


TADEUSZ ZANIEWSKI

MOTYWY WYBORU PRZEZ UCZNIÓW 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Znaczący wkład w podnoszenie potencjału wykorzystania ludności naszego 
kraju i zaspokajania potrzeb kadrowych różnych dziedzin gospodarki narodo
wej wnoszą licea ogólnokształcące.

Licea ogólnokształcące, jako szkoły umożliwiające zdobycie średniego 
wykształcenia i otw ierające przed młodzieżą perspektywy studiów wyższych, 
zdobyły sobie wysoką pozycję i popularność w społeczeństwie.

Panuje opinia odpowiadająca rzeczywistemu stanowi rzeczy, iż liceum ogól
nokształcące lepiej od innych szkół średnich przygotowuje do studiów wyż
szych (M. Pęcherski: Reforma szkoły ogólnokształcącej w Polsce, „Kwartalnik 
Pedagogiczny" 1969 r. nr 1; St. Krzysztoszek: Rola liceum ogólnokształcącego w 
systemie edukacji, „Nauczyciel i Wychowanie", 1984 r. nr 3-4).

Jednym  z celów moich badań było zanalizowanie mechanizmów selekcji 
wewnątrzszkolnej na progu między szkołą podstawową i liceum  ogólnokształ
cącym oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie: co wpłynęło na wybór kształce
nia w liceum ogólnokształcącym i jego profilu. Jest to ważny elem ent w bada
niach dalszych losów uczniów i absolwentów tego typu szkoły.

Chodzi tu  również o to, jaką rolę w wyborze liceum ogólnokształcącego speł
niło środowisko rodzinne kandydatów, a przede wszystkim ich pochodzenie 
społeczne, poziom i wykształcenie rodziców.

Organizując badania, dokonano wyboru typowego i w miarę możliwości rep
rezentatyw nego środowiska uczniów.

Objęto nimi siedem  liceów ogólnokształcących (pełnosprofiłowanych) w wo
jewództw ie ostrołęckim i łomżyńskim. Są to licea: w M akowie Mazowieckim, 
Przasnyszu, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Wyszkowie, Łomży i Zambrowie.

Badania zasadnicze zostały przeprowadzone w latach 1983-1984 i objęły 907 
uczniów, z tego 280 pochodzenia robotniczego, 254 — chłopskiego, 363 — inte
ligenckiego i 10 innego pochodzenia. Badaniami objęto również 15 dyrektorów 
liceów ogólnokształcących, 95 nauczycieli przedmiotów kierunkowych oraz 5 
pedagogów szkolnych.

Licea ogólnokształcące z założenia przygotowują do dalszej nauki, a więc 
czynnikiem decydującym  o wyborze tej szkoły winien być zamiar podjęcia stu
diów wyższych, dzięki którym  można będzie zdobyć określony zawód.

Wybór zawodu i przygotowanie do niego zajmuje wiele miejsca w rozważa
niach psychologów, pedagogów, socjologów i ekonomistów.

Czynnikiem psychologicznym wpływającym na kształtowanie planów życio
wych młodzieży są zmiany zachodzące w psychice młodzieży w okresie dojrze
wania. Powszechnie uważa się, iż okres ten przypada na 14-18 rok życia, przy 
czym długość jego trw ania i tempo zachodzących w nim przemian zależą od 
cech osobowości i od warunków środowiskowych.

Problem ten  rozpatruje R. Łapińska w książce: „Psychologia w ieku dorasta
nia". Autorka omawia trudności, z jakimi spotyka się młodzież kształtująca 
własny pogląd na świat, przestawia zachodzące w jej stosunku do rodziny zmia
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ny i stwierdza, że „należy pomóc jej w dokonaniu wyboru między różnymi w ar
tościami, a młodzieżą b ierną (...) pobudzić do myślenia".1

Opierając się na danych statystycznych, dotyczących losów absolwentów 
szkół podstawowych J. Szczepański w książce „Socjologiczne zagadnienia wyż
szego wykształcenia" zwraca uwagę na zaniedbania w zakresie badań tych za
gadnień, jak i na praktyki poradnictwa u wstępnego progu selekcyjnego, jakim 
jest przejście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej.

Autor stwierdza: „komisje rekrutacyjne obejmują swoją działalnością bardzo 
niew ielką część młodzieży", tym samym „państwo rezygnuje z podjęcia próby 
korygowania naturalnych procesów selekcyjnych, zachodzących w szkole pod
stawowej, pozostawia poza swoim wpyłwem ten  próg w systemie szkolnym, 
który elim inuje największą ilość potencjalnych kandydatów  do szkół wyższych, 
a mianowice przejście ze szkoły podstawowej do średniej".

Szkodliwość tego zaniedbania dla realizacji zasady demokratyzacji oświaty 
uzasadnia autor tym, że „przejście do zawodu bezpośrednio po ukończeniu 
szkoły podstawowej daje nikłe szanse studiowania w szkole wyższej, podczas 
gdy o drodze do szkoły wyższej w znacznym stopniu decyduje przejście do 
szkoły średniej, a z reguły predysponuje do niej szkoła ogólnokształcąca.

