
Gromadzenie informacj...

l rodzina, znajorrli,
r targi eQukacyjne, prezentacje szkół ponadgimnazjalnych,
l tzw. ,,Drzwi Otwańe" szkół, akcje promocyjne szkół,
I informatory szkolne, broszury ulotki,
l prasa lokalna,
l media,
l tzw. poczta pantoflowa.

Rózne drogi prowadzące do zdobycia zawodu

Do zawodu mogą prowadziĆ różnedrogi. Wańo z dzieckiem wybrać optymalną. Wańo do-
konać takiego wyboru szkoły, który będzie spzyjał rozwojowijego zainteresowań.

PosiauJ na przyszłoóć



Planowanie,i podejmowanie decyzji

Ptanowanie i podejmowanie decyzji
Jeśli dziecko wybiera zawód czy szkołę, to warto zebrać potrzebne infor-
macje, np.o sobie, zawodach, szkołach i przygotować na tej podstawie
plan dalszego działania. llvtedy można być pewnym, że przyszłość da
się,,oswoić".

Jak planować?

Planowanie jest pewnego rodzaju strategią przygotowującą cżowieka do podejmowania
konkretnego działania. Człowiek planuje iw efekcie określa kroki prowadzące do osiągnięcia
zamierzonego celu. Aby plan mógł byó zrealizowany, wańo zwrocic uwagę przynajmniej na
ki|ka spraw:
t nalezy ściśle określió cel,
f lrzeba dokonaó przeglądu zasobów, warunków, środków, z których można korzystaó

podczas realizacji planu, a wigc na drodze do osiągnięcia celu,
l konieczne jest dokładne i terminowe realizowanie zamierzeń zapisanych w planie,
l plan powinien zawierać dokładne określenie działań na jeden dzień (lub tydzień) tak, by

mozna było dokładnie sprawdzió, czy cel na ten dzieńltydzień został osiągnięty,
l nalezy kontrolowaó osiągane wyniki w poszczególnych etapach realizaĄi planu, porów-

nywaó je z zamierzonym celem,
r gdy pojawia sig konieczność dokonywania zmian w planie - reagowaó,
I trzeba uwzglgdniaó okoliczności, które mogą spowodować koniecznośó dokonywania

zmian w planach,

Podsumowując, wańo twozyó plany, ponieważdzięki nim mozemy zrealizować postawiony
cel. Są to swoiste drogowskazy, które pozwolą nam na osiągnięcie pełnego, całościowego
oglądu danej sytuacji. Mozna nawet zaryzykowaó stwierdzenie, że jeśli nie podejmujemy się
opracowania drogi do celu, to z trudnością dostrzeżemy zarówno przeszkody, jak i ułatwie-
nia, które mogą sig pojawić podczas jego realizacji.

Jak formutować ce[e?

celjest ,,tym do czego się dązy, co sig chce osiągnąó; punktem, miejscem, do którego sig
zmierza", Można powiedzieć, ze stawianie celów nadaje sens zyciu i przyszłości, takze tej
zawodowej. Ale nie każdy cel spełnia taką rolg. Jeśli zwykle ktoś mówi ,,Kiedyś nauczę sig
pływaó", to moze zdarzyc się, że nigdy sig tego nie nauczy, Dlaczego? Np. przez to ,,kiedyś".

Poprawnie określony cel powinien byó:
r osobisty - powinien mieó wysoką wańośó dla osoby, która go realizuje,
! pozytywny - powinien określaó stan pożądany zamiast wskazywaó, czego chce sig

uniknąó; nie warto planowaó tego, czego chce się uniknąó (będg szukaó ekscytującego
zajęcia),
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P[anowanie i p*rlejmowanie decyz,!i

I konkretnY - Powinien byĆ powiązany z konkretnymi działaniami, które będą prowadzić
do jego osiągnigcia,

n osiągalnY- Powinien byó osiągalny przywykorzystaniu mozliwych dostgpnych zasobów,n realistYcznY - dającY szansę na osiągnigcie sukcesu, związany zadekwatną samooceną,
o odpowiednim stopniu trudności,

§ mierzalnY - cel i korzYŚci z jego osiągnigcia powinny byó możliwe do zmierzenia,§ umiejscowionY w czasie - powinien zawierać daty realizacji poszczególnych etapów.

Mozna PodjąĆ się PróbY Potrenowania z dzieckiem formułowania celów z uwzględnieniem
cech oPisanYch krótko Powyzej. Do takich wspólnych ćwiczeń Irzebawyorae cele, które
bgdą atrakcYjne dla nastolatka. Mozemy wtedy byó pewni, ze trening w formułowaniu celów
bgdzie owocny.

Jak skuteczni§ dązyć dc celu?

