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Abstract: Cechą charakterystyczną współczesności jest ciągła zmiana, zadaniem szkoły 

powinno więc być przygotowanie uczniów do dorosłości nie tylko pod względem wiedzy, ale 

również stworzenie możliwości do rozwoju umiejętności, które pomogą im w odnalezieniu się 

w tak dynamicznej rzeczywistości. Podstawę rozwoju umiejętności powinna stanowić 

natomiast rzetelnie prowadzona preorientacja zawodowa, która w Polskiej szkole stanowi 

obszar nieodkryty lub niedoceniany – świadczyć o tym może fakt postrzegania przez 

nauczycieli wiedzy na temat zawodów zdobywanej przez uczniów na tym etapie edukacji, za 

mało istotny dla ich dalszego rozwoju zawodowego. Artykuł stanowi próbę wykazania, że 

młodszy wiek szkolny jest okresem rozwojowym istotnym z punktu widzenia rozwoju 

zawodowego człowieka a pominięcie go może nieść daleko idące konsekwencje. Wskazuje 

również na jedną z metod pomocnych w organizowaniu procesu orientacji zawodowej jaką 

jest metoda dramy stosowanej. 

 

Słowa klucze: edukacja, wartości, rozwój zawodowy, preorientacja zawodowa, metoda 

dramy stosowanej.  

 

Abstract: A characteristic feature of the present continuous change, the role of schools 

should therefore be to prepare students for adult life, not only in terms of knowledge, but also 

to create opportunities to develop skills that will help them find themselves in such a dynamic 

reality. The basis for the development of skills should be fairly conducted and the pre-

vocational orientation, which in Polish schools is an area of undiscovered or 

underappreciated - can attest to the fact that teachers' perception of the knowledge acquired 

by the student competition at this stage of education, not enough important for their further 

professional development . This article attempts to show that the younger school age is a 

period of significant development in terms of human and professional development omit it can 

carry far-reaching implications. It also points to one of the methods useful in organizing the 

professional orientation process which is the method used drama. 

 

Key words: education, values, professional development, pre-vocational orientation, the 

method used drama. 

 

 

WPROWADZENIE 

 

W dzisiejszych czasach, dla których cechą charakterystyczną jest ustawiczny rozwój, 

brak stałości rynku pracy a koniecznością staje się umiejętność właściwego zdiagnozowania 

swoich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji zawodowych, preorientacja zawodowa 

uczniów od najmłodszych lat staje się sprawą niezmiernie istotną. Wczesne zdiagnozowanie 

obszarów zainteresowań dziecka pozwala, bowiem jego opiekunom na podjęcie mniej lub 

bardziej intensywnych działań zmierzających do rozwinięcia tych predyspozycji. Jest to 
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równocześnie zadanie stawiane przed szkołą w Podstawie programowej, gdzie zwraca się 

uwagę na to, że szkoła powinna wspomagać dziecko w rozwoju intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym, etyczny, fizycznym i estetycznym” (Dziennik Ustaw z dn., Nr 4, 

poz. 17. s. 4-5, [2009-01-05]). Już na etapie wczesnego nauczania kształtowane powinny być 

umiejętności niezbędne w późniejszym życiu zawodowym: tj. poczucie własnej kompetencji, 

odporność na niepowodzenia, umiejętność radzenia sobie z frustracją oraz rozwijanie 

umiejętności interpersonalnych oraz sprawności komunikacyjnych (Mikołajczyk, 2011). 

Istotną sprawą staje się rozwijanie również umiejętność pracy indywidualnej i grupowej 

a przede wszystkim, poprzez coraz szersze wchodzenie w życie społeczne możliwości 

nawiązywania kontaktu z przedstawicielami różnych zawodów. O ile taka możliwość zostanie 

im stworzona.  

Najistotniejszym przewodnikami dla dziecka w tym obszarze są początkowo głównie 

nauczyciele i rodzice. Stopniowo jednak na drugim etapie edukacji w szkole podstawowej, 

zakres źródeł informacji o zawodach rozszerza się o media tj. Internet, telewizję czy prasę. 