W edług M. Jarząb-M rozickiej, „czynnikiem decydującym o wyborze szkół 
ogólnokształcących jest chęć podjęcia studiów wyższych..."2.

Było więc uzasadnione w moich badaniach szukanie odpowiedzi na pytanie: 
czy absolwenci szkół podstawowych podejmują naukę w liceum ogólnokształ
cącym zgodnie ze swymi zainteresowaniam i i uzdolnieniami?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, w kwestionariuszu ankiety uwzględ
niono punkt: „Co wpłynęło na wybór kształcenia w liceum ogólnokształcą
cym"? Uczeń miał osiem możliwości do wyboru, bez omówień szczegółowych . 
Mając na uwadze to, że żadna z nich może nie zadowolić odpowiadającego, 
umieszczono dziewiątą możliwość, tzn. odpowiedź, że nie ma wśród wymienio
nych tej formy, która według odpowiadającego byłaby najbardziej właściwa. 
Gdyby zaś wypełniający ankietę uważał, że z jego punktu widzenia do przyję
cia jest więcej niż jedna forma, wówczas mógł wybrać więcej niż jedną odpo
wiedź. Z tej możliwości skorzystał co drugi uczeń, gdyż na 1907 badanych 
otrzymano 152% odpowiedzi. Odpowiednie dane zawarte w tabeli 1.

Jak  wykazują dane zawarte w tej tabeli, wśród kryteriów i czynników mają
cych wpływ na wybór liceum  uznano za najważniejsze:
— zainteresowania — 413 (30,1%) ogółu odpowiedzi, w tym 306 (29,0) kobiet i 

107 (33,8) mężczyzn,
— dobre wyniki w nauce — 325 (23,7%) ogółu odpowiedzi, w tym 256 (24,2%) 

kobiet i 60 (21,8%) mężczyzn,
— brak dostępności do innych szkół — 135 (9,8%) ogółu odpowiedzi, w tym 121 

(11,5%) kobiet i 14 (4,4%) mężczyzn,
W dalszej kolejności wskazano jako czynniki, które wpłynęły na decyzję:

— przypadek — 87 (6,3%) ogółu odpowiedzi, w tym 62 (5,9%) kobiet i 25 (7,9%) 
mężczyzn,

— wpływ kolegów — 31 (2,3%) ogółu odpowiedzi, w tym  22 (2,2%) kobiet i 9 
(2,7%) mężczyzn,

— wpływ nauczycieli i wychowawców — 49 (3,6%) ogółu odpowiedzi, w tym 
41 (3,9%) kobiet i 8 (2,5%) mężczyzn,

— łatwość nauki w wybranej szkole — 17 (1,2%) oraz inne czynniki 316 (23,0%) 
ogółu odpowiedzi.
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Tabela 1. Motywy wyboru liceum ogólnokształcącego przez absolwentów szkół podstawowych.

Typ kryteriów i czynników

Płeć
Razem

Kobieta mężczyzna

liczba % :iczba % liczba %

Zainteresowania 306 29,0 107 33,8 413 30,1
Wpływ kolegów 22 2,1 9 2,8 31 2,3
Łatwość nauki 11 1,0 6 1,9 17 1,2
Dobre wyniki w nauce 256 24,2 69 21,8 325 23,7
Wpływ nauczycieli 19 1,8 4 1,3 23 1,7
Wpływ wychowawców 22 2,1 4 1,3 26 1,9
Brak dostępności do innych szkół 121 11,5 14 4,4 135 9,8
Przypadek 62 5,9 25 7,9 87 6,3
Inne czynniki 237 22,4 79 24,9 316 23,0

1056 76,9 317 32,1 1373 100,0

Gdyby połączyć oba czynniki, tzn. zainteresowania i dobre wyniki w nauce
— otrzymalibyśmy 738 odpowiedzi, tj. 53,8%. Mały jest wpływ nauczycieli i 
wychowawców na wybór liceum  jako drogi dalszego kształcenia. Czynniki te 
stanowią łącznie zaledw ie 49 odpowiedzi (3,6%). Znaczny procent młodzieży 
wybrało liceum  ze względu na brak dostępności do innych szkół. Problem ten 
występuje w liceach ogólnokształcących w Wyszkowie, Zambrowie i Makowie 
Mazowieckim.

Na przykład do liceum  ogólnokształcącego w Wyszkowie 24,4% uczniów zo
stało przyjętych ze względu na brak możliwości wyboru innej szkoły.

Przypadkowość wyboru szkoły jest stosunkowo niewielka i wynosi 6,3%. W 
znacznym stopniu wynika ona z tego, że uczniowie nie mają pełnej możliwości 
wyboru szkoły według swoich zainteresowań w miejscu zamieszkania lub w je 
go pobliżu.

Wśród innych czynników ponad 3/4 badanej zbiorowości wym ienia jako de
cydujący o wyborze tej szkoły chęć podjęcia studiów w wyższej uczelni. W wy
sokim stopniu potw ierdzili to chłopcy — 87,4%. Wśród dziewcząt chęć podjęcia 
studiów wyraziło 70,9% ogółu odpowiadających.
Tabela 2. „Inne czynniki" decydujące o wyborze liceum ogólnokształcącego przez absolwentów szkół 

podstawowych.