Z jednej stronY wafto odPowiednio formułować cele,zdrugiej zaś dobrze jest, gdy zadbamy
o skuteczne dązenie do ich realizaĄi, Stąd propozycja, by wdrożyóprzynajmniej kilka zasad:§ nalezY okreŚlió cel - nie tylko to, co zamierzamy osiągnąć (rezultat końcowy), ale takze,

w jaki sposób to zrobimy,
§ przydatne będzie opisanie działań, które prowadzą do celu,
§ mYŚ|ąc o tYm, czego Pragniemy (stan idealny), uwzględniajmy mozliwości (stan realny),x nie Planowaó zblrt duŻo na raz. Metoda małych kroków nie jest byó moze tak spektaku-

larna jak zalecĄąautorzy poradników typu: ,,odmień swoje zycie w weekend,,, ale bywa
dużo bar dziej s kuteczn a,

3 tżeba Pamigtaó o Przejęciu odpowiedzialnościza swoje dążenia. Lepiejwówczas brzmi
,,chcę", ,,mam zamiar",,,taka jest moja decYzja", zamiast: ,,[1IJSZP", ,,Powinienem'',x Warto PamigtaĆ o tworzeniu wielu alternatywnych sposobów realizacjicelu - do wigkszo-
ści miejsc mozna dojśó wieloma drogami,

ł realizaĄa celu wYmaga zasobów (np. emocje , czas, inteligencja, uzdolnienia, umiejgtno-
ści, poczucie własnej wartości i humoru),

l PrzYdatna jest dbałoŚÓ o poczucie własnej waftości, U osób z niskim poczuciem własnej
waft ości porażka powoduje obnizen ie samooceny,

l w wYjaŚnieniu swoich Porażek isukcesów większą wagg trzeba przykładaćdo pracy niz
do zdolności.

Jak pomoc pCIdjąć trafną deeyzję?

podejmowanie decyzjijest trudne. szczególnie wtedy, kiedy dotyczy ona ważnych
sPraw. Do takich naleŻY wybór szkoły i zawodu. Podejmowanie ważnych decyzji może
być wielkim wyzwaniem nie tylko dla nastolatka.

Podejmowanie decyzji jest to świadomy wybór jednej z co najmniej dwóch moz|iwości.
Podejmując decYzje skupiamy się głównie na trzech elementach - celu, konsekwencjach
i ryzYku, naleŻY PzeanalizowaĆ całąsytuacjg. Wańo pzy tym zadacsobie pytani a: ,,Co chcę
osiągnąć?" i ,,Jak zamiezam tego dokonać?''

Posiau na przqszłość



Planowanie i podejmowanie decyzji

ZaIemjak pomóc dziecku podjąó trafną, dobrą, racjonalną i odpowiedzialną decyzję? Pęede
Wszystkim:
l słuchaó, co dziecko ma do powiedzenia,
l rozważyć z nim wszystkie czynniki, które mogą byó kluczowe dla podjgcia decyĄi,
l pomóc w przygotowaniu listy możliwych rozwięań,
t zachęció dziecko do przeanalizowania,,plusów" i ,,minusów" kazdego rozwiązania,
l pomóc dziecku wybraó najlepsze rozwięanie a ponadto
l chwalić za aktywnośó, wspieraó, akceptowaó i po prostu być z dzieckiem.

Rodzice mogą pomagaó swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji , ale zarazem. promując
ich autonomig i rozwój osobisty, zostawiaó im wystarczająco duzo przestzeni, by ostatecznie
to one były tymi, które decyzje podejmują!

Czasami jednak warto poszukać pomocy, Duzym wsparciem mogą byó doradcy zawodowi.
Warto siggaó także po rózne dostępne narzędzia pomagające określió predyspozycje dziec-
ka do wykonywania konkretnego zawodu.

Doradca zawodowy moze pomóc. Gdzie go znalezć?

Byś mógił odnaleźć się w roli doradcy, możesz Rodzicu szukać wsparcia u specjalisty, któ-
ry w swojej codziennej pracy zajmuje się doradztwem edukacyjnym i zawodowym. Pew-
nie wiesz, że w szkole i poza nią istnieją osoby, które profesjonalnie wspierają uczniów
w tej kwestii. Wańo z takimi osobami porozmawiać o wyborach Twojej córki lub syna.

Przede wszystkim zadĄmy sobie pytanie: ,,Kim jest doradca zawodowy"? To specjalista,
który wspiera i pomaga w dokonaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Moze pracowaó
z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Jednym z miejsc, w którym Ty iTwoje dziecko może otrzymaó pomoc zzakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego, jest szkoła. W pierwszej kolejności wańo zwróció się do szkol-
nego doradcy zawodowego lub nauczyciela, która realizuje zadania z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego w szkole.

Doradcę zawodowego mozna znaleźć nie tylko w szkole, ale także w róznych instytucjach
oświatowych oraz zwięanych bezpośrednio z rynkiem pracy.

Najbardziej znane miejsca pracy doradcy zawodowego:



PIanowanie i podejmowanie decyzji

l
l

poradnia psychologiczno-pedago giczna,
Ochotnicze Hufce Pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży,
kariery Mobilne centrum lnformacji zawodowej, Młodzieżowe'
średnictwa Pracy,

l Powiatowy UrządPracy orazdziałĄącew nim Kluby Pracy,l Centrum lnformacji i Planowania Kariery Zawodowejjgłowńie pomaga osobom bezrobot_nym, ale młodzieżplanującaswoją przyszłośceout<acyjną, zawodową czywchodzącana
rynek pracy moze tam także liczyó na wsparcie) ,l Akademickie Biuro Karier (przy uczelniach).

