


A C T A  U N I V E R S I T A T I S  N I C O L A I  C O P E R N I C I
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA XIV —  NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE — ZESZYT 339 — 2000

R yszard  Borow icz

MŁODZIEŻ MATURALNA 
W SYTUACJI KONIECZNEGO WYBORU

Maturzyści, a ściślej młodzież zdająca wkrótce egzamin maturalny, 
muszą podjąć kolejną życiową decyzję. Część uczniów klas maturalnych — 
corocznie — nie przystępuje do egzaminu dojrzałości. Ich dalsza droga ży
ciowa jest później z tego powodu dość ograniczona —  mogą poszukiwać 
pracy zawodowej, bądź ubiegać się o przyjęcie do szkół policealnych; ta 
ostatnia ścieżka dostępna jest również dla tych, których na maturze spotkało 
niepowodzenie. Gros młodzieży wieńczy jednak kilkunastoletnią karierę 
szkolną maturą, podejmując następnie wyzwanie związane z przekroczeniem 
progu dojrzałości. Przed tymi, którzy sprostają stawianym na tym etapie 
selekcji wyzwaniom otwiera się szereg możliwości. Jedną z nich jest pod
jęcie pracy —  w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji są tutaj absolwenci 
średnich szkół zawodowych, szczególnie kształcących w kierunkach, na które 
istnieje dzisiaj popyt ze strony rynku pracy. Generalnie rzecz biorąc drugą — 
szeroko rozum ianą—  możliwością jest kontynuowanie nauki. W ich przy
padku w grę wchodzą oferty zgłaszane przez uczelnie akademickie i wyższe 
szkoły zawodowe zapewniające bądź tytuł magistra, bądź licencjata, dalej 
różne rodzaje szkół pomaturalnych. Całą paletę możliwości tworzą studia 
dzienne, wieczorowe lub zaoczne; opłacane przez budżet państwa, względnie 
odpłatne; kierunki prowadzone przez szkoły państwowe, społeczne, ewen
tualnie prywatne. Złamanie przed dziesięciu laty monopolu państwa na kształ
cenie przyniosło lawinowy wręcz rozwój różnych placówek edukacyjnych 
prowadzonych przez wiele podmiotów, które oferują kształcenie za okre
ślone wpisowe, a później czesne. Również uczelnie państwowe — pomimo 
konstytucyjnego zapisu o „bezpłatnej” edukacji —  rozwinęły masowe kształ
cenie, za które zainteresowani płacą z indywidualnych budżetów.

Obserwowany w ostatnich latach wyraźny wzrost edukacyjnej oferty 
pozostaje w bezpośrednich relacjach z popytem społecznym na kształcenie.
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Coraz większy odsetek młodzieży dociera do matury, głównie w liceach ogól
nokształcących, co niejako „przymusza” do kontynuowania nauki w celu 
pogłębienia swojej wiedzy w wybranej dyscyplinie naukowej, względnie 
dążąc do zdobycia konkretnego zawodu. Wspomniany już duży popyt — 
w sposób istotny — zwiększa fala wyżu demograficznego znajdującego się 
obecnie w szkołach ponadpodstawowych oraz w ostatnich klasach szkół 
podstawowych.

System edukacji — zresztą zewsząd krytykowany (nie jest to jednak 
specyfika krajowa, lecz problem globalny) — znajduje się więc pod presją 
społecznych oczekiwań z jednej strony, a szeroko rozumianego rynku pracy 
(podaż) z drugiej. Nie wdając się w rozważania nad istotą owej wielowąt
kowej krytyki i diagnozy wskazujące na kryzys szkoły warto zwrócić uwagę 
na to, iż nawet skrajni krytycy — deschoolersi — nie przewidują możliwo
ści zlikwidowania instytucji tego typu. Stąd też światową tendencją jest 
dążenie do reformowania systemów edukacji narodowej. Zasadniczym ce
lem jest sprostanie społecznym oczekiwaniom, a jednocześnie zaspokajanie 
potrzeb wolnego rynku. To, że oświata nie ma żadnej szansy na pełne zre
alizowanie tych zadań jest oczywiste. Nie można kształcić w kierunkach, na 
które dopiero w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie rynkowe; równie 
trudno wyobrazić sobie to, aby istniał popyt na tego rodzaju ofertę szkolną. 
Edukacja bowiem nie kreuje nowych statusów, ale z pewnym opóźnieniem 
(raczej większym, niż mniejszym) zaspokaja istniejące potrzeby. Dysonans 
ten może być jedynie mniejszy, poprzez dążenie do uczynienia edukacji 
elastyczną.

