Декілька причин не боятися обирити професію після 9-го класу
та як допомогти дитині зробити правильний вибір професії
Часто чую від батьків дев'ятикласників: "Нехай ще
повчиться, підросте, подорослішає." Назву декілька
причин не боятися змінювати навчальний заклад та
вибирати професію.
1. Не бійтеся по-троху відпускати свою дитину.
Перестаньте абсолютно все контролювати в її житті.
Найкращі батьки не ті, які опікають своє чадо до його
пенсії, а ті, які навчать жити самостійно без
сторонньої підтримки.
2. Дітям як і нам властиві ті ж емоції, почуття. В них також може бути
емоційне вигорання. Дев'ять років одні викладачі, одні товариші!!!! Це - жах!!!
Їм просто НЕОБХІДНІ зміни! Вони втомилися від одноманіття.
Як показують спостереження, оцінки в учнів школи з кожним роком
стають все гірші. Навіть ті діти, які початкову школу закінчили на відмінно,
до кінця 9-го класу вже не можуть похвалитися такими результатами.
Новий навчальний заклад дає дитині можливість почати все з чистого
листка, стимулює до діяльності, допомагає розкрити свої здібності та задатки.
3. Наявність вищої освіти, двох, трьох - не дає гарантії хорошого
заробітку в майбутньому.
Навіть одна робітнича професія може стати справою всього життя,
дати поштовх для власного Start up.
Отже, думайте!
Тепер хочу дати декілька
порад для батьків, діти яких
закінчують навчання в школі: "Як
допомогти
дитині
зробити
правильний вибір професії":
1. Врахуйте бажання своєї
дитини! Не пробуйте втілити в ній
власні
втрачені
можливості,
нездійснені мрії.
Це вибір саме вашої дитини, а не ваш
другий шанс!
2. Зважте її природні задатки, нахили, темперамент.

Людині-інтроверту важко буде себе постійно "ламати" на роботі, де необхідні
публічні виступи.
3. Проаналізуйте ринок праці.
Які професії будуть потрібні найближчі 20-30 років?
4. Коли вже вибрали професію, то переходьте до вибору навчального
закладу. Проаналізуйте інформацію в Інтернеті, соціальних мережах;
поговоріть з рідними, друзями, знайомими. Їхня думка, порада можуть бути
для вас цінними.
Врахуйте відгуки про навчальний заклад людей, які там навчалися. Але
обов'язково декілька джерел. Не можна думку однієї людини приймати за
істину.
5. Коли вибрали навчальний заклад, то переходьте до дій: готуйте
документи та подавайте заяву про вступ.
Бажаю вдалого вибору!!!!