Zadaniem rodziców i nauczycieli w tym okresie staje się więc weryfikowanie informacji 

czerpanych przez dzieci, uzupełnianie czy też korygowanie ich poprawności. Jest to zadania 

trudne zważając na fakt pojawiania się ogromnej ilości informacji w środkach masowego 

przekazu. W skali całego świata przeżywamy okres olbrzymiego rozwoju informacji, mikro 

i nanotechnologii, globalizacji, neoliberalizacji gospodarki, konsumeryzmu, postmodernizmu 

i narastającego bezrobocia (Zając, 2013). E. Schmidt twierdzi, że cała wiedza zapisana od 

początku dziejów do 2003 roku zajmuje około 5 miliardów gigabajtów. Tyle samo cyfrowych 

treści powstaje dzisiaj w ciągu dwóch dni (Górecki, 2011). Funkcjonowanie w takiej 

rzeczywistości oraz umiejętność przystosowania się i odniesienia do panujących na rynku 

pracy warunków stawia przed szkołą bardzo trudne zadanie. Zwłaszcza, jeżeli weźmie się pod 

uwagę historyczne uwarunkowania funkcjonowania szkoły w Polsce (Kwieciński, 2012). Jak 

zauważa Z. Kwieciński przeżyliśmy jako społeczeństwo, naród i państwo, a także jako system 

oświatowy wielkie przełomy: przełom ustrojowy ku demokracji i gospodarce rynkowej, 

przerwanie zależności od Związku Radzieckiego, otwarcie na Zachód i wstąpienie do NATO, 

włączenie do Unii Europejskiej, a w systemie oświatowym natłok różnych reform i rozległe 

zmiany (Kwieciński, 2012) - nie trudno zauważyć, że wizja funkcjonowania szkoły 

i wychowania uzależniona jest w dużej mierze od uwarunkowań politycznych. A współczesna 

szkoła nie nadąża za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem, nie nadąża już od ponad 20 

lat, na co zwraca uwagę prof. Kwieciński w dalszej części swojego artykułu. Wykazuje on w 

sposób dobitny, że szkoła może być wręcz czynnikiem blokującym rozwój przez to, że 

(Kwieciński, 2012): 

 potęguje a nie niweluje różnice występujące między poziomem umiejętności uczniów 

z rodzin o różnym statusie społeczno – ekonomicznym, uczniów rodziców z rodzin 

z różnymi poziomami wykształcenia oraz między poziomem osiągnięć uczniów ze wsi 

i z miast, 

 nie ma wystarczającej siły, aby przeciwstawić się a przynajmniej w sposób znaczący 

ustosunkować się do pluralizmu wartości i kreowana przez media – „wszechobecna 

jest przemoc, używki, seksualizacja i „sepermarketyzacja” zachować młodzieży w 

wieku szkolnym”, 
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 system instytucji edukacyjnych jest nieadekwatny do zmian otoczenia politycznego, 

kulturowego i gospodarczego a dodatkowo likwidowane są nierentowne żłobki, 

przedszkola oraz szkoły. Skutecznie też zdegradowano szkolnictwo zawodowe 

a obecnie ze zdziwieniem stwierdza się, że brakuje w naszym kraju fachowców.  

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy 

przeważa postawa roszczeniowa i znaczące przekonanie, co do swojej wartości jako 

potencjalnego pracownika. Jak zauważono w magazynie Coaching 92 % młodych 

pracowników (urodzonych po 1981 r.) sądzi, że pracodawca ma szczęście, że zatrudnia 

właśnie ich. Dodatkowo nie są oni w żadnej mierze przygotowani do przyjmowania 

konstruktywnej informacji zwrotnej. Autorki artykułu wśród „grzechów głównych” młodych 

pracowników wyliczają również (Fiedorowicz, Rachid-Chehab, 2012): 

 wygórowane wymagania finansowe, które można wiązać z chęcią nadążenia za 

konsumpcjonizmem lansowanym w mediach (brak umiarkowania), 

 permanentne rozproszenie, niefrasobliwość i brak chęci dokładnego a więc rzetelnego 

wykonywania zadań zawodowych – życie przede wszystkim ma być szybkie i pełne 

przyjemności a to, co wymaga czasu jest nudne i nieopłacalne (brak roztropności). 

 Niedostrzeganie różnicy między asertywnością a agresją i  przekonanie co do swojej 

nieomylności (brak męstwa), 

 nieumiejętność uznania wiedzy i szanowania starszych współpracowników przy 

jednoczesnej niezaradności w sytuacjach nietypowych (brak sprawiedliwości). 

Dziwić mogą moje odwołania do cnót poczynione w nawiasach – warto dlatego 

przypomnieć ich znaczenie odwołując się do definicji (Thier, Zając, 2011): 

 umiarkowanie – w literaturze przedmiotu (Kopias, Polok, 2007) rozumiane jest jako 

zachowanie równowagi, chroni człowieka przed podjęciem decyzji wyłącznie pod 

wpływem pożądań i impulsów głównie dotyczących odżywiania, używek oraz seksu. 