ZAPLECZE TEORETYCZNE

Analizując przepływ młodzieży przez system oświatowy —  gdzie klu
czową rolę odgrywa właśnie popyt oraz podaż —  wyraźnie dostrzegamy 
mechanizmy selekcji, sprowadzające się do tego, iż na coraz to wyższe 
szczeble edukacji „przechodzą” coraz to mniejsze odsetki pozytywnie wyse
lekcjonowanej młodzieży. Selekcja ta występuje zarówno w toku kształce
nia (s. wewnątrzszkolna), jak  i w fazie doboru na kolejne szczeble edukacji 
(s. doszkolna). W pierwszym przypadku ma ona charakter różnicujący, zaś 
w drugim — szczególnie w razie nadmiaru kandydatów —  eliminujący. 
Prawa selekcyjne są uniwersalne, tzn. zachowują swoją siłę sprawczą nie
zależnie od czasu historycznego — oczywiście od momentu pojawienia się 
szkoły jako instytucji wychowania celowego, sprofesjonalizowanej, a także 
bez względu na przestrzeń społeczną— kontynent, rasę, wyznanie itd.

Wyraźną tendencją — obserwowaną w czasie — jest to, iż edukacja 
staje się,powszechna i coraz dłuższe jej odcinki mają charakter kształcenia 
masowego. Wystarczy odwołać się do pierwszej połowy XX wieku, gdzie



M łodzież maturalna w sytuacji koniecznego wyboru 1 3 7

znaczna część młodzieży nie kończyła ostatniej, najwyższej klasy szkoły 
obowiązkowej — duży był tzw. odpad szkolny, zaś wielu jej absolwentów 
nie kontynuowało dalszej nauki. Współcześnie niemal pełne roczniki demo
graficzne kończą szkołę podstawową, a następnie powszechne jest konty
nuowanie nauki na szczeblu ponadpodstawowym. Wyraźny postęp, jaki notu
jemy w tym zakresie w naszym kraju, jest zjawiskiem niekwestionowanym. 
Dzisiaj, średnio rzecz biorąc, młodsze pokolenia spędzają 13-14 lat swojego 
życia w szkole, ale z tym wskaźnikiem skolaryzacji zajmujemy jedno z ostat
nich miejsc w Europie. Ilustruje to w sposób jednoznaczny, że inni jeszcze 
intensywniej niż my inwestują w edukację.

W badaniu empirycznym, które stanowi podstawę źródłową niniejszych 
rozważań, eksplorowane są dwie naukowe teorie. Obie służą nie tylko opi
sowi, ale i próbie wyjaśnienia stwierdzonych prawidłowości. Jedną z nich 
jest teoria  m erytokratyczna. Zasadza się ona na maksymalizacji relacji 
zasługa, sukces, czyli osiągnięcie — zoperacjonalizowane w postaci uzyski
wanych w szkole ocen, a nagroda — tutaj plan kształceniowy, jego poziom 
oraz rodzaj, treść. W myśl tej teorii najlepsi uczniowie winni mieć bardziej 
rozwinięte, ambitniejsze plany na przyszłość, zaś słabsi skromniejsze, ade
kwatne do uzyskiwanych w toku kształcenia wyników. Stanowiące punkt 
wyjścia założenie o idealnej równości nie sprowadza się oczywiście do tzw. 
urawniłowki, lecz odwołuje się do krzywej dzwonowej Gaussa, gdzie domi
nują osobnicy przeciętni, zbliżeni do średniej, jeśli chodzi o ich genetyczne 
wyposażenie, a po jednej stronie znajdują się osoby o ponadprzeciętnym 
potencjale rozwojowym — w miarę oddalania się od dominanty odnajdu
jemy coraz to mniejszy odsetek spełniających coraz to wyższe wymagania, 
zaś po drugiej stronie — w sposób analogiczny — mamy do czynienia z co
raz większymi opóźnieniami rozwojowymi, czy wręcz niedorozwojem.

Inną, eksponowaną również w badaniu, jest teoria egalitarna. Opiera się 
ona na założeniu, że potencjał genetyczny różnych dużych grup społecznych 
(klas i warstw, czy też typów społeczności lokalnych) jest podobny, tj. zilu
strować go można w postaci wspomnianej już wyżej krzywej Gaussa. Prze
słankę tę podważyć można jedynie wtedy, gdy podstawą teoretyczną uczy
nimy jakąś teorię rasowo-antropologiczną. Nie ma jednak wyraźniejszych 
naukowych przesłanek po temu, abyśmy mogli przyjąć założenie, że dzieci 
wywodzące się np. ze środowisk wielkomiejskich są —  oczywiście gene
tycznie rzecz biorąc — obficiej wyposażone przez naturę, niż ich rówieśni
cy ze wsi. To, co decyduje o szybkim zróżnicowaniu i dużych rozmiarach 
nierówności sprowadza się więc do znaczenia szeroko rozumianej socjali
zacji, głównie pierwotnej, różnego wychowania, do roli własnej aktywno
ści, siły motywacji w osobniczym rozwoju.