Inne czynniki

Płeć
Razem

Kobieta Mężczyzna

liczba % liczba % liczba %

Chęć podjęcia studiów 168 70,9 69 87,4 237 75,1
Wpływ rodziców 27 11,4 3 3,8 30 9,5
Stan zdrowia 18 7,6 5 6,3 23 7.2
Chęć odłożenia decyzji 21 8,9 2 2.5 23 7,2
Pozostałe 3 1,2 — — 3 1.0

273 75,0 79 25,0 316 100,0

W ymienione w ankiecie „pozostałe czynniki" przy wyborze liceum  nie miały 
większego znaczenia.

Jako „inne czynniki", które decydowały o wyborze liceum ogólnokształcące
go i stanowiły 13,2% odpowiedzi, wymieniono: wzgląd na możliwość odłożenia 
decyzji — 7,2%, brak szkoły zawodowej w pobliżu miejsca zamieszkania — 
9,8%.

Przy wyborze liceum  ogólnokształcącego dziewczęta kierują się przede
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wszystkim zainteresowaniami — 29,0%, dobrymi wynikami w nauce — 24,2% 
oraz chęcią podjęcia studiów wyższych — 70,9%.

Chłopcy podobnie, z tym  że wyraźniej akcentują oni zainteresowania 33,8% i 
chęć podjęcia studiów wyższych — 87,4%, natom iast mniejszą uwagę zwracają 
na dobre wyniki w nauce — 21,8%.

M otywy wyboru liceum  ogólnokształcącego są zróżnicowane w poszczegól
nych profilach kształcenia. W klasach sprofilowanych kryterium  zainteresowań 
profilem wynosi 34,3%, podczas gdy w profilu podstawowym wskaźnik ten  sta
nowi zaledw ie 19,2% badanych.

W profilu podstawowym wysoka jest przypadkowość wyboru szkoły i wynosi 
11,7%, gdy tymczasem w klasach z przedmiotami kierunkowymi tylko 4,3% ba
danych. Kryterium braku dostępności do innych szkół w tym profilu jest naj
wyższe i wynosi 12,4%, a w pozostałych — 8,1%.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wybór liceum przez absolwentów klas 
ósmych są bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. W klasach sprofilowanych 
wskaźnik tego czynnika wynosi 26,2% i jest wyższy o 9,4% od wskaźnika w 
klasach niesprofilowanych.

Wpływ kolegów na wybór liceum jest większy w profilu podstawowym o
0,6% niż w klasach pozostałych profilów. M inimalny wpływ na wybór liceum 
mają nauczyciele i wychowawcy. Odnosi się to zarówno do uczniów klas spro
filowanych (4,05%), jak i klas niesprofilowanych (2,4%).

Odpowiadając na pytanie: jakie inne czynniki wpłynęły na wybór profilu 
twojego kształcenia w liceum, uczniowie wymienili cztery: 1) chęć podjęcia stu
diów wyższych, 2) wpływ rodziców, 3) stan zdrowia, 4) chęć odłożenia decyzji.

Najwięcej respondentów uznało za najważniejszy czynnik — chęć kontynuo
wania kształcenia. Uczniowie klas kierunkow ych potwierdzili to w 93,1%, a w 
profilu podstawowym w 43,0%.

Wśród uczniów profilu matematyczno-fizycznego chęć podjęcia studiów w y
mieniło 95,8% ogółu ankietowanych, profilu biologiczno-chemicznego 92,9%, a 
profilu hum anistycznego 89,2%.

W ymienione czynniki mają większe znaczenie przy wyborze liceum jedynie 
w profilu podstawowym: wpływ rodziców — 21,9%, chęć odłożenia decyzji — 
19,3%, stan zdrowia — 13,2%.

Odpowiadając na pytanie: czym kierowałeś się przy wyborze profilu kształce
nia? — uczniowie mieli do wyboru sześć wariantów i nie musieli ich szczegóło
wo omawiać. Poza tym siódmą możliwość: „Inne czynniki” — uwzględniono 
również w ankiecie i każdy z ankietowanych mógł ją odpowiednio um otywo
wać.

Z podanych przez uczniów odpowiedzi wynika, iż przy wyborze profilu 
kształcenia kierowali się przede wszystkim zainteresowaniam i oraz dobrymi 
ocenami z przedmiotów kierunkowych (81,9%). Nie dotyczy to profilu podsta
wowego, w którym procent ten wynosi 42,5 i jest niższy od wskaźnika w pozo
stałych profilach o 39,4.

Oprócz określonych czynników decydujących o wyborze profilu kształcenia 
niekiedy działa zwykły „przypadek". W ystępuje oń w 19,5%. Rola przypadku 
jest przy wyborze profilu częstsza niż przy wyborze typu szkoły (6,3%).

