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MOTYWY WYBORU SZKOY ROLNICZEJ
PRZEZ UCZNIÓW ZESPOU SZKÓ ROLNICZYCH
W RUDCE
Zoa Kooszko-Chomentowska
Politechnika Biaostocka
Streszczenie. Wyksztacenie kierownika gospodarstwa uznawane jest za podstawowy
czynnik efektywnociowy procesu produkcyjnego. W rolnictwie waga tego czynnika jest
szczególnie dua, poniewa okrela on nie tylko sprawno gospodarowania, ale take skal dziaalnoci. Celem pracy byo poznanie motywacji wyboru szkoy rolniczej przez modzie Zespou Szkó Rolniczych w Rudce (woj. podlaskie). Gównymi czynnikami decydujcymi o wyborze szkoy byy zainteresowanie uczniów zawodem i planowane przejcie
gospodarstwa rolniczego w przyszoci.
Sowa kluczowe: edukacja, rolnictwo, szkolnictwo rednie

WSTP
Wraz ze zmian systemu ekonomicznego pojawiy si nowe potrzeby w gospodarce. Wspóczesna gospodarka wymaga profesjonalnych kadr o wysokich kwalikacjach.
W wiecie globalnych rynków kapitaowych i ogólnowiatowej logistyki towarów i usug
to wanie wiedza i kwalikacje stay si gównym ródem przewagi konkurencyjnej.
Szybki rozwój wielu dziedzin ycia sprawia, e wiedza bardzo szybko dezaktualizuje si.
Wymaga to cigego odnawiania, doskonalenia i zdobywania nowej wiedzy. Wiele uwagi
powica si kapitaowi ludzkiemu, którego kluczowym elementem jest wyksztacenie,
powszechnie uwaane za gówny element kapitau ludzkiego, najwaniejszego czynnika rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego [Wilkin 1998]. W warunkach rynkowych
znaczenie tego czynnika jest szczególne. Ludzie lepiej wyksztaceni nie tylko atwiej
akceptuj zmieniajce si warunki, ale te wykazuj wiksz skonno do poszukiwania i wdraania nowych rozwiza . Coraz wiksz uwag zwraca si te na potrzeb
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sprawnego zarzdzania, poniewa poprawa konkurencyjnoci wymaga postpu w zakresie efektywnoci operacyjnej i strategicznej [Kulawik 2007].
Rola wyksztacenia w rolnictwie bya wielokrotnie podnoszona na gruncie nauk
ekonomiczno-rolniczych. W badaniach udowodniono cisy zwizek midzy poziomem wyksztacenia producentów rolnych a efektami produkcyjno-ekonomicznymi ich
gospodarstw. J. Poniatowski oceniajc kierunki przeobrae naszego rolnictwa (zarówno spoeczne, jak i ekonomiczne) bardzo je uzalenia od podstawowych czynników
i warunków, jakimi dysponuje rolnictwo. Wród tych podstawowych szczególn wag
przywizywa do czynnika pracy, widzc w nim due i dotychczas nie w peni wykorzystane moliwoci. Szczególna rola tego czynnika dotyczy gospodarstw rodzinnych,
w których mamy do czynienia z gbok symbioz pracy kierowniczej i wykonawczej.
Dostrzega te potrzeb cigego odnawiania wiedzy [Poniatowski 1985]. Zwolennikiem
upowszechniania wiedzy i podnoszenia kwalikacji rolników by S. Moszcze ski, jeden
z czoowych ekonomistów rolnych okresu midzywojennego. Opracowa metody racjonalnej pracy w rolnictwie poprzez sprawn organizacj i umiejtne posugiwanie si si
robocz [ abko-Potopowicz 1977].
Wyniki wielu bada i opracowa ekonomicznych pozwalaj stwierdzi jednoznacznie, e jako kapitau ludzkiego jest jednym z podstawowych czynników determinujcych potencja rozwojowy gospodarki. Poprawa jego jakoci wpywa na wzrost
innowacyjnoci, a wic przyczynia si do podniesienia zdolnoci konkurencyjnej
przedsibiorstwa czy gospodarki. W UE w poowie lat osiemdziesitych podjto badania dotyczce regionalnych aspektów konkurencyjnoci. Z bada tych wynika, e
do czynników decydujcych o poziomie konkurencyjnoci regionów, w tym równie