A można do tego dodać również i pieniędzy, bowiem wyraża się ono 

w powściągliwości (dotyczącej pragnień), skromności (w relacjach z innymi osobami) 

oraz opanowania (w odniesieniu do posiadania w nadmiarze dóbr materialnych), 

 roztropność – to umiejętność rozumienia, rozważania i przewidywania. Zadaniem 

roztropności jest określenie tego, czego należy unikać, i tego co należy wybrać, aby 

osiągnąć dobro. Do głównych składników tej cnoty zalicza się: pamięć, rozumienie, 

otwartość na pouczenia innych, domyślność, prawidłowe rozumowanie oparte na 

zasadach logiki, przewidywanie (planowanie i wyobraźnia), uwzględnienie warunków 

w jakich odbywa się działanie, zapobiegliwość, 

 męstwo – stanowi zdolność do znoszenia przeciwności i czynienia dobra pomimo 

niebezpieczeństw i zła - człowiek mężny to nie tylko bohater, ale również osoba, która 

potrafi opanować swe uczucia i tak je kształtować, by służyły rozumnemu osiągnięciu 

zamierzonego celu, 

 sprawiedliwość – rozumiana jest jako słuszny podział, poszanowanie praworządności 

oraz równości. 

Czy nasze szkoły opierają się w swoich działaniach wychowawczych na dążeniu do 

wykształcenia w uczniach tych cnót? Wczytując się w literaturę przedmiotu i poznając opinię 

badaczy można stwierdzić, że nie. Nasze szkolnictwo wyższe ma szeroko otwarte „drzwi 
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obrotowe”: wchodzą przez nie ludzie z nadziejami na pracę i dobry status, wychodzą zaś 

ludzie bez szans na pracę, na dorosłość, na godziwe życie, z wykształceniem rzekomym. Szkoły 

nie zajmują się pracą nad optymalnym rozwojem każdej osoby, lecz ćwiczeniami 

w rozwiązywaniu testów na obowiązkowych egzaminach zewnętrznych, nie służących 

niczemu, zwłaszcza poprawie pracy szkoły, którą „zmierzeni” absolwenci właśnie opuścili 

(Kwieciński, 2012, s. 35). Rodzi to podejście do nauki, które można zamknąć w 4 „Z” - 

zakuć, zapamiętać, zdać, zapomnieć. Nie ma miejsca w szkole „na opracowanie procedury 

indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów, na przygotowanie ich do pełnienia różnego 

rodzaju ról społecznych, rodzinnych i zawodowych. Wszelkie próby wyjścia przez twórczych 

nauczycieli były (i są) blokowane przez anachroniczne i niespójne prawo oświatowe i 

przestarzałą „Kartę nauczyciela” (Zając, 2013, s. 3). 

Biorąc pod uwagę powyższe, szczególny nacisk pragnę położyć na znaczenie 

wychowania do pracy rozwoju kapitału społecznego, a w tym na znaczenie preorientacji 

zawodowej w służbie celu nadrzędnego, jaki powinien przyświecać szkole. Celem tym 

powinno być przygotowywanie dzieci i młodzieży do odnalezienia się w ciągle zmieniającym 

się społeczeństwie, a co za tym idzie do pracy na rzecz dobra nie tylko własnego, ale 

i wspólnego. Jak zauważył Papież Jan Paweł II w Encyklice Laboremexercens: „Praca jest 

dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę człowiek nie tylko 

przekształca przyrodę, dostosowuje ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako 

człowieka, a także poniekąd bardziej staje się człowiekiem” (Jan Paweł II, 1983, s. 28). Do 

takiego postrzegania pracy powinna przygotowywać szkoła. 

 

 

1  PREORIENTACJA ZAWODOWA W ŚWIETLE KONCEPCJI ROZWOJU 

ZAWODOWEGO CZŁOWIEKA 

 