Zatem teoria merytokratyczna, zastosowana do badania mechanizmów 
selekcji szkolnych — przepływu kolejnych roczników młodzieży przez system, 
poczynając od instytucji kształcenia elementarnego, kończąc na uczelniach
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akademickich — pozwala na ustalenia, czy i w jakim stopniu faktycznie 
realizowana jest zasada: wynik, sukces —  nagroda, premia. O tym, że se
lekcja ta jest wszechobecna i stanowi stały element edukacji szkolnej do
wodzić nie trzeba. Każdy uczeń od momentu pojawienia się w pierwszej 
klasie do zakończenia cyklu kształcenia nieustannie jest oceniany, warto
ściowany oraz porównywany ze swoimi rówieśnikami. Lepsi są w sposób 
jawny dowartościowywani — w sposób werbalny, ale może to być równie 
dobrze gest, poprzez ocenę szkolną, czy przyjęcie do wybranej szkoły, zaś 
słabsi otrzymują równie czytelną informację o swoich brakach, niedostat
kach — opresja, kara, słabsza ocena itd. To kilkunastoletnie, nieustannie 
wzmacniane naznaczanie powoduje, że kończąc naukę w szkole czy to pod
stawowej, czy też średniej, uczniowie podejmują z reguły decyzje będące 
potwierdzeniem owej opinii.

Oczywiste, że u podłoża tak rozumianej selekcji tkwią kryteria peda
gogiczne oraz psychologiczne. Równie jednoznaczne jest to, iż oceniany 
jest konkretny uczeń z jego zapleczem kulturowym i społecznym. I tutaj 
okazuje się, jak dużą rolę odgrywa socjalizacja. W praktyce szkolnej pra
widłowością jest to, że lepsze oceny uzyskują uczniowie legitymujący się 
bardziej korzystnym położeniem społecznym (lepiej wykształceni rodzice, 
zajmujący wyższe pozycje zawodowe, mieszkańcy dużych miast), zaś — 
oczywiście w skali masowej —  słabszymi są ci, którzy wywodzą się ze śro
dowisk mniej sprzyjających rozwojowi (rodzice mają za sobą krótki cykl 
edukacji, wykonują stosunkowo proste prace, pochodzą ze wsi). Wszystkie 
poprawnie zrealizowane badania empiryczne — nie tylko nasze krajowe, 
ale i prowadzone za granicą — jednoznacznie wskazują na diagnostyczną 
wartość podobnych ujęć, ich moc nie tylko opisową, ale i wyjaśniającą. 
W efekcie mamy więc do czynienia ze zdecydowanymi odchyleniami od 
idealnej równości, również w rozumieniu społecznym, której ilustrację sta
nowi krzywa Gaussa. Dzieje się tak dlatego, iż selekcji pedagogicznej — 
według osiągnięć szkolnych —  towarzyszy niejako stale selekcja społeczna
— wedle cech położenia. Zaobserwować ją  można już na etapie dojrzałości 
dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, gdzie 
wywodzące się ze środowisk bardziej stymulujących osobniczy rozwój 
dzieci o rok-dwa wyprzedzają swoich rówieśników tylko dlatego, że uro
dzili się i wychowywali w lepszych warunkach. Ciągle obecna, chociaż 
w znacznie mniejszym niż kiedyś zakresie, jest w szkole podstawowej tzw. 
śmiertelność szkolna — odpad, czyli przerywanie nauki przed ukończeniem 
ósmej klasy — mająca wyraźnie społeczny charakter, gdyż tyczy głównie 
uczniów ze wsi, których rodzice legitymują się niskim wykształceniem i wy
konują pracę nie wymagającą większych kwalifikacji; zdecydowanie częściej 
występuje ona w mniejszych społecznościach lokalnych. Jeszcze bardziej 
nierówności społeczne pogłębiają się na pierwszym progu selekcyjnym, 
gdzie — szczególnie w fazie autoselekcji, czyli podejmowania decyzji
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kształceniowych — dochodzi do zasadniczego rozdziału na tych, którzy 
wybierają długą ścieżkę edukacyjną oraz na ich rówieśników zmierzających 
relatywnie szybko do zakończenia kariery szkolnej. Instytucje kształcenia 
ponadpodstawowego — w fazie doboru kandydatów —  w zasadzie poddają się 
tym oczekiwaniom, o czym świadczy ewidentnie wysoki stopień korelacji 
planów młodzieży z ich późniejszym losem1.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE

Zasadniczym celem niniejszego projektu badawczego jest analiza proce
sów selekcyjnych na drugim progu, tj. między szkołą maturalną a wyborem 
dalszej drogi życiowej. Operacjonalizacja problemu polega na wyekspono
waniu znaczenia planu na najbliższą przyszłość. Młodzież maturalna musi 
podjąć decyzję, dokonać pewnego wyboru po to, aby wkrótce ów plan re
alizować. Podstawy owej decyzji są różnorodne. Składają się na nią z całą 
pewnością dotychczasowe osiągnięcia w nauce, rozwinięte zainteresowania, 
a przede wszystkim uznawany świat wartości. Wśród tych ostatnich istotną 
rolę odgrywa wykształcenie jako wartość ceniona, jako jeden z wyznaczni
ków statusu społecznego, wreszcie jako swego rodzaju wartość autoteliczna, 
czyli wiedza, względnie mądrość.

