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„Trh vzdělávání a pracovního
uplatnění 2015“ v Třinci
Už po dvacáté se sjedou do Třince zástupci středních škol, aby
představili veřejnosti své vzdělávací programy. Na tradičním „Trhu
vzdělávání a pracovního uplatnění“ se letos budou prezentovat i
zaměstnavatelé, kteří působí v technických oborech. Akce proběhne ve
čtvrtek 15. 10. 2015 mezi 10.00 – 16.00 hod. v nové hokejové hale WERK
ARENA v Třinci. Na její organizaci se spolupodílí Kontaktní pracoviště Úřadu
práce ČR ve Frýdku - Místku a v Třinci, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.,
celoevropská síť EURES a Oblastní hospodářská komora se sídlem v Třinci.
Trh vzdělávání a pracovního uplatnění navštíví každoročně tisícovka
návštěvníků. Jejím cílem je pomoci žákům posledních ročníků základních a
speciálních škol, kterých je letos na Frýdeckomístecku asi 1 700, s orientací ve
vzdělávací nabídce škol.
„Naší snahou je také podnítit mladé lidi k výběru technicky
zaměřených oborů a nasměrovat je tak, aby měli po skončení studia co
nejvyšší šance na následné uplatnění,“ vysvětluje ředitel Kontaktního
pracoviště ÚP ČR ve Frýdku – Místku Vladimír Patáčik.
Akce je určena také rodičům žáků, výchovným poradcům, pedagogům,
ale i těm, kteří si chtějí doplnit vzdělání, změnit kvalifikaci nebo hledají novou
práci.
Tentokrát se mohou zájemci těšit na padesátku středních škol
z Moravskoslezského kraje a vzdálenějších regionů. Na místě budou mít své
zástupce i zaměstnavatelé působící v technických odvětvích. Právě technicky
vzdělaní pracovníci v tomto průmyslově zaměřeném okrese trvale chybí.
Součástí bude i doprovodný program. Pro žáky budou připraveny
jednoduché praktické úkoly, v jejichž rámci si budou moci vyzkoušet své
dovednosti a zručnost.
Akce má podpořit nejen vhodný výběr povolání a vzdělávací cesty, ale
také podnítit mladé lidi k výběru technicky zaměřených oborů. Vstup je pro
návštěvníky zdarma.
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