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KLASA











5. Jak Twoim zdaniem, szkoła może lepiej pomóc Ci w
planowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej?













11. Podaj nazwę szkoły oraz profil, który zamierzasz wybrać po ukończeniu szkoły
podstawowej: 



12. O czym chciałbyś porozmawiać podczas indywidualnego spotkania z
doradcą zawodowym?



12. O czym chciałbyś porozmawiać podczas indywidualnego spotkania z
doradcą zawodowym?



PYTANIA DOTYCZĄCE TYLKO UCZNIÓW KLASY 7 i 8
13. Co podobało Ci się podczas zajęć z zawodoznastwa najbardziej?



14. Czego Twoim zdaniem brakowało, podczas zajęć z
zawodoznawstwa?







WNIOSKI
 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród uczniów klasy 6, 7
i 8, a udział w nim był dobrowolny. 
Ankietę wypełniły w sumie 33 osoby, w tym 48,5 % z klasy 8, 39% z
klasy 7 i 12% z klasy 6. 

Blisko 52% badanych stanowili chłopcy, a 48% dziewczęta. 

Uczniowie Społecznej wyrazili ogólne zadowolenie z
przeprowadzonych zajęć. Blisko 90% z nich stwierdziło, że zajęcia im
się podobały. Jak się okazuje, największym zainteresowaniem cieszą
się gry i zabawy z zakresu współpracy i rozwijania kompetencji
kluczowych podczas
zajęć. 

 
 
 
 



Na pytanie czego oczekują od doradcy zawodowego, ponad
33% z nich stwierdziło, że pomocy w wyborze kierunku

dalszego kształcenia. Natomiast, aż 39% badanych uczniów
chciałoby nauczyć się przygotowywania dokumentów

aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) podczas zajęć. Ponad
60% badanych uważa, że forma zajęć warsztatowych w
grupach pozwala najlepiej rozwijać swoje kompetencje

kluczowe. 



Aż 43% uczniów twierdzi, że szkoła bardzo dobrze pomaga
w planowaniu przyszłości edukacyjnej i zawodowej a ponad

30% ocenia, że w dobrym stopniu. 
 

Badanie pokazuje, że ponad 93% uczniów zastanawia się
nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu. 

 
Najczęściej rozmawiają o tym z rodzicami, doradcą

zawodowym oraz rówieśnikami, jednakże, aż 72% uważa,
że powinien być to ich samodzielny wybór.  

 
Aż 66% ankietowanych wybiera się do liceum

ogólnokształcącego, a 21% do technikum, jednakże 12%
zastanawia się nad szkołą branżową. 



Ponad 53% uczniów stwierdziło, że 10 godzin
zawodoznawstwa wystarczy, lecz ponad 26 % chciałoby

również móc indywidualnie skonsultować swoje
predyspozycje z doradcą. 

Najczęściej wskazywanym tematem, podczas
indywidualnej rozmowy z doradcą są predyspozycje

zawodowe. Uczniowie potrzebują potwierdzenia
słuszności swoich wyborów zawodowych.  

 
Na pytanie czego brakowało podczas zajęć, najczęściej

powtarzającą się odpowiedzią było prezentowanie
oferty szkół ponadpodstawowych z dalszych

miejscowości, a nie tylko z pobliskich, choć większość
badanych stwierdziła, że zajęcia bardzo im się podobały

i niczego nie brakowało.