Chcąc uchwycić tak rozumiane plany, szczególnie na najbliższą przy
szłość, należało poddać maturzystów badaniu empirycznemu możliwie jak 
najpóźniej, czyli jak  najbliżej momentu podjęcia faktycznej decyzji doty
czącej wyboru dalszej drogi kształceniowej, względnie zawodu. Tym punk
tem krytycznym, ważnym dla całego przedsięwzięcia, były ostatnie dni na
uki w klasie maturalnej. Dlatego też materiał źródłowy zebrano w kwietniu 
1998 roku.

Z powodów zasadniczych nie było mowy o przebadaniu całej populacji 
maturzystów. Dobór próby reprezentatywnej dla kraju jest bardzo trudny do 
realizacji. Dlatego też ograniczono się do jednego regionu i to z punktu wi
dzenia obowiązującego obecnie paradygmatu rozwojowego, regionu zapóź- 
nionego — Suwalszczyznę, bo ona jest terenem, gdzie zlokalizowano ba
danie, charakteryzuje niedorozwój dużych ośrodków miejskich. Największe 
miasta —  Suwałki, Ełk — liczą nieco ponad 60 tys. mieszkańców. To samo 
powiedzieć można o obecności przemysłu. Jego brak rzutuje na dochody 
ludności i jej standard życiowy, wyrażający się chociażby poprzez poziom 
konsumpcji. Rolniczy charakter tego regionu, zdominowany do niedawna 
przez sektor upaństwowionego rolnictwa, po wejściu w epokę transformacji 
ustrojowej, której filarami jest gospodarka oparta na wolnym rynku i społe

1 R. Borowicz, Plany kształceniowe oraz losy szkolne m łodzieży na pierwszym  progu  
selekcyjnym, Kultura i Edukacja, 1998, nr 2, s. 36-46 .
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czeństwie demokratycznie urządzonym, zaowocował masowym bezrobociem. 
Skupieni w małych społecznościach ludzie pozostają w dużej mierze zdani 
na swoją inwencję. Obok jednak ewidentnych mankamentów jest to region
o niesamowitym potencjale rozwojowym. Wystarczy wspomnieć chociażby
0 pogranicznym położeniu (unikalny styk kilku państw), o walorach tury
stycznych (wiele jezior, kompleksy leśne), czy też o niezniszczonym śro
dowisku. Czy i kiedy ten potencjał zostanie uruchomiony i stanie się siłą 
napędową zmiany? — trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Ciągle bowiem 
centrum decyzyjne większą uwagę przywiązuje do regionów wysoko zur
banizowanych i silnie uprzemysłowionych. Wszystko to w sposób istotny 
rzutuje chociażby na możliwość uogólniania uzyskanego w niniejszym ba
daniu wyniku.

Ze względu na fakt, iż w interesującym roku na terenie województwa 
suwalskiego w klasach maturalnych znajdowało się ponad 4100 uczniów, 
koniecznością stało się pobranie pewnej próby. Ma ona charakter celowo- 
-losowy, a podstawową jednostkę badawczą stanowi klasa szkolna. Celowy 
dobór sprowadził się do zachowania proporcji jeśli chodzi o poszczególne 
typy szkół — licea ogólnokształcące, technika, licea zawodowe — a także 
ich lokalizacji w różnych typach społeczności lokalnych. W tym celu wyod
rębniono kategorię miast największych w regionie — Suwałki, Ełk — gdzie 
kształci się większość młodzieży maturalnej, dalej miasta średnie —  zdecy
dowano się na Augustów, Giżycko, Gołdap i Olecko — wreszcie małe mia
steczka (poniżej 10 tys. mieszkańców) — Sejny oraz wsie —  Dowspuda
1 Wydminy, gdzie znajdują się szkoły średnie. Łącznie próba badawcza liczy 
420 osób.

Respondenci, „pod okiem” członków przeszkolonej ekipy2, wypełniali 
audytoryjną ankietę, w której pytano ich o plany na przyszłość, również 
edukacyjną, tę bliższą oraz dalszą, o uzasadnienia owych decyzji, a także
o strukturę podstawowych wartości życiowych. Zebrano również informacje 
związane z dotychczasowymi osiągnięciami szkolnymi, a także dane cha
rakteryzujące rodzinę pochodzenia.

STRUKTURA SPOŁECZNA MATURZYSTÓW —
ZMIANY NA DWÓCH KOLEJNYCH SZCZEBLACH EDUKACJI

Podstawowymi wyznacznikami statusu społecznego są współcześnie: 
wykształcenie (jego poziom oraz rodzaj), wykonywany zawód (zajmowane

