
NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE  PRZEZ UCZNIÓW PYTANIA KIEROWANE DO 
DORADCÓW  ZAWODU

1. Co lepiej wybrać: technikum czy liceum ogólnokształcące?

Nie  ma  jednoznacznej  odpowiedzi  na  to  pytanie.  Jeśli  jesteś  uczniem  kończącym 
gimnazjum powinieneś się przyjrzeć obu typom szkół, jak również określić swoje plany 
związane z karierą zawodową.
Technika  są  czteroletnimi  szkołami  ponadgimnazjalnymi,  w  których  nauczane  są 
przedmioty  ogólnokształcące  i  zawodowe.  Absolwent  technikum  może  przystąpić  do 
zdawania  egzaminu  maturalnego  oraz  państwowego  egzaminu  zawodowego,  aby 
otrzymać certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności zawodowe.
Licea ogólnokształcące przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego. Nauka w nich 
trwa trzy lata i obejmuje przedmioty ogólnokształcące. Po ukończeniu liceum absolwent 
chcąc zdobyć przygotowanie zawodowe musi podjąć dalszą naukę na studiach wyższych 
lub w szkołach policealnych. 
Jeśli więc kończąc gimnazjum zamierzasz zdobyć wykształcenie średnie i po ukończeniu 
szkoły ponadgimnazjalnej szukać pracy w wyuczonym zawodzie- wówczas powinieneś 
wybrać naukę w technikum. Wybór ten nie zamyka drogi do dalszego kształcenia np.  na 
studiach wyższych. Jednak możliwości podjęcia studiów będą uzależnione od poziomu na 
jakim zdasz egzamin maturalny.

2. Od kiedy trzeba zacząć planować karierę?

Świadome  początki  planowania  kariery  zawodowej  dotyczą  uczniów  kończących 
gimnazjum. Wówczas bowiem uczeń wraz z rodzicami podejmuje decyzje wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej. W tym celu dokonuje analizy swoich dążeń, planów oraz własnych 
możliwości.  Aby  decyzja  ta  była  jak  najbardziej  trafna  musi  być  osadzona  w 
rzeczywistości,  a więc ważna jest  również znajomość  świata  zawodów i  rynku pracy. 
Zawodami  dzieci  interesują  się  już w wieku przedszkolnym i  w szkole  podstawowej. 
Można  więc  powiedzieć,  ze  wtedy właśnie  zaczyna  się  planowanie  przyszłej  kariery, 
kiedy rozbudza się zainteresowania zawodami oraz zainteresowania indywidualne dzieci.

3. Kto może mi pomóc przy wyborze szkoły lub zawodu?

W pierwszej kolejności powinieneś skorzystać z rady osób tobie najbliższych,  tych co 
najlepiej cię znają. Zacznij zatem od rodziców, którzy obserwują twój rozwój, dorastanie 
od początku. Oni znają cię najlepiej. Jeżeli macie starsze rodzeństwo to warto też z nimi o 
tym porozmawiać, bo oni mają te decyzje za sobą i nie są one tak odległe w czasie jak np. 
decyzje rodziców.
W dalszej  kolejności  warto  zwrócić  się  do swoich  przyjaciół,  osób,  z  którymi  często 
spędzasz czas, a także nauczycieli ciebie uczących, doradcy zawodowego w szkole lub 
poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  gdzie  poradę  można  dodatkowo  uzupełnić 
testami, np. predyspozycji zawodowych.



4. Co zrobić gdy rodzice nie zgadzają się z moim wyborem szkoły lub zawodu?

To jest  dosyć  trudne,  by przekonać rodziców, którzy uważają,   że chcą dla ciebie  jak 
najlepiej i że mają zdecydowanie większe doświadczenie w tym względzie niż ty.
Jednak, przy całym szacunku do nich,  ta decyzja  powinna w ostateczności  należeć do 
ciebie, bo to jest twoja przyszłość.
Skoro nie dajesz rady sam przekonać do swojego wyboru rodziców powinieneś poszukać 
osoby, która pomoże wam porozumieć się. Możesz zwrócić się do specjalisty jakim jest 
doradca zawodowy w poradni. Wspólna wymiana argumentów i tzw. mediacje mogą wam 
pomóc w uporaniu się z tym problemem. Zaproś zatem rodziców do poradni, można to 
zrobić  w  celu  przeprowadzenia  badań  twoich   predyspozycji  zawodowych  i  ich 
omówienia.

