oczekiwania pracodawców w zakresie wymaganych kompetencji powoduj

problemy zwi zane z zatrudnialno ci  absolwentów szkó  zawodowych. Celem artyku u

jest przedstawienie rezultatów bada  opinii instytucji rynku pracy na temat kompetencji 

uczniów szkó  zawodowych. Temat artyku u wpisuje si  w problematyk  konfrontacji 

kszta cenia zawodowego z potrzebami rynku pracy.  

S owa klucze: zatrudnialno , kompetencje absolwentów szkó  zawodowych, plan kariery.  

Wprowadzenie  

Analiza wska ników zatrudnienia absolwentów wed ug poziomu wykszta -

cenia w Polsce w latach 2010-2013 wskazuje, e coraz mniej absolwentów, nie-

zale nie od poziomu wykszta cenia, po uko czeniu szko y jest w stanie legalnie 

znale  prac . Podczas gdy wska nik zatrudnienia w ca ej populacji z wykszta -

ceniem zawodowym spad  w badanym okresie o 1,3 pkt. proc., to w grupie ab-

solwentów szkó  zawodowych spadek by  ponad pi ciokrotnie wy szy i wynosi 

7,3 pkt. proc. Obok braku ofert pracy, jedn  z przyczyn zaistnia ej sytuacji jest 

niew a ciwe przygotowanie uczniów/absolwentów do podj cia zatrudnienia.  

W celu zwi kszenia szansy na zdobycie satysfakcjonuj cej pracy istotne jest 

przygotowanie uczniów/absolwentów do przysz ej kariery zawodowej. Budowa-
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nie planów zawodowych oraz ich praktyczna realizacja na rynku pracy wymaga 

posiadania okre lonych kompetencji.  

1. Podj cie zatrudnienia a kompetencje uczniów/absolwentów  
szkó  zawodowych 

W konkluzjach Rady Unii Europejskiej z 11 maja 2012 r. na temat zatrud-

nialno ci absolwentów szkó  oraz uczelni termin zatrudnialno  jest pojmowany 

jako ,,kombinacja czynników pozwalaj cych danej osobie zmierza  w kierunku 

zatrudnienia, podejmowa  je oraz utrzyma , a tak e rozwija  karier  zawodow

– to poj cie z o one, obejmuj ce nie tylko cechy danej osoby, jej umiej tno ci, 

postaw  czy motywacj , lecz tak e inne czynniki zewn trzne wykraczaj ce poza 

polityk  edukacyjn  i szkoleniow , takie jak uwarunkowania rynku pracy, de-

mografia, struktura gospodarki oraz ogólna sytuacja gospodarcza” [Konkluzje 

Rady UE z dnia 11 maja 2012 r.]. 

Definicja Rady Unii Europejskiej rozpatruje poj cie zatrudnialno ci w spo-

sób kompleksowy, upatruj c jej róde  zarówno po stronie poda owej, jak i po-

pytowej. W ród czynników po stronie popytowej decyduj cych o zatrudnialno-

ci wymieniono: 1) uwarunkowania rynku pracy, 2) demografi , 3) struktur

gospodarki oraz ogóln  sytuacj  gospodarcz .

Do czynników warunkuj cych zatrudnialno  po stronie poda owej obok 

polityki edukacyjnej i szkoleniowej wymieniono m.in.: 1) cechy danej osoby,  

2) jej umiej tno ci, 3) postaw  oraz motywacj , które pozwalaj  zmierza  (sa-

modzielnie) w kierunku zatrudnienia, podejmowa  je oraz utrzyma , a tak e

rozwija  karier  zawodow .

Zmierzanie danej osoby (np. ucznia szko y zawodowej) w kierunku zatrud-

nienia mo e by  rozumiane jako ukierunkowanie podejmowanych czynno ci

i dzia a  m.in. na odkrywanie w asnego potencja u oraz nabywanie wiedzy  

i umiej tno ci u ytecznych w procesie poszukiwania  zdobycia oraz utrzymania 

satysfakcjonuj cej pracy. Proces poszukiwania pracy obejmuje ogó wiadomie 

podejmowanych czynno ci i dzia a  w celu podj cia zatrudnienia. Poszukiwanie 

pracy jest pierwszym krokiem do podj cia zatrudnienia. ,,Od blisko dekady je-

ste my wiadkami wyst powania trendu do wzrostu znaczenia kompetencji  

w procesie poszukiwania pracy” [Jeruszka, 2014, s. 194].  