2 W zbieraniu materiałów uczestniczyły: Iwona Abramowicz, Janina Andrzejczyk, 
Anna Bosińska, Małgorzata Górzyńska, Bożena Jaworska, Mariola Kisielewska, Ewa Ma- 
tysiew icz, Łucja Pupek, Alicja Puza, Beata Rojek, Alicja Różańska, Urszula Rutkowska, 
Wioletta Waraksa.
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stanowisko), dalej zamożność (uzyskiwane dochody), wreszcie prestiż (spo
łeczne poważanie). Każdy z tych czynników jest osiągany głównie — znacznie 
mniejszą rolę niż kiedyś odgrywa dziedziczenie —  poprzez życiową aktyw
ność człowieka. Jednakże w przypadku uczącej się w systemie dziennym 
młodzieży trudno mówić o statusie osiągniętym. Dlatego też w badaniach 
empirycznych powszechnie odwołujemy się do rodziny pochodzenia. Z tej 
perspektywy kluczowe jest pytanie dotyczące stopnia reprodukcji społecz
nej struktury. Badania marzeń rodziców dotyczących przyszłości swoich 
dzieci — dokonywane nawet przed ich urodzeniem, bądź we wczesnej fazie 
ich osobniczego życia, kiedy to cechy osobnicze, predyspozycje lub osią
gnięcia nie wywierają większego wpływu —  są wyraźnie zróżnicowane ze 
względu na pozycję społeczną. Legitymujący się wysokim statusem marzą
0 zapewnieniu dziecku podobnej przyszłości; w zasadzie nie pojawia się 
ewentualność degradacji w hierarchii. Podobnie ci, którzy zajmują niskie 
pozycje, marzą o tym, aby ich dzieci miały nieco lepiej niż oni sami — 
zdobyły zawód, wykonywały nie tak ciężką pracę. Przesądza o tym trakto
wanie wykształcenia jako wartości przez dorosłych. Trudno wyobrazić so
bie np. lekarza, czy prawnika, który zgodziłby się na to, aby jego dziecko 
przeszło przez krótki cykl edukacji i zostało pracownikiem fizycznym. 
Równie rzadkie jest to, aby rodzice sami legitymujący się niskim poziomem 
wykształcenia, wykonujący pracę prostą, w skali masowej marzyli o wyż
szym wykształceniu dla swojego potomstwa. Zarówno w toku socjalizacji, 
jak i celowego wychowania (kształcenia) wczesne marzenia przekształcają 
się w aspiracje uczniów. Ich rodzaj, czy też poziom warunkują zarówno 
osiągnięcia szkolne, jak i rodzina pochodzenia. Zajmujący wyższe społecz
ne pozycje czynią wiele po to, aby dzieci nie zawiodły ich oczekiwań. 
W tym celu angażują się w proces kształcenia (pomagają w odrabianiu 
lekcji, stwarzają dobre warunki w celu lepszego wywiązywania się z roli 
uczniowskiej), korzystają z fachowej pomocy (zjawisko korepetycji, dodat
kowe zajęcia, rozwój zainteresowań), a także wykorzystują swoją pozycję 
społeczną (mechanizm protekcji). Trudno takich nakładów czasu, energii
1 środków finansowych oczekiwać od tych, dla których wykształcenie jest 
wartością mniej cenioną. W końcowej fazie nauki, na każdym szczeblu 
edukacji, owe aspiracje przeradzają się w konkretne plany kształceniowe, 
gdzie kluczowe znaczenie odgrywa ocena dotychczasowych osiągnięć, po
ziom motywacji, wzmocnienia zewnętrzne. Tak skonkretyzowane plany, 
których uzewnętrznieniem jest wybór jednej ze szkół, klasy, są następnie 
realizowane.

W szkole podstawowej — powszechnej i obowiązkowej — mamy do czy
nienia z uczniami, których struktura społeczna odzwierciedla adekwatnie 
stan świata dorosłych. Oddaje bowiem wszelkie zróżnicowania w postaci 
dzietności rodzin itd. Porównanie składu ośmioklasistów z tym, który cha
rakterystyczny jest dla młodzieży kończącej szkoły maturalne, pozwala na
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ocenę kierunku zmian, jakie następują w toku nauki na kolejnych pozio
mach edukacji. Nie ulega wątpliwości, że porównanie składu społecznego 
ośmioklasistów oraz maturzystów z tego samego regionu, dokonane w tym 
samym czasie, ma dużą wartość diagnostyczną. Procesy selekcji społecznej 
są wyraźne i jednoznaczne. Wystarczy w tym celu wejrzeć w poziom wy
kształcenia rodziców jednej i drugiej grupy. W strukturze głów rodzin ośmio
klasistów dominują osoby legitymujące się wykształceniem niepełnym średnim 
(głównie zasadniczym zawodowym) — 30,8% ogółu. Znacznie mniej zakoń
czyło edukację na szkole pełnej średniej — 19,6% oraz podstawowej — 18,8%. 
Wymienione wyżej pułapy wykształcenia przekracza zaledwie 7,5% ojców. 
Już proste zestawienie tych wskaźników wskazuje, jak wiele brakuje do 100%; 
po prostu tak wielu ośmioklasistów nie wie, jak wyedukowani są ich rodzi
ce. Warto też zwrócić uwagę na relatywnie duży odsetek dorosłych, którzy 
ukończyli zaledwie szkołę podstawową, a jednocześnie na niewysoki po
siadających dyplom ukończenia studiów wyższych, co świadczy ewidentnie
o cywilizacyjnym zapóźnieniu Suwalszczyzny.

