KRÓTKI
PRZEWODNIK
PO DORADZTWIE
ZAWODOWYM
- POLSKA -

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE
CECHY CHARAKTERU I
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
WPŁYWAJACE NA WYBÓR
ŚCIEŻKI KARIERY?
WYNIKI BADANIA CZYNNIKÓW MAJĄCYCH
WPŁYW NA DECYZJE DOTYCZĄCE KARIERY
ZAWODOWEJ:
Po zebraniu danych z pięciu
kwestionariuszy dla każdej z grup
docelowych (uczniowie szkół średnich,
studenci,
osoby
przedwcześnie
kończące naukę, rodzice, pracodawcy) w
pięciu krajach biorących udział w
projekcie, udało się zidentyfikować
znaczące różnice między badanymi.
Analiza danych (564 kwestionariuszy
zawierających po 20-30 pytań –, co
łącznie daje ok. 17 000 odpowiedzi,
częściowo także odpowiedzi na pytania
otwarte) dostarczyła badaczom bardzo
dużą ilość danych.
Na pytania dotyczące wskazania trzech
cech charakteru, które najbardziej
wpłynęły decyzje edukacyjne badanych
odpowiedziało w sumie 430 uczniów
szkół średnich, w tym ze szkół
branżowych, studentów oraz osób
przedwcześnie kończących naukę,
odpowiedziało

CO JEST NAPRAWDĘ
ISTOTNE PRZY WYBORZE
ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ?
CO POKAZUJE NASZE BADANIE?

Najczęściej wymienianą cechą
jest motywacja
Szczególnie istotna jest ona na
Litwie oraz w Hiszpanii - spomniało
o niej ponad 20% wszystkich
respondentów
Jest także najbardziej istotną
cechą osobowości wymienianą w
Niemczech

Dlatego też praca, którą
planujesz wybrać musi być
motywująca!
Ponadto, ambicja pojawiła
się w 14,2 % wskazań
Jest to szczególnie
istotna cecha charakteru we
Włoszech
Często wymieniane cechy to
także pracowitość i
indywidualne
zainteresowania

Potrzeba samorozwoju okazała się relatywnie istotna tylko w Polsce
(14%) Z kolei najmniej istotną cechą charakteru w całym badaniu
(zidentyfikowaną jednomyślnie we wszystkich badanych krajach) jest
umiejętność adaptacji.

CO JEST NAPRAWDĘ
ISTOTNE PRZY WYBORZE
ŚCIEZKI KARIERY?
OSOBISTE ZAINTERESOWANIA

Niemal połowa ze wszystkich
254 respondentów (uczniowie
szkół zawodowych oraz
studenci), którzy odpowiedzieli
na pytania otwarte o to, co
wpływa na ich decyzje dotyczące
dalszej kariery wymieniła
możliwości, jakie daje określona
ścieżka kariery zawodowej oraz
perspektywy rozwoju (44.28%),
a także możliwość realizacji
własnych zainteresowań
(43.37%). Odpowiedź "rozwój
zainteresowań" była wymieniana
bardzo często.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O
MOŻLIWOŚCIACH KARIERY:

Dostępność informacji na
temat istniejących możliwości
kariery, okazały
się najbardziej istotnym
czynnikiem mającym wpływ na
podejmowane decyzje.
Na Litwie: w szczególności
oczywisty (wszystkie 80
respondentów osiągnęło
średnią 4,2).

CO UŁATWIA MŁODYM
LUDZIOM PODEJMOWAĆ
DECYZJE DOTYCZĄCE
KARIERY ZAWODOWEJ?

Spośród respondentów z czterech badanych grup (uczniowie szkół średnich
(w tym uczniowie szkół branżowych), studenci, osoby przedwcześnie
kończące naukę oraz rodzice) – w sumie 308 osób – odpowiedziało, że
najbardziej istotnym czynnikiem ułatwiającym podejmowanie decyzji jest
upowszechnianie informacji o możliwościach dotyczących kariery
zawodowej.
Poza tym, ważna jest także świadomość wartości odpowiedniego,
ukierunkowanego doradztwa zawodowego i tego, jak można je wykorzystać
w planowaniu swojej kariery.

JAK ROZPOZNAĆ
WŁASNE
ZAINTERESOWANIA
I PREDYSPOZYCJE
ZAWODOWE?

Czym jest analiza
potencjału?

Zainteresowań i
potencjału nie można
ocenić na podstawie tylko
jednego pytania. Jest kilka sposobów, aby
się tego dowiedzieć. Każda nowa informacja
stanowi element układanki, który stopniowo
prowadzi do ułożenia pełnego obrazu.
Analiza potencjału może pomóc w tym
procesie.