Warto tutaj zauważyć za K. M. Czarneckim, że rozwój a w nim rozwój zawodowy: „to 

proces całożyciowych przemian ilościowych i jakościowych, przebiegających w różnych 

warunkach, przejawiających się w odpowiednich formach zachowania się i działania 

człowieka” (Czarnecki, 2010, s. 21). Nie można więc zakładać, że okres wczesnej edukacji 

dziecka nie jest istotny z punktu widzenia jego dalszego powodzenia na rynku pracy, bowiem 

rozwój zawodowy jednostki następuje w ciągu całego jej życia w postaci występujących po 

sobie i nieodwracalnych okresów. Poniżej zostaną przeanalizowane wybrane teorie rozwoju 

zawodowego ze szczególnym naciskiem położonym na zainteresowanie badaczy 

zagadnieniem preorientacji zawodowej. Analiza zaprezentowanych w tabeli 1. teorii pozwala 

na wyciągnięcie wniosków, że badacze przedmiotu dostrzegają przesłanki wskazujące na 

znaczenie zaznajamiania i zaciekawiania dzieci światem pracy. Naturalna chłonność 

i ciekawość świata typowa dla młodszego wieku szkolnego sprzyja przyswajaniu wiedzy na 

temat zawodów i pozwala w taki sposób kierować uwagę dziecka, aby jak najpełniej 

dopomóc mu w rozwoju, również pro zawodowym.  

Czym, jest więc preorientacja zawodowa? W literaturze przedmiotu definiowana jest 

ona jako układ przypadkowych i celowych oddziaływań umożliwiających jednostce 

i zespołom zdobycie wiedzy o zawodach, głównie poprzez jego naśladownictwo (Wiatrowski, 

2005). Jest to również działalność szkół i placówek oraz poradni wychowawczo – 
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zawodowych, których celem jest zorientowanie dzieci i rodziców w sprawach dotyczących 

wyboru zawodu (Krauz, 2010). Są to działania, które prowadzą do wzbogacenia wiedzy 

dzieci na temat zawodów i rozwijają proste umiejętności prozawodowe oraz poszerzają ich 

świadomość dotyczącą pracy człowieka (Czarnecki, 2010). Tak jest w teorii, praktyka 

pokazuje jednak całkiem inny obraz. W praktyce tematyka zawodów pojawia się w trakcie 

realizacji treści kształcenia głównie jako temat poboczny, dzieci poznają przede wszystkim 

zawody tradycyjne, nierzadko takie, w których trudno już o zatrudnienie lub to zatrudnienie 

jest sukcesywnie zmniejszane. Nauczyciele zmuszeni są do podążania za podręcznikami i 

zeszytami ćwiczeń, dlatego nawet poznanie zawodu sprowadza się głównie do ćwiczeń 

słownikowych i siedzenia w ławce. Nie dziwi, więc fakt, że wiedza uczniów w tym obszarze 

nie przyrasta proporcjonalnie do poziomu edukacji. Nie wzrasta również ich wiedza na temat 

samego siebie. Najtrudniejszym pytaniem z jakim borykają się klienci w podejmowanej 

przeze mnie praktyce doradczej, jest pytanie o mocne i słabe strony. Na drugim miejscu 

znajduje się natomiast pytanie o zainteresowania i preferowane czynności zawodowe. 

Wnioskować można więc z tego, że brak jest w szkole czasu na refleksje i autoanalizę w tym 

obszarze. Trudno natomiast o sukces zawodowy i powodzenie podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej, jeżeli kolokwialnie mówiąc „sami nie wiemy, czego chcemy”. Zadaniem 

preorientacji zawodowej jest więc wprowadzenie uczniów w naukę krytycznej autorefleksji, 

aby potrafili rozważnie „chcieć” i nauczyli się cierpliwie dążyć do celu.  

 

Tabela 1 Preorietacja zawodowa z punktu widzenia koncepcji rozwoju zawodowego 

 

Klasyfikacja 

koncepcji 

rozwoju 

zawodowego 

Przedstawiciele 
Główne założenia w odniesieniu do preorientacji 

zawodowej 

T
eo

ri
e 

ce
ch

y
 i

 c
zy

n
n
ik

a 

F. Persons 

1. Lepiej jest wybierać zawód niż „polować” na 

jakąkolwiek pracę. 

2. Wybór zawodu powinien być poprzedzony 

gruntowną autodiagnozą oraz rzetelną poradą 

zawodową. 

3. Powinno się dostarczyć młodzieży szerokiej 

wiedzy o zawodach, by nie dokonywała ona 

przypadkowych wyborów.  

J. L. Holland 

„Wybór kariery zawodowej jest przede wszystkim formą 

rzutowania osobowości w świat pracy w następstwie 

identyfikowania się jednostki ze stereotypami 

społecznymi. Jednostka  porównując własne ‘Ja’ 

z percepcja świata zawodów, kolejno akceptuje i odrzuca 

poszczególne opcje by wreszcie dokonać ostatecznego 

wyboru” (Bańska, 1995, s. 139). 

