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„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
Plany zawodowe uczniów i absolwentów techników
Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym zawodowych planów
uczniów i absolwentów techników, które zostało przeprowadzone w latach 2017-2018.

Życzę miłej lektury!
Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Prezentujemy opracowanie wyników badania, które dotyczy planów zawodowych uczniów
i absolwentów techników. Badanie przeprowadzono w latach 2017-2018 na grupie
2978 uczniów klas trzecich i czwartych technikum.
Jedno z pytań dotyczyło wiedzy zawodowej i możliwości jej praktycznego wykorzystania
poza szkołą. Zdecydowana większość (80%) uczniów i młodych absolwentów miała już
różne okazje ku temu.

Na pytanie o preferencje pracy w grupie lub pracy indywidualnej nie uzyskano
jednoznacznej odpowiedzi. Maksimum przypadło dokładnie pośrodku skali, co świadczy
o braku zdania respondentów w tym zakresie.

W przypadku pracy w grupie odpowiedzi respondentów skupiały się na wartości 1
(współpraca w grupie osób z Polski) oraz na 3 (brak jednoznacznej preferencji).

Dwa kolejne pytania dotyczyły lokalizacji wykonywania i czasu pracy. W obydwu
przypadkach rozkład odpowiedzi był bardzo podobny. Również tutaj najwięcej
odpowiedzi przypadło na wartości 1 i 3, z niewielką przewagą 3 (odpowiedź neutralna)
w pytaniu o miejsce wykonywania pracy oraz 1 (8-godzinny dzień pracy). Można to
zinterpretować jako chęć rozdzielenia pracy od czasu wolnego.

Z odpowiedzi na kolejne pytanie wynika (39% wskazuje na odpowiedź neutralną),
że dobra atmosfera w pracy nie musi być dla respondentów wartością samą w sobie.
Ważniejsze jest odpowiednie zbalansowanie atmosfery pracy i wynagrodzenia.

Kolejne pytanie było jednocześnie pierwszym, na które odpowiedzi skupiały się po jednej
stronie skali. Respondenci są zainteresowani wykonywaniem pracy, w którą mogą się
zaangażować, a nie traktować ją wyłącznie jako sposób na utrzymanie się.

Odpowiedzi na ostatnie pytanie z tej serii również skupiają się po lewej stronie skali,
co odpowiada zainteresowaniu pracą w firmach innowacyjnych, co z kolei sprzyja
kreatywności i zaangażowaniu w pracę (praca z pasją), więc dobrze koresponduje
z odpowiedziami udzielonymi na poprzednie pytanie.

Inne pytania ankietowe dotyczyły możliwości sukcesji firmy po rodzicach,
zakładania własnej firmy oraz ewentualnych planów podjęcia pracy poza granicami
kraju. Ciąg dalszy prezentacji wyników zamieścimy w kolejnej migawce.
Badania są prowadzone jako wartość dodana do działań realizowanych w projekcie
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Dziękujemy Wydziałowi Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
a zwłaszcza Pani dr inż. Magdalenie Graczyk-Kucharskiej za opracowanie pytań
oraz dyplomantce Pani Paulinie Trębińskiej za pomoc w przygotowaniu danych.

Zachęcamy także do lektury poprzednich migawek z projektu „Czas zawodowców BIS –
zawodowa Wielkopolska” zamieszczonych na stronie https://zawodowcy.org/raporty-2/.