Analiza potencjału to ustrukturyzowane
badanie dotyczące istnienia pewnych cech
i zdolności.
Analiza potencjału dostarcza
ustrukturyzowanych informacji o ludzkich
uzdolnieniach.
Analiza potencjału jest prowadzona w
różnych obszarach oraz różnymi
metodami. Do określenia potencjału
dotyczącego kariery zawodowej może być
wykorzystany np. ustrukturyzowany
kwestionariusz albo kompleksowa
indywidualna ocena.
Analiza potencjału służy określaniu
możliwości dotyczących przyszłych
aktywności/działań.
Analiza potencjału określa m.in. wiedzę,
umiejętności, motywacje i cechy
charakteru danej osoby. Na podstawie tych
charakterystyk można stworzyć profil
potencjału.

WSKAZÓWKI, KTÓRE
POMOGĄ PRZYGOTOWAĆ
WŁASNY PROFIL
ZAWODOWY/KOMPETENCJI
zapytaj przyjaciół lub rodzinę o
Twoje mocne strony
zapisz swoje mocne i
słabe strony i na ich podstawie
przygotuj swój profil
(kompetencyjny)
przeprowadź test
zainteresowań zawodowych, aby
zobaczyć, w którą stronę podążać
weź udział w analizie
potencjału, aby dowiedzieć się,
w jakich obszarach jesteś
szczególnie dobry, a w jakich
chciałbyś się rozwijać. Możesz
także wypełnić „kwestionariusz
osobowości”, który jest także
częścią analizy potencjału.

Analiza potencjału jest metodą z powodzeniem wykorzystywaną nie tylko w
firmach (do określania potencjału pracowników), ale także do prowadzenia
doradztwa dla młodych ludzi u progu ich kariery edukacyjno-zawodowej.

ERASMUS+ PROJECT
UNIVET - KSZTAŁCENIE
ZAWODOWE CZY
UNIWERSYTECKIE
BW oparciu o wstępne wyniki
badań na temat decyzji
dotyczących kariery zawodowej i
czynników, które na nią wpływają
konsorcjum projektu UniVET, w
ramach Programu Erasmus+, ,
przygotowało metodę określaną
jako analiza potencjału.
Analiza potencjału to narzędzie
pomiarowe, które ma na celu
wpieranie młodych ludzi w
rozeznaniu własnego potencjału
i zainteresowań, a także
rozwijaniu ich orientacji
zawodowej.

Test
koncentracji/
uwagi
Obserwacja
całego dnia z życia

Test zainteresowań
zawodowych

Test wyobraźni
przestrzennej

Komponenty
analizy potencjału
Ćwiczenie grupowe
( Obserwacja)

Autoprezentacja

Kwestionariusz
dojrzałości
szkoleniowej

KTÓRE OBSZARY ZAWODOWE
PASUJĄ DO MOICH
ZAINTERESOWAŃ?
Test zainteresowania
pracą pomaga

Jeśli zdasz test zainteresowania pracą, jego wynik może dostarczyć
pomocnych informacji.
Wynik może wskazywać, w których obszarach zainteresowania, a tym
samym obszarach zawodowych, jest większe lub mniejsze
zainteresowanie.
W ten sposób można dowiedzieć się, w jakich dziedzinach zawodowych
warto zebrać więcej informacji.
Wynik jest często przedstawiany w formie indywidualnego profilu
zainteresowań.
Test zainteresowania zawodowego zastosowany w projekcie UniVET
pochodzi od partnera, firmy TALENTBRÜCKE.

SKĄD MOGĘ CZERPAĆ
WIEDZĘ O RÓŻNYCH
ZAWODACH?

SZEŚĆ KLUCZOWYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH
ORIENTACJI ZAWODOWEJ W POLSCE:
1. OGÓLNIAK CZY ZAWODÓWKA? A
MOŻE TECHNIKUM? ILE RÓŻNYCH
ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO ISTNIEJE W POLSCE?

