
Trudna decyzja – wybór zawodu…

Jaki  wybrać  zawód?  Który  z  nich  przyniesie  największą  satysfakcję,  a  który  najlepsze
zarobki? Takie i inne pytania pojawiają się w głowach wielu młodych ludzi. Kwestia tego, jak
wybrać zawód dla siebie, nie jest prosta i wymaga dokładnego zastanowienia się nad swoimi
priorytetami i predyspozycjami.

Przede wszystkim trzeba nieco lepiej poznać samego siebie. Analiza własnych umiejętności,
zainteresowań czy pasji pozwoli na pełniejsze określenie tego, co tak naprawdę chce się robić
w życiu. Zdefiniowanie swoich predyspozycji i chęci jest niezbędnym krokiem do podjęcia
decyzji, jaki zawód wybrać w przyszłości. 

W tym celu trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

•    Co najbardziej lubię robić?
•    Co mnie naprawdę pasjonuje?                                
•    Jakie zadania, działania wykonuję chętnie ?  
•    W jakich dziedzinach życia czuję się najlepiej? 
•    Jakie miejsce zajmuję w grupie? 
•    Jakie są moje mocne i słabe strony? 
•    Jak radzę sobie w sytuacjach stresowych?  Jakie sytuacje wywołują u mnie stres?
•    Jakie są moje umiejętności, predyspozycje, uzdolnienia?
•    Jaki mam temperament?
•   jaki jest mój stan zdrowia?

Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:

 4-letnim liceum ogólnokształcące
 5-letnie technikum
 3-letnią szkołę branżową I stopnia

Szkoły branżowe zastąpiły wcześniejsze szkoły zawodowe. Różnią się tym, że po 
ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować  naukę w szkole branżowej II 
stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym sam zawodzie.

Również liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymaniem świadectwa 
dojrzałości. Jeśli je otrzymasz, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz 
mógł kontynuować naukę jedynie w szkole policealnej.

Zasoby, z których można skorzystać:

Portal Doradztwo edukacyjno-zawodowe - http://doradztwo.ore.edu.pl/
Projekt Eurodoradztwo - http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/
Warszawski System Doradztwa Zawodowego- https://crdz.wcies.edu.pl/
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu - https://cdzdm.pl/
https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/rekrutacja
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