 Analizuj c termin zatrudnialno ci z perspektywy osoby poszukuj cej pracy 

warto zauwa y , e zatrudnialno  uto samiana jest z posiadaniem okre lonych 

umiej tno ci praktycznych (employabillity skills) oraz z ich (samodzielnym) 
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wykorzystaniem na rynku pracy. Wskazuj c na potrzeb  posiadania umiej tno-

ci praktycznych nale y podkre li , e dotycz  one zarówno umiej tno ci wy-

konywania zawodu, jak równie  umiej tno ci dodatkowych, np. umiej tno ci 

poruszania si  po rynku pracy.  Reasumuj c, zatrudnialno  po stronie poda o-

wej warunkowana jest m.in. posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz 

dodatkowymi kompetencjami zwi kszaj cymi szans  podj cia i utrzymania 

satysfakcjonuj cej pracy. 

Nabywanie i doskonalenie dodatkowych kompetencji zwi kszaj cych szan-

s  podj cia zatrudnienia wpisuje si  w problematyk  zarz dzania karier  zawo-

dow . Zarz dzanie w asn  karier  zawodow  rozumiane jest jako konstruowanie 

i modyfikowanie w asnego planu kariery zawodowej. Plan kariery zawodowej, 

jako projekt przewidywanego funkcjonowania na rynku pracy, przyjmuje posta

zbioru przysz ych, roz o onych w czasie dzia a  opartych na dost pnych zaso-

bach [Ko mi ski i Piotrowski, 2001]. Zdaniem Turskiej [2014, s. 20] planowanie 

kariery wymaga uwzgl dnienia dwóch grup czynników: 1) dotycz cych siebie 

(znajomo ci w asnych preferencji, zainteresowa , celów, zarówno krótko-, jak  

i d ugookresowych, wiadomo ci w asnych warto ci zawodowych i yciowych, 

znajomo ci swoich mocnych i s abych stron itp. oraz 2) dotycz cych rynku i pracy 

(wiedzy na temat wymaga  zmieniaj cych si  zawodów, organizacji, oczekiwa

pracodawców, w a ciwo ci i cech danej pracy, wiedzy dotycz cej mo liwo ci

kszta cenia i zatrudnienia itp.) Zdaniem Leli skiej [2007, s. 55-56] ,,Poziom umie-

j tno ci planowania kariery jest poj ciem z o onym”. Poziom umiej tno ci pla-

nowania kariery okre laj  zdaniem badaczki m.in. nast puj ce elementy: 1) posia-

danie planu rozwoju kariery, 2) wiedza o zawodach i rynku pracy, 3) umiej tno ci 

poruszania si  na rynku pracy. Poziom umiej tno ci planowania kariery mog

okre la  wska niki: sprecyzowane cele i d enia yciowe oraz realne oczekiwania 

zawodowe; ukszta towana hierarchia warto ci ceniona w przysz ej pracy zawodo-

wej; wiara w siebie i przysz e osi gni cia zawodowe; adekwatny do mo liwo ci 

poziom aspiracji edukacyjnych i zawodowych; plan podj cia zatrudnienia; alterna-

tywny plan dzia ania w razie braku mo liwo ci znalezienia pracy w wyuczonym 

zawodzie. Poziom umiej tno ci poruszania si  na rynku pracy mo e zosta  zda-

niem Leli skiej [2007, s. 55-56] zmierzony wiedz  o trudno ciach ze znalezie-

niem pracy w wyuczonym zawodzie, sprawnym przygotowaniem dokumentów 

potrzebnych pracodawcy, znajomo ci  zasad rozmowy z pracodawc , wiedz

o oczekiwaniach i wymaganiach stawianych przez pracodawc  kandydatom do 

wyuczonego zawodu itp. ,,Mo na przypuszcza , e im bardziej okre lone s  cele  

i oczekiwania zawodowe, tym w wi kszym stopniu przyj te warto ci cenione  

w przysz ej pracy zawodowej, im wi ksza wiara w siebie i przysz e osi gni cia 
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oraz wy sze aspiracje edukacyjne i zawodowe, tym wy szy jest poziom umiej t-

no ci planowania kariery, który b dzie mia  wp yw na jej rozwój w przysz o ci” 

[Leli ska, 2007, s. 55-56].  

