ABC GIMNAZJALISTY
Wiedza pozwala dobrze wybrad!!!

INFORMACJA to KLUCZ DO WŁAŚCIWEGO WYBORU!!!
Stąd na tej stronie znajdziecie sporo informacji dotyczących wiedzy na temat – jak dokonad
trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu ?

Pamiętaj!
Dobrze wybierad też trzeba się uczyd!!!

Słów kilka na temat skutecznego planowania przyszłości!
Nie ma mowy o skutecznym działaniu, kiedy osiąga się przypadkowe efekty, gdy na przykład
marzysz, aby zostad lekarzem, a w efekcie studiujesz geografię,albo chcesz pracowad
w zakładzie naprawy samochodów, a kształcisz się jako handlowiec. Taka sytuacja jest
możliwa jako stan przejściowy, a ostatecznie o Twojej skuteczności świadczy realizacja
wybranego zawodu lekarza lub mechanika samochodowego.

Dlatego!
Ważnym jest określanie celu jaki zamierzasz osiągnąd, a jeszcze ważniejsza jest wiedza jak
osiągnąd upragniony cel?

„ Nic nie jest w stanie powstrzymad człowieka, który wie czego
pragnie. On realizuje swój cel.”
Kieruj się ZASADĄ TRZECH KROKÓW!!!
Pierwszy krok to POZNANIE SIEBIE – poznaj swoje:
zainteresowania
uzdolnienia
umiejętności
mocne strony
wartości
stan zdrowia
możliwości
Drugi krok to POZNANIE ZAWODÓW – poznaj zawody:
zadania i czynności jakie się wykonuje w interesującym Ciebie zawodzie;
środowisko pracy jakim się pracuje;
wymagania psychofizyczne do danego zawodu;
narzędzia pracy, stanowiska pracy;
czy to jest zawód z dobrą pozycją na rynku pracy;
a przede wszystkim, poznaj wszystkie zawody, które Ciebie interesują, a są
proponowane przez szkoły ponadgimnazjalne w Twoim zasięgu.

Trzeci krok to POZNANIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH:
Dobrze poznaj typy szkół, w których możesz podjąd naukę po ukooczeniu
gimnazjum np. technikum, LO itp.
Dowiedz się, które szkoły kształcą w interesującym Ciebie zawodzie?
Jakie będziesz miał kwalifikacje po ukooczeniu danej szkoły?
Jakie warunki musisz spełnid aby dalej kontynuowad naukę?
Gdzie możesz kontynuowad naukę po ukooczeniu danej szkoły?
Poznaj też: jakie masz możliwości podnoszenia kwalifikacji lub
przekwalifikowania?

WBIERAJ Z GŁOWĄ!!!
Każdy GIMNAZJALISTA koocząc szkołę musi podjąd decyzję co dalej?
Po ukooczeniu gimnazjum możesz wybrad:
zasadniczą szkołę zawodową
technikum
liceum ogólnokształcące

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Jeżeli chcesz się szybko usamodzielnid i rozpocząd pracę w zawodzie
a przede wszystkim
lubisz wykonywad zadania praktyczne możesz wybrad szkołę zawodową.
Ucząc się w tego typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.
Praktyczna nauka zawodu może odbywad się w warsztatach szkolnych w Centrach
Kształcenia Praktycznego lub bezpośrednio u pracodawcy, w zakładach pracy.
W myśl nowej postawy programowej realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych i zmiany
kształcenia zawodowego musisz wiedzied, że:
 w zsz we wszystkich zawodach obowiązuje trzyletni cykl kształcenia;
 dominują zawody najczęściej z jedną wyodrębnioną kwalifikacją;
 po zakooczeniu nauki w danej kwalifikacji, trzeba zdad egzamin potwierdzający tę
kwalifikację, następnie otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne, które uprawnia Cię
do pracy na określonych stanowiskach;
 przez 3 lata nauki w zsz, z przedmiotów ogólnych np. j.pol., historia, biologia itp.
będzie realizowany program I kl. LO;
Co można robid po szkole zawodowej?
po ukooczeniu zsz można uzupełnid wykształcenie w liceum ogólnokształcącym dla
dorosłych, zaczynając naukę od klasy drugiej;
 można również zdobyd dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach
kwalifikacyjnych kursów zawodowych z tytułem technika włącznie.


