
 

 

 

Rodzice i uczniowie klas 8 

W związku z prowadzeniem w szkołach nauczania zdalnego, a tym 
samym braku możliwości uczestniczenia bezpośredniego w badaniach 
predyspozycji zawodowych na terenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lubinie przekazujemy Wam informacje pomagające 
podjąć Waszym dzieciom decyzję dotyczącą wyboru szkoły i dalszego 
kierunku kształcenia. Wspierając dzieci w podjęciu tej trudnej decyzji 
proponujemy rozmowy na temat:  

  szkoły ponadpodstawowe – liceum, technikum, szkoły branżowe, 
co brałem pod uwagę jako rodzic podejmując decyzję edukacyjną; 

 

 gdzie pracuję i jakie czynności zawodowe wykonuję, 
przygotowanie się do wejścia na rynek pracy, 

   mocne strony, predyspozycje i talenty, w jakich zawodach można je 
wykorzystać, w jakim zawodzie można w przyszłości pracować 
i w jakich sektorach szukać zatrudnienia, 

  jakie kwalifikacje są niezbędne w wybranym zawodzie, 

  jaką szkołę należy wybrać,  aby osiągnąć swój cel zawodowy, 



  sieć szkół i placówek oświatowych realizujących w najbliższym 
otoczeniu wybrane kierunki kształcenia. 

Warto pamiętać, że świadomy wybór szkoły i kierunku kształcenia to  
w przyszłości łatwiejszy start w życiu zawodowym. Rodzic, jako 
najważniejsza osoba w życiu dziecka, ma największy wpływ na 
podejmowanie przez niego decyzji. Jest pierwszym doradcą swojego 
nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem również  
w wsparciu go w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zwodu.  
Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać niepewnie:  
Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? 
 Rodzicu, przede wszystkim możesz: 

 zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub 
syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nimi na ten 
temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji  
o zainteresowaniach, 

 przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje 
dziecko czuje się, jak przysłowiowa „ryba w wodzie”, 

 rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów 
szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy  
o potencjale dziecka, 

 towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na 
zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych 
fantazji („Będę sławną piosenkarką, aktorką albo modelką”) poprzez fazę 
zainteresowań („Świetnie, gdy mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy 
dwie historie”) do krystalizacji pomysłów na siebie („Interesują mnie 
komputery. Wybiorę szkołę zawodową i będę informatykiem programistą”), 

 angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze 
wspieraniem uczniów w wyborze szkoły i zawodu. 

 Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej  
i zawodu jest poznanie samego siebie, tzn. tego, co nas interesuje, 
jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru itd. Warto 
poświęcić czas na zebranie informacji o możliwościach dziecka. 
Nastolatek czerpie informacje o sobie od rówieśników, nauczycieli  
i swoich bliskich. 
Rodzice mogą bardzo dużo powiedzieć swojemu dziecku o nim samym. 
Rodzice są tymi osobami, które na co dzień obserwują dzieci  
w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania różnych zadań. Można 
powiedzieć, że rola rodzica w rozpoznawaniu możliwości dziecka jest 



nie do przecenienia. I choć każdy rodzic zna swoje dziecko, to przed 
dokonywaniem ważnych wyborów i podejmowaniem decyzji  
o przyszłym zawodzie warto nazwać zainteresowania, zdolności, 
porozmawiać o wartościach, jakie są dla dziecka ważne. 
 

Poniżej przedstawiamy wykaz ciekawych stron, z którymi warto się 
zapoznać, a być może pomogą w podejmowaniu pierwszych decyzji:  

 

       Informator o zawodach i szkolnictwa zawodowego: 
https://www.ore.edu.pl/2017/01/efektywne-doradztwo-
edukacyjno-zawodowe-dla-dzieci-mlodziezy-i-doroslych/ 

  

       Poradnik dla uczniów: 
http://www.markiewicz.edu.pl/doc/PSPZ_Poradnik_dla_ucznia
_ZAMEK_do_wydruku.pdf 

  

       Szkoła na rynku pracy: 
https://doradztwo.ore.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy/ 

  

       Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu: 
  Zmiana – jako stały element życia. 
  Stres – wróg czy przyjaciel? 

  Motywacja – co to jest i po co? 

  Współpraca – czy współpraca się opłaca? 

  Jaki jestem? Oto jest pytanie? 

  Zainteresowania – inspiracja do działania i sposób na relaks. 
  Podsumowanie wiedzy o sobie. 
  Przymiarka do wyboru zawodu. 
  Decyzje – szanse czy organiczenia? 

  Zawody – co warto o nich wiedzieć? 

  Szkolnictwo ponadgimnazjalne – ale jakie? 

  Krok za krokiem – czyli nie od razu Kraków zbudowano 

 
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-
szkoly-i-zawodu/ 
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       Cykl filmów „Drogi zawodowe” poruszające temat: 
zainteresowań, mocnych stron, nauki, pierwszych doświadczeń, 
doskonalenia, wyborów, decyzji, zdarzeń, miejsc, satysfakcji 

https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/ 

  

       Filmy o zawodach 

https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ 

  

       Filmy o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami: 
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-wspolpracy-szkol-
zawodowych-z-pracodawcami/ 

  

       Zawody rzemieślnicze: 
https://doradztwo.ore.edu.pl/zawody-rzemieslnicze/ 

  

       Barometr zawodów: 
https://barometrzawodow.pl/ 

  

       Grupa zawodów z obszaru medyczno – społecznego: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/01_zawody_obszaru_medy
czno-spolecznego.pdf 

  

       Zawody rolniczo – leśne z ochroną środowiska: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/02_zawody_rolniczo-
lesne_z_ochrona_srodowiska.pdf 

  

       Talent i kariera w zawodach obszaru mechanicznego - część 1: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/03_jak_wydobyc_talent_i_u
ruchomic_kariere_czesc_1.pdf 

  

       Talent i kariera w zawodach obszaru mechanicznego – część 2: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/09_jak_wydobyc_talent_i_u
ruchomic_kariere_czesc_2.pdf 

  

       Grupa zawodów: administracyjne i usługowe – część 1: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/04_zawody_administracyjn
e_i_uslugowe_czesc_1.pdf 
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       Grupa zawodów: administracyjne i usługowe – część 2: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/10_zawody_administracyjn
e_i_uslugowe_czesc_2.pdf 

  



       Grupa zawodów elektryczno – elektroniczna: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/05_zawody_elektryczno-
elektroniczne.pdf 

  

       Grupa zawodów z obszaru turystyczno – gastronomicznego: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/06_zawody_z_obszaru_tury
styczno-gastronomicznego.pdf 

  

       Grupa zawodów artystycznych: 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/07_zawody_artystyczne.pdf 

  

       Branża budowlana - Kariera znaczy „droga”. Zbuduj ją z nami. 
http://pliki.koweziu.edu.pl/egazetki/08_kariera_znaczy_droga.p
df 

  

       Dysfunkcje zdrowotne, a wybór zawodu: 
https://docplayer.pl/8542096-Dysfunkcje-zdrowotne-
ograniczajace-wybor-zawodu.html 

  

       Poradnik: 
 

  Rozwój, problemy i zagrożenia, wybór zawodu: 
http://www.wybieramzawod.pl/public/poradniki/Poradnik_
3_WEB.pdf 

  

       Wybierz zawód dla siebie: 
https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info/s/3505/74627-
Wybierz-zawod-dla-siebie.htm 

  
  
 

Mirosława Hodura - psycholog  

Barbara Malińska - pedagog 
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