Dla obecnego i przyszłego absolwenta gimnazjum:
jedyne, co pewne, to zmiana…
Jeśli jesteś tegorocznym absolwentem gimnazjum na pewno zdążyłeś już „osłuchać się”
ze zmianami, jakie od września 2012 roku zostały wprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych.
A jeśli dopiero zaczynasz naukę w gimnazjum lub absolwentem staniesz się w niedalekiej przyszłości –
na pewno warto, abyś dotrwał do końca w lekturze tego tekstu. Zmiany dotyczą w zasadzie
każdego typu wybieranej szkoły. Nie jest istotne, czy wybrałeś/wybierzesz liceum ogólnokształcące,
technikum czy zasadniczą szkołę zawodową: przed zmianami nie uciekniesz… Co zatem przyniósł
wrzesień 2012 roku?
„Liceum nie daje nic…”. Tak twierdzą niektórzy, a przede wszystkim uczniowie,
którzy chcą uczyć się zawodu, mieć już „konkret” w przeciągu kilku najbliższych lat, wcześniej
niż absolwenci liceum wejść na rynek pracy. Pamiętaj jednak, że od września 2012 r nauka w technikum
będzie wiązać się dodatkowo z max. 2 przedmiotami w zakresie rozszerzonym (oprócz przedmiotów
zawodowych i obowiązkowych praktyk). Tak więc nie tylko w liceum będziesz mieć okazję uczyć się
np. matematyki w zakresie rozszerzonym. Ale uwaga: w technikum, w każdym zawodzie, przedmioty
rozszerzone będą musiały wiązać się z jego specyfiką. Tak więc wybierając np. zawód informatyka
możesz spodziewać się matematyki z informatyką czy fizyką w zakresie rozszerzonym.
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mogą nie być identyczne w różnych szkołach posiadających ten zawód w ofercie.
Tak więc Twoim zadaniem będzie nie tylko wybrać zawód adekwatny do swoich możliwości,
ale też szkołę, która w jego ramach uwzględnia takie przedmioty rozszerzone, których nauka
będzie dla Ciebie nie tylko przyjemnością, ale też nie będzie sprawiała Ci trudności.
Zadań przybywa… Ale na tym m.in. polega wkraczanie w dorosłość!
Wybór technikum czy zasadniczej szkoły zawodowej będzie wiązać się też
z innym trybem zdobywania kwalifikacji zawodowych. Dotychczas w ostatniej klasie
tych szkół odbywał się egzamin zawodowy (czyli EPKZ: egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).
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Od września 2012 r zdobycie każdej kwalifikacji, składającej się na dany zawód,
będzie wymagało zdania mniejszego, cząstkowego egzaminu. Tak więc egzaminów
będzie więcej, będą odbywać się w ciągu całego czasu trwania nauki, ale będą dotyczyć
tylko poszczególnych kwalifikacji. Będzie to wymagać od Ciebie większej systematyczności, ale z drugiej
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Pamiętaj także, że jeśli zdecydowałeś/zdecydujesz się na wybór zasadniczej szkoły zawodowej,
a po jej ukończeniu będziesz chciał zdobyć wykształcenie średnie – jedyną szkołą, w której będziesz mógł
swój zamiar zrealizować – będzie liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Nie będzie już techników
uzupełniających (były przeznaczone dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową).
Jako absolwent zasadniczej szkoły zawodowej naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
rozpoczniesz od razu od II klasy! Pamiętaj także, że nauka w zasadniczej szkole zawodowej
od września 2012 r będzie trwać 3 lata, niezależnie od wybieranego zawodu. Ponadto, jako absolwent
gimnazjum chcący uczyć się zawodu możesz swój zamiar realizować bezpośrednio
u pracodawcy (nauka zawodu w rzemiośle) naukę teoretyczną odbywając w zasadniczej szkole
zawodowej.

Pamiętaj także, że jako osoba mająca ukończone 16 lat – masz prawo wybrać jako szkołę
ponadgimnazjalną liceum ogólnokształcące dla dorosłych! Szkoły te mają nieco inny tryb nauki,
głównie wieczorowy (nauka po południu, np. od 15.00 do 20.00) lub zaoczny
(tzw. zjazdy weekendowe – od piątku po południu do niedzieli). Nazwa wskazuje,
że są przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą łączyć swoją codzienną pracę z dalszą nauką.
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nieco wcześniej, za sprawą możliwości wyboru szkoły tego typu.
Jakie zmiany czekają Cię w liceum? Najważniejsza i budząca nierzadko wiele kontrowersji
to zmiana dotycząca nauki przedmiotów rozszerzonych, a dokładnie ich wymiaru godzin.
Jako absolwent gimnazjum dokonasz już wyboru konkretnej klasy - czyli konkretnych przedmiotów
rozszerzonych (od 2 do 4). Jednak wybranych przez siebie przedmiotów będziesz uczyć się
w zwiększonym wymiarze dopiero od klasy II. Ważne jest, abyś jak najdokładniej określił
swoje zainteresowania edukacyjne, gdyż przedmiotów, których nie wybierzesz jako rozszerzonych,
będziesz uczyć się w okrojonym zakresie (np. dla uczniów klasy matematyczno-fizycznej przewidziany
jest przedmiot historia i społeczeństwo, dla uczniów klasy humanistycznej
przewidziany
jest przedmiot przyroda – łączący wiedzę z zakresu takich przedmiotów jak biologia, chemia, geografia,
fizyka). Matura to od dłuższego czasu także egzamin na studia, zatem jako absolwent gimnazjum
w pewien sposób określasz już (często nie zdając sobie z tego do końca sprawy) pulę potencjalnych
kierunków studiów, jakie będziesz mieć w przyszłości do wyboru (jeśli oczywiście wybierzesz studia
jako ścieżkę dalszego kształcenia). Brzmi poważnie… Dlatego jeszcze większego znaczenia
nabiera poznanie swoich preferencji! Pamiętaj także, że mitem jest stwierdzenie, że po liceum
trzeba koniecznie iść na studia. To nie jest jedyna opcja! Choć uczyć się dalej by wypadało,
gdyż opuścisz liceum bez zawodu. W liceum nacisk kładziony jest na przygotowanie do matury
(zatem do egzaminu na studia), jednak wbrew trendom i modzie na studiowanie
możesz wybrać naukę w szkole policealnej, która wyposaży Cię w kwalifikacje zawodowe
w określonym zawodzie w czasie max. 2,5 roku. Szkoła policealna nie wyposaży Cię w wyższe
wykształcenie, jednak możesz wybrać naukę w tej szkole nie posiadając matury,
będąc jedynie absolwentem szkoły średniej (czyli liceum lub technikum).
Wybór szkoły powinien być bardzo wnikliwie przemyślany i dopasowany zarówno
do Twojego potencjału jak też ewentualnych trudności. Pamiętaj – to Twój wybór,
postaraj się oprzeć go wyłącznie na swoich preferencjach wynikających ze znajomości
swojej osoby. Powodzenia
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