T
eo

ri
e 

P
sy

ch
o
d
y
n

am
i

cz
n
e 

E. S. Bordin 

Uczestnictwo człowieka w świecie pracy jest 

„ukorzenione” w zabawie i roli, jaką ona odgrywa w 

przebiegu ludzkiego życia. Potrzeba zabawy nigdy nie 

wygasa i sprawia, że człowiek poszukuje zawodów, które 

dostarczałyby mu największej satysfakcji i radości. 

Źródeł indywidualnego charakteru nadawanego przez 
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jednostkę swojej karierze należy poszukiwać w jej 

wczesnym dzieciństwie. Każda jednostka buduje swoją 

osobową tożsamość, składającą się z aspektów typowych 

dla matki i ojca oraz elementów unikatowych, 

charakterystycznych tylko dla niej. 

A. Roe 

1. Dziedziczność określa granice rozwoju cech 

indywidualnych człowieka, ale wpływ 

dziedziczności zależy od rodzaju tych cech i od 

granic ich rozwoju.  

2. Granice rozwoju tych cech zależą od swoistego 

doświadczenia życiowego każdego człowieka. 

3. Rozwój zainteresowań i postaw jest 

zdeterminowany przez indywidualne 

doświadczenia życiowe, kierunki tego 

oddziaływania są uwarunkowane satysfakcjami 

i frustracjami z okresu wczesnego dzieciństwa. 

4. Zainteresowania są wyznaczane przez energie 

psychiczne, nadające uwadze określony kierunek 

(na siebie samego, na innych ludzi lub na 

przedmioty i idee). 

5. Siła potrzeb, ich organizacja i konieczność 

zaspokajania, są głównymi wyznacznikami 

motywacji, która wyraża się w zachowaniu. 

Potrzeby realizowane z bardzo dużą zwłoką stają 

się w określonych warunkach podświadomymi 

czynnikami motywacyjnymi. 

 

Klasyfikacja postaw rodzicielskich: 

1. Emocjonalna koncentracja na dziecku (ochranianie, 

czyli nadopiekuńczość lub wymagania). 

2. Unikanie dziecka (zaniedbywanie lub odrzucenie). 

3. Akceptacja dziecka (charakter doraźny lub 

kochający). 

Tak rozumiane postawy rodzicielskie mają głęboki 

wpływ na wybory zawodowe.  

T
eo

ri
e 

ro
zw

o
jo

w
e 

E. Giznberg, 

S. Axelrad, J. 

L. Herma 

Charakterystyka okresów i stadiów rozwoju 

zawodowego: 

1. Okres Fantazji (do 11 r. ż.) – przejście dziecka 

z „orientacji na zabawę” w kierunku „orientacji na 

pracę”, ignorowanie trzech podstawowych atrybutów 

wyboru zawodowego: wymagań otoczenia, własnych 

zdolności oraz orientacji czasowej. 

2. Okres prób (11 – 18 r. ż.) dzieli się na trzy stadia: 

zainteresowań (11 – 12 r. ż.), zdolności (do 13 – 14 r. 

ż.), wartości (15 – 16 rok życia), przejściowe (17 – 18 

r. ż.). 

3. Okres realizmu (kończy się między 22 a 24 r. ż.) dzieli 

się na stadia: poszukiwań, krystalizacji i specjalizacji.  

D. E. Super 
1. Faza wzrostu (do 14 roku życia) – stadium 

dzieciństwa, które dzieli się na trzy okresy: fantazji (4 
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– 10 r. ż.), zainteresowań (11 – 12 r. ż.) i umiejętności 

(13 – 14 r. ż.). W tym czasie dziecko dochodzi 

poprzez odgrywanie ról społecznych w zabawie do 

zainteresowań, które następnie zaczyna analizować 

pod kątem wymagań zawodowych. 

2. Faza poszukiwań (15 – 24 r. ż.) – stadium dorastania, 

w którym wyróżnił okres: wstępny (15 – 17 r. ż.), 

okres przejściowy (18–21 r. ż.), okres prób (22 – 24 r. 

ż.). 

3. Faza zajęcia pozycji (25 – 44 r. ż.) – stadium wczesnej 

dorosłości podzielone na okresy: prób (25– 30 

r.ż.),stabilizacji (31 – 44 r. ż.). 

