GIMNAZJALISTO WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Liceum Ogólnokształcące
czy Technikum?
Przed wami wybór szkoły ponadgimnazjalnej. To jedna z ważniejszych decyzji
w życiu, jaką w najbliższym czasie podejmiecie. Przy wyborze szkoły, nie patrzcie na
kolegów i koleżanki, gdyż mogą oni mieć zupełnie inne zainteresowania od waszych.
Dobrym rozwiązaniem jest dokonanie wstępnej analizy predyspozycji, zainteresowań
i próba odpowiedzi na pytanie, kim chcecie zostać w przyszłości i jaką szkołę wybrać,
aby ten cel osiągnąć. Jedną z ełckich szkól ponadgimnazjalnych, na którą warto
zwrócić uwagę, jest Technikum i Liceum Ogólnokształcące przy szkole ZDZ mieszczące
się w Ełku przy ul. A. Krajowej 43. Szkoła kształci na poziomie Liceum Ogólnokształcącym
.......
w klasie MUNDUROWEJ oraz Technikum w zawodach:
...
- technik handlowe,
..
- technik transportu kolejowego,
...
- technik fryzjerstwa.
Atutem szkoły jest rozwinięty system stypendialny oraz kształcenie w zawodach
obecnie poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci szkoły mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach
.....
wyższych.
W szkole panuje kameralna atmosfera, co sprawia, że jest nie tylko placówką
dydaktyczną, ale także miejscem, gdzie miło spędzicie czas i nauczycie się wymarzonego zawodu. W zdobywaniu kwalifikacji w określonym zawodzie pomaga
przyjazna i wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz bogata baza dydaktyczna.
Dzięki praktykom w prestiżowych zakładach pracy oraz wyjazdom zagranicznym,
macie możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych i języka obcego.
Absolwenci naszej szkoły mają większą szansę na pracę w swoim zawodzie. .......
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Czy Liceum mundurowe
interesują cię:

jest dla Ciebie?

- musztra
- umundurowanie
- strzelanie z broni
- nauka sztuk walki (samoobrona)
- w przyszłości praca w policji czy wojsku
POMYŚL O WYBORZE LICEUM MUNDUROWEGO
W takiej klasie na pewno nie ma miejsca na nudę, oprócz
....
niezbędnych kwalifikacji, nauczysz się:
sztuk walki, samoobrony, strzelania z broni, musztry oraz wykorzystasz nabyte umiejętności w praktyce na obozach wojskowych,
......
zgrupowaniach survivalowych i biwakach wojskowych.
W ramach programu zajęć, odbędziesz wizyty studyjne w
Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej,
Wyższej Szkole Policji, gdzie będziesz mógł na żywo poznać funkcjonowanie jednostek dbających o bezpieczeństwo narodowe.
Klasa mundurowa liceum ogólnokształcącego umożliwi Ci zdobycie
matury i kontynuację nauki na studiach wyższych, a w przyszłości
zatrudnienie w służbach mundurowych - policji czy wojsku. ........
Wybierz szkołę połączoną z pasją!
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Czy Technikum handlowe
interesują cię:

jest dla Ciebie?

- praca w handlu
- prowadzenie własnej
działalności usługowo-handlowej
- zarządzanie zespołem sprzedaży, ...

POMYŚL O WYBORZE TECHNIKUM HANDLOWEGO
Jeśli interesuje Cię praca w handlu, prowadzenie własnej działalności
usługowo-handlowej, jesteś komunikatywny, dobrze zorganizowany i kreatywny - zawód technika handlowca jest dla Ciebie idealnym wyborem. ..
Dzisiejszy rynek pracy poszukuje wykwalifikowanych specjalistów w tej
dziedzinie. Branża handlowo- usługowa daje potężne możliwości rozwoju
osobistego. Możesz prowadzić własną działalność, a także znaleźć zatrudnienie jako negocjator handlowy, dystrybutor produktów, szef działu
sprzedaży, sprzedawca oraz w różnych instytucjach kontroli handlowej.
Zawód technika handlowca ma za zadanie przygotować przyszłego
absolwenta do samodzielnej pracy, nauczyć psychologii sprzedaży i negocjacji, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, przepisów prawnych, analizy działań
rynkowych oraz współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.
Podjęcie nauki w technikum transportu daje Ci możliwość zdobycia
poszukiwanego na rynku pracy zawodu i zdania egzaminu maturalnego.

Solidne Kształcenie!
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Czy Technikum transportu
interesują cię:

kolejowego jest dla Ciebie?

- stypendium pkp
- tajniki pracy na kolei
- dalekie podróże
- w przyszłości zagwarantowana praca na kolei

POMYŚL O WYBORZE TECHNIKUM TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Chciałbyś poznać tajniki pracy na kolei, połączyć pasję dalekich
podróży z pracą, uzyskać stypendium naukowe i mieć zagwarantowaną pracę? - pomyśl o wyborze technikum kolejowego, które da
Ci możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu i
.....
przystąpienia do egzaminu maturalnego.
W ramach programu zajęć odbędziesz praktyki zawodowe w
PKP oraz masz możliwość zdobycia stypendium ufundowanego
..
przez PKP i podjęcia pracy na kolei po ukończeniu szkoły.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu
kolejowego może organizować oraz prowadzić ruch pociągów na
szlakach i posterunkach ruchu, obsługiwać urządzenia sterowania
ruchem kolejowym i łączności, planować przewozy pasażerskie i
.......
kolejowe oraz organizować pracę stacji kolejowej.
Przewaga pracowników starszych zatrudnionych w branży
transportu kolejowego, czyli tak zwana „luka pokoleniowa”, zakłada
potrzebę kształcenia nowych kadr w zakładach transportu kolejowego i przedsiębiorstwach transportowych na stanowiskach takich
jak: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer
...
biletowo - bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor.
..
Nie czekaj dłużej - Twoja kolej na kolej !!!
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Czy Technikum fryzjerskie
interesują cię:

jest dla Ciebie?

Fryzjerstwo to nie tylko zawód
– ale pasja i sposób na życie
- stylizowanie fryzur
- pokazy mody, sesje zdjęciowe
- zabiegi pielęgnacyjne włosów
- w przyszłości praca jako stylista, fryzjer

POMYŚL O WYBORZE TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO
Jeśli lubisz stylizować fryzury, interesujesz się modą i jesteś
....
kreatywny - fryzjerstwo to wymarzony zawód dla Ciebie.
Uczniowie technikum fryzjerskiego doskonalą swoje umiejętności, biorąc udział w pokazach i szkoleniach znanych mistrzów
fryzjerstwa, największych w Polsce i za granicą targach kosmetycznych i fryzjerskich, a także mają możliwość odbywania praktyk
zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus,
....
równocześnie ucząc się języka obcego.
Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych
pracowniach fryzjerskich. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe dają tytuł technika usług fryzjerskich, a egzaminy maturalne możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych.
Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę w policealnej szkole kosmetycznej i zdobyć nowy, pokrewny zawód
Technikum fryzjerskie pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje niezbędne do
tego, by zostać stylistą fryzur, otworzyć swój salon fryzjerski, tworzyć
fryzury przy pokazach mody czy sesjach zdjęciowych.

Wybierz szkołę połączoną z pasją!
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