2. Kompetencje uczniów/absolwentów szkó  zawodowych  
w opinii instytucji rynku pracy  

Zanim przedstawione zostan  opinie instytucji rynku pracy na temat poziomu 

wiedzy i umiej tno ci oraz postaw uczniów/absolwentów z perspektywy mo li-

wo ci podj cia zatrudnienia, w tabeli 1 zestawiono opinie instytucji rynku pracy 

na temat oczekiwa  zwi zanych ze spotkaniami z uczniami/absolwentami szkó

zawodowych.  

Tabela 1. Jakie Pa stwo posiadaj  oczekiwania w zakresie spotka  w szkole  

z uczniami/absolwentami szkó  zawodowych? (N = 30) 

Zakres tematyczny 

Tak 

(w pkt. 

proc.) 

Raczej

tak

(w pkt. 

proc.) 

Raczej

nie

(w pkt. 

proc.) 

Zupe nie

nie

(w pkt. 

proc.) 

Nie

mam 

zdania

(w pkt. 

proc.) 

Zaprezentowanie firmy/instytucji zatrudniaj -

cej absolwentów z okre lonymi kwalifikacjami 

zawodowymi 

75,9 20,7 0 0 3,4 

Zapewnienie dost pu do informacji na temat 

stanowisk mo liwych do uzyskania 
75,8 17,2 0 0 7,0 

Przedstawienie informacji o perspektywach 

zawodowych, np. cie ce rozwoju zawodowego 
53,4 33,4 6,6 3,3 3,3 

Zapoznanie z mo liwo ci  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 proce-

su rekrutacyjnego oraz o skutecznym poszu-

kiwaniu pracy  

48,3 34,5 10,4 6,8 0 

Pomoc w napisaniu profesjonalnych dokumen-

tów aplikacyjnych 
31,0 34,5 17,3 6,9 10,3 

ród o:  Na podstawie bada  w asnych. 

Na uwag  zas uguje fakt, e wszystkie wyszczególnione wskazania okre la-

j ce ewentualne oczekiwania wobec spotka  z uczniami/absolwentami zosta y

ocenione pozytywnie i mieszcz  si  w przedziale od 96,6 pkt. proc. do 65,5 pkt. 

proc. Ponad 90% wskaza  uzyska y nast puj ce wska niki: zaprezentowanie fir-
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my/instytucji zatrudniaj cej absolwentów z okre lonymi kwalifikacjami zawodo-

wymi (96,6 pkt. proc.), zapewnienie dost pu do informacji na temat stanowisk

mo liwych do uzyskania (93 pkt. proc.), zaprezentowanie ofert pracy/oferty edu-

kacyjnej (90 pkt. proc.). Poni ej 70 pkt. proc. znalaz  si  tylko jeden badany 

wska nik, tj. pomoc w napisaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych

(65,5 pkt. proc.). Na podstawie przeprowadzonych bada  mo na wnioskowa , e

spotkania firm, agencji po rednictwa pracy oraz urz dów pracy z uczniami i ab-

solwentami s u  m.in. upowszechnieniu wiedzy o procesach rekrutacji i dost p-

nych ofertach pracy. Podsumowuj c uzyskane wyniki, mo na wnioskowa , e

instytucje rynku pracy mo na postrzega  jako bezpo rednie ród o informacji 

zawodowej, pe ni cej istotn  rol  w kszta towaniu wiedzy i umiej tno ci plano-

wania kariery zawodowej uczniów/absolwentów.  

W dalszej kolejno ci analizie poddane zostan  opinie instytucji rynku pracy 

na temat wiedzy, umiej tno ci oraz postaw uczniów/absolwentów w budowa-

niu/posiadaniu planu rozwoju zawodowego.  

Tabela 2.  Odpowied  na pytanie: W jakim stopniu zdaniem Pa stwa

uczniowie/absolwenci szkó  zawodowych posiadaj  plan rozwoju  

zawodowego/plan rozwoju kariery zawodowej? (N = 24) 

Zakres tematyczny 

Tak 

(w pkt. 

proc.) 