Duża przypadkowość w wyborze kierunku kształcenia występuje w profilu 
podstawowym (36,/%), częstsza o 25,3%. niż w pozostałych profilach (11,4%). I 
tak np. w profilu matematyczno-fizycznym przypadkowość stanowi 9,9%, biolo- 
giczno-chemicznym — 10,2% i humanistycznym — 15,5%.
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Wśród badanych uczniów tylko 3,2% dokonało wyboru profilu kształcenia 
przy współudziale nauczycieli przedmiotów kierunkow ych i wychowawców.

Wpływ kolegów jest również nieznaczny. Najwyższy w profilu podstawowym 
(9,8%), najniższy — w humanistycznym (1,8%). W ogóle jest on o 6,5% niższy w 
profilach kierunkow ych niż w podstawowym.

Wśród innych czynników mających wpływ na wybór profilu kształcenia wy
m ienia się brak możliwości pełnego wyboru ze względu na m ałą dostępność 
określonego typu szkoły oraz stan zdrowia. Dotyczy to przede wszystkim ucz
niów profilu podstawowego.

Na wybór kształcenia duży wpływ ma również płeć. Chłopcy np. wybierają 
określony kierunek ze względu na zainteresowania — 56,0%. Oceny z przed
miotów kierunkowych w jednakowym  stopniu wpływają na dokonany wybór 
niezależnie od płci i wynoszą 21,5%. Wskaźnik przypadkowości u dziewcząt 
działa w stosunku do 20,6% respondentów i jest wyższy o 5,0% w stosunku do 
chłopców.
Tabela 3. Motywy wyboru profilu kształcenia w liceum ogólnokształcącym wg profilów kształcenia.

Typ 
kryteriów 

i czynników

Profil kształcenia
Profil

podstawowyhumanisty
czny

biologiczno
chemiczny

mat.
fizyczny

Razem Razem

1. % 1. % 1. % I. % 1. % 1. %

Zaintereso
wania 92 51,1 177 60,9 140 49,7 409 54,3 91 35,8 491 48,8
Dobre oceny 
z przedmio
tów kierun
kowych 51 28,3 62 21,4 95 33,7 208 27,6 17 6.7 217 21,5
Wpływ kole
gów 3 1,8 15 5,1 7 2,5 25 3,3 25 9,8 50 5,0
Przypadek 28 15,5 30 10,2 28 9,9 86 11,4 93 36,7 196 19,5
Wpływ wy
chowawcy 2 1,1 2 0,7 8 2,8 12 1,6 11 4,3 23 2,3
Wpływ na
ucz. przed, 
kierunko
wych 4 2,2 2 0,7 6 0,8 3 1,2 9 0,9
Inne czynniki — — 3 1,4 4 1,4 7 0,9 14 5,5 21 2,0

Jak  wykazują dane w tabeli 4, 86,1% uczniów klas czwartych wyraziło zado
wolenie z wyboru określonego profilu kształcenia. Najwięcej z nich, bo 90,5% 
stanowią uczniowie klas biologiczno-chemicznych. Najwyższy procent niezado
wolonych w ystępuje w profilu humanistycznym — 20,7% i profilu podstawo
wym 14,0%. Powyższe dane mają związek z motywacją wyboru szkoły w klasie 
pierwszej.
Tabela 4. Stosunek uczniów do wybranego profilu kształcenia.

Czy zadowo
lony jesteś 
z wyboru 
prof. kszt.

Profil
Razemhumanisty

czny.
biologiczno
chemiczny

mat.
fizyczny razem podstaw.

1. % L % 1. % 1. % 1. % 1. %

„tak"
„nie"

119
31

79,3
20,7

238
25

90,5
9,5

213
30

87,7
12,3

570
86

86,9
13,1

216
35

86,0
14,0

781
126

86,1
13,9

150 29,9 263 40,1 243 37,0 656 72,3 251 17,7 807 100,0
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Nie akceptowanie wybranego profilu kształcenia charakteryzują następujące 
wypowiedzi uczniów: „do profilu trafiłem przez przypadek", „bardzo zmieniły 
się moje zainteresowania", „nastąpił zanik dawnych zainteresowań, pojawiły się 
now e”, „nie było wyboru, z konieczności uczę się w tym  profilu", „w liceum 
stwierdziłem, że mam większe zdolności do przedmiotów humanistycznych", 
„nie sprawdziłam się w tym profilu, zbyt m ałe są moje możliwości".

Te niekiedy lakoniczne, wypowiedzi świadczą o rozgoryczeniu, które jest 
wynikiem braku wcześniejszego uświadom ienia sobie swoich możliwości i za
interesowań oraz braku znajomości profilu kształcenia przed podjęciem nauki 
w liceum.

Uczniowie, którzy znali wcześniej wymogi kształcenia sprofilowanego, w 
90% wyrazili swoje zadowolenie z jego wyboru. Spośród 312, którzy przed 
wstąpieniem  do liceum nie mieli takich możliwości, 249 (80,0%) potwierdziło 
zadowolenie z nauki w tych profilach.

Spośród badanych uczniów w zajęciach fakultatyw nych brało udział 251 ucz
niów profilu podstawowego oraz 57 uczniów klas sprofilowanych (30 — profilu 
humanistycznego, 17 — biologiczno-chemicznego, 10 — profilu matematycz- 
no-fizycżnego).

