Jak skutecznie planować przyszłość!
Nie ma mowy o skutecznym działaniu, kiedy osiąga się przypadkowe efekty, gdy na przykład
marzysz, aby zostać lekarzem, a w efekcie studiujesz geografię, albo chcesz pracować 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. Dlatego też ważnym jest określanie celu, jaki zamierzasz osiągnąć, a jeszcze
ważniejsza jest wiedza jak osiągnąć upragniony cel?
„ Nic nie jest w stanie powstrzymać człowieka, który wie czego pragnie.
On realizuje swój cel.”
KIERUJ SIĘ ZASADĄ TRZECH KROKÓW!
 Pierwszy krok to POZNANIE SIEBIE – poznaj swoje:
- zainteresowania
- uzdolnienia
- umiejętności
- 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 przyszłością;
- 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 podjąć naukę po ukończeniu szkoły
podstawowej np. technikum, LO itp.
- dowiedz się, które szkoły kształcą w interesującym Ciebie zawodzie?
- jakie będziesz miał kwalifikacje po ukończeniu danej szkoły?
- jakie warunki musisz spełnić aby dalej kontynuować naukę?
- gdzie możesz kontynuować naukę po ukończeniu danej szkoły?
- poznaj też: jakie masz możliwości podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania?

WBIERAJ ROZSĄDNIE!
Każdy uczeń kl. 8 kończąc szkołę musi podjąć decyzję co dalej?
Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz wybrać:
- szkołę branżową I stopnia ( nauka trwa 3 lata )
- technikum ( 5 – letnie )
- liceum ogólnokształcące ( 4- letnie )
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Jeżeli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę w zawodzie a przede wszystkim
lubisz wykonywać zadania praktyczne możesz wybrać szkołę branżową. Ucząc się w tego
typu szkole zdobywa się ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu
może odbywać się w warsztatach szkolnych w Centrach Kształcenia Praktycznego lub
bezpośrednio u pracodawcy, w zakładach pracy. Na koniec trwania szkoły zdajesz egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Co można robić po szkole zawodowej?
- po zdaniu egzaminu będziesz miał kwalifikacje zawodowe na poziomie robotniczym
i będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie;
- można również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych lub szkole branżowej II stopnia
uzyskać wykształcenie średnie i zdać maturę.
TECHNIKUM
Wybierając technikum musisz pamiętać o tym, że wybierasz ZAWÓD! 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 wybranym zawodem, z których będziesz zdawał egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu technikum otrzymasz średnie wykształcenie ogólne
oraz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, które umożliwią Ci podjęcie pracy na
stanowiskach średniej klasy technicznej.
Co będziesz mógł robić po ukończeniu technikum?
- po zdaniu egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe będziesz mógł
podjąć pracę w wyuczonym zawodzie;
- po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł pójść
na studia wyższe.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Ten typ szkoły powinny wybierać przede wszystkim te osoby, które już po ukończeniu szkoły
podstawowej planują edukację w dłuższej perspektywie tzn. myślą aby po ukończeniu szkoły

średniej kontynuować naukę na studiach wyższych!
Nauka w liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać 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 wybrać
kierunek studiów z przyszłością na dobrej uczelni.
Jakie masz możliwości po ukończeniu liceum ogólnokształcącego?
- po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć
studia wyższe;
- możesz dalej uczyć się w szkole policealnej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe, możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie;
- możesz również uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych lub w trakcie
pracy zawodowej.

Powodzenia !