Raczej

tak

(w pkt. 

proc.) 

Raczej

nie

(w pkt. 

proc.) 

Zupe -

nie nie 

(w pkt. 

proc.) 

Nie

mam 

zdania

(w pkt. 

proc.) 

Posiadanie przez uczniów/absolwentów

sprecyzowanych celów edukacyjnych 
4,2 58,3 29,2 8,3 0 

Posiadanie przez uczniów/absolwentów

sprecyzowanych celów zawodowych 
4,1 41,7 41,7 12,5 0 

Ukszta towana hierarchia warto ci cenionych  

w przysz ej pracy zawodowej 
0 30,4 60,8 0 8,8 

Wiara w siebie i przysz e osi gni cia zawodowe 8,2 58,3 29,3 0 4,2 

Umiej tno  okre lenia posiadanych zasobów 

(zainteresowania, zdolno ci) 
0 30,4 60,8 0 8,8 

Stosowny do posiadanych mo liwo-

ci/kompetencji poziom aspiracji  

zawodowych/edukacyjnych  

4,3 26,1 60,9 0 8,7 

Wiedza na temat mo liwo ci podj cia

zatrudnienia na lokalnym rynku pra-

cy/informacja o dost pnych ofertach pracy 

12,5 33,3 33,3 16,7 4,2 

ród o:  Na podstawie bada  w asnych. 

Na siedem wyszczególnionych wska ników okre laj cych poziom posiada-

nych przez uczniów/absolwentów kompetencji planu rozwoju kariery zawodo-

wej dwa oceniono pozytywnie. Nale  do nich: wiara w siebie i przysz e osi -



El bieta Pasierbek 138 

gni cia zawodowe (66,5 pkt. proc.) oraz posiadanie przez uczniów/absolwentów 

sprecyzowanych celów edukacyjnych (62,5 pkt. proc.) W dalszej kolejno ci

przedstawione zostan  wska niki, które spotka y si  z negatywn  ocen . W opinii 

ponad 60 proc. badanych instytucji uczniowie szkó  zawodowych posiadaj  zawy-

ony poziom aspiracji zawodowych wobec posiadanych kompetencji zawodo-

wych/edukacyjnych. Poj cie aspiracji zawodowych kojarzone jest z d eniami 

jednostki do osi gni cia okre lonych celów wynikaj cych z posiadanej hierarchii 

warto ci. Aspiracje zawodowe uzale nione s  m.in. od samooceny posiadanych 

kompetencji. Wysoki poziom aspiracji zawodowych/edukacyjnych mo e wynika

z wysokiego poziomu oceny posiadanych kompetencji zawodowych.  

Poczucie kompetencji oznacza wiar  jednostki w sw  zdolno  do zreali-

zowania poszczególnych zada . Przekonanie uczniów o wysokim poziomie 

kompetencji zawodowych, co wi cej, przekonanie o odpowiednim dopasowaniu 

kszta conego zawodu uczniów szkó  zawodowych do potrzeb rynku pracy po-

twierdza badanie GfK Polonia [Raport z bada  GfK Polonia, 2013, s. 105].  

Z raportu wynika, e zdecydowana wi kszo  badanych uczniów szkó  zawo-

dowych, tj. 77%, wysoko i bardzo wysoko oceni a szans  zdobycia pracy  

w wyuczonym zawodzie i czuje si  usatysfakcjonowana dokonanym wyborem 

kszta conego zawodu. Mo na przypuszcza , e wysoki poziom aspiracji zawo-

dowych/edukacyjnych uczniów szkó  zawodowych mo e wynika  m.in. z wiary 

w swoje zdolno ci do wywi zania si  z powierzonych zada  zawodowych. Na-

le y doceni  wysoki poziom aspiracji ludzi m odych, ,,aspiracje m odzie y s

warto ci  bezcenn ” [Kabaj, 2007, s. 251], jednak e niedostatek umiej tno ci

realnej oceny posiadanych kompetencji zawodowych mo e by  powodem fru-

stracji i rozczarowa  m odych ludzi w konfrontacji z rynkiem pracy. Mo na

wnioskowa  o rozbie no ci w samoocenie kompetencji zawodowych uczniów 

oraz ocenie tych kompetencji przez instytucje rynku pracy. W opinii instytucji 

rynku pracy uczniowie szkó  zawodowych maj  zawy one aspiracje i oczekiwa-

nia zawodowe wynikaj ce m.in. z przeszacowania posiadanych kompetencji. 