Z klas profilu podstawowego 36 uczniów było w grupie fakultetu hum ani
stycznego, 62 — geograficzno-ekonomiczngo, 37 — biologiczno-chemiczngo, 48
— matematyczno-fizycznego oraz 68 uczniów w grupie fakultetu pedagogiczne
go.

Wyboru grup fakultatyw nych dokonuje młodzież po drugim  lub trzecim  roku 
nauki. Z dokonanego wyboru zajęć fakultatyw nych młodzież w zasadzie jest za
dowolona, gdyż 84,4% uczniów wyraziło aprobatę wyboru. Dotyczy to głównie 
uczniów klas sprofilowanych, którzy w 96% wyrazili zadowolenie z dokonane
go wyboru. W mniejszym stopniu dotyczy to uczniów profilu podstawowego.
Tabela 5.

Czy jesteś zadowolony Profil kształcenia
z wyboru zajęć humanist. biol. chem. matem. fiz. podstawowy
fakultatywnych

1. % L % L % 1. %

„tak" 29 96,7 16 94,1 10 100,0 205 81,7
„nie" 1 3,3 1 5,9 — — 46 18,3

Spośród grup fakultatyw nych wysoki procent aprobaty uzyskał kierunek pe
dagogiczny. Duży wpływ na wysoki wskaźnik zadowolenia w grupie pedago
gicznej ma wybór dokonany przez uczniów klas sprofilowanych. Na 57 uczniów 
tych klas 55 (96,5%) dokonało wyboru grupy "pedagogicznej zgodnie z zaintere
sowaniami.
Tabela 6. Aprobata wyboru kierunku zajęć fakultatywnych.

Kierunek zajęć fakultatywnych

Aprobata
Razem

tak nie
L % 1. % 1. %

Humanistyczny 29 78,4 8 21,6 37 12.0
G eograficzno-ekonom. 53 84,1 10 15,9 63 20,5
Biologiczno-chemiczny 33 82,5 7 17,5 40 13,0
Matematyczno-fizyczny 42 85,7 7 14,3 49 15,9
Pedagogiczny 103 86,6 16 13,4 119 38,6

260 84,4 48 15,6 308 100,0
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Tabela 7. Czynniki wpływające na wybór kierunku zajęć fakultatywnych według profilów kształcenia.

Czynniki

Profil kształcenia

humanist. biol. chem. mat fiz. podst.

L % 1. % L % 1. %
Zainteresowania 28 93,4 17 100,0 10 100,0 173 68,9
Wpływ kolegów 1 3,3 — — — — 16 6,4
Wpływ wychowawcy — — — — — — 4 1,6
Wpływ nauczycieli — — — — — — 9 3,6
Brak możliw. wyb. 1 3,3 — — — — 49 19,5

30 100,0 17 100,0 10 100,0 251 100,0

M łodzież profilu podstawowego w 19,5% dokonała wyboru kierunku zajęć fa
kultatyw nych z konieczności ze względu na brak możliwości wyboru grupy 
zgodnie z zainteresowaniami.

Najwięcej uczniów zadowolonych z wyboru kierunku zajęć fakultatywnych 
jest wśród tych, którzy dokonali go pod wpływem nauczycieli i wychowawców 
(92,3%) bądź zgodnie z zainteresowaniam i (86,8%). Znacznie niższy wskaźnik 
zadowolenia wykazali uczniowie, którzy dokonali wyboru profilu zajęć fakulta
tywnych za namową kolegów (76,5%) oraz ci, którzy nie mieli możliwości doko
nania wyboru (74,0%).

2. W ykształcenie rodziców i pochodzenie społeczne absolwentów kl. VIII ja
ko czynniki wyboru liceum ogólnokształcącego.

Z dotychczasowych badań socjologów wynika, że rodzice posiadający wyższy 
cenzus wykształcenia wykazują w stosunku do swych dzieci w zasadzie wyso
kie aspiracje bez względu na to, czy one je podzielą, czy nie i bez względu na 
to, jakie są ich postępy szkolne. Wiedzą oni, że „przejście do zawodu bezpoś
rednio po ukończeniu szkoły podstawowej daje nikłe szanse studiowania w 
szkole wyższej, podczas gdy o drodze do szkoły wyższej w znacznym stopniu 
decyduje przejście do szkoły średniej, a z reguły predysponuje do niej szkoła 
ogólnokształcąca."3

Podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje K. Sobkowicz, stwierdzając: „Po
ziom umysłowy rodziców jest jednym  z warunków prawidłow ego rozwoju 
dziecka. Inny jest stosunek do pracy szkolnej dziecka tych rodziców, którzy 
osiągnęli sami pew ien poziom umysłowy, rozumieją potrzebę nauki, a inny ro
dziców analfabetów".4

Problemem społecznych uwarunkowań aspiracji szkolnych młodzieży w za
leżności od poziomu w ykształcenia jej rodziców zajmują się M. Pęcherski, M. 
Kozakiewicz, B. Potrała, K. Suszek, M. Jastrząb-M rozicka.5

