Rodzice uczniów planujących przyszłość edukacyjno – zawodową
Gorąco zachęcamy, abyście Państwo w wolnej chwili skorzystali z dostępnych w internecie
materiałów pomocnych w planowaniu przez Wasze dzieci dalszej ścieżki kształcenia –
ponadpodstawowego, związanego z wyborem szkół policealnych czy studiów wyższych.
Wybrane propozycje w sposób przystępny, obdarzony walorem poznawczym, przy czym
umożliwiający wspólny relaks mają na celu przybliżenie:
 istniejących na rynku pracy zawodów (szczególnie tych, które są najbardziej poszukiwane) i
związanych z nimi ścieżek kształcenia
 wymagań kompetencyjnych do zawodu
 wymaganej kondycji psychofizycznej, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych przy
wyborze szkoły i zawodu
Polecamy odwiedziny stron internetowych:
Ośrodek Rozwoju Edukacji
 Informacje o ścieżkach kształcenia - https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/
 Wyszukiwarka - rejestr szkół i placówek w Polsce - https://rspo.men.gov.pl/
 Filmy o zawodach - https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
 Filmy "Szkoła dla rynku pracy" - https://doradztwo.ore.edu.pl/szkola-dla-rynku-pracy/
 Filmy "Drogi zawodowe" - https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
 Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu - https://doradztwo.ore.edu.pl/filmyanimowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/
 Filmy o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-wspolpracy-szkol-zawodowych-z-pracodawcami/
 Filmy o kształceniu na odległość - https://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-ksztalceniu-naodleglosc/
 Filmy o kształceniu i doradztwie zawodowym - https://doradztwo.ore.edu.pl/pozostalefilmy/
 Filmy o zawodach rzemieślniczych - https://doradztwo.ore.edu.pl/zawody-rzemieslnicze/
Mapa Karier
 Ścieżki kariery - informacje o zawodach - https://mapakarier.org/paths
 Miasto zawodów - informacje o zawodach - https://mapakarier.org/city
Barometr Zawodów
 Informacje o rynku pracy – podlaskie - https://barometrzawodow.pl/pl/podlaskie/prognozydla-powiatow/2020/podlaskie.19......1..10..0.1.1.p_10.#
Urząd Miejski w Białymstoku
 Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/rekrutacja-dlaabsolwentow-szkol-podstawowych.html
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 Informator o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/informator-ozaplanowanej-ofercie-edukacyjnej-na-rok-szkolny-2020-2021.html
Perspektywy
 Informacje dla ósmoklasistów, rankingi liceów i techników, informacje dla maturzystów,
uczelnie - http://perspektywy.pl/portal/#

Kwestie związane z planowaniem przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży
1. Zadania rodziców w przygotowaniu dziecka do wyboru kierunku edukacji i zawodu:
-

kształtowanie właściwego stosunku do pracy i do ludzi oraz wyrabianie dojrzałości
społecznej,

-

kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,

-

udzielanie pomocy w zdobywaniu wiadomości o zawodach i kierunkach edukacji,

-

uwzględnianie możliwości dziecka, a nie kierowanie się własnymi ambicjami,

-

przygotowywanie dziecka do pełnienia przyszłych ról społecznych.

2. Główne wyznaczniki wyboru kierunku edukacji i zawodu
(wg D. Barzach):
-

stan zdrowia i rozwój fizyczny dziecka,

-

zdolności,

-

wiadomości i opanowanie materiału nauczania w zakresie szkoły,

-

zainteresowania i zamiłowania,

-

charakter i usposobienie,

-

warunki środowiskowe i rodzinne,

-

możliwości zatrudnienia i płace.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW – podsumowanie
a. Każde dziecko ma prawo wyrazić swoje życzenie zawodowe /nawet mało realne/.
b. Rodzice powinni aktywnie współuczestniczyć w wyborze kierunku edukacji i zawodu
/prowadzić rozmowy, dostarczać informacji, zachęcać, mobilizować/.
c. Ukierunkowywać wybór kierunku edukacji i zawodu, a nie wywierać presję do
podjęcia decyzji sprzecznych z chęcią dziecka.
d. Rodzice nie powinni kierować się własnymi ambicjami, lecz rzeczywistymi
możliwościami dziecka, jego życzeniami.
e. Obowiązkiem rodziców jest znać własne dziecko /dokonać obiektywnej oceny jego
możliwości: fizycznych, zdrowotnych, intelektualnych, zainteresowań, życzeń
edukacyjno-zawodowych/.
f. Rodzice powinni kształtować i rozwijać zainteresowania własnego dziecka.
g. Udzielać pomocy w zdobywaniu wiadomości o zawodach i kierunkach kształcenia.
h. Rodzice powinni zatroszczyć się o właściwą atmosferę w życiu swojej rodziny.
i. Wychowywać dziecko przez pracę /od najmłodszych lat/, kształtować właściwy
stosunek do pracy i ludzi pracy.
D. PRZEMYŚLENIA DLA RODZICÓW.
a. Co wiemy o planach naszego dziecka?
b. Czy zastanawialiśmy się nad tym, jak przygotować nasze dziecko do podjęcia decyzji
związanej z wyborem zawodu; jak mu pomóc?
c. Czy jako rodzice jesteśmy przygotowani do tego zadania?

Chcemy też zwrócić uwagę na potrzebę konsultacji dalszego kierunku kształcenia z
lekarzem prowadzącym przez osoby mające ograniczenia zdrowotne przy wyborze szkoły i
zawodu. Młodzież kończąca naukę w szkole podstawowej ma możliwość uzyskania z poradni
opinii w sprawie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
osoba taka ma pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
Związane z tym zapytania mogą Państwo kierować na adres mailowy: amalewicz@ppp2.eu
lub gurban@ppp2.eu