Na kształcenie zawodowe w Polsce składa składają się: 5-letnie technikum,
3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 2-letna szkoła branżowa II stopnia oraz
szkoły policealne). Kwalifikacje zawodowe można także zdobyć kończąc
kwalifikacyjne kursy zawodowe lub ucząc się zawodu w rzemiośle.
Kształcenie zawodowe opisuje kilka kluczowych dokumentów: klasyfikacja
zawodów kształcenia branżowego oraz podstawy programowe kształcenia w
zawodzie.
Każdy zawód wpisany do klasyfikacji zawodów kształcenia branżowego może
być nauczany w szkołach kształcących w zawodach - w tej chwili
dostępnych jest 215 zawodów[1]. To, jakie zawody są nauczane zależy od
szkoły oraz lokalnych władz. Popularność poszczególnych zawodów jest też
zróżnicowana. Przed rozpoczęciem rekrutacji na kształcenie w danym
zawodzie szkoła branżowa musi uzyskać pozytywną opinię regionalnej rady
rynku pracy, powinna także zawrzeć porozumienia z lokalnymi
przedsiębiorcami.
Nie ma z kolei możliwości, żeby w analogiczny sposób powiedzieć, ile
różnych kierunków studiów oferowanych jest na uniwersytetach. Nie ma
bowiem listy zawodów, jakie mogą być nauczane na poziomie szkolnictwa
uniwersyteckiego – kierunki studiów: ich nazwy i efekty kształcenia zależą
od uczelni.

[1] STAN NA KWIECIEŃ 2020 R.

2. JAKIE MOŻLIWOŚCI DORADZTWA
ZAWODOWEGO SĄ DOSTĘPNE W
POLSCE?

W Polsce doradztwo zawodowe jest regulowane przez Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego. Zgodnie z jego zapisami, szkolne doradztwo zawodowe
powinno być zaplanowanym procesem, zapoczątkowanym już w przedszkolu i
powinno być kontynuowane we wszystkich typach szkół, na wszystkich
etapach kształcenia. W oparciu o zapisy ustawy, prowadzone jest m.in.
szkolne doradztwo zawodowe. Szkoły powinny prowadzić program
doradztwa, poprzez wdrażanie, w każdym nowym roku szkolnym,
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. W szkolnych
programach doradztwa mogą się znaleźć na przykład rozmowy o pracę.
Poza szkołami, doradztwo zawodowe jest prowadzone w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy oraz za pośrednictwem
instytucji zwanych centrami informacji i planowania kariery zawodowej.
Doradztwo w urzędach pracy jest realizowane na rzecz zarejestrowanych
klientów, natomiast centra są dostępne dla każdego i oferują bezpłatne
usługi. Wszystkie zadania realizowane przez urzędy pracy oraz centra są
oparte o zapisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

3. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI
PRZEPROWADZENIA TESTÓW
PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH?

Test predyspozycji zawodowych jest jednym z narzędzi, które jest dostępne
dla doradców, zarówno tych pracujących w szkołach czy urzędach pracy, jak
i tych w centrach informacji i planowania kariery zawodowej.
Doradcy zawodowi pracują także w poradniach psychologicznopedagogicznych (publicznych i prywatnych), gdzie również można
przeprowadzić test predyspozycji zawodowych.

4. Z JAKICH ŹRÓDEŁ MOŻNA UZYSKAĆ
INFORMACJE NA TEMAT KIERUNKÓW
KSZTAŁCENIA?
Najbardziej popularnym źródłem informacji są strony internetowe szkół lub
uczelni. Wiele informacji można uzyskać także podczas rozmaitych
wydarzeń, takich jak dni kariery lub targi edukacyjne. Cenną wiedzą na temat
kierunków kształcenia zawodowego oraz uniwersyteckiego posiadają także
doradcy zawodowi (w szkołach, urzędach pracy oraz centrach informacji i
planowania kariery zawodowej). Informacje na temat oferty kształcenia
można także znaleźć na targach pracy.
Informacje na temat zawodów i kwalifikacji dostępne są także w narzędziach
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (np. w Zintegrowanym Rejestrze
Kwalifikacji), np. na stronie www.kwalifikacje.gov.pl.

5. CZY W RAMACH NAUKI ZAWODU
ORGANIZOWANE SĄ PRAKTYKI?
W ramach nauki w szkołach kształcących w zawodach (szkoły branżowe,
technika) organizowane są zajęcia praktyczne, organizowane w formie np.
praktyk zawodowych. Są one obowiązkowe dla każdego ucznia, zapisane w
podstawach programowych dla każdego zawodu.
W celu ułatwienia uzyskania doświadczenia i nabywania praktycznych
umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy w zawodzie, do którego
uczeń jest przyuczany, uczeń technikum lub szkoły branżowej, który nie jest
pracownikiem młodocianym, może wziąć również udział w programie praktyk
zwanym "stażem uczniowskim".