obszarów wiejskich, nale przede wszystkim dostpno wykwalikowanej siy roboczej, wysoki poziom instytucji edukacyjnych i istniejcy potencja badawczo-rozwojowy [Czykier-Wierzba 2003].
Badania nad wpywem jakoci kapitau ludzkiego i kapitau spoecznego zwykle
prowadz do wniosku, e im wysza jako tych czynników, tym lepsze wykorzystanie
innych czynników materialnych i organizacyjnych oraz mniejsze prawdopodobie stwo
popenienia bdów i strat w racjonalnym zarzdzaniu i organizacji [Elstrand 1970].
O wynikach produkcyjno-ekonomicznych w rolnictwie decyduje sposób gospodarowania, o którym stanowi przede wszystkim umiejtnoci wykorzystania w produkcji
rolnej wielu czynników, których ródem jest przyroda oraz zastosowanie w dziaalnoci
produkcyjnej zdobyczy nauki. Spenienie obu tych warunków wymaga od producenta
rolnego odpowiedniego poziomu przygotowania teoretycznego oraz dowiadczenia
w produkcji. Aby sprosta wymaganiom wspóczesnego rynku, podana jest nie tylko
wiedza rolnicza, ale równie wiedza ogólna, wszdzie bowiem tam, gdzie mamy do czynienia z wieloma czynnikami zmiennymi, skuteczne dziaania mog podejmowa tylko
ludzie dobrze wyksztaceni.
W dokumencie rzdowym Polska 2025, Dugookresowa strategia trwaego i zrównowaonego rozwoju za jeden z podstawowych kierunków dziaania przyjto inwestowanie w czowieka, w formie wiedzy przekazywanej w procesie edukacji i ksztacenia.
W ramach funduszy strukturalnych realizowane s projekty majce na celu podniesienie
poziomu kwalikacji zawodowych i umiejtnoci jzykowych spoecze stwa polskiego. W Sektorowym Programie Operacyjnym – Rozwój Zasobów Ludzkich podkrela
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si, e edukacja ustawiczna umoliwia funkcjonowanie spoecze stwa w systemie
globalnej gospodarki rynkowej poprzez podniesienie poziomu jego wyksztacenia, wyrównywanie szans rónych grup spoecznych oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej
szkó i podniesienie jakoci ksztacenia zawodowego do potrzeb rynku. Dowiadczenia
blisko 100 krajów pokazay, e inwestycje w edukacj stanowi bardzo wany czynnik
wzrostu gospodarczego [Barro 1989].
W dobie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy zwikszyo si zainteresowanie
ksztaceniem, zwaszcza na poziomie szkoy redniej (szczególnie jeli chodzi o licea
ogólnoksztacce) i studiów wyszych. Liczba uczniów w liceach ogólnoksztaccych
zwikszya si z 445 tys. w roku szkolnym 1990/1991 do 735,7 tys. w roku szkolnym
2005/2006 [GUS 2006, s. 340]. Liceum ogólnoksztacce nie uczy zawodu, nie daje wic
moliwoci szybkiego wejcia na rynek pracy, ale daje szans wkroczenia na ciek
ksztacenia akademickiego. Prawdziwy wzrost aspiracji edukacyjnych obserwujemy od
pocztku lat 90. XX wieku w zakresie studiów wyszych. W latach 1996–2006 liczba
studentów zwikszya si 2,5-krotnie [GUS 2006]. Oferta edukacyjna jest bardzo bogata.
Rosncy popyt spoeczny na edukacj jest zaspokajany przez rozwijajce si szkolnictwo
wysze zarówno publiczne, jak i prywatne.
Take rednie szkoy rolnicze proponuj nowe kierunki ksztacenia, przygotowujc
modzie do wykonywania zawodu w szeroko pojtym agrobiznesie. Ksztacenie w szkoach zawodowych, a takimi s szkoy rolnicze, obejmuje ksztacenie w zakresie teorii
zwizanej z przyszym zawodem, ksztatuje podstawowe umiejtnoci niezbdne do wykonywania pracy, a take stanowice podstaw do dalszej nauki. Jako cel pracy przyjto
zbadanie, jakimi motywami kieruj si uczniowie wybierajc redni szko rolnicz.