5. Co mam zrobić jeśli nie dostałem się wymarzonej szkoły?

Musisz  zweryfikować  jeszcze  raz   swoje  predyspozycje  zawodowe,  określić  plany  z 
uwzględnieniem  własnych  możliwości.  Następnie  zastanowić  się,  która  z  pozostałych 
ofert  szkół  zbliży  cię  do  realizacji  twoich  planów  zawodowych  Pamiętaj,  ze  po 
ukończeniu  każdej  szkoły  możesz  kształcić  się  dalej  i  zdobywać  nowe  uprawnienia 
zawodowe.

6. Jak się mam przekonać, że będę nadawał się do wybranego zawodu?

Predyspozycje  do  danego  zawodu  stanowią  bardzo  szeroki  wachlarz  rozmaitych 
czynników,  takich  jak:  możliwości  intelektualne,  zainteresowania  trwałe,  cechy 
charakteru,  osobowość,  uzdolnienia,  itp.  Wszystkie  składowe można  zbadać  w naszej 
Poradni odpowiednimi testami. Dlatego jeśli masz problem wyborem szkoły skontaktuj 
się  z  nami  i  umów  na  badania  indywidualne.  Ponadto  musisz  poznać  istotę  danego 
zawodu i określić, czy masz odpowiednie do niego predyspozycje.

7. Jak wybrać kierunek studiów?

      -po dokonaniu rzetelnej samooceny
Zastanów się nad swoimi potrzebami, zdolnościami, zainteresowaniami, zdobądź też 
wiele informacji na temat zawodów, które bierzesz pod uwagę. Dzięki temu będzie ci 
łatwiej określić, który zawód do ciebie pasuje i zaplanować ścieżkę kariery.

     - samodzielnie
Wybór należy do ucznia. Mimo, że rodzice posiadają szerszą perspektywę, własne 
przemyślenia i dobrze życzą swoim dzieciom (dobrobyt, spokój, satysfakcja) masz 
prawo samodzielnie zaplanować i rozwijać swoją karierę zawodową. Nie kieruj się 
więc modą, wyborami przyjaciół ani aktualną koniunkturą na rynku pracy. Nie 
podejmuj studiów kierując się tylko tym, że nie ma na nich znienawidzonego przez 
ciebie przedmiotu, ani takiego, który kompletnie mija się z twoimi zainteresowaniami, 
ale jest według opinii „łatwy w studiowaniu” lub można dostawać wysokie 
stypendium już od I semestru.



      -świadomie
Zapoznaj się z charakterem studiów na danych kierunkach, które cię interesują: 
przedmioty, poziom, pole manewru po ich ukończeniu, czyli zawody pokrewne, w 
których z tym dyplomem możesz podjąć pracę.

      - nie bojąc się zmian
Nie traktuj wyboru jako decyzji ostatecznej, na całe życie. Jeśli się pomyliłeś, 
przemyśl problem od nowa, będziesz już dojrzalszy, bardziej świadomy swoich 
predyspozycji i wartości.

       -z przygotowanym planem B
W przypadku, gdyby konkurencja była zbyt silna, przemyśl plan awaryjny, np. inna 
uczelnia, inny kierunek, a może poprawa poziomu matury i ponowna próba?

8. Jakie czynniki należy uwzględnić, aby moja decyzja o wyborze zawodu była trafna?

 Czynniki osobiste:
-zainteresowania
-zdolności umysłowe i psychiczne
-charakter i temperament
-umiejętności
-kompetencje
-system wartości
-świadomość swoich potrzeb
-stan zdrowia

Czynniki sytuacyjne – zewnętrzne:
-przekaz rodzinny dotyczący prestiżu zawodów, modelu pracy, stylu życia
-środowisko kulturowe, w którym żyjesz (klasa społeczna, rodzina, szkoła, przyjaciele)
-warunki społeczno-ekonomiczne kraju
-szkolnictwo
-znajomość zawodów, rynek pracy, procedury zatrudniania
-sytuacja ekonomiczna  rodziny i jej oczekiwania, co do twojego wyboru.


