
PEDAGOG   SZKOLNY   RADZI 

Czy już wiesz kim chcesz być w przyszłości? 

  Uczniowie klas ósmych muszą dokonać jednej z najważniejszych                                

(i najtrudniejszych) decyzji w życiu. 

 Muszą zdecydować jaki wybrać zawód, a wcześniej jaką szkołę 

ponadpodstawową. 

Decyzja jest bardzo trudna, a w bieżącym roku szkolnym stała się jeszcze 

bardziej skomplikowana.  

Z pewnością żaden uczeń dokonujący wyboru zawodu nie musiał zmierzyć się z tak 

trudną sytuacją, jaką mamy obecnie. 

Jest  tyle niewiadomych, wprawdzie wiemy już, kiedy odbędą się egzaminy kończące 

szkołę podstawową. Nie wiadomo jednak, czy nie nastąpią zmiany w organizacji roku 

szkolnego. Można spodziewać się opóźnień  jeśli chodzi o przebieg rekrutacji do 

szkół ponadpodstawowych.  

Jednak niezależnie od tego warto zastanowić się nad swoją przyszłością. 

Można dobrze wykorzystać czas, który niespodziewanie otrzymaliście w związku                 

z koniecznością zamknięcia szkół. 

Myślę, że poniższe moje rozważania przydadzą się nie tylko uczniom klasy 

ósmej, warto, aby młodsi uczniowie już teraz zastanawiali się nad swoją przyszłością.  

 A zatem, co powinno się wziąć pod uwagę, wybierając zawód i szkołę 

ponadpodstawową?  

1. Zainteresowania.  

2. Umiejętności i uzdolnienia.  

3. Cechy charakteru. 

 4. Temperament. 

 5. Wartości zawodowe. 

 6. Stan zdrowia.  

7. Poziom wiedzy szkolnej.  

8. Wiedza o świecie zawodów. 

 9. Znajomość ścieżek edukacyjnych.  

W doradztwie zawodowym „zainteresowania” to kluczowe słowo.   



Warto zastanowić się, jakie są moje zainteresowania, to znaczy nad tym, 

co lubię robić.  

Poniżej znajdziecie listę przykładowych zainteresowań: humanistyczne, ścisłe, 

przyrodniczo – biologiczne,  ekonomiczne, handlowe, gospodarcze,  sportowo – 

turystyczne, organizacyjno – kierownicze,  opiekuńczo –wychowawcze, artystyczno – 

estetyczne, językowe, geograficzne, psychologiczne, historyczne, rzemieślnicze, 

nauczycielskie… i wiele, wiele innych.  

Pytanie – jak ustalić swoje zainteresowania?  

 Zastanowienie się nad nimi może być doskonałym pomysłem na wykorzystanie 

wolnego czasu i obecności rodziców w domu.  

Zastanówcie się nad tym wspólnie!  

Co do umiejętności i uzdolnień to musicie sobie odpowiedzieć na 

pytanie: co ja potrafię? 

 Można sobie pomóc w ustalaniu umiejętności grupując je w kilka dziedzin.                       

 I tak można posiadać umiejętności z zakresu:  pracy i kontaktów interpersonalnych, 

tzn. z innymi ludźmi, posługiwania się narzędziami, maszynami, urządzeniami, 

sprawnego posługiwania się danymi, znakami, kodami umownymi, kodami 

językowymi, pracy z przyrodą: ze zwierzętami i roślinami, działalnością artystyczną.  

Wybierając zawód musicie wziąć pod uwagę swój stan zdrowia.  

Jeśli ktoś jest zdrowy, to nie będzie napotykał na ograniczenia w wyborze zawodu. 

Natomiast jeśli ktoś jest przewlekle chory, jest pod opieką lekarza (lekarzy) 

specjalistów, wtedy jego wybór będzie ograniczony.  

Oczywiście fakt, że nie posiada się idealnego stanu zdrowia nie będzie skutkował 

tym, że nie można wykonywać żadnego zawodu. Jednak należy poważnie 

zastanowić się nad wskazanymi lub przeciwwskazanymi zawodami, biorąc pod 

uwagę aktualny stan zdrowia.  

Pomocą w tym zakresie służy lekarz specjalista medycyny pracy, który ma za 

zadanie skonfrontować wasz stan zdrowia z wybieranym zawodem.  

Wybierając zawód musicie zastanowić się również nad swoim 

temperamentem.  

Mówiąc najprościej: jaki jest wasz sposób działania, reagowania na różne 

sytuacje. Ktoś jest np. osobą bardzo energiczną, działającą szybko, jest w ciągłym 

ruchu. Dla takiej osoby pasują zawody, które będą wymagały takiego właśnie 

działania: szybkiego, energicznego, pracy w stałym ruchu, z niespodziewanymi 

sytuacjami.  



Jednak dla osoby spokojnej, czy wręcz flegmatycznej bardziej odpowiednia jest 

praca wymagająca spokoju, monotonii, pewnej powtarzalności działań, 

przewidywalnej pracy, najlepiej w stałych godzinach.  

O różnych typach temperamentu możecie sobie poczytać, zapoznać się z nimi, a 

następnie zastanowić się nad tym jaki typ temperamentu reprezentujecie. 

 Cenną pomocą będą tutaj podpowiedzi ze strony rodziców lub rodzeństwa, którzy 

znają was najlepiej.  

Kolejna kwestia do rozważenia to stan waszej wiedzy szkolnej.  

Zastanówcie się nad ocenami, nad ewentualnymi zaległościami                                 

w wiadomościach szkolnych, które można (i trzeba) uzupełnić.  

Wykorzystajcie wolny czas!  

Oprócz tego należy zapoznać się również z podstawowymi wiadomościami na temat 

swojego przyszłego zawodu. Możecie je znaleźć w Internecie. 

I wreszcie „ścieżki edukacyjno – zawodowe”. 

 Co to takiego?  

Otóż są to po prostu wszystkie szkoły ponadpodstawowe, studia wyższe, 

kursy zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe, specjalizacje.  

Jednym słowem jest to droga , która pozwala na osiągnięcie wybranego zawodu.  

                   To w skrócie tyle na temat właściwego wyboru przyszłego zawodu                                    

i szkoły ponadpodstawowej. 

Skorzystajcie koniecznie też  z porad (i wolnego czasu) Waszych rodziców. 

W razie pytań i wątpliwości zawsze służę Wam radą i pomocą.  

Życzę tylko dobrych wyborów w przyszłości ! 


