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ÚP ČR pomůže žákům při výběru vhodné školy
Už po 22. budou mít žáci základních škol, jejich rodiče a další zájemci
možnost navštívit „Přehlídku středních škol“, kterou pořádá Kontaktní
pracoviště Úřadu práce ČR v Ústí nad Orlicí. Akce proběhne ve dnech 7. – 8.
10. 2015 v prostorách Vyšší odborné a Střední školy technické v České
Třebové (Skalka 1692.). Zúčastní se jí zástupci 38 středních škol a učilišť a 12
zaměstnavatelů z Ústeckoorlicka.
Akce je určena především budoucím středoškolským studentům,
učňům a jejich rodičům, kterým školy představí své vzdělávací programy.
„Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a
proto je třeba nebrat volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu. My jsme
připraveni, vzhledem ke zkušenostem a znalostem trhu práce, nasměrovat
budoucí středoškoláky tak, aby za pár let skutečně práci našli,“ říká Ing.
Vladimíra Lesenská, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí.
Organizátoři pamatují i na oblast celoživotního vzdělávání. Právě to je
v dnešní době nepostradatelnou součástí každého, kdo chce držet krok
s vývojem na trhu práce. Na své si tak přijdou i ti, kteří přemýšlejí o změně
profese nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci.
Specialisté z Úřadu práce ČR poradí zájemcům v rozhodování při
výběru vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol.
Návštěvníci se dozví podrobné informace o rekvalifikačních kurzech a dalších
nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti.
Přehlídky se zúčastní řada významných zaměstnavatelů. Zájemci tak
mohou získat mimo jiné přehled o tom, co v dnešní době firmy v tomto regionu
potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Ve středu 7. 10. 2015 proběhne akce mezi 12.00 – 17.00 hodinou, ve
čtvrtek 8. 10. se pak dveře otevřou návštěvníkům už v 8.00 ráno, přicházet
mohou do 17.00 hodiny.
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