
 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

edukacja psychologiczno-pedagogiczna 

Liceum ogólnokształcące to szkoła, której zadaniem jest  ogólne kształcenie z podstawowych przedmiotów. 

Liceum  to wybór przede wszystkim dla osób, które nie mają jeszcze w pełni doprecyzowanych planów na 

przyszłość, chcą się rozwijać i zdobywać lepsze wykształcenie. Po ukończeniu liceum i zdaniu MATURY 

nie otrzymacie żadnego tytułu zawodowego, macie jednak możliwość kontynuowania nauki na licznych 

kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe. Wśród liceów znajdziecie jednak  przeznaczone dla 

uczniów uzdolnionych i  zainteresowanych konkretnym zakresem wiedzy; których zadaniem będzie  

przygotowanie Was do dalszego rozwoju na kolejnych poziomach edukacji – w przypadku naszego liceum 

jest to wiedza z zakresu  EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ. 

 

 

DLA KOGO EDUKACJA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA? 
! Interesuje Cię praca w poradniach specjalistycznych, przedszkolu, szkole, gabinecie terapeutycznym, 

izbach dziecka, domach opieki społecznej, firmach szkoleniowych, zakładach poprawczych i karnych  

lub otworzyć własny gabinet?  

! Chcesz zostać psychologiem, psychoterapeutą, socjologiem, pedagogiem, coachem, biegłym sadowym ?  

! Interesujesz się światem i  drugim człowiekiem. Chcesz poznać i zrozumieć  mechanizmy jego zachowań  

i motywację oraz masz  potrzebę niesienia pomocy? 

! Cechuje Cię empatia, opanowanie, wrażliwość na innego człowieka? Lubisz kontakt z ludźmi. Widzisz 

siebie w roli nauczyciela, pedagoga pracującego z dziećmi lub młodzieżą? 

 

 

SPECYFIKA KIERUNKU: 
Dodatkowe zajęcia z podstaw psychologii i pedagogiki prowadzone przez psychologa oraz specjalistów 

szkolnych i spoza szkoły: w tym trening kreatywności i umiejętności społecznych oraz mediacji 

rówieśniczych, elementy pedagogiki wczesnoszkolnej w ramach współpracy z przedszkolem miejskim – 

w formie obserwacji oraz zajęć przygotowanych i prowadzonych przez uczniów. 

 

 

NASI PARTNERZY I WSPÓŁPRACOWNICY: 
* Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Morągu. 

* Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. 

* Uczelnie wyższe z Olsztyna i Elbląga. 

* Zaprzyjaźnione przedszkola.  

 

 

ZAJĘCIA TERENOWE I WYJAZDY: 
Obserwacje zajęć w ramach współpracy z przedszkolem miejski. 

Spotkania ze studentami i przedstawicielami uczelni wyższych , kształcących na kierunkach: psychologia, 

pedagogika, socjologia, terapia zajęciowa, itd. 

Wyjazdy na wykłady, warsztaty i spotkania ze studentami i wykładowcami  uczelni wyższych. 

Zajęcia z pracownikami poradni specjalistycznych. 

 

PERSPEKTYWY EDUKACYJNE I ZAWODOWE: 

Absolwent naszego LO może kontynuować naukę:  

* UW-M w Olsztynie (pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

psychologia, praca socjalna, socjologia), *Olsztyńska Szkoła Wyższa (pedagogika), * Elbląska Uczelnia 

Humanistyczno-Ekonomiczna ( psychologia, pedagogika), PWSZ w Elblągu (pedagogika- moduły: 
pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną, logopedia, wczesna edukacja, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka).  

A oprócz tego absolwent może rozpocząć  naukę na kilkudziesięciu innych polskich uczelniach, w 

zależności od   sprecyzowanych planów zawodowych. Psychologia, pedagogika to bowiem kierunki dające 

dość szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego typu 



specjalistów na rynku pracy, absolwenci tych  kierunków nie powinni w przyszłości narzekać na problemy 

ze znalezieniem pracy. 

 

 