Kolejnym nisko ocenianym wska nikiem planu rozwoju kariery zawodowej 

uczniów jest hierarchia warto ci cenionych w przysz ej pracy zawodowej (60,8 

pkt. proc.). Jak wiemy, poznanie warto ci daje nam odpowied  na pytanie, jak 

ludzie dzia aj  i dlaczego co  robi . I na odwrót, to, jak ludzie dzia aj  i dlaczego 

co  robi , wskazuje na system ich warto ci. W opinii ponad po owy instytucji 

hierarchia warto ci ceniona przez nich w pracy rozmija si  z posiadan  hierarchi

warto ci uczniów/absolwentów szkó  zawodowych. Mo na zatem wnioskowa

o rozbie no ci w zakresie oczekiwanej przez pracodawców, a posiadanej przez 

uczniów/absolwentów hierarchii warto ci cenionej w pracy zawodowej. Ponad 
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po owa badanych instytucji rynku pracy (60,8 pkt. proc.) w sposób negatywny 

oceni a ukszta towan  hierarchi  warto ci uczniów cenion  w pracy zawodowej. 

Akceptowana i po dana hierarchia warto ci przysz ych pracodawców w opinii 

ponad po owy badanych podmiotów jest ró na od hierarchii warto ci posiadanej 

przez uczniów szkó  zawodowych. Z bada  dost pnych w literaturze przedmiotu 

wynika, e w 53% przypadków o wyborze szko y/zawodu uczniów szkó  zawo-

dowych zadecydowa a perspektywa dobrze p atnej pracy. Na postawie uzyska-

nych wyników mo na wysun  wniosek, e wybór zawodu traktowany jest jako 

rodzaj wiadomej inwestycji, której celem w przysz o ci jest osi gni cie satysfak-

cjonuj cego dochodu. Jest to informacja o my leniu pragmatycznym uczniów, 

wskazuj ca warto  bogacenia si  za najwa niejsz .

Kolejnym negatywnie ocenionym wska nikiem jest umiej tno  okre lenia

posiadanych zasobów (zainteresowania, zdolno ci) (60,8 pkt. proc.); zaintere-

sowania – czyli kombinacja wiedzy (aspekt poznawczy roli) i oddania (afektyw-

ny element roli) [Paszkowska-Rogacz, 2003, s. 89]. Poznanie zainteresowa  to 

odpowied  na pytanie, co uczniowie b d  robi , wykonuj c wybrany zawód.  

Z dost pnych w literaturze bada  wynika, e zainteresowania u 35% uczniów 

zadecydowa y o wyborze nauki zawodu.  A zatem mo na wyci gn  wniosek, 

e u 35% uczniów posiadane zainteresowania s  zgodne i odpowiadaj  zawo-

dowi, który wybrali. Mo na zaryzykowa  tez , e 65% badanych uczniów wy-

bieraj c zawód b d  nie do ko ca potrafi o sprecyzowa  swoje zainteresowania, 

b d  potrafi o je okre li , zignorowa  ich znaczenie przy wyborze oraz wiado-

mie zrezygnowa  z ich rozwoju w pracy zawodowej. Procent negatywnych ocen 

instytucji rynku pracy dotycz cych braku u uczniów umiej tno ci okre lenia 

posiadanych zainteresowa , tj. 60,8% proc., zbie ny jest z samoocen  wskazania 

posiadanych zainteresowa  uczniów, tj. 65 pkt. proc.  

Badane instytucje negatywnie oceni y równie posiadanie przez 

uczniów/absolwentów sprecyzowanych celów zawodowych (54,2 pkt. proc.).

Kolejna opinia dotyczy wiedzy na temat mo liwo ci podj cia zatrudnienia na 

lokalnym rynku pracy/informacji o dost pnych ofertach pracy (50 pkt. proc.). 

