
 

Szanowni Rodzice! 
Drodzy Uczniowie! 

Wybierz świadomie swój dalszy rozwój, poznaj swoje talenty, predyspozycje 
i rozeznaj swoje kompetencje. 

Kończąc klasę VIII, stajecie wraz z rodzicami przed wyborem szkoły oraz kierunku 

dalszego kształcenia. Wielu uczniów nie wie, co dalej począć ze swoim życiem. Nie 

mają skrystalizowanych zainteresowań, nie czują się wyjątkowo kompetentni 

w żadnej dziedzinie. 

W wieku 9-13 lat dziecko zaczyna dostrzegać, że niektóre zawody cieszą się 

większym prestiżem niż inne. Może wtedy uznać, że niektóre zajęcia są poniżej jego 

godności. To  niebezpieczny moment, ponieważ istnieje ryzyko postawienia sobie 

poprzeczki zbyt wysoko i przeżycia wielkiego rozczarowania.  

W obecnych czasach nic nie stoi na przeszkodzie, aby najpierw zdobyć stosunkowo 

prosty zawód, a potem skończyć studia. Do wyspecjalizowanych zawodów można 

dojść dłuższą, ale bezpieczniejszą, mniej stresującą i bardziej rozwijającą ścieżką. 

Planując z dzieckiem kolejny etap edukacji, warto przede wszystkim zastanowić się, 

jak będzie wyglądał świat, w który będzie ono wchodzić jako osoba dorosła. 

Nawet zakładając ten dobry scenariusz, rynek pracy czekają ogromne zmiany 

związane z postępującą automatyzacją – wiele zawodów zniknie, a większość 

pozostałych będzie wymagała innych niż obecnie kwalifikacji. Z dużym 

prawdopodobieństwem można powiedzieć, że zawód, który będzie w przyszłości 

wykonywał obecny czwartoklasista, jeszcze nie istnieje. 

Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu nastolatka. Na 

tym etapie ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne 

w podejmowaniu decyzji, dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na 

dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń na doradztwie zawodowym ma 

możliwość poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać 

prawidłowo. Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach, każdy 

ósmoklasista, powinien mieć możliwość realnej oceny własnych możliwości 

i ukierunkować się na dalsze kształcenie oraz przygotować się do podjęcia decyzji 

o wyborze zawodu.  

Powinien tego dokonać przy wsparciu doradcy zawodowego, pedagoga szkolnego, 

wychowawcy, nauczycieli i rodziców. 

 
Jeśli nie wiesz, od czego zacząć rozmowę z dzieckiem, to świetnym, darmowym 
narzędziem wspomagającym jest – Mapa Karier -  www.mapakarier.org/city 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