Zdecydowanie korzystniej prezentuje się struktura młodzieży matural
nej. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w kategorii ojców legitymują
cych się wykształceniem pełnym średnim — aż 32,4%, co oznacza wzrost
o blisko 13 punktów procentowych. Więcej jest też młodzieży wywodzącej się 
z rodzin o wyższym wykształceniu głowy rodziny —  o niemal 5 punktów. 
Świadczy to jednoznacznie o tym, że między tymi dwoma etapami selekcji 
szkolnej doszło do znacznej elitaryzacji struktury uczącej się młodzieży. 
Zasadnicze decyzje zapadły w fazie kształtowania się planu edukacyjnego. 
W przypadku podstawowego wykształcenia głowy rodziny mieliśmy tylko 
13,3% ośmioklasistów planujących naukę w liceum ogólnokształcącym, 
natomiast aż 53,3% kierujących się do zasadniczej szkoły zawodowej. Pro
porcje te zmieniają się w sposób właściwie liniowy w miarę wzrostu po
ziomu wykształcenia ojca i w przypadku wyższego są następujące: 83,4% 
aspirujących do liceum ogólnokształcącego, a tylko 5,5% do szkoły zasad
niczej. Socjalizacyjna wartość kapitału, jakim jest wykształcenie rodziców, 
ujawnia się tutaj w całej okazałości. Tak silne różnice zarejestrowane na 
etapie autoselekcji wzmacniane są przez procesy doboru do szkół ponad
podstawowych, chociaż nie ulega wątpliwości, iż to decyzje podejmowane 
przez podmioty edukacyjne dominują nad selekcją kierowaną. Poszczególne 
szkoły ponadpodstawowe — szczególnie te, w których popyt dominuje nad 
podażą— dążą do przyjęcia do klasy pierwszej najlepszych uczniów, ale wy
bierać mogą tylko spośród tych, którzy się o to ubiegają. Okazuje się przy 
tym, że ponad 80% absolwentów szkoły podstawowej realizuje swoje wcze
śniej sprecyzowane plany kształceniowe.

Podobne prawidłowości obserwujemy wtedy, gdy oglądowi podda
my znaczenie innych czynników określających położenie społeczne, takich 
jak: miejsce zamieszkania —  continuum typów społeczności lokalnych od
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dużego miasta po małą wieś, czy pozycję zawodową rodziców —  wysoko
kwalifikowani specjaliści z jednej strony, a pracownicy wykonujący prace 
nie wymagające kwalifikacji z drugiej. W każdym z tych przypadków reje
strujemy narastanie społecznych nierówności. Zatem do etapu matury do
ciera młodzież niejako podwójnie wyselekcjonowana: raz pod względem 
intelektualnym — są to lepsi uczniowie, drugi — ze względu na rodzinę 
pochodzenia, ci, którzy legitymują się korzystniejszym położeniem spo
łecznym.

PLANY BADANYCH MATURZYSTÓW

Nasi respondenci, przynajmniej teoretycznie rzecz biorąc, znajdują się 
w sytuacji wolnego, niczym nie skrępowanego, ale koniecznego wyboru. 
Tylko kilkunastu z nich nie zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 
Dla pozostałych pokonanie tej bariery będzie znaczącym krokiem w kierun
ku realizacji swojego planu. Badaną młodzież charakteryzuje duże zróżnico
wanie w tym zakresie. Zdecydowana większość potencjalnych maturzystów 
zamierza podjąć studia wyższe — 61,9% ogółu. Dalszych 15,7% wskazuje 
na szkoły policealne bądź pomaturalne. Warto przy tym zwrócić uwagę na 
dość liczną —  9,3% wszystkich — kategorię młodzieży zamierzającej łą
czyć dalszą naukę z pracą zawodową. O podjęciu wyłącznie pracy myśli 
6,0% badanych. Charakterystyczny jest też znaczny odsetek respondentów 
ciągle jeszcze niezdecydowanych — 16,4%. Nie ulega wątpliwości, że i oni 
podejmą wkrótce jakąś decyzję związaną z wyborem drogi życiowej, po
większając liczebność rozpatrywanych wyżej kategorii.

Poziom planów jest wyraźnie zróżnicowany ze względu na typ szkoły 
średniej. Na studiowanie najsilniej zorientowane są osoby kończące liceum 
ogólnokształcące — 75,0% ogółu. Znacznie rzadziej na wybór tej drogi de
cyduje się młodzież z techników — 36,7%, względnie z liceów zawodo
wych — 27,2%. Z kolei o podjęciu pracy zawodowej znacznie częściej mó
wią ostatnie dwie grupy z wymienionych typów szkół średnich, niż ucznio
wie liceum ogólnokształcącego.