Po owa badanych instytucji negatywnie ocenia poziom wiedzy uczniów na temat 

mo liwo ci podj cia zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, w tym poziom in-

formacji o dost pnych ofertach pracy. Nale y wskaza  co najmniej dwie przy-

czyny niedostatecznego poziomu wiedzy uczniów w tym zakresie. Po pierwsze, 

niewielkie zainteresowanie uczniów rynkiem pracy. Z badania PwC „Czy ak-

tywnie interesuj  si  rynkiem pracy?” [PwC, 2014] wynika, e 43% spo ród 581 

uczniów liceów i techników uczestnicz cych w badaniu wyrazi o negatywn

odpowied  na pytanie, czy aktywnie interesuje si  rynkiem pracy. Pozytywnej 
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odpowiedzi na postawione pytanie udzieli o 25%, czyli blisko dwa razy mniej 

ni  odpowiedzi negatywnych. Mo na wnioskowa , e prawie dwa razy wi cej

wskaza  badanych uczniów obejmuje negatywne opinie na temat aktywnych 

zainteresowa  rynkiem pracy. Badanie wykaza o, e ponad 40% badanych 

uczniów nie jest zainteresowanych samodzielnym powi kszaniem zasobów in-

formacji zawodowej zwi zanej z rynkiem pracy. Po drugie, brak systemu infor-

macji zawodowej zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. W opinii 

96,7% badanych pracowników PUP w woj. l skim w Polsce brakuje systemu 

informacji o rynku pracy, który identyfikowa by potrzeby kadrowe pracodaw-

ców i oczekiwania absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych. [Augustyn, Grusz-

czy ski i Muster, 2010, s. 171]. Problem braku mo liwo ci powszechnego do-

st pu do pe nej i rzetelnej informacji zawodowej jest przedmiotem wielu bada

i analiz, np. Action Plan for skills and mobility Komisji Unii Europejskiej 2000c.  

Podsumowuj c opinie instytucji na temat wska ników okre laj cych posia-

dane kompetencje w zakresie planu rozwoju kariery zawodowej mo na wnio-

skowa , e negatywnie postrzegana jest zarówno wiedza i umiej tno ci, jak  

i niektóre postawy uczniów. Badane instytucje negatywnie oceni y wiedz

uczniów na temat zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, umiej tno  okre lenia 

posiadanych zasobów, posiadanie przez uczniów sprecyzowanych celów zawo-

dowych, ukszta towan  hierarchi  warto ci cenionych w przysz ej pracy zawo-

dowej, stosowny do posiadanych kompetencji poziom aspiracji zawodowych. 

W dalszej kolejno ci instytucje opiniowa y poziom wiedzy i umiej tno ci

uczniów/absolwentów szkó  zawodowych w zakresie poszukiwania pracy. Wy-

niki bada  przedstawia tabela 3.  

Tabela 3.  Odpowied  na pytanie: Jak oceniaj  Pa stwo wiedz  i umiej tno ci

uczniów/absolwentów szkó  zawodowych w zakresie przygotowania  

ich przez szko  do poszukiwania pracy? (N = 23) 

Zakres tematyczny 

Tak 

(w pkt. 

proc.) 

Raczej

tak

(w pkt. 

proc.) 

Raczej

nie

(w pkt. 

proc.) 

Zupe nie

nie

(w pkt. 

proc.) 

Nie

mam 

zdania

(w pkt. 

proc.) 

1 2 3 4 5 6 

Wiedza na temat perspektyw zawodowych  

w wyuczonym zawodzie/wiedza o trudno ciach 

znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie 

4,3 69,7 21,7 0 4,3 

Sprawne przygotowanie dokumentów aplika-

cyjnych potrzebnych pracodawcy 
0 65,1 26,2 0 8,7 

Umiej tno  autoprezentacji w asnej osoby 

/umiej tno  prowadzenia rozmowy z praco-

dawc  w sprawie zatrudnienia   

4,3 52,3 43,4 0 0 

Wiedza o oczekiwaniach/ wymaganiach 

pracodawców wobec kandydatów do pracy na 

wybranym stanowisku pracy  

4,4 27,4 63,6 4,6 0 
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cd. tabeli 3 
1 2 3 4 5 6 

Wiedza o firmie, do której sk adana jest 

aplikacja (proces technologiczny, sytuacja 

ekonomiczna, plany rozwojowe itp.) 