Na zależność występującą między wykształceniem rodziców a wyborem 
przez ich dzieci szkoły średniej zwracało uwagę również wielu innych autorów. 
I. Balińska podkreślała, że poziom wykształcenia rodziców wpływa na poziom 
wiedzy wyniesionej ze szkoły podstawowej przez ich dzieci, a z kolei ten  po
ziom jest w znacznym stopniu brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
dalszego kształcenia.6

Z. Kwieciński z kolei stwierdza: Istnieje wyraźna współzależność wyboru 
szkoły i poziomu wykształcenia rodziców. I tak np. wśród kandydatów  do li
ceum uczniowie, których ojcowie mają wykształcenie średnie, stanowili 30,5%, 
a uczniowie, których ojcowie mają wyższe wykształcenie, stanowili 22,2%.
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Tymczasem odpowiednie odsetki tych grup uczniów w składzie całej zbioro
wości były znacznie mniejsze (16,7% i 6,3%).7

W grupie uczniów liceów ogólnokształcących badanych szkół dominującą po
zycję zajmowali ci, których rodzice m ieli wykształcenie podstawowe (32,9%) i 
średnie (30,3%).

Rodziny, w których oboje rodziców ukończyło wyższe studia, stanowiły 
16,6% ogółu uczniów. Kolejną pozycję zajmowali rodzice z wykształceniem nie
pełnym  średnim (11,4%), niepełnym  wyższym (4,8%) i niepełnym  podstawowym 
(4,0%).

Wśród badanej grupy uczniów widoczna korelacja wystąpiła między wyksz
tałceniem  a pochodzeniem społecznym ich rodziców. W analizie struktury spo
łecznej badanego środowiska przyjęto podział na robotników, chłopów, inteli
gencję i innych.

Z moich badań wynika, że istnieje wyraźna zależność motywacji wyboru li
ceum ogólnokształcącego i profilu kształcenia od poziomu wykształcenia rodzi
ców. I tak  na przykład, podejmując decyzję w sprawie wyboru liceum ogól
nokształcącego, uczniowie rodziców z wykształceniem  wyższym i niepełnym  
wyższym kierują się głównie zainteresowaniami, co w znacznie mniejszym 
stopniu czynią uczniowie rodziców z wykształceniem  średnim i podstawowym. 
Dobrymi wynikami w nauce kierują się przede wszystkim dzieci rodziców, któ
rzy nie ukończyli szkoły podstawowej (32,7%). Kryterium sukcesu szkolnego w 
środowisku wiejskim jest więc najważniejsze w kształtowaniu się decyzji o wy
borze liceum  jako dalszej drogi wykształcenia.

Przypadkowość wyboru szkoły w ystępuje w najwyższym stopniu w grupie 
rodziców z wykształceniem podstawowym (10,6%).

Tabela 8. Wykształcenie rodziców a motywacja wyboru profilu kształcenia.

Typ kryteriów i czynników
W ykształcenie rodziców

Razemniep.
pods. pods. niep.

śred. śred. niep.
wyż wyż.

Zainteresowania 41,7 44,7 44,8 48,7 50,0 60,5 49,0
Dobre wyniki w nauce 21,4 20,4 21,4 23,6 24,5 20,1 22,0
Wpływ kolegów 2,4 6,5 8,1 4,8 4,1 0,9 5,0
Przypadek 25,0 23,2 22,3 16,6 17,3 14,7 19,0
Wpływ wychowawcy (nauczyciela) 4,8 4,0 3,2 2,6 1,0 2,1 3,0
Inne czynniki 4,7 1,4 0,2 3,7 3,1 1,7 2,0

4,2 32,1 11,6 30,9 4,8 15,4 100,0

Dane w tabeli 8 wskazują, że odpowiedni poziom wykształcenia rodziców w 
wyraźny sposób określał motywy wyboru profilu kształcenia. Wyższe lub nie
pełne wyższe wykształcenie obojga rodziców stwarzało w domu rodzinnym 
ucznia sprzyjającą atmosferę do nauki i kształtowania zainteresowań. Rodzice 
rozumieli rolę kształcenia i najczęściej wpajali to dziecku. Stały kontakt ucznia 
z rodzicami o wyższym poziomie intelektualnym  oraz pozostawanie pod wpły
wem ich wymagań i aspiracji powoduje kształtowanie się również wysokich as
piracji edukacyjnych u  tych uczniów.

Przy wyborze profilu kształcenia w zdecydowanym stopniu zainteresowania
mi kierują się uczniowie rodziców o niskim wykształceniu. Odwrotnie jest z 
przypadkowością wyboru profilu kształcenia. Im wyższy cenzus wykształcenia 
rodziców, tym niższy wskaźnik przypadkowości. Podobnie przedstawia się 
wpływ kolegów na decyję wyboru kierunku kształcenia.
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Przed podjęciem nauki w liceum najlepszą znajomość przyszłego profilu 
kształcenia zróżnicowanego wykazali uczniowie rodziców z wykształceniem 
wyższym (79,1%). M łodzież z rodzin chłopskich i robotniczych potwierdziła to 
tylko w 42,6%. Ma to ścisły związek z poziomem wykształcenia jej rodziców.