4. Faza konsolidacji (45 – 64 r. ż.) – stadium dojrzałości. 

5. Faza schyłku (od 65 r. ż.) – stadium starości 

podzielone na okresy: spowalniania (65 – 70 r. ż.), 

emerytury (powyżej 71 r. ż.). 
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J.D. Krumboltz 

Uwarunkowania powodujące zmiany na drodze kariery 

zawodowej w wyniku wzajemnych interakcji: 

1. Czynniki genetyczne i zdolności specjalne, 

2. Warunki środowiskowe i przypadkowe zdarzenia 

3. Doświadczenie związane z uczeniem się  

4. Umiejętności realizacji zadań 

 

Człowiek ma większą skłonność do dodatniej oceny 

zawodu, jeśli: 

-  został wzmocniony pozytywnie do działań, które 

kojarzą mu się z sukcesem w danej dziedzinie, 

-  zaobserwował pozytywny wzorzec wprowadzania   

takich działań (wychowawcy, rodzice, rówieśnicy, 

ale także postacie literackie), 

-  został pozytywnie wzmocniony przez osobę znaczącą, 

-  zetknął się z wizerunkiem danej dziedziny, który 

wzbudził w nim pozytywne emocje i dostarczył 

odpowiednich informacji. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Paszkowska – Rogacz (2003, s. 20 - 115), A. Bańka (1995, s. 145 

- 156).  

 

Zauważyć można, że do szczególnych właściwości prozawodowego rozwoju dzieci 

w okresie preorientacji zawodowej należą (Bańka, 1995): 

 marzenia zawierające się w zdaniu „Jak dorosnę, to będę…”, 

 obserwacja i naśladownictwo czynności zawodowych podejmowanych przez osoby 

dorosłe,  

 rozwój wiedzy o zawodach, 

 rozwój wiedzy o czynnościach zawodowych ludzi dorosłych, 

 rozwój wiedzy o nazwie i funkcji prostych narzędzi pracy. 

Dziecko w młodszym wieku szkolnym zaczyna formułować hipotezy, co czyni je 

aktywnym badaczem otaczającego świata. Właściwie stymulowane rozwija w sobie 
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motywację osiągnięć, która przyjmuje wyraźny kształt w postaci podejścia do stawianych 

przed nim działań (Roszkiewicz, 1983): 

 jest aktywne w podejmowaniu nowych problemów, 

 nie boi się trudności, 

 jest wytrwałe i ma dużo planów.  

Są to cechy charakterystyczne wynikające z okresu rozwojowego, w którym znajdują 

się dzieci uczące się w szkole podstawowej a zaniedbanie podtrzymywania i pielęgnowania 

dziecięcej chęci do doskonalenia się i nabywania kompetencji na tym etapie, może 

w przyszłości być przyczyną wyboru zawodu znacznie mniej wymagającego w stosunku do 

możliwości i predyspozycji ucznia. 

Szkoła podstawowa, oprócz wiedzy z zakresu poszczególnych przedmiotów, powinna  

więc pomóc uczniom wstępnie rozpoznać zainteresowania oraz pokazać charakter pracy 

zawodowej i poszczególnych zawodów. Powinna również poprzez poszczególne działania 

zachęcać uczniów do osiągania sukcesów szkolnych, wskazywać różne ścieżki kariery 

edukacyjnej oraz możliwości dalszego rozwoju (Rozpoznawanie predyspozycji i 

zainteresowań..., 2011, s. 50). Czy jednak jest tak w rzeczywistości?  

 

 

2  REALIZACJA PREORIENTACJI ZAWODOWEJ WE WSPÓŁCZESNEJ 

SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Na podstawie wstępnych badań własnych przeprowadzonych przeze mnie w roku 

szkolnym 2011/2012 na niewielkiej grupie nauczycieli (N=25) oraz uczniach klas pierwszych 

(N=25), trzecich (N=25) i szóstych (N=25) z trzech rzeszowskich szkół podstawowych 

wywnioskowałam między innymi, że ponad 50 % nauczycieli ocenia przydatność wiedzy 

zdobywanej w szkole podstawowej na temat zawodów przez uczniów jako średnią lub 

znikomą. Dodatkowo jedynie 10 % nauczycieli zadeklarowało, że tematyka pracy zawodowej 

pojawia się u nich na zajęciach raz w tygodniu (Thier, 2012).  

Wśród form i metod pracy stosowanych podczas tych zajęć dominują pogadanka, 

stosowana przez ok.18 % badanych, poparta pokazem ilustracji i modeli stosowanym przez 

ok. 16% badanych. Popularna wśród nauczycieli są również wycieczki dydaktyczna do 

zakładu pracy, których organizowanie zadeklarowało 14 % badanych, przy czym aż 50 % 

z nich zaznaczyło, że takie wycieczki odbywają się nie częściej niż raz na półrocze. Niewiele, 

bo tylko 10 % badanych wykorzystuje zabawy dydaktyczne a jeszcze mniej projekcję filmu 

czy też spotkanie z ekspertem. Dominują więc głównie metody słowne takie jak opowiadanie, 

opis, pogadanka oraz praca z tekstem, których wykorzystanie stanowi łącznie aż 46 % (Thier, 

2012).  

Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że są to wyniki wybiórcze, które nie pozwalają 

wnioskować na temat stanu edukacji pro zawodowej dla całego kraju a nawet regionu, nie 

zmienia to jednak faktu, że deklarowana częstość pojawiania się tematu pracy i zawodów jest 

zdecydowanie niezadowalająca a stosowane metody, pomimo szeroko dostępnej wiedzy na 

temat ich skuteczności, nadal sprowadzają się głównie do przekazywania uczniom gotowej 

treści, co jest sprzeczne z typowymi dla okresu rozwojowego cechami dziecka na pierwszym 

etapie edukacji. Okres nauki w szkole podstawowej obejmuje, zgodnie z teorią D.E. Supera,  
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fazę wzrostu (do 14 roku życia),czyli stadium dzieciństwa, które dzieli się na trzy okresy: 

fantazji (4–10 r.ż.), zainteresowań (11–12 r.ż.) i umiejętności (13–14 r.ż.). W tym czasie 

dziecko dochodzi poprzez odgrywanie ról społecznych w zabawie do zainteresowań, które 

następnie zaczyna analizować pod kątem wymagań zawodowych (Paszkowska, Rogacz, 

2003). 

 

 

3  METODA DRAMY STOSOWANEJ JAKO JEDNA Z FORM WSPIERANIA 

PREORIENTACJI ZAWODOWEJ DZIECI 

 

I właśnie o możliwość odgrywania ról i poznawanie świata zawodów w aktywny sposób 

chodzi. Pomocna może tutaj stać się metoda dramy stosowanej, która stwarza w tym zakresie 

ogromną przestrzeń do twórczego wykorzystania, gdyż daje uczniowi możliwość 

doświadczania fikcyjnych sytuacji problemowych, angażujących go poznawczo, 

emocjonalnie i ruchowo. Uczeń w dramie jest badaczem stawiającym pytania i konstruującym 

swoją wiedzę w kontekście interakcji społecznej (Witerska, 2010). Bazuje ona na naturalnej 

skłonności dzieci do zabawy, buduje refleksyjne podejście do siebie i otaczającego świata 

oraz pozwala na wchodzenie w role i samodzielne sprawdzenie jak zachowania własne 

wpływają na zachowania innych ludzi. Jest to metoda której efektywność zdecydowanie 

można umieścić w podstawie piramidy zapamiętywania tzw. stożku Dale’a (Gubańska, 2009), 

a która w klasyfikacji metod kształcenia na poziomie dydaktyki ogólnej znajduje swoje 

miejsce w grupie metod "Gry inscenizacyjne" (Zając, 2006, s. 276 – 286). Ciekawe 

zastosowanie metody dramy w preorientacji i orientacji zawodowej oraz scenariusz takich 

zajęć można odnaleźć w książce K. Witerskiej, Drama na różnych poziomach kształcenia 

(2010). Autorka przytacza również 10 zasad dramy wg Philipa Taylora, których 

przestrzeganie może dać pożądane z punktu widzenia preorientacji zawodowej efekty. A 

mianowicie drama (Witerska, 2010): 

 kierowana jest ciągłym badaniem, a więc skłania uczestników (uczniów) do 

refleksyjnego podejścia do tematu i swoich własnych odczuć i przeżyć, 

 wymaga od nauczyciela bycia „współartystą”, a więc nie pozwala mu na monolog 

i występowanie z pozycji tego, który wie lepiej, 

 promuje dążenie do rozumienia, tak odmienne od testomanii panującej obecnie 

w szkołach, a przez to pozwala uczniowi na samodzielne konstruowanie swojej 

wiedzy o świecie a w tym o świecie pracy i zawodów, 

 jest dobrze zbadana, a więc istnieją naukowe przesłanki dowodzące jej skuteczności, 

 raczej generuje niż przekazuje wiedzę, przede wszystkim wiedzę o samym sobie 

i relacji ja – świat zewnętrzny, 

 wyróżnia się zrównoważoną i elastyczną strukturą, gdyż to prowadzący (nauczyciel) 

ma podążać za uczestnikami (uczniami) ich aktywnością i poziomem reagowania na 

treść warsztatu (zajęć) a nie na odwrót, 

 zakłada podejmowanie ryzyka, poprzez wyrażenie zgody na odmienne postrzeganie 

danej sytuacji dramowej przez poszczególnych uczestników oraz wypróbowanie 
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w niej różnych zachowań – daje też poczucie bezpieczeństwa dzięki pozostawaniu 

w tak zwanym płaszczu roli, 

 charakteryzuje się logicznością i sekwencyjnością, gdyż opiera się na spójnej 

strukturze warsztatu dramowego, 

 jest bogata w artyzm, dzięki stwarzaniu uczestnikom polisensorycznego 

doświadczania sytuacji dramowych i wcielania się w różnorakie role.  