0 26,1 60,8 8,8 4,3 

Umiej tno  poszukiwania pracy aktywnymi 

metodami   
4,3 73,8 13,2 0 8,7 

ród o:  Na podstawie bada  w asnych. 

Na sze  wyszczególnionych wska ników okre laj cych wybrane kompe-

tencje w poszukiwaniu pracy pozytywne opinie dotycz  czterech. Powy ej

70 pkt. proc. oceniono umiej tno  poszukiwania pracy aktywnymi metodami

(78,1 pkt. proc.), wiedz  na temat perspektyw zawodowych w wyuczonym za-

wodzie (78,1 pkt. proc.), wiedz  o trudno ciach znalezienia pracy w wyuczo-

nym zawodzie (74 pkt. proc.) oraz sprawne przygotowanie dokumentów apli-

kacyjnych potrzebnych pracodawcy (65,1 pkt. proc.). 

Umiej tno  autoprezentacji w asnej osoby/umiej tno  prowadzenia

rozmowy z pracodawc w sprawie zatrudnienia pozytywnie oceni a po owa ba-

danych instytucji (56,6 pkt. proc.).  

Przewag  negatywnych opinii uzyska y nast puj ce wska niki: wiedza  

o oczekiwaniach/wymaganiach pracodawców wobec kandydatów do pracy na 

wybranym stanowisku pracy (68,2 pkt. proc.) oraz wiedza o firmie, do której sk a-

dana jest aplikacja (proces technologiczny, sytuacja ekonomiczna, plany rozwo-

jowe itp.) (69,6 pkt. proc.). Ten mo e skutecznie poszukiwa  pracy, kto posiada 

informacj  o celach firm, do których jest sk adana aplikacja w sprawie zatrudnie-

nia. Tymczasem badanie wykaza o deficyt wiedzy uczniów/absolwentów na temat 

wymaga  wobec kandydatów do pracy oraz sytuacji gospodarczej firm na lokal-

nym rynku pracy. 

Badane zjawisko nie zosta o dostatecznie rozpoznane. W literaturze przed-

miotu nie zidentyfikowano masowych bada  empirycznych instytucji rynku 

pracy w zakresie ich opinii na temat wiedzy, umiej tno ci oraz postaw 

uczniów/absolwentów w zakresie ich przygotowania do poszukiwania pracy. 

Wyniki bada  poziomu wiedzy i umiej tno ci uczniów w zakresie poszukiwania 

pracy aktywnymi metodami na l sku znajduj  si  w raporcie z bada  [Augu-

styn, Gruszczy ski i Muster, 2010]. Uzyskane wyniki bada  instytucji rynku 

pracy w wymienionym raporcie odbiegaj  od wyników bada  prezentowanych 

w niniejszym artykule.  
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Podsumowanie

Podsumowuj c opinie instytucji rynku pracy na temat kompetencji w zakre-

sie planu rozwoju kariery zawodowej uczniów/absolwentów szkó  zawodowych 

mo na wnioskowa , e negatywnie postrzegana jest zarówno wiedza, umiej t-

no ci, jak i niektóre postawy uczniów. Badane instytucje negatywnie oceni y

wiedz  uczniów na temat ofert zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, umiej t-

no  okre lenia posiadanych zasobów, posiadanie przez uczniów sprecyzowa-

nych celów zawodowych, ukszta towan  hierarchi  warto ci cenionych w przy-

sz ej pracy zawodowej, stosowny do posiadanych mo liwo ci/kompetencji 

poziom aspiracji zawodowych. Podsumowuj c wyniki bada  w zakresie kompe-

tencji w poszukiwaniu pracy mo na stwierdzi , e przewag  negatywnych opinii 

uzyska y: wiedza o oczekiwaniach/wymaganiach pracodawców wobec kandyda-

tów do pracy na wybranym stanowisku pracy oraz wiedza o firmie, do której 

sk adana jest aplikacja. Badanie wykaza o deficyt wiedzy uczniów/absolwentów 

na temat wymaga  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 expec-

tations, 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. 