METODYKA
Badania przeprowadzono w lutym 2009 r. w Zespole Szkó Rolniczych w Rudce (woj.
podlaskie). Podstawow metod gromadzenia danych by kwestionariusz badawczy zawierajcy zestaw pyta o kafeterii zarówno zamknitej, jak i otwartej. W badaniu wzio
udzia 111 uczniów wszystkich klas technikum rolniczego. Inne dane pochodz z literatury i statystyki GUS.

WYNIKI BADA
Szkolnictwo rolnicze w Rudce istnieje od 50 lat. Ksztacenie odbywa si w ramach
Zespou Szkó Rolniczych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:
technikum rolnicze, technikum ywienia i gospodarstwa domowego, technikum ekonomiczne, technikum agrobiznesu oraz zasadnicza szkoa zawodowa. Szkoa ksztaci na
wysokim poziomie, czego dowodem s osignicia uczniów w konkursach krajowych,
co roku s laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych.
W roku szkolnym 2008/2009 ksztaci si 121 uczniów w technikum rolniczym. Jest
to cykl czteroletni, a absolwenci otrzymuj tytu technik rolnik. Uczniowie pochodz
w 81% z woj. podlaskiego, pozostali z ssiedniego woj. mazowieckiego.
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Wikszo uczniów pochodzi z rodzin rolniczych, 92,8% mieszka na wsi i pochodzi
z rodzin rolniczych (rys. 1). Rodzice 107 uczniów posiadaj gospodarstwa rolne, rednia
powierzchnia UR wynosi 33,6 ha i jest to 3-krotnie wicej ni rednia powierzchnia gospodarstwa w woj. podlaskim.
Rodzina nierolnicza
mieszkajca na wsi
2,7%

Rodzina nierolnicza
mieszkajca w miecie
1,8%

Rodzina rolnicza
mieszkajca w miecie
2,7%

Rodzina rolnicza
mieszkajca na wsi
92,8%

Rys. 1.
Fig. 1.

Pochodzenie spoeczne uczniów
Origin of pupils

ródo:
Source:

Badania wasne.
Author’s research.

Wyniki odpowiedzi na pytanie dotyczce motywów, jakimi kierowaa si modzie przy wyborze technikum rolniczego w dalszej edukacji przedstawiono na rysunku 2.
Najwaniejszym czynnikiem decydujcym o tym wyborze byo zainteresowanie
zawodem (64,4% odpowiedzi). Równie wanym czynnikiem okazay si tradycje rodzinne w zawodzie rolnika i planowane w przyszoci przejcie gospodarstwa rodziców – 61,3% odpowiedzi. Zbliona liczba odpowiedzi na te pytania wiadczy o tym,
e istnieje przywizanie do gospodarstwa jako wasnoci rodzinnej, a do kontynuowania dziaalnoci rolniczej przygotowuje si kolejne pokolenie. Mówic o tradycji
rodzinnej w wykonywaniu zawodu rolnika, warto zwróci uwag na wyksztacenie
rodziców. W przypadku ojców 65,8% ma wyksztacenie rolnicze (25,3% – zasadnicze
zawodowe, 27,9% – rednie, 12,6% – wysze). Przyjmujc, e to oni s kierownikami
gospodarstw, naley uzna wska nik wyksztacenia rolniczego za korzystniejszy ni
rednio w kraju. Wedug PSR 2002, osoby z przygotowaniem rolniczym stanowiy
49,8% ogóu kierujcych gospodarstwami rolniczymi [Raport... 2003]. Odsetek matek
z wyksztaceniem rolniczym jest o poow mniejszy.
Wany okaza si taki czynnik, jak moliwo uzyskania prawa jazdy (42,3%).
W dobie powszechnej motoryzacji umiejtno kierowania autem czy cignikiem jest
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Rys. 2.
Fig. 2.

Motywy wyboru szkoy rolniczej
Reasons for choice of agricultural school

ródo:
Source:

Badania wasne.
Author’s research.
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7 – posiadanie przez szko internatu
8 – inne

wrcz niezbdna. Koszty szkole s relatywnie wysokie, wic zdobycie takich umiejtnoci w systemie szkolnym nie jest bez znaczenia dla budetów domowych wielu
rodzin.
Bardzo podobny procent odpowiedzi uzyskano na pytanie o czynnik zwizany z bliskim pooeniem szkoy od miejsca zamieszkania. Sytuacja nansowa rodziny czsto
ogranicza realizacj planów zawodowych modziey. Moliwoci wyboru s wówczas
bardzo ograniczone. Zamiast ksztaci si na wymarzonym kierunku, modzie decyduje si na kontynuacj nauki w szkole, w której koszty utrzymania s najnisze i jest
to najczciej w najbliszym ssiedztwie miejsca zamieszkania. Uczniowie mieszkaj
wówczas w domu z rodzicami i dojedaj codziennie na zajcia szkolne.
Posiadanie przez szko internatu okazao si wane dla 11,7% uczniów. Takiej odpowiedzi udzielili uczniowie pochodzcy z miejscowoci dalej pooonych od szkoy i w przypadku których codzienny dojazd rodkami transportu publicznego byby
bardzo utrudniony. Jest to zgodne z opini dyrektora szkoy; nowy budynek internatu
przewidziany jest na 150 osób, a korzysta z niego okoo 70 uczniów.
Wród innych motywów, którymi kierowali si uczniowie przy wyborze szkoy, by
i taki, e ucze nie by przyjty do innej szkoy – takich odpowiedzi udzielio 8 osób
(7,2% ankietowanych). Taka sama liczba odpowiedzi dotyczya innych czynników, np.
„o wyborze szkoy zadecydowali rodzice” lub „by moe atwiej bdzie zdoby matur”. Tylko jeden ucze podkreli, e bardzo lubi zawód rolnika.
Interesujca jest struktura uczniów wedug pci. Analiza danych o absolwentach
teje szkoy wskazuje, e w latach 1981–1994 dziewczta stanowiy 2/3 wszystkich
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uczniów. Od 1995 r. nastpio odwrócenie proporcji, absolwentami technikum rolniczego byli przede wszystkim mczy ni i w latach 1996–2007 stanowili 75% absolwentów. W roku szkolnym 2008/2009 na 121 uczniów technikum rolniczego s tylko
dwie panie. Zmiany te nastpiy wówczas, gdy w ramach Zespou Szkó Rolniczych
uruchomiono technikum ywienia i gospodarstwa domowego, które jest bardziej atrakcyjne dla dziewczt. W technikum rolniczym pozostali potencjalni nastpcy gospodarstw rolniczych. Dane te zgodne s z powszechnie znanym faktem, potwierdzonym
równie badaniami, e zasadnicze funkcje decyzyjne znajduj si w rkach mczyzn
i to oni s na ogó wacicielami gospodarstw [Szemberg 1996].