Punktem wyjścia w dramie jest nawiązanie osobistego i społecznego doświadczenia, 

opiera się on na założeniu, że jedynie to czego człowiek doświadczy, ma w pełni wpływ na 

jego dalsze zachowanie i życie. Nawiązaniu tego kontaktu służą tzw. rozgrzewki dramowe, 

które przygotowują uczestników do dalszego wchodzenia w role. Ułatwić wchodzenie w role 

może również materiał źródłowy, który wprowadza uczestników w świat danej sytuacji 

dramowej. Materiał ten mogą stanowić teksty, przedmioty, dźwięki, zapachy a nawet smaki. 

Dalej, jak pisze K. Witerska, „uczniowie działają w określonym kontekście, czyli w 

wyobrażonych rolach w pewnej fikcyjnej sytuacji, w celu ich zrozumienia, pogłębienia wiedzy 

o ludziach, zjawiskach, przedmiotach i ich wzajemnych zależnościach“ (Witerska, 2010, s. 

49). Kolejny etap to tzw. praca na procesie, której celem jest pogłębienie świadomości uczuć, 

emocji, motywacji zachowań w roli. Początkowo odbywa się ona jeszcze pod płaszczem 

danej roli, a następnie zachowania i odczucia omawiane są na forum grupy już po wyjściu z 

niej. Ważne jest, aby podczas trwania zajęć panowała zasada dowolności a nauczyciel 

zachęcał a nie zmuszał uczniów do brania udział w poszczególnych częściach warsztatu i 

wypowiadania się.  

 

 

WNIOSKI 

 

Metoda dramy użyta jako sposób realizacji preorientacji zawodowej pozwala uczniom 

nie tylko na poznanie różnych zawodów w sposób werbalny, umożliwia ona im również 

wcielanie się w role przedstawiciela danego zawodu, poznanie narzędzi jego pracy 

(oczywiście w zakresie nie zagrażającym bezpieczeństwu dzieci – narzędzia te zawsze można 

wykonać np. z kartonu, a dziecięca wyobraźnia już dalej sobie poradzi) oraz doświadczenie, 

jak zachowanie ucznia wcielającego się w rolę przedstawiciela danej profesji wpływa na jego 

klientów (również dzieci w roli).  

Takie podejście do zagadnienia preorientacji zawodowej może uczynić te zajęcia 

ciekawe a przez to bardziej efektywne, pozwoli ono również dzieciom spojrzeć szerzej na 

zagadnienie ludzkiej pracy i pomoże im zrozumieć, że jej celem nie jest jedynie zdobywanie 

środków do zaspokojenie potrzeb i zachcianek.  

Preorientacja zawodowa realizowana w szkole podstawowej stanowi bowiem podstawę 

do dalszego wchodzenia w tematykę pracy i zawodów na kolejnych etapach edukacji, gdyż 

bazuje na naturalnym głodzie wiedzy dzieci w tym okresie rozwojowym. Dzięki niej możliwe 

również staje się wczesne zdiagnozowania u uczniów predyspozycji wartych rozwijania i 

obszarów deficytowych, które mogą utrudnić mu sukces szkolny i poza szkolny w latach 

późniejszych a w efekcie sukces zawodowy.  

Uczeń świadomy siebie i chętny do przemyślanego podnoszenia swoich kwalifikacji to 

w przyszłości dobry, sumienny a przede wszystkim zadowolony z podejmowanej pracy 
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człowiek. Jedyną trudnością, ale niestety bardzo istotną punktu widzenia szkoły i nauczyciela, 

jest konieczność ścisłej realizacji programu z której rozliczają go nie tylko władze oświatowe, 

ale i rodzice „bo skoro kupiłem ćwiczenia, to dziecko w szkole ma je wypełnić” i dzieci 

siedzą w ławkach i łączą strzałkami pielęgniarkę ze strzykawką  zamiast aktywnie poznawać 

świat. 
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