6. W JAKI SPOSÓB SZKOŁY
REALIZUJĄ TREŚCI Z ZAKRESU
ORIENTACJI ZAWODOWEJ?

Zgodnie z zapisami ustawy o doradztwie zawodowym, szkoły mają obowiązek
prowadzenia doradztwa zawodowego na każdym etapie edukacji,. Zajęcia z
zakresu preorientacji zawodowej są organizowane nawet w przedszkolach i
kontynuowane na kolejnych szczeblach kształcenia. Każda szkoła powinna
posiadać swój wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla każdego
nowego roku szkolnego. Doradztwo zawodowe powinno być realizowane w
czasie zajęć lekcyjnych. Podejmowane działania powinny, w miarę
możliwości, uwzględniać zainteresowania uczniów. Szkoły mogą realizować
treści z zakresu doradztwa zawodowego także we współpracy z
pracodawcami, szkołami kształcącymi w zawodach, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi czy urzędami pracy.

O PROJEKCIE UNIVET
Dlaczego młodzi ludzie wybierają
ścieżkę kształcenia ogólnego albo
zawodowego? To pytanie motywowało
badaczy
do
poszukiwania
najważniejszych czynników decyzyjnych
mających największy wpływ na
dokonywanie takich wyborów. Działania
badawcze trwały od września 2018 do
lutego 2019 roku. W wyniku tego
badania zidentyfikowano najbardziej
istotne cechy oraz mocne strony
uczniów, na podstawie których
przygotowano narzędzie do pomiaru
potencjału i zainteresowań młodych
ludzi, aby wesprzeć ich w zakresie
wyboru zawodu. Prace nad tym
narzędziem trwały od marca do
października 2019 roku. U podstaw
tych działań, leżało przekonanie, że
jeśli można zmierzyć najbardziej istotne
czynniki wpływające na decyzje
młodych ludzi dotyczące ich wyborów
edukacyjnych, to – po przeprowadzaniu
testu – można także udzielić im
odpowiednich i użytecznych porad.
W analizie potencjału oraz w
doradztwie prowadzonym w ramach
projektu UniVET wzięło udział wielu
uczniów.
Wiedza pozyskana w trakcie
prowadzonych działań projektowych
została przedstawiona w tym
przewodniku.
Jednym z głównych celów tego projektu
jest wzrost świadomości (we
wszystkich grupach docelowych)
możliwości, jakie daje kształcenie
zawodowe.
W dłuższej perspektywie projekt
UniVET ma na celu wsparcie rozwoju
doradztwa zawodowego we wszystkich
krajach
partnerskich.
Wszyscy
interesariusze
powinni
zostać
poinformowani
o
istniejących
możliwościach oraz, w tym kontekście,
powinna wzrosnąć przekonanie o
wartości kształcenia zawodowego w
porównaniu z kształceniem ogólnym i
uniwersyteckim.

Projekt “UniVET – Kształcenie
zawodowe czy uniwersyteckie" jest
realizowany przez TALENTBRÜCKE
GmbH & C o. K G ze środków programu
unijnego Erasmus +. W skład
konsorcjum projektowego wchodzą
członkowie z Niemiec, Hiszpanii,
Litwy, Włoch oraz Polski.
Partnerzy
TALENTBRÜCKE GMBH & CO. KG
(KOLONIA/NIEMCY)
BILDUNGSZENTREN DES
BAUGEWERBES E.V.
(KREFELD/NIEMCY)
BERUFSFÖRDERUNGSWERK
DER BAUINDUSTRIE NRW GGMBH
(KERPEN/NIEMCY)
VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS
STATYBININKU RENGIMO
CENTRAS (WILNO/LITWA)
SCUOLA CONSTRUZIONI VICENZA
(VICENZA/WŁOCHY)
INTERNATIONAL FORMATION
CENTER (MADRYT/HISZPANIA)
INSTYTUT BADAN EDUKACYJNYCH
(WARSAW/POLAND)
WIĘCEJ INFORMACJI NA
TEMAT PROJEKTU, JEGO
KONTEKSTU, BADAŃ I WYNIKÓW
MOŻNA ZNALEŹĆ W DOKUMENCIE
"ERASMUS+ UNIVET - PROJECT
DESCRIPTION "
NA STRONIE PROJEKTU:
HTTP://UNIVET-PROJECT.EU

O UniVET

PROGRAM ERASMUS+
TYTUŁ PROJEKTU:
UNIVET – KSZTAŁCENIE
UNIWERSYTECKIE
CZY ZAWODOWE?
Numer Projektu: 2018-1-DE02-KA202-005015
K luczowe działanie:
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
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31 grudnia 2020
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