
        

Przekazując do Państwa rąk kolejny numer 
naszego Biuletynu „Trójka” przypominamy, 
że korzystanie z naszej pomocy jest 
bezpłatne i nie jest wymagane 
skierowanie. Rejestracji dziecka 
można dokonać telefonicznie pod 
numerem 012 266-19-50 lub osobiście 
w sekretariacie. 
Poradnia jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 
19.00.

 Przedstawione w tym numerze artykuły: 
1. „W czym wybierać? Informacje dla uczniów klas III gimnazjum”.
2. Nasza „Wewnętrzna siła” – zasoby, które budujemy sami.
zainteresują wszystkich naszych Czytelników.

 
1.  W czym wybierać? Informacje dla uczniów klas III gimnazjum.

        Każdego roku młodzież  III klas gimnazjum staje przed problemem wyboru dalszej drogi 
kształcenia, zadając sobie pytanie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać?
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Aby podjąć właściwą decyzję należy zebrać informacje nie tylko o sobie, ale i o specyfice 
różnych zawodów i możliwościach kształcenia.
A zatem drogi gimnazjalisto w czym możesz wybierać? Zapoznaj się z charakterystyką typów 
szkół ponadgimnazjalnych.

Licea Ogólnokształcące:

To szkoły o trzyletnim okresie nauczania, stwarzające uczniom możliwość zdobycia 
wykształcenia ogólnego. Przeznaczone są dla tych absolwentów gimnazjów, którzy 
zamierzają kontynuować naukę w wyższych uczelniach lub w szkołach policealnych.
Naukę w liceach ogólnokształcących powinni podejmować kandydaci, którzy charakteryzują 
się szerokimi zainteresowaniami. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Program nauczania obejmuje kształcenie ogólne. Szkoła określa 2 do 4 zajęć edukacyjnych 
(tzw. przedmiotów wiodących), które realizowane są w zakresie rozszerzonym, w oparciu o 
podstawę programową.

Licea profilowane:

To szkoły o trzyletnim okresie nauczania. Umożliwiają uczniom zdobycie wykształcenia 
ogólnego, nie dając uprawnień zawodowych. Ukończenie liceum profilowanego umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Kształcenie może odbywać się  w jednym z 15-stu profili kształcenia ogólnozawodowego:

- kształtowanie środowiska
- mechaniczne techniki wytwarzania
- elektrotechniczny
- elektroniczny
- leśnictwo i technologia drewna
- transportowo-spedycyjny
- chemiczne badanie środowiska
- usługowo-gospodarczy
- rolniczo-spożywczy
- kreowanie ubiorów
- ekonomiczno-administracyjny
- socjalny
- mechatroniczny
- zarządzanie informacją
- rzemiosło artystyczne i użytkowe metalu-(brak w ofercie krakowskich L.P.).

Liceum profilowane powinni wybierać absolwenci gimnazjum, którzy  interesują się techniką, 
a zwłaszcza budową  i działaniem różnych maszyn i urządzeń, wykazują zainteresowania 
dotyczące drugiego człowieka, jego środowiska i likwidacji zagrożeń cywilizacyjnych.
Proces kształcenia w liceum profilowanym umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego oraz 
kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub policealnych. Liceum to zapewnia 



ponadto przygotowanie ogólnozawodowe umożliwiające kontynuację kształcenia 
zawodowego zgodnie z profilem w szkole policealnej w krótszych cyklach kształcenia (od 0,5 
roku do 1,5 roku) niż dla absolwentów liceów ogólnokształcących.

Technika:

To szkoły zawodowe o czteroletnim cyklu kształcenia, które przygotowują pracowników, 
w zależności od zawodu, dla różnych dziedzin życia gospodarczego i dla administracji.
Program kształcenia w tym typie szkół obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Ukończenie 
szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu z przygotowania zawodowego i uzyskanie 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika. Absolwent technikum może 
przystąpić do egzaminu maturalnego i po uzyskaniu świadectwa dojrzałości ubiegać się 
o przyjęcie na studia wyższe.
Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum, którzy interesują się daną dziedziną 
gospodarki lub administracji i posiadają konkretne plany zawodowe oraz predyspozycje do 
wykonywania zadań średniego personelu technicznego.
Kandydaci do techników powinni przejść badania lekarskie, które pozwolą określić ich 
indywidualne predyspozycje psychofizyczne do nauki wybranego zawodu. Badania wskażą 
również przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonego zawodu, co pozwoli 
zweryfikować wcześniejszy wybór kierunku kształcenia.

Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

Kształcą w zawodach robotniczych w cyklu nie krótszym niż  2 lata i nie dłuższym niż 3 lata 
(w zależności od zawodu). Zgłaszać się do nich powinni kandydaci o określonych 
zainteresowaniach i predyspozycjach, odpowiadających specyfice danego zawodu. Program 
nauczania obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe. W ramach kształcenia 
zawodowego prowadzi się zajęcia praktyczne realizowane w warsztatach szkolnych lub 
zakładach pracy.
Kandydaci do zasadniczych szkół zawodowych powinni przejść badania lekarskie, które 
pozwolą określić ich indywidualne predyspozycje psychofizyczne do nauki wybranego 
zawodu. Badania wskażą również przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania 
określonego zawodu, co pozwoli zweryfikować wcześniejszy wybór kierunku kształcenia.
Absolwenci zasadniczej szkoły  zawodowej będą mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie 
albo kontynuować naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub 
trzyletnich technikach uzupełniających.

Gimnazjalisto pamiętaj zanim podejmiesz decyzję dobrze się zastanów, bo:

                       „Przychylny wiatr nie powieje temu, który
                         nie wie dokąd zmierza.”

                                                                        Seneka



Jeżeli nie wiesz, co wybrać możesz skorzystać z naszej pomocy. Prowadzimy 
Punkt Poradnictwa Zawodowego. Zadzwoń i umów się na rozmowę: tel. 
012 266 19 50.

                                                                                    Opracowała:
                                                                 Dorota Żarczyńska- doradca zawodowy



2.   Co możemy jeszcze zrobić?
       Nasza „Wewnętrzna siła” – zasoby, które budujemy sami. 

Nasza odporność psychiczna zależy od wielu czynników:
      -    typu układu nerwowego 

- osobowości 
- sposobu radzenia sobie z trudnościami 
- umiejętności komunikowania się 
- kontaktów z innymi. 

Najbardziej korzystna jest sytuacja, gdy jesteśmy obdarzeni silnym systemem nerwowym, 
z równowagą procesów pobudzania i hamowania. Ten czynnik jest bowiem najmniej podatny 
na zmiany z zewnątrz. Będąc osobami: towarzyskimi, aktywnymi, sprawnymi i elastycznymi, 
łatwo nam o poczucie wewnętrznej siły. Takie osoby na ogół, w starciu z problemami, są 
nastawione na ich rozwiązanie - samodzielnie lub szukając potrzebnego wsparcia czy  pomocy 
w otoczeniu. Nie zawsze jednak tak się dzieje i odporność psychiczna w wielu przypadkach 
wymaga wzmacniania. Jest to bardzo ważne, gdyż niskiej odporności psychicznej towarzyszy 
brak równowagi emocjonalnej i lęk. Dzieci z zaspokojonymi potrzebami psychicznymi 
(bezpieczeństwa, miłości, przynależności, akceptacji, poszanowania i rozwoju 
ukierunkowanego na samorealizację) mają szansę na  większą odporność niż  te, których 
potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Wysoka odporność psychiczna sprzyja adekwatnej 
i wysokiej samoocenie. Poprzez: realizowanie potrzeby osiągnięć, wytrwałość, zadaniowe 
podejście do problemów, przewidywanie pozytywnych rezultatów swoich działań, 
wzmacniamy samych siebie. W jej efekcie budowane są:  poczucie sensu, poczucie spójności 
oraz poczucie zaufania do siebie - tworzące naszą tożsamość.
Pozytywna samoocena bazuje na 2 rodzajach doświadczeń:  sytuacjach bycia akceptowanym 
oraz akceptacji samego siebie.  
Aby zwiększyć odporność psychiczną ważne są: docenienie (uznanie wartości inaczej: 
afirmowanie)  fizyczne i słowne, rozwijanie zainteresowań oraz bliskość z innymi. Afirmacja 
czyli wzmocnienie pozytywne czy  to naszej fizyczności czy w formie pozytywnych myśli o 
nas (naszych możliwościach i prawach), świecie, przyszłości, odpowiednio ukierunkowuje  
na akceptację siebie i zadań jakie przed nami stoją. Można je opanować tak, jak każdą inną 
wiedzę. Wymagają one dokładnego nazwania (i wzmacniania poprzez wielokrotne 
powtarzanie) pozytywów. Dobrym sposobem jest tworzenie zdań oznajmujących w pierwszej 
o s o b i e z u ż y c i e m z w r o t ó w : „ p o d o b a m i  s i ę ” . . . „ l u b i ę s w o j e . . , ” 
cenię.”..,” „potrafię...” „mogę...” „mam prawo...”  „wybieram...” W ten sposób pozytywnie 
wpływamy na nasze myśli i uczucia, tworzymy korzystne przekonania i nastawienia, 
wzmacniamy naszą  wiarę w siebie i odporność na  stres. Pracę tę możemy wykonywać sami 
w oparciu o literaturę lub pod kierunkiem psychologa – indywidualnie lub w grupie.

Opracowała Jadwiga Litwin



Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Celina Piechowicz-Kułakowska, Zbigniewa Wojtaszek, Elżbieta Wurst


