
Rozmowa z pedagogiem szkolnym ZSO-T w Lublińcu Mariolą Strzoda 

 Krok  w dorosłość – czyli jak to jest z tą szkołą średnią.. ?  

 

Pani Mariolu, jest Pani pedagogiem w szkole średniej, już za chwilę nasi uczniowie będą 

wybierać szkoły średnie – czym powinni się kierować w swoich wyborach?   

Niezmiennie od lat powtarzam, że głównym wyznacznikiem Drogi Uczniu powinny być Twoje 

zainteresowania. To co lubisz robisz, praca w jakiej się widzisz. Jeżeli masz wybrany zawód to wiesz 

czy iść do liceum czy do technikum lub szkoły branżowej i wówczas decyzja jest łatwiejsza. Osoby 

jeszcze niezdecydowane wybierają często liceum ogólnokształcące.  

Co Pani radzi uczniom, którzy nie mają pomysłu na siebie?  

Trochę bliżej proponuję zapoznać się z ofertą edukacyjno-zawodową jest naprawdę bogata, 

poczytać o różnych profesjach i zawodach, ale najpierw zajrzeć do swojego wnętrza. Dokonać 

samooceny własnych marzeń, dążeń zawodowych. W internecie jest wiele bezpłatnych narzędzi, 

testów do badania predyspozycji zawodowych, ale też samopoznania. Zachęcam do takiej 

aktywności. Warto również zwrócić się po poradę do szkolnego doradcy zawodowego. 

Czy we wrześniu, dzieje się coś magicznego i nagle z ucznia podstawówki dzieciaki stają się 

„dorośli”? Czy to dłuższy proces?  

Wiadomo, że tak nie jest. Młody człowiek i jego droga do dorosłości to skomplikowany, 

bardzo zindywidualizowany proces. Każdy z nas ma czasami wątpliwości, czasami gorszy nastrój, 

poczucie smutku i zagubienia. To są normalne zachowania również nas dorosłych. Każda nowa, 

nieznana sytuacja ma prawo budzić w nas lęk. Dla pierwszoklasistów początki w nowej szkole nie są 

łatwe, ale po kilku lub kilkunastu dniach jesteście bogatsi w doświadczenie, odważniej wkraczacie w 

szkolne mury i zaczynacie swoją karierę w szkole ponadpodstawowej. Przychodzi oswojenie z 

nowym… 

Jak uczniowie powinni się przygotować do nowej roli? Co może Pani im podpowiedzieć na 

pierwsze dni w nowej szkole?  

Prosta zasada: Nie bać się pytać…pytajcie, pytajcie o wszystko. Zachęcam do kontaktu z 

innymi uczniami, dyrekcją, nauczycielami, wychowawcom, pedagogiem, psychologiem, pracownikami 

szkoły. Warto być zorientowanym w nowej rzeczywistości szkolnej.  Często, w pierwszych tygodniach 

szkoły uczniowie przychodzą po porady do nas np. gdzie jest sala 44 ? i to  jest od lat naturalne. W 

pierwszym tygodniu szkoły zwykle w piątek jest taki wyjątkowy dzień. Dzień Integracji 

Pierwszoklasistów.  Wówczas na trawie na kocyku zwykle przy pięknej pogodzie robimy sobie takie 

zajęcia integracyjne, piknik. Można przynieść upieczone ciasto, zrobić coś wspólnie, poznać się bliżej z 

innymi uczniami i nauczycielami. To jest ważny i fajny dzień w ocenie uczniów. Kończą go gry 

sportowe i perspektywa weekendu.  

Czy dzieciaki powinny się obawiać pójścia do szkoły średniej?  



Zawsze w głowie rodzą się obawy, gdy zaczynamy w życiu coś nowego. Radzę stłumić je 

pozytywnym nastawieniem. Nie jesteście sami w tej sytuacji, a pomoc i wsparcie jest na wyciągniecie 

ręki warto  

z niej korzystać. Nowa szkoła to nowy etap życia, który prowadzi nas do dorosłości, do wymarzonego 

zawodu, pracy, realizacji osobistych planów i marzeń.  

Z jakimi problemami zwracają się do Pani najczęściej uczniowie? 

Zawsze zachęcam Was do kontaktu ze szkolnymi specjalistami. Czasami macie obawy to zrozumiałe, 

ale pracujemy z uczniami w problemie szkolnym, osobistym, rodzinnym, jak i z uczniami w Szkolnym 

Klubie Wolontariatu, podejmujemy wspólne akcje, inicjatywy, doradzamy w wyborze ścieżki życiowej  

po szkole. Z każdą sprawą możecie przyjść, anonimowość macie gwarantowaną.  

Jak rodzice powinni rozmawiać z dziećmi o wyborze szkoły? O przeżywanym przez uczniów 

stresie związanym z nową rolą?  

Przede wszystkim rodzice powinni wspierać w dążeniach swoje dzieci. Oczywiście warto 

doradzić, wesprzeć, wyrazić swoje zdanie, ale nie podejmować decyzji za dziecko, pozwalajmy na 

samodzielne decyzje, wskazujmy różne drogi, aby Twoje dziecko mogło zdecydować. Wsparcie to 

dobre słowo, pochwała, czasami spontaniczne przytulenie. Tak, duże, dorosłe dzieci też tego 

potrzebują! Motywowanie do podejmowania wyzwań w nowej szkole, ale i wspieranie, kiedy dziecko 

oświadczy, że zamierza zmienić szkołę czy kierunek kształcenia, bo ten nie spełnia jego oczekiwań.  

Na sam koniec – 3 złote rady da rodziców i 3 złote rady dla uczniów? 

Rodzice: 

1) Kochaj bezwarunkowo i wspieraj zawsze  

2) Poznaj i pomagaj rozwijać zainteresowania, talenty swojego dziecka 

3) Bądź przykładem dla swojego dziecka 

Uczniowie: 

1) Samodzielnie podejmij decyzję o wyborze szkoły, ale korzystaj z rad innych osób 

2) Uwierz w siebie i swoje możliwości, daj sobie czas na poznanie nowej szkolnej 

rzeczywistości- cierpliwości ! 

3) Nie bój się prosić o pomoc i wsparcie, gdy będzie taka potrzeba.  

Powodzenia!  

 

Bardzo dziękujemy!  

 

 


