
Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie 

Dzisiaj podejmijcie próbę odpowiedzi na pytanie „Kim chcę być?”

Rok szkolny 2019/2020 małymi kroczkami zbliża się ku końcowi. Ósmoklasiści

i Maturzyści stoją jednak przed nie lada wyzwaniem – przed nimi Egzaminy, czas

wysoce  wzmożonego  wysiłku.  No  i  oczywiście  czas  decyzji  –  co  dalej?  Dlatego

podejmujemy  dzisiaj  temat  niełatwy,  zmuszający  do  zastanowienia,  refleksji.  Ale

biorąc pod uwagę, że przed nami długi weekend czerwcowy – Boże Ciało, mamy

nadzieję, że znajdziecie chwilę na zatrzymanie się i  małą wyprawę w głąb siebie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że tekst wydaje się warty do przeczytania również

Rodzicom Dzieci  Młodszych,  na  razie  poglądowo,  ale  przecież  dzieci  tak  szybko

rosną…a wspieramy nasze pociechy od najmłodszych lat   A może ktoś z nas –

dorosłych stwierdzi, że czas na zmiany? 

 „Są  nas  na  świecie  miliardy,  ale  każdy  człowiek,  podlega  tym  samym

wpływom otoczenia - rodziny, bliższym i dalszym znajomym, kultury, w której

dorasta, środowiska szkolnego czy zawodowego, mediów i reklamom, którym

ulega”…

Już  jako  małe  dziecko  mówimy:  „jak  dorosnę,  to  zostanę  policjantem,

lekarzem sportowcem” etc. Jednym słowem podejmujemy próbę wyznaczania sobie

celu  i wyzwań. Jako  dziecko  nie  potrafimy  dobrze  rozpoznać  swoich  aspiracji



i umiejętności, taką zdolność nabywamy z wiekiem. Aby osiągnąć satysfakcję w życiu

zawodowym  musimy  trafnie  wybrać  zawód.  W  spełnieniu  się  w  roli  przyszłego

pracownika  będą  decydowały  także  tzw.  umiejętności  kluczowe.  Warunkują  one

efektywne  funkcjonowanie  w życiu.  Należy  do  nich  między  innymi:  umiejętność

nawiązywania kontaktów międzyludzkich,  zdolność komunikowania  się,  odporność

na stres, umiejętność pracy w zespole, czy samoświadomość. Rolą dorosłych, którzy

uczestniczą w życiu dziecka/młodego dorosłego,  czyli  przede wszystkim rodziców

i  nauczycieli,  jest  uważna  obserwacja  dziecka  pod  kątem  jego  talentów,

zainteresowań, predyspozycji i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości. Jeżeli

jesteśmy  wspierani,  stymulowani,  to  zawsze  dzieje  się  to  pod  wpływem ogólnie

mówiąc „środowiska”, które nas kształtuje.

Zatem -   możemy zadać sobie kilka pytań:

 Na  ile  my  sami  decydujemy

o swoim życiu?

 Jaką  mamy  wolność  wyboru

spośród niezliczonych możliwości,

tu - np. ideologii, religii, systemów

wartości?

 Czy jesteśmy wypadkową wpływu

jaki  mają  na  nas  nasi  rodzice,

przyjaciele, otoczenie? 
  Co  decyduje  o tym,  że  ten  czy

inny  styl  życia  wydaje  nam  się
bardziej atrakcyjny niż inny? 

Aby pomóc sobie dookreślić własne preferencje zastanów się i spróbuj narysować
swój  własny  znak,  logotyp,  który  odzwierciedlać  będzie  Twoje  zainteresowania,
pasje,  pragnienia,  styl  życia  czy  kulturę,  z którą  się  utożsamiasz.  Spróbuj
odpowiedzieć sobie na pytania

 jak rozwijasz swoje pasje? 

 jak realizujesz zainteresowania?

 jak dbasz o swój rozwój osobisty?

 jakie zachowania najlepiej określają Ciebie samą/samego?

 jakie uczucia najlepiej określają Ciebie samą/samego?



 jak  Ci  się  wydaje,  w jakich  zawodach  odnalazłbyś  się  najlepiej  mając  na
uwadze to jakie uczucia i zachowania Cię dotyczą?

Spróbuj  przeanalizować  losy  zawodowe  poszczególnych  członków  Twojej
Rodziny - rodziców, rodzeństwa, dziadków, pradziadków, cioć i wujków. Zastanów
się,  czy  o którymś  z tych  zawodów  chciałbyś  dowiedzieć  się  więcej?  Który  jest
najbliższy Twoim osobistym preferencjom?

Przypominamy, że na ternie ZSOMS prowadzone jest doradztwo zawodowe.
Poradę  z  zakresu  doradztwa  zawodowego  możecie  uzyskać  także  na  terenie
zaprzyjaźnionej  ze  szkołą  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  Nr1,  z  której
wsparcia korzystać mogą zarówno uczniowie jak i rodzice. W poradniach skorzystać
można m.in.  z bardzo  obszernego  „Przewodnika  po zawodach”,  teczek  informacji
o zawodach,  bieżących  informatorów  o zawodach  oraz  sieci  wszelkiego  typu
szkolnictwa.

Spokoju  i wypoczynku!

Anna Wajman i Regina Panaś


