„3 W 1”, CZYLI O PRAKTYCZNEJ STRONIE
ZDOBYWANIA WIEDZY W TECHNIKUM
Inwestycja w naukę zawsze się opłaca. Dziś myślimy o wykształceniu nie tylko jako o czymś, co może
nam w życiu pomóc, lecz jako o czymś, co jest nieodzownym warunkiem życiowego powodzenia.
Stare polskie przysłowie zaczynające się od słów „ucz się, ucz się, bo nauka to do potęgi klucz” w
niczym nie straciło na znaczeniu. Co więcej, odzyskuje swój blask i nabiera nowego wymiaru w
kontekście modnego w ostatnich latach sformułowania, że stajemy się społeczeństwem opartym na
wiedzy. Wiedza zaczyna stanowić bezcenny – i często jedyny kapitał, z którym młodzi ludzie wkraczają
w dorosłe życie.
System szkolnictwa w Polsce daje wiele szans na realizację swoich ambicji i celów. Jedną z nich jest
nauka w technikach zawodowych. Wykształcenia, jakie zdobywają młodzi ludzie uczęszczający do tego
typu szkół, ma nieoceniona wartość. Po pierwsze – technikum daje bardzo fachowe przygotowanie do
wykonywania konkretnego zawodu, udokumentowane dyplomem potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe, honorowanym w krajach Unii Europejskiej. Po drugie – młody człowiek ma możliwość
konfrontacji wyobrażeń o uprawianiu zawodu z rzeczywistością, co pozwala mu upewnić się lub jeszcze
(bez skutków ubocznych) zweryfikować swoje plany zawodowe. Po trzecie – zakres wiedzy z
przedmiotów ogólnokształcących proponowany w programie nauczania, umożliwia absolwentom
technikum kontynuowanie nauki na każdym kierunku studiów wyższych.
Jeśli podsumujemy zajęcia, na które uczeń technikum obowiązany jest uczęszczać w ciągu 4 lat,
osiągamy liczbę 14 przedmiotów ogólnokształcących, 7 przedmiotów zawodowych oraz praktykę
zawodową w wymiarze 8 tygodni w całym cyklu kształcenia. Liczba imponująca, dobrze obrazująca jak
wszechstronnego wykształcenia oczekuje się od absolwenta technikum. Wiąże się to oczywiście z
ogromną pracą ucznia, który przez cztery lata nauki spędza w szkole średnio 35 godzin lekcyjnych
tygodniowo. Do tego należy doliczyć czas poświęcony na zadania domowe i naukę własną. Oto cena,
przyznajmy - niemała, jaką absolwenci technikum płacą za podwójne wykształcenie: średnie –
udokumentowane świadectwem maturalnym i zawodowe – potwierdzone dyplomem certyfikującym
kwalifikacje zawodowe. Czy warto? Powtórzmy jeszcze raz - ukończenie technikum pozwala
absolwentowi znacznie wcześniej znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, który coraz chętniej zatrudnia
absolwentów tego typu szkół. Jednocześnie, co bardzo istotne, nie zamyka przed nim możliwości
kontynuacji nauki na poziomie studiów wyższych.
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach kształci uczniów techników w zakresie
technika ekonomisty, handlowca, informatyka oraz hotelarza. Tegoroczna matura oraz egzaminy
zawodowe przyniosły bardzo dobre rezultaty, które potwierdzają, że ciężka praca uczniów, pod
kierunkiem fachowej kadry nauczycielskiej – zawsze przynosi oczekiwane i satysfakcjonujące
wszystkich efekty. Zestawienia statystyczne, prezentujące osiągnięcia absolwentów techników Zespołu
Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, - mamy nadzieję - zachęcą gimnazjalistów do skorzystania z
oferty szkoły, która na rok szkolny 2011/2012 przewiduje możliwość kształcenia w czterech zawodach.
Szczegóły oferty edukacyjnej szkoły wkrótce.
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