Przykład 1

Przykład 2

TECHNIKUM
Wybierając technikum musisz pamiętad o tym, że wybierasz kwalifikacje zawodowe
wyodrębnione w danym zawodzie!!!
Nauka w technikum odbywa się dwu torowo. Uczysz się przedmiotów ogólnych np. j.
obcego, geografii, historii, z których będziesz zdawał maturę i uczysz się przedmiotów
zawodowych, bezpośrednio związanych
z wybranymi kwalifikacjami zawodowymi, z
których będziesz zdawał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Po ukooczeniu
technikum otrzymasz średnie wykształcenie ogólne oraz kwalifikacje zawodowe w wybranym
zawodzie, które umożliwią Ci podjęcie pracy na stanowiskach średniej klasy technicznej.

W myśl nowej postawy programowej realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych i zmiany
kształcenia zawodowego musisz wiedzied, że:
KSZTAŁCENIE OGÓLNE W TECHNIKUM
kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w LO;
są to przedmioty ogólnokształcące, które są realizowane na poziomie podstawowym i
rozszerzonym np. chemia biologia, fizyka , wok itp., z których będziesz zdawał
maturę
 obowiązkowo 2 przedmioty uczeo będzie realizował na poziomie rozszerzonym;
 przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym powinny byd powiązane z
przyszłym zawodem



np.:technik informatyk - matematyka, informatyka;


jeden przedmiot na maturze obowiązkowo trzeba będzie zdawad na poziomie
rozszerzonym.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W TECHNIKUM
zdobywasz zawód i kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie;
ich liczba zależy od zawodu, są zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami;
każda kalifikacja będzie potwierdzona zewnętrznym egzaminem, po zdaniu egzaminu
otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne;
 po złożeniu egzaminów we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie
otrzymuje się dyplom z tytułem technika.




Przykład zawodu z dwiema wyodrębnionymi kwalifikacjami.

Przykład zawodu z trzema wyodrębnionymi kwalifikacjami.

Co będziesz mógł robid po ukooczeniu technikum?
po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
będziesz mógł podjąd pracę w wyuczonym zawodzie;
po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz
mógł podjąd studia wyższe;

możesz również zdobywad dodatkowe kwalifikacje zawodowe
kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

w ramach

Przykład jak można poszerzyd swoje kwalifikacje.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Ten typ szkoły powinny wybierad przede wszystkim te osoby, które już po ukooczeniu
gimnazjum planują edukację w dłuższej perspektywie tzn. myślą aby po ukooczeniu szkoły
średniej
kontynuowad
naukę
na
studiach
wyższych!
Nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskad wykształcenie ogólne na
poziomie średnim. Podstawowe zadanie tego typu szkoły to: przede wszystkim
przygotowanie do uzyskania na egzaminie maturalnym jak najlepszego wyniku. Po to abyś
mógł wybrad kierunek studiów z przyszłością na dobrej uczelni.
W myśl nowej postawy programowej realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych i zmiany
kształcenia zawodowego musisz wiedzied, że:
wliceum ogólnokształcącymuczeo będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4
przedmiotów spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
 w pierwszej klasie będą się ich uczyli tylko w wersji podstawowej.
 co najmniej jednym z tych przedmiotów musi byd: historia, biologia, geografia,
fizyka lub chemia,
 uczeo, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie
obowiązany realizowad przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.


 uczeo, który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym jednego z następujących
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub geografia, będzie obowiązany realizowad
przedmiot uzupełniający przyroda.
 jeden przedmiot na maturze obowiązkowo trzeba będzie zdawad na poziomie
rozszerzonym.

Jakie masz możliwości po ukooczeniu liceum ogólnokształcącego?
Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz
mógł podjąd studia wyższe.
Możesz dalej kontynuowad edukację w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych w
szkole policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
możesz podjąd pracę .
Możesz również uzyskad kwalifikacje zawodowe w ramach kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.

Ważne pytania, zanim podejmiesz decyzję, co dalej po
gimnazjum?
Co oznacza dobrze wybrad szkołę?
Co należy wiedzied, aby dokonad dobrego wyboru?
Jeżeli po gimnazjum wybierasz zawód, to co, o nim powinieneś wiedzied?
Gdzie szukad profesjonalnej pomocy w planowaniu dalszej edukacji zanim
ukooczysz gimnazjum?

Jeżeli masz wątpliwości, potrzebujesz
bieżącej, aktualnej i rzetelnej
informacji!!!
Odwiedź Szkolny Ośrodek Kariery
„Kreator”

