


MODUŁ IV

DIAGNOZA STANU 

DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

W SZKOLE



Cele szczegółowe

❑ poznanie etapów procesu badawczego

❑ poznanie metod, technik i narzędzi 
badawczych

❑ poznanie właściwego doboru próby 
w badaniach

❑ formułowanie przykładowych pytań 
ankietowych



Treści

❑ etapy procesu badawczego

❑ struktura procesu badawczego

❑metody, techniki i narzędzia badawcze

❑ pytania ankietowe

❑ dobór próby do badań

❑ narzędzia do przygotowania ankiet



Nieskuteczne prowadzenie zajęć

Co należy zrobić, aby nieskutecznie prowadzić 
zajęcia z doradztwa zawodowego?

(metoda odwróconego celu )



Diagnozowanie potrzeb z doradztwa 
zawodowego

Czy badacie Państwo potrzeby?

Jak Państwo diagnozujecie potrzeby?

Dlaczego warto pytać o potrzeby?



Źródła informacji danych

Skąd możemy pozyskać informacje 
na temat stanu doradztwa zawodowego 

w szkole?



Zasady prowadzenia badań

❑ określenie celu

POZNAWCZY

•Zmniejszenie niewiedzy: 
rozpoznanie fragmentu 
rzeczywistości,wyjaśnienie, 
prognozowanie zjawisk

TEORETYCZNY

•Podejmowanie zadań 
teoretycznych służących 
opracowaniu założeń dla 
jakiegoś modelu 
(np.programu, zajęć 
dydaktycznych)

•Określenie kierunku, 
zakresu,charakteru 
interwencji

PRAKTYCZNY

•Podniesienie jakości usługi, 
identyfikowanie jej słabszych 
i mocniejszych stron

•Zwiększenie skuteczności 
interwencji



Zasady prowadzenia badań

❑ struktura procesu badania

Co będziemy badać ?

Jak będziemy badać ?

Kogo będziemy badać ?

Czym będziemy badać ?



Zasady prowadzenia badań

Pilotaż

Badania terenowe

Przygotowanie materiału badawczego

Analiza (weryfikacja hipotez)

Przygotowanie raportu z badania 
(formułowanie wniosków)



Zasady prowadzenia badań

❑ sformułowanie problemu badania to    
określenie  jakie relacje, między jakimi cechami, 
jakich przedmiotów chcemy opisać

❑Załacznik 6



Zasady prowadzenia badań
❑ techniki badawcze to sposoby zbierania 

danych w ramach wybranej metody

Metody jakościowe

• panele

• obserwacja

• studium przypadku

• Desk research (analiza danych 
zastanych)

• IDI-Individual In-Depth Interviews

• FGI-Focus Group Interview

Metody ilościowe

• PAPI-Paper andPensil Interviwing

• CATI-Computer-Assisted Telephone 
Interviewi

• CAPI-Computer-Assisted Personal 
Interview

• CAWI-Computer-Assisted Web 
Interview

• CASI- Computer-Assisted Self 
Interview



Zasady prowadzenia badań

❑ rodzaje pytań :

• bezpośrednie - odnoszące się do postaw 
respondenta

• filtrujące – ustalające czy jest sens dalszego pytania

• jednokrotnego/wielokrotnego wyboru

• otwarte – umożliwiające  udzielenie dowolnej 
odpowiedzi

• mieszane



Zasady prowadzenia badań

❑ skala Likerta :

• zdecydowanie się nie zgadzam

• raczej się nie zgadzam

• ani się nie zgadzam ,ani się zgadzam

• raczej się zgadzam

• zdecydowanie się zgadzam



Zasady prowadzenia badań

❑ metryczka – pytania dotyczą cech społeczno-
demograficznych respondenta

❑ liczebność grupy – w celu odpowiedniego 
dobrania i liczebności grupy można skorzystać 
z kalkulatora doboru dostępnego na stronie:

http://www.naukowiec.org/dobor.html

http://www.naukowiec.org/dobor.html


Bezpłatne narzędzia 
do przygotowania ankiet

❑ formularze google  
https://google.pl/intl/pl/forms/about

❑ instrukcja tworzenia ankiet

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GE
NIE.Platform%3DDescop&hl=pl

Załącznik 7

https://google.pl/intl/pl/forms/about
https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform=Descop&hl=pl


Koperta autorefleksji

Z tego modułu zabiorę ze sobą…



Zasoby

⚫ Pilch, T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: 
strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa, 2001.


