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PORADNIK
ÓSMOKLASISTY
MATERIAŁY INFORMACYJNE

DLA UCZNIÓW
I RODZICÓW

Publikacja
powstała w ramach projektu

Nowoczesna Edukacja Zawodowa
w Sercu Kaszub
- porady dotyczące skutecznego planowania kariery
- możliwe ścieżki edukacyjne dla absolwentów szkół podstawowych
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SPIS TREŚCI
WSTĘP
słów kilka na temat dokonywania wyborów
oraz planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej

- ZASADA TRZECH KROKÓW -

KROK PIERWSZY
poznaj siebie
strona 4

KROK DRUGI
poznaj świat zawodów
i rynek pracy
strona 6

KROK TRZECI

poznaj rynek edukacyjny
oraz metody uczenia się
przez całe życie
strona 7

Publikacja
zawiera linki do treści
zamieszczonych na
witrynach zewnętrznych
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WSTĘP
słów kilka na temat dokonywania wyborów
oraz planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej
- ZASADA TRZECH KROKÓW

Drogi Czytelniku
Niniejszy poradnik został stworzony z myślą o wszystkich,
którzy niedługo staną w obliczu konieczności podjęcia decyzji o wyborze
szkoły ponadpodstawowej, a chcą świadomie zaplanować swoją
przyszłość edukacyjno - zawodową.

Dobry plan połową sukcesu
Praktycznie każdy choć raz w życiu usłyszał to zdanie...
Niezależnie od tego, czy myślimy o planach edukacyjno-zawodowych,
czy jakichkolwiek innych - powiedzenie sprawdzi się zawsze!
Dzieje się tak, ponieważ planowanie pozwala ustalić cele
oraz działania, które pozwolą je osiągnąć!

Jak stworzyć dobry plan?
Planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej
to proces, w którym najpierw musimy przejść

3 etapy

Poznanie siebie
Poznanie świata zawodów i rynku pracy
Poznanie rynku edukacyjnego
i sposobów uczenia się przez całe życie
Najlepsze wybory to te,
które przynoszą najwięcej korzyści!
Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub
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Wypełnij test:
PREDYSPOZYCJE

ZAINTERESOWANIA
PREDYSPOZYCJE
UMIEJĘTNOŚCI
MOCNE I SŁABE STRONY
WARTOŚCI
STAN ZDROWIA
TEMPERAMENT
POTRZEBY
MOŻLIWOŚCI

Obejrzyj film:
MOCNE
I SŁABESTRONY

Obejrzyj film:
WARTOŚCI
Obejrzyj film:
TEMPERAMENT
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Obejrzyj film:
ZAINTERESOWANIA

KROK
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Dla pełnego obrazu rzeczywistości nie wystarczy nasza
subiektywna ocena oraz źródła internetowej wiedzy...
W poszukiwaniach prawdy o tym jacy jesteśmy,
pomocne będą opinie osób bliskich - przyjaciół i rodziny, które
nie tylko były przy nas w najróżniejszych momentach życia ale
dostrzegają często to, czego sami nie widzimy!

Z DORADCĄ ZAWODOWYM

E WIESZ!
O SOBI
JUŻ
, CO
UJ
UM
DS
PO

Z TYMI, KTÓRZY ZNAJĄ CIĘ NAJLEPIEJ

Zawsze warto skorzystać z profesjonalnej
porady, dlatego zgłoś się do doradcy zawodowego!
Wesprze Cię w odkrywaniu własnych zasobów,
uporządkowaniu już zdobytej wiedzy
oraz pomoże w stworzeniu twojego
planu edukacyjno-zawodowego!

Obejrzyj film:
JAKI JESTEM?
- OTO JEST PYTANIE

Obejrzyj film:
PODSUMOWANIE
WIEDZY O SOBIE

Zapytaj w szkole lub zadzwoń:
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE
Z DORADCĄ ZAWODOWYM
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Kościerzynie
Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub

Przeczytaj:
MASZ POTENCJAŁ,
WIEDZ O TYM!

KROK
interaktywne
MIASTO ZAWODÓW

INFORMATOR
o zawodach
szkolnictwa
branżowego

Sprawdź, które zawody mają dobrą pozycję
na lokalnym rynku pracy:

Barometr Zawodów

Prognoza zapotrzebowania na pracowników

Poszukaj informacji o zawodach!

dialne
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m
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z
r
j
Z
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r
p BA

Przeglądaj: informatory, podcasty, oferty pracy:

Zwróć uwagę, jakie umiejętności i kwalifikacje powinny
znaleźć się w twoim CV ale nie zapominaj, że będą
one dostosowywane do potrzeb rynku pracy!
Przeanalizuj wymagania psychofizyczne, używane narzędzia,
środowisko pracy, ścieżki awansu, potencjalne zarobki
oraz zadania i czynności zawodowe.
Wejdź na stronę Powiatowego Urzędu Pracy
i przyjrzyj się analizom rynku oraz ofertom pracy,
staży i praktyk zawodowych
w twoim powiecie.
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STRONA INTERNETOWA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
w Kościerzynie

UWAGA!
Jeśli będąc absolwentem nie skończyłeś 15 lat,
a wybierasz się do Szkoły Branżowej I Stopnia,
zgłoś się do Poradni P-P w Kościerzynie.