Badani maturzyści pytani o to, co wpłynęło na ich decyzję, wskazują 
głównie na znaczenie własnych zainteresowań — niemal co trzeci. Znacz
nie rzadsza jest orientacja na przyszły zawód — co szósty respondent. Na 
dalszych pozycjach lokują się wskazania na typ ukończonej szkoły średniej
— charakterystyczne dla co siódmego badanego, warunki materialne — dla 
co dziesiątego, chęć uniknięcia bezrobocia — tyleż samo wskazań. Nie 
większe niż sześcioprocentowe zaplecze mają odwołania do uzyskiwanych 
w szkole ocen, do rodziców, względnie kolegów; śladowo tylko pojawia się 
nauczyciel, czy poradnia jako siła sprawcza podjętej decyzji.
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INTELEKTUALNE ORAZ SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
PLANÓW MŁODZIEŻY

Zaplecze teoretyczne tego rodzaju rozważań stanowią prezentowane 
już wcześniej koncepcje. W myśl założeń teorii merytokratycznej do końca 
szkoły średniej dotarła młodzież pozytywnie pod względem intelektualnym 
wyselekcjonowana. Jaka jest kreatywna moc sprawcza wyników uzyskiwa
nych w ostatniej fazie nauki? Najlepsi uczniowie zdecydowanie orientują się 
na studiowanie — 76,9% ogółu. Spośród przeciętnych analogiczne plany ma 
zaledwie 37,5%, natomiast uczniowie słabi wyraźnie omijają pełne szkoły 
wyższe, gdyż zaledwie kilku (i to w trybie zaocznym) ma podobne zamiary. 
Swego rodzaju lustrzane odbicie stanowią przyszli maturzyści zorientowani 
na podjęcie pracy zawodowej. Tutaj, ze słabszymi wynikami w nauce wiążą się 
niejako bardziej rozbudowane plany zawodowe. O zaliczeniu do wyróżnionych 
klas uczniów decydowały oceny uzyskane ostatnio w szkole, na półrocze. 
I tak, do grupy uczniów wyróżniających się zaliczono tych, którzy uzyskali 
średnią 4 i więcej. Do przeciętnych zaś legitymujących się ocenami zawie
rającymi się między 3,0 a 3,9. Pozostałych uznano za uczniów słabych. 
Spośród najlepszych tylko jeden zamierza pojąć pracę zawodową, zaś w ka
tegorii przeciętnych stanowią oni już 8,5%, a wśród słabych aż 16,7% ogółu. 
W obu rozpatrywanych przypadkach zależność między uzyskiwanymi oce
nami a planami na przyszłość jest wyraźna. Ku pełnym studiom wyższym 
kieruje się młodzież pozytywnie wyselekcjonowana pod względem intelek
tualnym, zaś odwrotnie rzecz się ma z orientacją na pracę zawodową.

Podejmując realizację niniejszego projektu badawczego dążyliśmy do 
uchwycenia relacji między uzyskiwanymi faktycznie w szkole wynikami, 
a samooceną, czyli poczuciem własnej wartości. Zdecydowana większość 
badanych, bo aż 76,2% twierdzi, iż uzyskiwane oceny w sposób adekwatny 
odzwierciedlają ich dokonania. Wśród pozostałych wyraźniej obecne są prze
konania o tym, że uzyskiwane oceny zaniżają ich faktyczne osiągnięcia — 
18,8%; przeciwne zdanie — zaw yżają— ma 2,4% ogółu maturzystów. Ge
neralnie zatem rzecz ujmując można stwierdzić, iż oceny szkolne —  po
wszechnie krytykowane za swój brak obiektywności —  pozostają w dużej 
mierze w zgodzie z odczuciami samej młodzieży, czyli samooceną. Z kolei 
zarówno pierwsze, jak i drugie zdecydowanie różnicują ich plany na naj
bliższą przyszłość.

Spróbujmy w podobny sposób wejrzeć w znaczenie rodziny pocho
dzenia. Wcześniej już była mowa o zmianach poziomu wykształcenia ro
dziców uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Obserwowany proces 
elitaryzacji struktury jest tutaj wyraźny. Uwagę zwraca fakt, iż większość 
małżeństw ma charakter homogeniczny, jeśli chodzi o poziom wykształcenia 
ojca oraz matki. O pozostałych można powiedzieć, że kobiety legitymują się 
częściej lepszym wykształceniem niż mężczyźni. Jednak poziom wykształ-



M łodzież maturalna w sytuacji koniecznego wyboru 145

cenią głowy rodziny w sposób znaczący nadal różnicuje plany młodzieży 
maturalnej. Wystarczy powiedzieć, że aż 86,3% respondentów wywodzą
cych się z rodzin o wyższym wykształceniu, kieruje się ku studiom wyż
szym. W miarę obniżania się owego poziomu wykształcenia odsetek dzieci 
planujących studia maleje i w przypadku podstawowego oscyluje w grani
cach 30,1%. Rozpiętość jest więc bardzo duża, gdyż przekracza zdecydowa
nie 50 punktów procentowych, a kluczem jest poziom wykształcenia rodziców. 
Z kolei orientacja na pracę zawodową najbardziej charakterystyczna jest dla 
młodzieży wywodzącej się z rodzin o niskich parametrach edukacyjnych.

