RECEPTA NA KARIERĘ. Jak dobrze wybrać by wygrać? Czyli przepis na
udaną przyszłość edukacyjno- zawodową.
Drogi Uczniu!
Decyzja o przyszłości zawodowej to nie może być przypadek. Obecny
rynek pracy stawia wyzwania. O pracę jest trudno, nie łatwo ją też utrzymać.
Niemal w każdej rodzinie w naszym powiecie ale i w całej Polsce występuje
problem bezrobocia lub niskiej satysfakcji z wypełniania roli zawodowej.
Problem z pracą dotyczy młodych jak i osób w zaawansowanym wieku…A
jednak komuś się udaje…Są ludzie, którzy z pasją uprawiają swój zawód,
otrzymując za to godziwą zapłatę, nie tylko finansową ale również w postaci
zaspokojonych potrzeb i wartości tj. uznanie, awans, możliwość rozwoju,
łączenia roli rodzinnej i zawodowej itp.
Optymalna decyzja zawodowa, warunkująca osobiste zadowolenie i
uznanie innych, obejmuje dwa aspekty. Pierwszy, to wiedza o aktualnym rynku
pracy, zawodzie i przede wszystkim o samym sobie oraz drugi element ,
umiejętność logicznego powiązania pomiędzy tymi informacjami. Jednak, mało
który nastolatek potrafi samodzielnie dokonać realnej oceny i z gąszczu
informacji selektywnie wybrać te właściwe. Uczeń w takiej sytuacji powinien
skorzystać z pomocy doradcy zawodu/ coacha kariery. Taką profesjonalną
pomoc znajdziesz w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej (ul. Reymonta 24
82-200 Malbork , 55-647-37-00 * zmiana adresu odmarza 2015 r, ) oraz w niektórych
szkołach. Doradca zawodowy dysponuje wiedzą, umiejętnościami, bazą
informacji na temat aktualnego rynku pracy, zawodów oczekiwań
pracodawców oraz narzędziami tj. testami, ankietami, kwestionariuszami
umożliwiającymi rzetelną diagnozę potencjału zawodowego (możliwości
intelektualnych, zdolności specjalnych, zamiłowań, zainteresowań
zawodowych, cech osobowości i temperamentu, określa wartości, cele
życiowe). Pomoc doradcy zawodowego polega na wspólnym poszukiwaniu i
selekcji istotnych informacji. Podczas rozmowy klaryfikuje się oczekiwania,
wnioski, określa się optymalną drogę kształcenia lub ścieżkę kariery.

W sytuacji, gdy uczeń ma już pewną wiedzę wybór edukacyjnozawodowy można również skonsultować z tzw. nieprofesjonalnym doradcą
kariery tj. wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, psychologiem w szkole jak
również z rodzicem, krewnym czy kolegą. Są to osoby, która znają ucznia, są
zaangażowane emocjonalnie w relację , czują się za niego odpowiedzialne oraz
co nie jest bez znaczenia są „pod ręką”.
Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy doradczej Poradni
Psychologiczno –Pedagogicznej w Malborku w zakresie planowania kariery
edukacyjno –zawodowej dla uczniów i rodziców:
 z problemem decyzyjnym
 z problemami zdrowotnymi
 chcących lepiej poznać siebie, świat zawodów i aktualny rynek
pracy
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