Tabela 9. W ykształcenie rodziców a znajomość profilów kształcenia.

Wyszczególnienie
Wykształcenie rodziców

Razemniep.
pods. podst. niep.

śred. śred. niep.
wyż. wyż.

tak
nie

59.0
41.0

62.5
37.5

62,7
37,3

63,8
36,2

73,8
26,2

79,1
20,9

65,4
34,6

Z tabeli 9 wynika, że im wyższy jest cenzus wykształcenia rodziców, tym lep
sza jest znajomość profilu kształcenia w liceum. Szczególnie wyraźnie dostrze
ga się to w grupie uczniów, których rodzice posiadają wykształcenie niepełne 
wyższe i wyższe. To wszystko powoduje powstanie interesującego zjawiska 
społeczno-pedagogicznego, które Z. Kwieciński nazywa „bumerangowym efek
tem wykształcenia". Tłumaczy to w następujący sposób: „dzieci rodziców bar
dziej wykształconych mają większe szanse na sukcesy szkolne niż dzieci rodzi
ców mniej wykształconych ’.8

Badana młodzież, niezależnie od pochodzenia, przy wyborze liceum kierow a
ła się przede wszystkim zainteresowaniami i dobrymi wynikami w nauce, w 
dalszej kolejności zaś — niemożnością dostania się do innych szkół brakiem  
zdecydowania co do wyboru dalszej drogi kształcenia się (stąd przypadkowość). 
W skaźnik wyboru według kryterium  zainteresowań jest najwyższy w grupie 
młodzieży pochodzenia inteligenckiego (41,7%). Dobre zaś w yniki w nauce do
m inują u  uczniów pochodzenia chłopskiego. Świadczy to — jak pisze B. Potyra- 
ła — o tym, „że przy wysokich osiągnięciach uczniów w szkole podstawowej 
rodzice w zasadzie bez względu na cenzus wykształcenia dążą, aby ich dzieci 
co najmniej ukończyły szkołę m aturalną".9 Z braku na miejscu lub w pobliżu 
innych szkół 54 badanych uczniów pochodzenia robotniczego (16,3%) z ko
nieczności wybrało liceum. Najwyższy wskaźnik przypadkowości występuje w 
grupie pochodzenia chłopskiego (10,0%), w której na wybór liceum mieli znacz
ny wpływ nauczyciele i wychowawcy (7,7%).

Wskaźnik zadowolenia z wyboru szkoły w poszczególnych grupach społecz
nych zbliżony jest do ogólnego wskaźnika zadowolenia z wyboru liceum, który 
wynosi 87,0%.

Tabela 10. Relacja między zadowoleniem z wyboru liceum ogólnokształcącego a pochodzeniem 
społecznym uczniów.

Pochodzenie społeczne uczniów

Zadowolenie robotn. chłopskie intelig. inne

1. % L % L % L % 1. %
tak 223 79,6 193 76,0 281 77,4 10 1,1 707 78,0
nie 57 20,4 61 24,0 82 22,6 — — 200 22,0

Pochodzenie społeczne w zasadzie nie ma wpływu na wybór profilu kształce
nia. Jedynie młodzież pochodzenia inteligenckiego kieruje się w większym 
stopniu zainteresowaniam i i dobrymi wynikami w nauce (łącznie 75,9%). W tej
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grupie młodzieży nieznaczny wpływ na wybór profilu kształcenia mają koledzy 
(3,7%), natomiast w mniejszym stopniu występuje przypadkowość.

Na pytanie: czy znałaś (łeś) przed w stąpieniem  do liceum  warunki nauki w 
wybranym profilu kształcenia, 65,0% respondentów odpowiedziało twierdząco. 
Uczniowie pochodzenia chłopskiego potwierdzili to w 60,0%, robotniczego w 
63,0% i inteligenckiego — w 72,0%.
Tabela 11. Pochodzenie społeczne uczniów a  motywy wyboru profilu kształcenia.

Motywy
Pochodzenie społeczne uczniów Razem

robotn. chłopskie intelig. inne

1. % L % L % 1. % L %

zainteresowania 144 46,2 125 45,0 217 53,5 5 45,4 491 48,8
dobre wyniki w nauce 63 20,2 60 21,6 91 22,4 3 27,3 217 21,5
wpływ kol. 19 6,1 15 5,4 15 3,7 1 9,1 50 5,0
przypadek 65 20,8 65 33,4 65 16,0 1 9,1 196 19,5
wpływ wych. 16 5,1 9 3,2 7 1,7 — — 32 3,2
inne czynniki 5 1,6 4 1.4 11 2,7 1 9,1 21 2,0

W badanej zbiorowości uczniów klas IV pochodzących ze środowiska robot
niczego i chłopskiego odsetek aprobujących wybór liceum ogólnokształcącego 
wynosi 85,2%. Wśród uczniów pochodzących ze środowiska inteligenckiego 
wskaźnik aprobaty wynosi 87,1%, chłopskiego — 84,6% i robotniczego — 
85,7%.
Tabela 12. Aprobata wyboru profilu kształcenia a pochodzenie społeczne.

