Wywiad
auka w gimnazjum trwa tylko trzy lata i co potem?
Jaką wybrać szkołę?
Czy w wymarzonej szkole na pewno sobie poradzę?
Czy po ukończeniu nauki zdobędę pracę?
Czy będę mogła wykonywać wymarzony zawód?
Na te i wiele innych pytań pomoże odpowiedzieć nam szkolny
doradca zawodowy.
W naszym gimnazjum jest to pani Agata Towarek, to do niej
możesz zwrócić się, jeżeli masz jakieś wątpliwości związane
z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.

1. Co skłoniło Panią do wybrania tego zawodu?
Już w trakcie uczęszczania do szkoły podstawowej miałam kilka pomysłów lub marzeń kim zostanę jak będę dorosła. Z pomocą
swojego wychowawcy, gdyż nie było wtedy doradcy zawodowego, poznawałam siebie oraz swoje mocne i słabe strony.
W pewnym momencie wiedziałam, że zwiąże swoją przyszłość z przedmiotami humanistycznymi dlatego wybrałam
I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. Następnie postanowiłam zdawać na studia pedagogiczne. Czułam, że praca
z młodzieżą da mi wiele satysfakcji, co potwierdziło się już podczas praktyk studenckich. Właśnie wtedy zobaczyłam
przed jak trudnym wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej stoją dziś uczniowie, dlatego zdecydowałam o wyborze
specjalizacji pedagogicznej-doradztwo zawodowe.
2. W jaki sposób pomaga pani uczniom naszej szkoły, w ukierunkowaniu dalszej edukacji, by mogli zdobyć upragniony zawód?
Jest wiele sposobów, aby ukierunkować młodzież do trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wszystko bazuje
na wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego, który jest ogólnodostępny zarówno dla uczniów, rodziców
jak i nauczycieli. Ja pomagam uczniom poprzez poradnictwo grupowe w ramach godzin wychowawczych, poradnictwo
indywidualne, testy predyspozycji zawodowych, wycieczki zawodoznawcze oraz pedagogizacja rodziców, ponieważ rodzice
w temacie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej są często autorytetem dla swoich dzieci.
3. Czy ma pani informacje zwrotne o wyborze szkoły przez naszych absolwentów, czy zawsze były one trafne?
Każdy trzecioklasista może wybrać trzy szkoły ponadgimnazjalne, do których chciałby się dostać. Oczywiście uczniowie
nie zawsze traﬁają do szkoły pierwszego wyboru, ale z informacji, które do nas traﬁają są to zazwyczaj trafne wybory i młodzież
kontynuuje edukację tam, gdzie zaplanowała.
4. Czy zdarzyło się, że ktoś pani podziękował za dobrą poradę, ponieważ teraz wykonuje zawód, o którym marzył?
Zdarzają się sytuacje , w których uczniowie dziękują za pomoc przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Mam nadzieję,
że te wybory pozwolą im w przyszłości wykonywać wymarzone zawody.
5. Dla wiadomości naszych uczniów, proszę, aby podała Pani w których godzinach i kiedy może Pani porozmawiać z osobami,
które szukają pomocy?
Mój dyżur jest w każdy wtorek i czwartek od godziny 08.00 do 13.00. ZAPRASZAM!
M. G.

