Jak pomóc dziecku wybrać szkołę ponadpodstawową?
Jak co roku o tej porze młodzi ludzie będą dokonywać wyboru dalszego
kierunku kształcenia. Dla jednych decyzja jest prosta, dla innych zupełnie
przeciwnie. Jako rodzice doskonale pamiętacie siebie z tamtego momentu
swojego życia i prawdopodobnie potraficie zrozumieć swoje pociechy, w jak
trudnej znajdują się sytuacji. Gdy spotykam się z uczniami na zajęciach
warsztatowych często zadaję im pytanie “Czy wybór szkoły jest trudny? A jeśli
tak, to dlaczego?” Najczęściej słyszę odpowiedź, że “Ten wybór należy do
jednych z najtrudniejszych, bo ma wpływ na ich dalsze życie”. Ta decyzja należy
do niełatwych, gdyż młodzież często uważa, że nie ma zainteresowań, które
mogłaby powiązać z dalszą nauką, kierunkiem kształcenia, wyborem zawodu. No
cóż, rodzice też jak najbardziej mogą pomóc swojemu dziecku w podjęciu tej
życiowej decyzji. Pomóc nie znaczy zdecydować za nie! Rolą rodzica jest przede
wszystkim wspieranie dziecka, pokazanie mu jakie ma możliwości i jak wybrana
przez niego droga może wpłynąć na jego życie, nie tylko zawodowe. Młody
człowiek nie powinien zostawać sam w tym momencie z informacją od rodzica
“Sam zdecyduj, to Twoja decyzja, Twoja przyszłość”. Pomóż swojemu
nastolatkowi odnaleźć się w tej nowej sytuacji. Przede wszystkim przeanalizuj ze
swoim dzieckiem jego postępy edukacyjne. Weźcie pod uwagę mocne i słabe
strony na przestrzeni kilku lat. Dziecko wskaże przedmioty, którymi jest
zainteresowane, te, które nie sprawiają mu kłopotów, chętnie poszukuje
informacji na tematy z nimi związane. Wskaże również przedmioty mało
atrakcyjne, trudne do analizowania i przyswojenia z nich wiedzy. Koniecznie
trzeba wziąć pod uwagę zainteresowania dziecka. Zastanówcie się nad tym, co
lubi robić na co dzień, a czego nie znosi i najczęściej unika. Zadaj mu pytanie: Ile
lat chciałoby się uczyć? Czy chciałoby się uczyć tylko w teorii, w teorii i praktyce,
czy jednak stawia przede wszystkim na praktyczną naukę? Wspólnie możecie
ustalić w jakim typie szkoły wasze dziecko chciałoby się dalej kształcić w: liceum
ogólnokształcącym (4 letnim), technikum (5 letnim), czy może w branżowej
szkole I stopnia (3 letniej). Każda z tych szkół ma swoją specyfikę, każda ma swój
cel. Warto to z dzieckiem dokładnie omówić. Z pomocą przyjdą Wam strony
internetowe szkół ponadpodstawowych. Tam znajdziecie wszystkie ważne
informacje na temat proponowanych kierunków kształcenia, warunków
rekrutacji, kół zainteresowań i możliwości rozwoju w danej szkole. Niezwykle
istotne jest przeanalizowanie preferencji zawodowych dziecka, jego skłonności

do wykonywania konkretnych czynności, skłonności do pracy w określonym
środowisku np. w kontakcie z ludźmi, a może z urządzeniami technicznymi a
może jednak z przyrodą, albo kreatywnym myśleniem odbiegającym od utartych
standardów. Pomyśl wówczas o swoim nastolatku jak o zupełnie odrębnej
jednostce, która sama będzie kreować swoją przyszłość zawodową, a
środowisku, w którym będzie pracować stanie się dla niej atrakcyjne na co dzień.
Równie ważne podczas tych rozważań są predyspozycje Waszego nastolatka.
Predyspozycje nie tylko do nauki, ale również tak samo ważne zdrowotne.
Wiecie doskonale, jako osoby pracujące, że kłopoty ze zdrowiem mogą być
przeszkodą do realizacji planów zawodowych. Jeśli dziecko choruje, a to może
mieć wpływ na wybór kierunku kształcenia, to warto ten problem
przeanalizować z lekarzem przed podjęciem decyzji. Jeżeli jednak Wasza
pociecha mimo to, nadal ma kłopot z podjęciem decyzji, albo może po prostu
chce się upewnić, czy pomysł na wybraną szkołę jest najbardziej optymalny to
zapraszamy do naszej poradni. Doradcy zawodowi postarają się pomóc i
uspokoić w tym jakże trudnym momencie życia ucznia.