Podobne wyniki, zarówno jeśli chodzi o tendencje, jak i różnicującą 
moc, osiągnęliśmy wtedy, gdy za zmienną różnicującą przyjęliśmy pozycję 
zawodową głowy rodziny (pochodzenie społeczne), czy miejsce zamiesz
kania (typ społeczności lokalnej). Maturzyści wywodzący się z rodzin wy
żej zlokalizowanych w społecznej hierarchii zawodowej planują znacznie 
częściej kontynuowanie nauki w uczelniach wyższych; oni też dążą do za
jęcia w przyszłości najwyższych pozycji w społecznej strukturze. Z kolei 
wychowani w rodzinach o niskim położeniu społecznym chcą awansować 
zarówno na skali wykształcenia, jak i zawodów, ale jest to z reguły ruch
o jedno „oczko” w górę. Podobnie rzecz się ma z miejscem zamieszkania. 
Młodzież z największych społeczności lokalnych masowo wybiera studia 
wyższe, zaś zamieszkała na wsi — nie dość, że w szkołach średnich jest wy
raźnie niedoreprezentowana —  ma skromniejsze plany, tzn. liczniej wska
zuje na szkoły pomaturalne lub pracę zawodową.

Środowisko rodzinne penetrowaliśmy też od strony warunków mate
rialnych. W polu zainteresowań znajdował się zarówno ich wymiar zobiek
tywizowany — zoperacjonalizowany w postaci dochodu przypadającego na 
jednego członka rodziny, jak i subiektywny — poczucie młodzieży, poziom 
zaspokojenia jej potrzeb. Pierwsze z tych ujęć wskazuje, że mniej jest ro
dzin bardzo dobrze materialnie sytuowanych, niż drugie —  ponad 10% re
spondentów więcej uważa swoje warunki za wystarczające na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb. Każdy z tych wskaźników w sposób ewidentny rzutuje 
na dalsze plany edukacyjne młodzieży. Wystarczy powiedzieć, że 2/3 bar
dzo dobrze sytuowanych (w ich mniemaniu) zamierza studiować, a spośród 
oceniających swoje warunki jako złe zaledwie 1/3. Zatem każdy z rozpa
trywanych czynników charakteryzujących społeczne położenie rodziny po
chodzenia wywiera znaczący wpływ na przyszłość badanej młodzieży ma
turalnej. Nie ma potrzeby szerszego dowodzenia znaczenia ich skumulo
wanego działania. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie na wsi mieszkają 
ludzie gorzej wykształceni, wykonujący pracę wymagającą mniejszych kwa
lifikacji, gdzie relatywnie częściej występuje materialna bieda. I na odwrót, 
to właśnie w większych miastach odnajdujemy osoby lepiej wykształcone, 
legitymujące się wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, żyjące w lepszych 
warunkach materialnych.
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Przeprowadzone badania wskazują też na to, że czynniki intelektualne
— tutaj głównie oceny szkolne — pozostają w wyraźnych relacjach z cecha
mi położenia społecznego. Wciąż w naszej rzeczywistości lepszymi ucznia
mi są lepiej społecznie sytuowani; słabszymi wywodzący się ze środowisk 
„gorszych”.

Zaprezentowane wyniki badań mają walor diagnostyczny. Odzwiercie
dlają to, co dla współczesnej rzeczywistości charakterystyczne. Nie można 
ze względów oczywistych ich uogólniać. Te względy, to przede wszystkim 
specyfika regionalna. Suwalszczyznę — jeżeli patrzeć na nią przez dominu
jący dotąd w strategii rozwoju paradygmat industrialny, czy urbanizacyjny
— cechuje pod tymi względami wyraźny niedorozwój. Nie wykształciły się 
tutaj większe ośrodki miejskie; nigdy nie zlokalizowano na tym terenie in
westycji z zakresu przemysłu ciężkiego, energochłonnego itd. Z tych wła
śnie powodów skala społecznych zróżnicowań — zawodów, zamożności — 
a następnie wynikających stąd również edukacyjnych oczekiwań może być 
mniejsza niż gdzie indziej. Dowiedzione jest, że szkoła, system oświatowy 
adaptuje się do zastanych warunków. Uczniowie uzyskujący bardzo dobre, 
względnie najsłabsze wyniki — wyrażone oceną szkolną — występują w wiel
kich aglomeracjach miejskich, jak i na wsi; odnajdujemy ich w każdej szkole 
i klasie, gdyż układem odniesienia jest mała grupa rówieśnicza, a nie cała 
młodzież jako kategoria społeczna. Z tych —  całkiem różnych jeśli chodzi
o genezę — powodów należy raczej ostrożnie uogólniać zaprezentowane 
wyżej wyniki. Wszystko wskazuje na to, że rodzima rzeczywistość jest 
jeszcze bardziej zróżnicowana, a skala społecznych nierówności w dostępie 
do wyższego wykształcenia znacznie większa.
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