Szanowni Państwo!
Zapewne wszyscy rodzice, zwłaszcza na etapie edukacyjnym, jakim jest gimnazjum,
zadają sobie niezliczoną ilość pytań związanych z przyszłością własnych dzieci: czy poradzą
sobie w obecnej dobie?, czy dokonają właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej?,
czy trafnie wybiorą swój przyszły zawód?, czy będzie on zgodny z ich zainteresowaniami
i predyspozycjami?, czy sprostają rozlicznym wymogom rynku pracy?, czy będą potrafili
elastycznie dostosować się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości?, czy jednym słowem
wyrosną na samodzielnych i szczęśliwych dorosłych?
Pytania te są zjawiskiem naturalnym, ponieważ to właśnie rodzice są pierwszymi
i najważniejszymi doradcami zawodowymi własnych dzieci. To oni najlepiej znają mocne
i słabsze strony swego dziecka, jego marzenia i zainteresowania, cechy osobowości
i temperament, to rodzice, jako pierwsi, wprowadzają młodego człowieka w świat
rozmaitych zawodów, opowiadając im , jak wygląda ich praca, czy zajęcia, jakimi zajmują się
ich bliscy.
Jednak rodzic jako doradca zawodowy, nie może być pozostawiony samemu sobie.
Powinien czuć wsparcie ze strony szkoły i jej pracowników. To szkoła ze swej strony powinna
dostarczać młodemu człowiekowi wiedzy, która umożliwi mu samodzielne podejmowanie
decyzji, ustawiczne doskonalenie się i dokształcanie, rozwijanie własnych pasji
i zainteresowań, czy wreszcie świadome i konsekwentne poruszanie się na rynku pracy.
Otwierając się na te potrzeby, stworzyliśmy w naszej szkole Wewnątrzszkolny System
Doradztwa Zawodowego, który znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej szkoły.
Najkrócej rzecz ujmując, Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest zbiorem
działań, jakie podejmują pracownicy naszej szkoły w celu wykształcenia w gimnazjalistach
umiejętności wychodzenia naprzeciwko wszelkim wyzwaniom zawodowym. Realizacja zajęć
z doradztwa zawodowego odbywa się na lekcjach z wychowawcą, na wszystkich zajęciach
edukacyjnych, podczas spotkań i indywidualnych rozmów z pedagogiem, psychologiem,
doradcą zawodowym, specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innymi
osobami posiadającymi kompetentną wiedzę. Program zajęć z doradztwa zawodowoedukacyjnego ma charakter modułowy i porusza, zgodnie z założeniami Statutu Szkoły treści
związane z poznaniem samego siebie, poznaniem świata różnorodnych zawodów
i połączeniem tej wiedzy z wiedzą o lokalnym rynku pracy. Moduły realizowane są w każdej
klasie, a treści komponowane są tak, aby uczeń miał możliwość pogłębiania wiedzy
i rozwijania umiejętności niezbędnych do planowania kariery szkolnej i zawodowej.
Gorąco zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, tym bardziej,
że zamieściliśmy tam propozycje , interesujących naszym zdaniem, zasobów internetowych,
dostarczających ciekawej wiedzy na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Odwiedzając proponowane przez nas strony, znajdą Państwo ciekawe filmy i publikacje
z zakresu edukacji zawodowej, interesujące gry edukacyjno-zawodowe, liczne programy

komputerowe, czy przewodniki i informatory. Polecamy także Państwa uwadze nasz stały
punkt biblioteczny, będący stale aktualizowaną bazą danych o szkołach i zawodach. W dniu
dzisiejszym czeka także na Państwa pracownik Centrum Edukacji Zawodowej
w Częstochowie, p. Aneta Kubiak, doradca zawodowy, który udzieli odpowiedzi na wszelkie
Państwa pytania związane z planowaniem kariery zawodowej naszych dzieci.
Liczymy na Państwa współpracę w efektywnym wspieraniu dzieci, które będą
podejmowały wkrótce swoje pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe. Pamiętajmy, nikt
z nas, ani rodzic, ani wychowawca, ani nawet doradca zawodowy nie podejmie decyzji
za nasze dziecko, nie wskaże jedynej, właściwej drogi edukacyjno-zawodowej, którą dziecko
ma kroczyć. Jednak nasze wspólne działania mogą sprawić, że dziecko do tej decyzji poczuje
się gotowe i pozbawione lęku przed wszelkimi zmianami jakie zapewne przyniesie mu życie.
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