Pochodzenie społeczne uczniów

Aprobata robotn. chłop. intelig. inne

L % 1. % L % 1. % L %

„tak” 240 85,7 215 84,6 316 87,1 8 80,0 779 86,0
„nie" 40 14,3 39 15,4 47 12,9 2 20,0 128 14,0

Z podanych liczb w tabeli 12 wynika, że wysoki stopień zadowolenia z profi
lu kształcenia jest we wszystkich grupach społecznych i zbliżony jest do ogól
nego wskaźnika zadowolenia z wyboru liceum, który wynosi 86,0%.

W klasach o profilu humanistycznym najwięcej jest młodzieży pochodzenia 
chłopskiego — 40,0% i robotniczego — 32,0%. Inaczej jest w klasach o profilu 
biologiczno-chemicznym i matematyczno-fizycznym, w których wskaźnik mło
dzieży pochodzenia inteligenckiego jest najwyższy i wynosi odpowiednio: 
48,7% i 45,3%.

W klasach profilu podstawowego udział procentowy młodzieży poszczegól
nych grup społecznych jest zbliżony do siebie i wynosi: pochodzenia robotni
czego — 37,5%, chłopskiego — 28,0%, inteligenckiego — 40,0%.
Tabela 13. Wybór profilu kształcenia a pochodzenie społeczne uczniów badanych liceów ogólno

kształcących.

Profil
Pochodzenie społeczne uczniów

Razem
robotn. chłop. intelig. inne

1. % 1. % 1. % L % 1. %
humanist. 48 32,0 60 40,0 39 26,0 3 2,0 150 16,5
biol. chem. 80 30,4 54 20,5 128 48,7 1 0,4 163 29,0
mat. fiz. 68 28,0 63 25,9 110 45,3 2 0.8 243 26,8
podstawowy 94 37,5 77 30,7 86 24,2 4 1,6 251 27,7

280 30,9 254 28,0 363 40,0 10 1.1 907 100,0
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3. Uwagi końcowe.
Zebrany w badaniach m ateriał empiryczny wskazuje na to, że uczniowie do

konują wyboru liceum  ogólnokształcącego przede wszystkim ze względu na za
interesowania, dobre w yniki w nauce i chęć podjęcia studiów wyższych. M a to 
swoje odzwierciedlenie głównie w klasach sprofilowanych. W klasach profilu 
podstawowego zaś kryteriam i zainteresowań i dobrych wyników w nauce przy 
wyborze szkoły nie ma takiego znaczenia jak przy wyborze klas z przedm iota
mi kierunkowymi. Młodzież klas profilu podstawowego wybiera liceum jako 
formę dalszego kształcenia ze względu na brak innych szkół, brak decyzji za
wodowej i chęć jej odłożenia a także pod wpływem rodziców lub ze względu 
na stan zdrowia.

Młodzież klas sprofilowanych w wysokim stopniu potw ierdziła chęć studio
wania na uczelniach wyższych. Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się to w wy
powiedziach tych uczniów, którzy wcześniej znali w ym agania w poszczegól
nych profilach kształcenia. W mniejszym stopniu potwierdziła to młodzież klas 
niesprofilowanych.

Procent uczniów, którzy dokonali właściwego wyboru profilu kształcenia, jest 
wyższy od tego, który dotyczy wyboru szkoły. Wysoki jest stopień aprobaty 
młodzieży dla wyboru grup fakultatywnych. Można zatem sądzić, że organiza
cja liceum ogólnokształcącego w Polsce Ludowej w roku 1985 stwarza warunki 
korzystne dla uczącej się młodzieży i daje możliwości rozwijania jej zaintereso
wań.

Na podstawie moich badań wysuwam tezę o zależności między przynależnoś
cią ucznia do określonej warstwy społecznej a wyborem liceum  ogólnokształcą
cego. Mimo, że badane licea funkcjonują w środowiskach małomiasteczkowych, 
najwięcej jest w nich uczniów pochodzenia inteligenckiego. Uczniowie z tego 
środowiska podejmują naukę przede wszystkim w profilach, które dają większe 
możliwości studiowania na atrakcyjnych kierunkach kształcenia.

W klasach profilu hum anistycznego i podstawowego uczy się w zasadzie 
młodzież pochodzenia chłopskiego i robotniczego. Uczniowie tych klas mają 
mniejsze rozeznanie w sprawie kształcenia zróżnicowanego w liceum ogól
nokształcącym. Ma to swoje odzwierciedlenie przy akceptacji wyboru kierunku 
kształcenia.

Pochodzenie społeczne nie ma większego wpływu na wybór liceum oraz na 
wybór profilu kształcenia.

Młodzież pochodzenia chłopskiego uzależnia dalsze swoje plany życiowe od 
osiągniętych wyników w nauce, uczniowie z rodzin inteligenckich, kierują się 
zainteresowaniam i i chęcią podjęcia studiów wyższych.
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