DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH !!!
Zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób to co możesz
Artur Ashe
Wasz szkolny doradca zawodowy – zachęca Was do zapoznania się z „Poradnikiem dla uczniów
ostatnich klas szkoły podstawowej”.
Oto tylko dla Was garść przydatnych informacji. Wykorzystajcie ten specyficzny dla Nas
wszystkich czas, który spędzamy w domu, na zastanowienie nad tym:
•
Jaką szkołę średnią wybrać?
•
Kim chcę zostać w przyszłości?
Jeśli w Waszych głowach nie padły takie pytania, to prędzej czy później padną !
Pamiętam z lekcji doradztwa zawodowego, że naprawdę wielu z Was już dokonało wyboru.
Na zajęciach rozdawałam Wam informacje na temat typów szkół. Będzie to dla Was przypomnienie.
Podzielcie się tymi informacjami z rodzicami.
Jaką szkołę średnią wybrać i jak zrobić to mądrze ?
Po ukończeniu szkoły podstawowej, masz do wyboru:
•
4 – letnie liceum ogólnokształcące
•
5 – letnie technikum
•
3 – letnia szkoła branżowa I stopnia
Liceum i technikum kończą się egzaminem maturalnym i otrzymanie świadectwa dojrzałości.
Jeśli zdasz maturę, możesz kontynuować naukę na studiach. Bez matury będziesz mógł jedynie w
szkole policealnej.
Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia, możesz kontynuować naukę w szkole branżowej II
stopnia i tam zdać maturę, doskonaląc się jednocześnie w tym zawodzie.
•
Po ukończeniu liceum zdobędziesz wykształcenie średnie ogólne.
•
Dzięki technikum możesz zdobyć tytuł technika – po zdaniu odpowiednich egzaminów.
•
Szkoła branżowa I stopnia umożliwi Ci zdobycie wykształcenia zasadniczego zawodowego
i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Jak dobrze wybrać szkołę średnią?
Liceum, technikum, czy szkoła branżowa? Co będzie najlepsze dla Ciebie?
Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, weź pod uwagę kilka rzeczy. Po ich przeczytaniu na pewno
sobie przypomnicie, że mówiliśmy o nich na moich zajęciach. Oto one:
1.
Plany na przyszłość
Zastanów się, czy masz już sprecyzowane plany na przyszłość. Jeśli chcesz wykonywać konkretny
zawód, dowiedz się, czy można się go nauczyć w technikum lub szkole branżowej. Jeśli tak, to
właśnie taką szkołę wybierz. Jeśli przyszła praca wymaga skończenia studiów (np. weterynarz,
prawnik, lekarz...) - wybierz liceum ogólnokształcące i tam skup się na nauce przedmiotów, które
będą potrzebne w danym zawodzie. Tu przypominam i zachęcam do czytania o zawodach na
dostępnych w internecie stronach. Podam je na końcu.
2.
Zainteresowania
Duże znaczenie przy wyborze szkoły mają zainteresowania . Szukaj szkoły, która może pomóc Ci w
ich rozwijaniu. Jeśli interesujesz się np. programowaniem, poszukaj odpowiedniego technikum.
Pasje związane z mechaniką samochodową czy gotowaniem świetnie możesz rozwijać w szkole
branżowej i technikum.

3.
Potrzeba czasu
Możliwe, że jeszcze nie wiesz, co chcesz robić w życiu. Wtedy najbezpieczniej jest wybrać liceum

ogólnokształcące, gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zastanowić się nad
wyborem zawodu, a potem pójść na studia lub wybrać jakiś kurs czy szkołę policealną.
4.
Temperament i charakter
Przy wyborze szkoły, weź pod uwagę swój temperament i charakter. Jeśli wolisz być w ruchu i
lubisz zmiany, zastanów się nad szkołą branżową lub technikum, gdzie będą różnorodne przedmioty
i zajęcia praktyczne. Jeśli tak naprawdę nie lubisz się uczyć, nie wybieraj szkoły ogólnokształcącej.
Lepiej naucz się jakiegoś konkretnego zawodu, niż wkuwać ogólne przedmioty i żałować pójścia do
liceum.
5.
Samodzielna decyzja
Nie sugeruj się wyborem przyjaciół – to, że koleżanka wybrała jakąś szkołę, nie znaczy, że musisz
zrobić to samo. To ma być tylko i wyłącznie Twój wybór.
6.
Stan zdrowia
Pamiętaj, że na wybór szkoły ma wpływ także stan zdrowia. Do wielu szkół branżowych czy
techników wymagany jest dobry stan zdrowia.
7.
Aspiracje
Marzysz o świetnej pracy i dobrych zarobkach? Nastaw się na solidną naukę ! Zaangażowanie i
duża praca pomogą Ci osiągnąć cel.
Pomyślcie o tych różnych rzeczach przed wyborem szkoły średniej. Odwiedzajcie strony szkół
średnich, sprawdzajcie interesujące Was profile i kierunki kształcenia.
Poniżej kilka przydatnych dla każdego stron internetowych:
•
http://reformaedukacji.men.gov.pl/ - informacje o rodzajach szkół średnich
•
www.mapakarier.org – tam znajdziecie bezpłatną bazę kilkuset zawodów.
•
www.barometrzawodow.pl – jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w danych
zawodach – dla konkretnych miast.
Miłej lektury, dobrych i przemyślanych wyborów, pozdrawiam
pedagog – doradca Jolanta Drąg

