Kwarantanna z doradcą zawodowym
do kategorii kwarantannik

Niezaleznie od kwarantanny uczniowie szkól podstawowych
stoją przed decyzją wyboru dalszego kierunku kształcenia. Czas
„zostawania w domu” skłania do głębszych przemysleń aby
znaleźć odpowiedź na pytanie:
co dalej po szkole podstawowej…
Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza kompleksowe
przygotowanie się do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej jednoczśnie podlega
on ciągłym przemianom i nie sposób przewidzieć dokładnego kierunku, w jakim
będzie się przeobrażał przez najbliższe dziesięciolecia.
Szkoła ponadpodstawowa to ostatnie kilka lat, które dzielą mlodego człowieka od
doroslego zycia, dlatego jej wybór powinien być dokonany z rozmysłem.
Decyzja nie jest łatwa zarówno dla ośmioklasistów jak i ich rodziców, którzy
z dużą troską myślą o przyszłości zawodowej swoich dzieci.
Aby dobrze wybrać szkołę, warto kierować się:
➢ informacjami o sobie (czy to dla mnie?),
➢ informacjami o swoich możliwościach (trzeba pamiętać, że dostanie się do
danej szkoły to jedno, a to, czy sobie poradzę z nauką w niej i będzie mi się w
niej podobać - to drugie),
➢ ofertą edukacyjną, zawodową szkoły (jej zgodnością z zainteresowaniami,
uzdolnieniami itp.),
➢ wynikami nauczania (informacje o maturach, egzaminach potwierdzających
kwalifikacje zawodowe),
➢ wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi w danej szkole,
➢ osiągnięciami szkoły np. w olimpiadach, konkursach zawodowych, turniejach,
➢ informacjami (w przypadku szkół zawodowych) o tym, czy szkoła
współpracuje z pracodawcami,
➢ w przypadku liceum ogólnokształcącego o tym, co kryje się pod nazwą pięknie
brzmiącej nazwy profilu (co oferuje i do czego nam się przyda?),
➢ jakie zajęcia dodatkowe proponuje szkoła.

Proponuję aby zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół w powiecie jeleniogórskim
i w Jeleniej Górze na ich stronach internetowych oraz m.in. skorzystać z poniżej
podanych linków do testów służących określeniu predyspozycji zawodowych oraz
linków do filmów o zawodach.

Testy predyspozycji zawodowych
https://zawodowe.info/
http://twojepredyspozycje.pl/
http://www.interklasa.pl/portal/index/web?
webURL=/portal/dokumenty/doradztwo_testy/zawodowe_predyspozycje.htm

Filmy o zawodach
https://mapakarier.org/paths
https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
Doradca zawodowy
Krystyna Szychowska

Jestem do dyspozycji poprzez Skypa we wtorek w godzinach 17.00 – 18.00.
mail: k.szychowska@poradniaszklarska.pl

