
,:]

s
]., ]:..].

..]: ,]:.']

j

ffimffimffieffi ffie§effiBM dz§eeku wflyhrać
ffiew ffi § wmkw&ę p&§?edg§xm§?eu;etmę

Broszura dta rodziców

l j,:::]:,.;



SP|S TREŚCl

Wstęp .............4
Kto i co wpływa na decyzje gimnazjalistów? .............,........,....... 4
Czy rodzice mogą byó doradcami? .....,. 5

Gromadzenie informacji: jakie jest moje dziecko, co
powinniśmy wiedzieć o zawodach, co powinniśmy wiedzieć
o szkołach ponadgimnazjalnych ...,.... 6
PoznĄ swoje dziecko i pomóz mu odkryó jego mozliwości .,.,... 6
Co wafto wiedzieó o zawodach? ,,,,.,....,,,., ....,.,....... 9
Żródła informacji o zawodach ....,.......... 9
Sposoby zbierania informacji o zawodach .,........... ,11

Szkoły ponadgimnazjalne. Co wańo o nich wiedzieć? ...,,.,...... 11
Co wańo wiedziŃ o liceum ogólnoksżałcącym? ...,...,.,.......,., 12
Co wańo wiedzieć o technikum? ................ ........... 13
Co warto wiedzieć o zasadniczejszkole zawodowej? ,...,.,..,.... 14
Żrodła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych ................... 1 4
Różne drogi prowadzące do zdobycia zawodu ..... 15

Planowanie i podejmowanie decyzji,..................................... 16
Jakplanować? .,,,,.,.,,, ...... 16
Jak formułowaó cele? ,..... 16
Jak skutecznie dążyó do celu? .,.,......, 17
Jak pomóc podjąó trafną decyĄę? .,,,, 17
Doradca zawodowy moze pomóc. Gdzie go znaleźć? .,,.......... 18

Podsumowanie .......... ....,2O



Ę#xŁryp
,,*§* *tł***g* *eł*wi*k* wy**r g*w*dtł lma pcdw*3*;# §,t§§§§i]fe: z jedn*j
Ótr**y j*st **"t gkxt$q§egr: d**yzji * n&Łls* c kgatał***!x w c*lu csiąglłię*ia
*kr*r*§*ety*ł: kw*§i§ika*ji, a r*wnc*z*sni* j*s€ d**yąą * *siągs"rięeiu *kr*-
*§*tt*j p*eg*ji *p*ł**ał,t*j i ***jaln*,!." {,.,,}

KŁ* § ** wpłpwn g-* **cyxj* gtr*rtaujaŁtst*w?

Rodzicu - czy zaslanawiałeś się nad tym, kto ma największy wpływ na edukacyjne
izawodowe wybory twojego dziecka?
o wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjaInej oczywiście może zdecydowaĆ
samodzielnie.Zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytu_

aqi, czy też okoliczności.

W trakcie prowadzonych przez KOWEZiU badań zapytano gimnazjalistów o to, kto i co ma

najwigkszy wpływ na ich edukacyjne i zawodowe wybory.1

Okazało się, ze:
m największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu, maiQ

rodzice oraz tradycje rodzinne,
ffi ogromny wpływ ma również grupa rówieśnicza, znajomi i koledzy młodego człowieka,

ffi istotną rolę odgrywĄątakże nauczyciele, którzy swoją postawą mogą zachęció bądź

zniechęcić do wyboru danego zawodu,
ffi nie mniej ważna jest wiedza czerpana z lnternetu,

ffi duzą rolg odgrywa sieć szkół w danym regionie, odległośó danej placówki od miejsca

zamieszkania młodej osoby. Takze moda na dany zawod może znacząco przyczYniĆ sig

do podjgciatakiego, a nie innego wyboru szkoły izawodu. Zdarzasię, Że o wyborze decY-

duje czasami przypadek, media oraz prognozy, jakie mozliwościfinansowe da ukończenie

danej szkoły czy kierunku.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują na Was - Rodziców - jako osoby znaczące,
które są autorytetem także w sytuacji kształtowania przyszłej ŚcieŻkiedukacyjnej iza-
wodowej. Wańo zatem wykorzystaóten kredyt zaufaniaudzielony przezdzieci i potraktowaÓ

jako inwestycję w ich przyszłą karierg.

1 Badania prowadzonepzezKrąoW ośrodekWspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej W roku 201'l na

Zurskieqo W ramach projektu ,,opracowanie modelu poradnictwa Zawodowego ore internetowego systemu
terenie WojeWódZtWa Warmińsko-ma-
inf ormacji edukacyjno-zawodoWej".
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CzY sPodziewaliŚcie się, że macie tak duży wpływ na wybory swoich dzieci? Bez wątpie-
nia moŻecie bYÓ Pomocni w podjęciu dobĘ decyzji o wyborze szkoły izawodu pzezWasze
dzieci. WYniki badań, które wcześniej przytoczono, wskazująrownież na istotny wpływ na
wybór szkoły lub zawodu tzw. czynników zewnętrznych (częśó z nich wymieniliśmy).

