List do rodziców dzieci stojących przed wyborem szkoły i zawodu ?
Szanowni Państwo, już wkrótce Wasze dzieci będą musiały podjąć decyzję o wyborze
dalszej ścieżki kształcenia. W takich sytuacjach zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia,
dlatego warto wykorzystać ten czas na zebranie potrzebnych informacji i przeprowadzenia
rozmów z dzieckiem tak, by decyzja o wyborze szkoły i zawodu jak najmniej była obarczona
błędem. Nie chodzi tu o wywieranie nacisków, ale pomoc dziecku w samookreśleniu siebie,
swoich ograniczeń i możliwości. Wiedza taka wydaje się bezcenna. Dynamicznie zmieniający
się rynek pracy, utrzymujące się znaczne bezrobocie, skutki niedawnego kryzysu, stawiają
nas przed trudnym zadaniem-co poradzić dziecku. Jeśli nam dorosłym trudno odnaleźć się w
tej sytuacji, to tym trudniej naszym dzieciom. Nie wolno nam pozostawić dziecka bez
pomocy i wsparcia. Najgorsze, bowiem, co możemy zrobić, to powiedzieć naszemu dziecku
„rób,co chcesz, to twój wybór, to twoja przyszłość”.
W podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia ,ważne jest ustalić w
rozmowie z dzieckiem, jak długo zamierza się jeszcze uczyć (2-3 lata-szkoły zawodowa, 4
lata- technikum, 5 lat- liceum i studium policealne, 8/9 lat – liceum i studia w wyższej
uczelni).
Warto w tym momencie przeanalizować nasze możliwości finansowania edukacji dziecka.
Kryterium, jakie powinniśmy wziąć również pod uwagę, to dotychczasowe postępy szkolne
naszego syna czy córki. Jeśli dotychczas wykazywało się niską motywację do nauki, to należy
rozważyć podzielenie ścieżki kształcenia na etapy np. rozpoczęcie nauki w szkole
zawodowej, co nie wyklucza możliwości kontynuowania nauki w technikum czy liceum.
Warto jest wierzyć we własne dziecko, ale błędem jest wymuszenie na nim podjęcia nauki w
szkole, której poziom nauczania przekracza jego intelektualne możliwości. W procesie
decyzyjnym kolejny krok to ustalenie, w jakiego typu szkole nasze dziecko będzie
kontynuować naukę – w szkole zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącym.
W przypadku wyboru liceum ogólnokształcącego musi zdecydować, do której z
istniejących szkół złoży dokumenty oraz jaki profil klasy wybierze. Przy wyborze profilu
klasy najlepszym kryterium decyzyjnym jest analiza ocen szkolnych, ze szczególnymi
zwróceniem uwagi na przedmioty, z których uczeń otrzymywał najwyższe oceny, na
przestrzeni kilku kolejnych lat. Nie bez znaczenia są zainteresowania dziecka. Warto
porozmawiać z nim na temat tego, co lubi robić, jakiego rodzaju czynności związane nauką i
dniem codziennym sprawiają mu najwięcej przyjemności. Można tez skorzystać z pomocy
doradcy zawodowego i psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, który przy
pomocy specjalnych testów oceni zainteresowania Państwa dziecka i doradzi adekwatny do
nich profil dalszego kształcenia.
Jeśli Wasze dziecko zdecyduje się na kontynuowanie nauki w technikum lub szkole
zawodowej konieczne jest dodatkowo „przyjrzenie się” jego uzdolnieniom i preferencją
zawodowym. Konieczna jest także wnikliwa ocena stanu zdrowia dziecka. Wszystko to,
dlatego, że wybór technikum lub szkoły zawodowej związany jest bezpośrednio z wyborem
zawodu, a w toku nauki obowiązuje praktyka zawodowa na stanowiskach pracy. Ponieważ
rozpoznanie preferencji zawodowych, uzdolnień lub określenie przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania danego zawodu nie jest sprawa łatwą warto skorzystać z pomocy doradcy
zawodowego, który dysponuje odpowiednimi bateriami testów. Dodatkowo w przypadku
dzieci poważnie chorych ( przy istnieniu wielu ograniczeń zdrowotnych) poradnia może
wydać opinię do szkoły ponadgimnazjalnej zapewniającą preferencje w rekrutacji.

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W PODJĘCIU DECYZJI ZAWODOWEJ?
JAK WYBRAC DALSZY KIERUNEK KSZTAŁCENIA
KROK 1 – USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM JAK DŁUGO ZAMIERZA SIĘ JESZCZE
UCZYĆ.
Kryterium 1 - Dotychczasowe postępy w szkole.
Kryterium 2 - Sytuacja finansowa rodziny.
KROK 2- USTAL WSPÓLNIE Z DZIECKIEM W JAKIEGO TYPU SZKOLE ZAMIERZA
KONTYNUOWAĆ NAUKĘ/ liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum,
szkoła zawodowa/.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
-Którą szkołę wybrać?
-Jaki profil wybrać?
Kryterium 1 – Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum.
Kryterium 2 – Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny.
Kryterium 3- Wrażenie na temat szkoły i panującej atmosfery.
Kryterium 4 – Odległość szkoły od miejsca zamieszkania.
LICEUM PROFILOWANE
- Jaki profil wybrać?
Kryterium 1 – Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum.
Kryterium 2 – Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny.
Kryterium 3 – Zainteresowania dziecka (Co lubi robić? Co robi chętnie?).
Kryterium 4 - Wrażenie na temat szkoły i panującej atmosfery.
Kryterium 5 – Odległość szkoły od miejsca zamieszkania.
TECHNIKUM I SZKOŁA ZAWODOWA
- Jaki zawód wybrać?
Kryterium 1 – Postępy w nauce, wynik egzaminu końcowego w gimnazjum.
Kryterium 2 – Stan zdrowia dziecka (Przeciwwskazania zdrowotne).
Kryterium 3 – Przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny.
Kryterium 4 – Uzdolnienia dziecka (Co robi dobrze?).
Kryterium 5 – Preferencje zawodowe dziecka (Skłonności zawodowe).
Kryterium 6 - Wrażenie na temat szkoły i panującej atmosfery.
Kryterium 7 – Odległość szkoły od miejsca zamieszkania.
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