PODSUMOWANIE
Ludzie lepiej wyksztaceni s przede wszystkim wyposaeni w niezbdn wiedz,
ale te interesuj si postpem wiedzy, szybciej reaguj na zmieniajce si warunki
ekonomiczne. Relatywnie wysoki poziom wyksztacenia czy si z du akceptacj
rzeczy nowych i otwartoci umysu. Stanowi podstaw do lepszego zrozumienia otaczajcej rzeczywistoci, a tym samym uatwia osiganie sukcesu yciowego. Ksztacenie zawodowe jest spójnym ukadem wiedzy teoretycznej i umiejtnoci praktycznych
koniecznych w wykonywaniu konkretnego zawodu. Wedug danych GUS, potrzeby
w zakresie podniesienia poziomu wyksztacenia ludnoci pracujcej w rolnictwie s
jeszcze bardzo due. Zapó nienie edukacyjne ma swoj przyczyn m.in. w znacznie
trudniejszym dostpie dzieci wiejskich do owiaty, wie si równie z barier materialn rodzin wiejskich. Nie bez znaczenia s te aspiracje edukacyjne rodziców. Wedug Wawrzyniaka, luka edukacyjna determinowana jest przez status wyksztacenia
rodziców, ma charakter systemowy i strukturalny [Wawrzyniak 2001].
Z przeprowadzonych bada wynika, e 2/3 modziey ksztaccej si w Technikum
Rolniczym w Rudce wybrao t szko ze wzgldu na zainteresowanie zawodem i czy
swoj przyszo z prac w gospodarstwie rodzinnym. S to zatem przyszli producenci rolni, przygotowujcy si do kierowania gospodarstwem rolniczym. Moe pojawi
si wtpliwo, czy rzeczywicie wszyscy deklarujcy si jako potencjalni rolnicy nie
zmieni swoich preferencji zawodowych do momentu uko czenia nauki. Co do tego
pewnoci oczywicie nie ma, tym bardziej e wikszy procent uczniów opowiadajcych si za pozostaniem w gospodarstwie rodziców by w klasach modszych (I–II).
Im duszy czas nauki w szkole (kl. III–IV), tym takich odpowiedzi byo mniej. Jednak
1/3 uczniów, mimo e ksztaci si w szkole o prolu rolniczym, deklaruje inny wybór.
Zjawisko odchodzenia modziey z wyksztaceniem rolniczym do innych zawodów jest
znane, na masow skal wystpowao od pocztku lat 70. Uko czenie szkoy redniej
dawao szans na awans spoeczny rozumiany jako wyjcie ze rodowiska chopskiego.
Dla porównania, w krajach UE tylko nieliczni absolwenci szkó rolniczych nie podejmuj pracy w wyuczonym zawodzie [Rudzi ski 1999].
Zwikszyy si aspiracje edukacyjne badanej modziey, zainteresowanie ksztaceniem w szkole redniej jest wiksze ni w zasadniczej szkole zawodowej. wiadczy
o tym fakt, e ju od kilku lat nie prowadzi si nauczania na poziomie szkoy zawodowej, ze wzgldu na ma liczb kandydatów.
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REASONS FOR CHOICE OF AN AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOL
Abstract. The farm manager education is found to be a productivity determinant of fundamental importance for the production process. Its weight is more considerable in farming,
because it determines not only farming efciency, but also a scale of activity. The study
was made to identify reasons for choice of an agricultural school by young people from
Agricultural School Complex in Rudka (Podlasie province). The main factors which decided the choice were interest in agricultural occupation and opportunity to take over a farm
from parents in future.
Key words: education, agricultural, secondary school
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