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 Zawsze nadchodzi moment, kiedy należy podjąć decyzję o wyborze zawodu. Ta decyzja 

będzie miała ogromne znaczenie w życiu jednostki, gdyż to zawód określa jej miejsce w 

społeczności, przyjmowane przez nią systemy wartości, wzory zachowania, aspiracje i ambicje 

życiowe. Pragnąc pomóc młodzieży w podjęciu właściwych decyzji dotyczących wyboru zawodu 

i określenia drogi dalszego kształcenia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu 

Wlkp. realizuje różnego rodzaju działania, mające na celu wyzwolenie aktywności uczniów w 

kierunku samopoznania i samooceny, pomoc w pogłębieniu wiedzy o interesujących ich 

zawodach. 

 W obecnym roku szkolnym 2010/2011, oprócz licznie przeprowadzonych wśród uczniów 

i ich rodziców grupowych form pomocy i indywidualnych porad, zrealizowano także kilka 

przedsięwzięć. Jednym z nich było dwutygodniowe przedsięwzięcie Ścieżkami Kariery 

realizowane w październiku 2010 r., przy którym Poradnia podjęła współpracę z Liceum 

Ogólnokształcącym w Krzyżu Wlkp. Zaproszono do udziału instytucje zajmujące się 

poradnictwem zawodowym np. Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Pile, przedstawicieli 

różnych zawodów, między innymi, kuratora sądowego, funkcjonariusza Zakładu Karnego, 

komendanta Komisariatu Policji, dziennikarza radiowego, farmaceutę, oraz studentów uczelni 

wyższych. Młodzież miała możliwość udziału w 17 spotkaniach. Pod koniec marca 2011 r. 

gościliśmy na terenie Poradni, w ramach Dnia Przedsiębiorczości, uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

z Krzyża Wlkp. i Poznania. Mieli oni możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat 

pracy pedagoga i psychologa w Poradni. Natomiast jedną z większych imprez przygotowanych 

przez Poradnię dla uczniów gimnazjów z naszego rejonu była Giełda Edukacyjna. 

Gimnazjaliści z Krzyża Wlkp., Drawska, Wielenia i Roska, 15 kwietnia 2011 r. mieli okazję 

zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Krzyża Wlkp.  

i Wielenia oraz propozycjami Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie filia w Wieleniu, Urzędu 

Miejskiego w Krzyżu Wlkp. oraz samej Poradni.   

  



Wybór zawodu nie jest sprawą oczywistą i łatwą. Dla niektórych jest to jednorazowy akt, dla 

innych – proces, podczas którego jednostka dorasta do podjęcia tej bardzo istotnej decyzji. 

Niezdecydowanych uczniów co do wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zapraszamy do 

Poradni na konsultacje w Punkcie Informacji Zawodowej. 
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