Gdzie znaleźó te osoby w najblizszej oko|icy? Mozesz zapylacw szkole, np. wychowawca
czY Pedagoga szkolnego lub wraz z synem lub córką po"rlt"ó informacjiw lnternecie.

W lnternecie dostgpne są rózne narzędziawspieĘące badanie osobistych predyspozycji
zawodowych gimnazjalistów oraz poradniki dla uczniów i rodziców międiy innymi 

'

r DIAPREZAMUS - Pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierają"y proó"" órientacji za-wodowej dzieci i młodzieży;

Młodziezowe centrum
Biuro Pracy, Punkt Po-

r Labirynt zawodów, czyli niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych

l wybieram zawód- pakiet poradników dla uczniów i rodziców orazfilmy;l vademecum talentu,
l RozPoznawanie PredYsPozycji i zainteresowań gwarancją zyciowego sukcesu - pakiet

edukacyjny,
l Oraz gra Talent Game http://talentgamedownload.pll

Narzędzia te są dostgpne na stronie wwwscholaris.p|, poprzez strong internetową Minister-stwa Edukacji NarodowĄ w zakładce Życie szkoły - Poradnictwo edukacyjno-zawodowe,
Można tez wpisać nazwę nazędziado wyszukiwarki.

Postau; na przgszłość
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podsumowanie

podsurn§wanie
Na wybór zawodu wpływ ma wiele czynników, które podzie|ió można na dwie grupy - we-
wngtrzne izewngtrzne.

Do czynników zewnętrznych, którymi kierują się gimnazjaliści i gimnazjalistki- nie zawsze
to sobie uświadamiając - należą nie tylko:
§ opinie rodziców i krewnych, ich edukacyjne izawodowe doświadczenia-sukcesy i porazki;
r opinie nauczycielek i nauczycieli, ich dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, osią-

gnięcia i niepowodzenia;
opinie rówieśników - przyjaciół, koleżanek i kolegów;
moda;
sytuacja finansowa rodziców.
ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie i w kraju (koniunktura);

rynek pracy - zawody poszukiwane (deficytowe) i takie, w których bardzo trudno znaleźc
pracę (nadwyzkowe);
ich wiedza o zawodach: jakie są, czy decydując się na któryś z nich, Irzeba spełniaó
określone kryteria zdrowotne, mieć konkretne predyspozycje itd.;
ofeńa edukacyjna - istniejące w poblizu szkoły.

Natomiast wśród czynników wewngtrznych, powinni wziąć nie tylko pod uwagę zainteresowa-
nia, predyspozycje, zdolności, umiejgtności, cechy charakteru, mozliwości intelektualne czy stan
zdrowia. Równie duzy wpływ na pzyszłość zawodową dzisiejszych gimnĘalistow bgdą miały
ich paekonania i wańości oraz postawa wobec problemów wspołczesnego świata, Helacje mię-
dzy tymi dwiema grupami czynników nie zawsze dają się zaobsenvowaó na pienvszy zut oka,
W dzieciństwie i pierwszych latach edukacjito rodzice najczgściej podejmują decyzje, nie-
kiedy robią to wspólnie z dziecmi - czgściej sami: doradzĄą wybór szkoły podstawowej
i gimnazjum, wspierają zainteresowania, pomagĄąw rozwijaniu uzdolnień, wysyłając na
dodatkowe zĄęcia lub kursy. To oni takze mają znaczący wpływ na postawy i poczucie
wańości swoich synow i córek, na to, jakie są ich zyciowe oczekiwania, formy spgdzania
wolnego czasu, marzenia o przysżq pracy i zawodzie,
Między innymi dlatego wybór szkoły ponadgimnazialnej jest taki ważny i trudny, Stanowi
bowiem pierwszy krok do samodzielności:
lil zamyka okres dzieciństwa i nauki w szkole ogólnokształcącej- takiej samej dla wszyst-

kich, co powoduje, żemłodzi ludzie przejmują role zarezeovowane dotychczas dla doro-
słych. Z procesem tym wiąze się potrzeba uznaniaorazpoczucie stawania sig dojrzałym
członkiem społeczności. Od tej chwili celem wigkszości młodych ludzi będzie samodziel-
ne kształtowanie swojego życia i dawanie sobie w nim rady niezależnie od innych;

a oznacza koniecznośó odnalezienia sig w podzielonym i zinstytucjonalizowanym spo-
łecznym systemie, najpierw odnalezienia oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej
indywidualnym potrzebom, a następnie na rynku pracy.

Dlatego tak ważne decyzje wańo podejmować wspólnie. Rozmawiając,poznĄąc sie-
bie, szukając informacji, analizując je.

Życzymy powodzenia!


