
Świadomy licealista 
wybierze trafniej 
Jakie studia wybrać, 
gdzie szukać danych o 
zasadach rekrutacji, czy 
warto uczyć się za gra
nicą - to tematy poru
szane podczas 
Festiwalu Zawodów. 

W III Liceum Ogólno
kształcącym impreza od
była się po raz czwarty. Ad
resowana jest do uczniów 
klas drugich, którzy już po
winni myśleć o wyborze dal
szej drogi rozwoju. Bardzo 
konkretne, przydatne infor
macje przekazali im prele
genci z płockich instytucji. 
Marzena Kapuścińska, dy
rektor Regionalnego Cen
trum Informacji Europej
skiej mówiła o studiowaniu 
za granicą. - Taką decyzję 
trzeba podjąć przynajmniej 
osiem miesięcy wcześniej, 
gdyż długo trwają proce
dury. 

Z kolei Edyta Białczyk 
z Mobilnego Centrum Infor-
macji Zawodowej OHP 
przedstawiła psychospo
łeczne aspekty wyboru za
wodu. Sporo konkretów 
o zawodzie żołnierza prze
kazał kapitan Jacek Blekicki 
z Wojskowej Komendy Uzu
pełnień. - Pana kapitana za
prosiliśmy do szkoły na ko
lejną rozmowę z grupą zain
teresowanych tym tematem 
uczniów. Jest już ustalony 
termin - mówi Hanna Drze
wiecka- Kowalczyk, peda

gog szkolny, współorganiza
torka imprezy. Organizator
kami imprezy były także Ka
tarzyna Walczak i Kata
rzyna Majewska, a w przy
gotowanie oprawy plastycz
nej włączyli się licealiści. 

O kierunkach studiów, za
sadach rekrutacji, specyfice 
określonych zawodów czy 
możliwości zatrudnienia 
uczniowie mogli dowie
dzieć się również z ulotek 
prezentowanych na sto
iskach oraz informacji 
przedstawionych na plan
szach tematycznych. Swoje 
materiały informacyjne 
udostępniły m.in. Szkoła 
Wyższa im. P. Włodkowica, 
OHP, płocka filia Woje
wódzkiego Urzędu Pracy 
oraz działający w III LO 
Szkolny Ośrodek Kariery. 
Uczniom przypadła do gu
stu komunikatywna forma 
przekazania ważnych dla 
nich informacji. Imprezę 
ubarwiło pokazanie przygo
towanych przez uczniów 
klas II i III scenek na temat 
wybranych zawodów - ak
tora, technologa żywności, 
ratownika medycznego 
i „plażowego". 
- Na następny Festiwal Za
wodów zamierzamy zapro
sić przedstawicieli innych 
szkół, aby zachęcić ich do 
organizowania takich im
prez w ich placówkach -
podkreśla Drzewiecka-
Krawczyk. AB 
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Młodzież coraz staranniej planuje karierę zawodową 


