Szanowni Rodzice!
Dobiega końca edukacja Waszych dzieci w gimnazjum. Zbliża
się czas podjęcia odpowiedzialnych decyzji związanych z wyborem
dalszej drogi kształcenia.
Wszyscy chcemy zapewnić naszym dzieciom dobre dzieciństwo
i szczęśliwą przyszłość. Ale czy wiemy, jak to osiągnąć? Jak sprawić, by
dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego
i mądrego, otwartego na ludzi, dobrze radzącego sobie we współczesnym
świecie, umiejącego wykorzystywać swoje predyspozycje i uzdolnienia?
Prowadzone badania naukowe wykazują, że młodzi ludzie oczekują porady dotyczącej wyboru
zawodu najczęściej od swoich rodziców. Potrzebne im są przede wszystkim nasza ciepła, cierpliwa
obecność i przewodnictwo – rozmowy, współczucie i wsparcie, kształtowanie dobrych nawyków,
ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu, a także nasz własny przykład.
Rozważmy zatem, jakie trudności mogą mieć dzieci w procesie wybierania zawodu i jak można im
pomóc?
Niektórzy młodzi ludzie nie znają siebie, swoich możliwości, zainteresowań, a to przecież one
generują satysfakcję zawodową, sprawiają, iż wiemy, że to jest nasze miejsce w życiu. Warto wspólnie
z dzieckiem określić jego potrzeby, odpowiedzieć na pytania, jakie przedmioty nauczane w szkole lubi,
jakim czynnościom poświęca swój czas wolny, czy należy do kół zainteresowań, czy ma jakieś talenty.
Ważne jest też, aby wybrać szkołę, w której panują atmosfera i warunki jak najbardziej dopasowane do
temperamentu i osobowości dziecka. Jedni wolą wyzwania, sprawdzanie się w nowych rolach i grupach,
drudzy preferują spokojną pracę w odosobnieniu.
Współczesna rzeczywistość wymaga wielu nakładów edukacyjnych, właściwych przewidywań
i planowania własnej kariery zawodowej. Jeżeli wybieramy liceum, powinniśmy być gotowi do podjęcia
studiów. Jeśli do końca nie jesteśmy pewni, czy chcemy studiować, może lepiej nastawić się na zdobycie
konkretnego zawodu?
Analizy przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dowodzą, że
absolwenci szkoły takiego typu jak nasza to najbardziej poszukiwani fachowcy. A przecież uzyskanie
kwalifikacji zawodowych nie zamyka ścieżki kariery – naukę na studiach można kontynuować również po
ukończeniu technikum. Dodatkowym zaś atutem jego absolwentów i kartą przetargową podczas ubiegania
się o zatrudnienie są odbyte praktyki zawodowe.
Są tacy, którzy nie znają zawodów, są niedoinformowani. Trzeba w takim przypadku
porozmawiać z dzieckiem o tym, jakie zawody najbardziej mu odpowiadają, a jakie najmniej,
podyskutować o nich, wspólnie zebrać informacje o zakresie wykonywanych czynności czy potrzebnych
kwalifikacjach, wreszcie – umożliwić poznanie określonego stanowiska pracy.
Spróbujmy skonfrontować wspólnie z dzieckiem jego możliwości z wymaganiami konkretnego zawodu
i rynku pracy. Pomocą w wypełnianiu tego trudnego zadania służą nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy
szkolni, doradcy zawodowi czy pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Wiem, że chcecie Państwo dla swoich dzieci tego, co najlepsze i najcenniejsze. Niech zatem szkoła,
którą Państwo wybiorą, zapewni im bezpieczne i przyjazne warunki oraz wszechstronny rozwój, bo każde
z nich zasługuje na to, aby być zauważone i docenione.
Zapewniam Państwa, że Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu jest
właśnie taką szkołą.
Życzę przemyślanych i słusznych decyzji.
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