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Českolipská Burza škol 2017
V úterý 7. listopadu 2017 se konala v České Lípě již tradiční burza škol,
kterou poprvé jako hlavní organizátor pořádal Úřad práce ČR, Kontaktní
pracoviště Česká Lípa, s významnou podporou Města Česká Lípa a v úzké
spolupráci se Střední průmyslovou školou Česká Lípa, Soukromou
podnikatelskou střední školou Česká Lípa, Euroškolou Česká Lípa a
Obchodní akademií Česká Lípa.
Českolipská Burza škol 2017 se konala v novém jednodenním formátu,
v prostorách Kulturního domu Crystal v České Lípě. Akce se zúčastnilo
téměř tisíc návštěvníků, žáků osmých a devátých tříd základních škol
z celého okresu, ale také pedagogů a rodičů.
Na burze prezentovaly své studijní nabídky oborů, ale i další zajímavé
činnosti, školy z Libereckého kraje, ale také z Ústeckého a Středočeského
kraje. Současně důležitost volby povolání a podporu řadě oborů vyjádřili
účastí na burze zaměstnavatelé z regionu, někteří nabídkou stipendijních
programů, ale také přímým propojením firem, škol, odborných praxí a
zejména následným uplatněním absolventů v těchto firmách. Celkem se
akce zúčastnilo 35 vystavovatelů.
Úřad práce ČR měl na Českolipské Burze škol 2017 své zastoupení
prostřednictvím odborných poradkyň Informačního a poradenského
střediska, které se po celý den věnovaly zájemcům při výběru vhodného
zaměření studia, nabízely přímo na místě možnost testování zájmů žáků,
stejně jako případné individuální poradenství přímo na úřadu práce.
Hlavním cílem Českolipské Burzy škol 2017 bylo nabídnout žákům
základních škol, jejich rodičům a pedagogům na jednom místě přehled
škol, otevíraných oborů, možnost srovnání a výběru nejvhodnějšího
studia po ukončení základní školy. To vše pak v návaznosti na trh práce,
konkrétní uplatnění jednotlivých profesí a možnost právě uplatnitelnost
oborů přímo na místě konzultovat jak s poradci Úřadu práce ČR, tak se
zaměstnavateli.
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