KROK

Do zawarcia umowy o pracę na zasadach
określonych dla młodocianych pracowników
w celu przygotowania zawodowego w formie
nauki zawodu, potrzebna będzie wydana
przez PP-P pozytywna opinia.
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POBIERZ WNIOSEK
O WYDANIE OPINII

...
NA

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniej szkoły i kierunku,
które w bliższej bądź dalszej perspektywie pozwolą zdobyć
kwalifikacje, niezbędne do wykonywania zawodu.
Obecnie do wyboru masz 3 rodzaje szkół ponadpodstawowych:

cykl kształcenia:

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

LATA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LATA

TECHNIKUM

LAT

CZAS NAUKI
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1 egzamin zawodowy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

egzaminy maturalne

TECHNIKUM

kwalifikacje:

DYPLOMY
I ŚWIADECTWA
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walidacja:

EGZAMINY

2 egzaminy zawodowe
egzaminy maturalne

REKRUTACJA

w Powiecie Kościerskim
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(nauka zawodu)

ŚWIADECTWO ukończenia szkoły
DYPLOM zawodowy w zawodzie (1 kwalifikacja zawodowa)
wykształcenie: ZASADNICZE BRANŻOWE (wiedza + praktyka ++)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ŚWIADECTWO maturalne oraz ŚWIADECTWO ukończenia szkoły
wykształcenie: ŚREDNIE (wiedza ++++)

TECHNIKUM

(nauka zawodu)

ŚWIADECTWO maturalne oraz ŚWIADECTWO ukończenia szkoły
DYPLOM zawodowy na poziomie technika (2 kwalifikacje zawodowe)
wykształcenie: ŚREDNIE BRANŻOWE (wiedza +++ praktyka ++)
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Zobacz schemat:

możliwe ŚCIEŻKI
EDUKACYJNE
(po szkole podstawowej)

PRZYKŁADOWY
"PLAN B"
Jeśli nie dostałeś się
do TECHNIKUM...

Niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły ponadpodstawowej,
możesz dalej się kształcić i zdobywać kolejne kwalifikacje!

załóżmy, że Twój
"wymarzony" zawód to:

ISTOTĄ PLANOWANIA
JEST OSIĄGANIE ZAMIERZONYCH EFEKTÓW
DLAETEGO ZAWSZE WARTO MIEĆ "PLAN B"!

Technik fotografii
i multimediów...

w technikum musiałbyś zaliczyć:

2 egzaminy zawodowe,
aby uzyskać 2 kwalifikacje:

W życiu bywa różnie... więc im więcej alternatywnych
rozwiązań, tym większe prawdopodobieństwo sukcesu!

AUD.02. Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów
graficznych i multimedialnych

Jeśli nie uda Ci się dostać do Technikum, a do wykonywania
zawodu potrzebne będą zdobywane w nim kwalifikacje,
w ramach "PLANU B" możesz wybrać naukę zawodu
w BS I Stopnia i kontynuować ją w BS II Stopnia.

oraz: egzaminy maturalne

BRANŻOWA
SZKOŁA I STOPNIA
wybierasz naukę zawodu,
dla którego egzamin potwierdzi
zdobycie 1 z 2 kwalifikacji:

KO
NA N
U

AUD.02. Rejestracja, obróbka
i publikacja obrazu

BRANŻOWA
SZKOŁA II STOPNIA

UJESZ
NU
TY ZAWODU
KĘ

w tym wypadku odpowiedni
będzie Fotograf:

Nie znalazłeś w ofercie edukacyjnej wymarzonego
profilu liceum? W ramach "PLANU B"
- sprawdź, na których jeszcze profilach realizowane
są w zakresie rozszerzonym przedmioty,
brane pod uwagę przy rekrutacji
na interesujące Cię kierunki studiów!

wybierasz brakującą kwalifikację
i po 2 latach podchodzisz
do 1 egzaminu zawodowego:
AUD.05. Realizacja projektów
graficznych i multimedialnych

oraz egzaminów maturalnych
W tym samym czasie, co koledzy
z technikum (5 lat) zdobędziesz identyczne
kwalifikacje oraz wykształcenie:

ŚREDNIE BRANŻOWE i tytuł
Technika fotografii i multimediów

Zajrzyj ponownie
do INFORMATORA
o zawodach szkolnictwa
branżowego
i wymyśl własny "PLAN B"!
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Nie wiesz, jakie przedmioty
są brane pod uwagę
przy rekrutacji na studia?
Sprawdź w WYSZUKIWARCE!

na podstawie:

„ABC Ósmoklasisty, czyli
WYBIERAJ Z GŁOWĄ SZKOŁĘ
PONADPODSTAWOWĄ!”
autorstwa:

Aliny Urbańskiej

Opracowanie

Hanna Nowik-Szopińska
Powiatowy Koordynator
Sieci Doradztwa Zawodowego

Powiat Kościerski realizuje projekt pn. „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub”
dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Kościerskim poprzez
m.in. staże i praktyki zawodowe, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenia i wizyty studyjne
w zakładach pracy w branżach: Budownictwo, Transport, logistyka i motoryzacja oraz ICT i elektronika.

Więcej o projektach UE realizowanych
przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie
PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Ul. Słoneczna 1
83-400 Kościerzyna
www.pppkoscierzyna.pl
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