Klasa VIII- doradztwo zawodowe- 8 maja 2020r.
Temat: Przymierzamy się do wyboru zawodu.
Drogi Ósmoklasisto. Już wkrótce staniesz przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.
Przypomnijmy zatem, co warto wziąć pod uwagę, dokonując tego wyboru.
1.Plany na przyszłość.
Masz już sprecyzowane plany na przyszłość? Jeśli chcesz szybko zdobyć uprawnienia do
wykonywania konkretnego zawodu, wybierz technikum lub szkołę branżową. Jeżeli zdobycie
wymarzonego przez Ciebie zawodu wymaga ukończenia specjalistycznych studiów –
wybierz liceum ogólnokształcące.
2. Zainteresowania.
Szukaj szkoły, która pomoże Ci w rozwijaniu Twoich zainteresowań.
3. Potrzeba czasu.
Jeśli nie wiesz, kim chciałbyś zostać w przyszłości, wtedy najbezpieczniej jest wybrać liceum
ogólnokształcące, gdzie możesz zweryfikować wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad
wyborem zawodu, a potem pójść na studia lub wybrać jakiś kurs zawodowy czy szkołę
policealną.
4.Temperament i charakter.
Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu
i lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne
przedmioty i zajęcia praktyczne. Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj liceum.
Lepiej nauczyć się jakiegoś konkretnego zawodu, niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować
pójścia do liceum.
5.Samodzielna decyzja.
Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że
musisz zrobić to samo! To ma być tylko i wyłącznie twój wybór, a nie np. Twoich rodziców.
To nie oni ani nie koleżanka będą się za ciebie uczyć w tej szkole.
6. Stan zdrowia.
Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. Do wielu szkół branżowych czy
technicznych wymagany jest dobry stan zdrowia
7. Aspiracje.
Marzysz o świetnej pracy i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną naukę, ale
niekoniecznie na studiach! Studia nie są dla wszystkich, w dzisiejszych czasach dyplom

szkoły wyższej nie gwarantuje dobrych zarobków. To zaangażowanie i ciężka praca pomogą
osiągnąć sukces, nawet jeśli skończysz tylko szkołę średnią. Zdobywanie doświadczenia
i odpowiednie kursy oraz solidne przykładanie się do samodoskonalenia to dobry sposób na
sukces zawodowy. ( Na podstawie artykułu https://dokariery.pl/-/jaka-szkole-srednia-wybraci-jak-zrobic-to-madrze-)

Zachęcam do obejrzenia filmu pt. „Przymiarka do wyboru zawodu”. Być może ułatwi
Ci podjęcie ostatecznej decyzji.
https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg&t=19s