Nie zaPominajmy jednak o tym, że poza oddziaływaniem rodziny, szkoły, pzyjaciół, czy też
PrzYPadku, waŻną rolę pełnią tzw. czynniki wewngtrzne, do których mozemy zaliczyó:

" zainteresowania,
u predyspozycje,
* zdolności, talent,
u umiejgtności,
* temperament,
§ cechy charakteru,

* wartości,
= mozliwości intelektualne,
§ postawy,
* przekonania,

= stan zdrowia.

O powyzszych czynnikach bgdziemy mówić w dalej.

ilx}r r**x§** r**gą b}y* cj*g-*#*mmf?

Rodzicu - jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decy-
ĄiPrzezliłoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych
sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej i zawodu.

Choó towarzyszysz mu na co dzień, mozesz zapylac niepewnie: Co mogg zrobic? Jak mogę
pomóc? Rodzicu, przede wszystkim mozesz:
ffi zaobserwowaÓ, jakie czynności chgtnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje,

zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat, Są one bowiem pierwszym źrodłem
informacji o jego zainteresowaniach,

ffi PrzYglądaĆ sig temu, w których zajgciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak
przysłowiow a,,ryba w wodzie",

ffi rozmawiaĆ na temat intersujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych, Rozmowy te
mogą byó dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,

ffi towarzYszYc w codziennych obowiązkach - to pozwala na zaobserwowanie przejścia
z dziecigcej fazy maueń, zawodowych fantazji (,,Będę sławnąpiosenkarką, albo modelką")
Po\rzez fazę zainIeresowań (,,Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie
historie") do krystalizacji pomysłów na siebie (,,lnteresująmnie samochody. Wybiorę szkołę
zawodową i będę mechanikiem samochodowyffi''),

ffi angazowaó sig w zycie szkoły, takze we współpraca związanąze wspieraniem uczniów
w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej,

§łwańo bvó doradcą swojego dziecka wsprawach ałriązanych zvrłyborem szkoły izawodu?TrĄK
Rodzicu:
ffi dobrze znasz swoje dziecko,
ffi mozesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie ,,co chcę robić w życiu?'',
ffi stanowisz dla dziecka najwazniejszy punkt odniesienń w roŻumieniu"świata, taŁe tego związa-

nego z pracą zawodową, czy uczeniem się,
ffi Pzekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źró-
* 9łę! informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufańiem przyt<lóiąąótyt<iótę ,,wiarygodńe,,,s dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświad'czóniami żawooowy.i. '"

ptzgszłość



G romadzenie informacj i :
jakie jest moje dziecko, co warto
wiedzieć o zawodach i szkotach
ponadgimn arjatnych

Poznaj swoje dziecko i pomóz mu odkryć jego rnożliwości.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnaĄalnĄ izawodu jest pozna-
nie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy
charakteru itd. Wańo poświęcić czas na zebranie informacjio możliwościach dziecka.
Nastolatek czerpie informacje o sobie od rówieśników, nauczycieli iswoich bliskich.

Rodzice mogą bardzo duzo powiedzieó swojemu dziecku o nim samym. Rodzice są iymi
osobami, które na co dzień obserwują dzieci w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania
rożnychzadań, Mozna powiedzieó, żerolarodzicaw rozpoznawaniu możliwościdziecka jest
nie do przecenienia. l choó kźdy rodzic zna swoje dziecko, to przed dokonywaniem ważnych
wyborów i podejmowaniem decyzji o przysĄm zawodzie wafto nazwać zainteresowania,
zdolności, porozmawiaó o wartościach jakie są dla dziecka wazne. Na co zwracać uwagę?
O czym rozmawiaó?

zainteresowania

Każdy człowiek ma pewne zainteresowania, choó nie zawsze potrafi je nazwac i o nich mó-
wió. Obserwując dziecko, mozna zauważyć,że dużo czasu i uwagi poświęca ono, np. niektó-
rym przed m iotom szkol nym, zaj gciom pozalekcyjny m czy pozaszkol nym. Zai nteresowan ia
mają wpływ na zachowania młodych ludzi. Daje się zauwazyó, że uczniowie, którzy intere-
sują sig danym tematem, chętniej go zgłębiĄąi poszerzĄą wiedzg. Można zaobserwowaó
zależność migdzy ich zainteresowaniami a tym, czego lubią sig uczyó, Na przykład jeśli
dziecko interesuje się chemią, to chginie będzie brało udział w konkursach z tej dziedziny
lubzaangażuje się w zĄęcia koła chemicznego. Takich działań raczej nie podejmie dziecko,
które twierdzi, ze chemia to strata czasu.

Często zdarza się również, ze nastolatek interesuje się czymś, co nie jest bezpośrednio
powiąane znaukąszkolną, np. modą, czy motoryzacją,

Określenie zainteresowań sprzyja identyfikacji młodego człowieka z wybranymi obszarami
zawodowymi orazzachęca do poszukiwań informacji o zawodach charakterystycznych dla
danego obszaru. Wafto równiez zastanowó sie jakie przedmioty szkolne lubi Twoje dziecko,
z których ma najlepsze oceny? A czym interesuje się Twój syn/Iwoja córka?


