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ÚP ČR pomůže v Kladně zájemcům
s výběrem vhodné školy
Celkem 53 zástupců středních škol a učilišť zaměřených na široké
spektrum oborů, mimo jiné i letectví, jezdectví či myslivost, se sjedou ve
dnech 13. – 14. 10. 2015 do Kladna, aby představili své vzdělávací nabídky na
už 18. ročníku Veletrhu celoživotního vzdělávání. Akce, na které se spolupodílí
i Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Kladně se uskuteční
v tamním Domě kultury (nám. Sítná 3127) mezi 9.00 – 16.00 hodinou.
Školy z Kladenska i širokého okolí seznámí návštěvníky nejen s tím, co
se u nich mohou žáci naučit, ale sdělí jim také řadu dalších informací týkajících
se například možností internátního bydlení, typů nebo formy studia. Přítomni
budou i studenti jednotlivých škol, kteří představí zájemcům své výrobky a
práce. Lidé se s nimi budou moci dát řeči a zjistit, jak je konkrétní obor baví a
jak jsou na škole spokojeni.
„Zatímco z propagačního letáku školy nebo učebního oboru získáte
jen základní informace, na akci tohoto druhu naopak stojíte tzv. tváří v tvář
budoucím oborům,“ upozorňuje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kladně
Jiří David.
Právě zástupci tohoto pracoviště budou připraveni pomoci účastníkům
s výběrem té nejvhodnější školy. Tak, aby po jejím absolvování měli co největší
šance na získání práce. Sdělí zájemcům také, o jaké obory je v regionu největší
zájem a co zaměstnavatelé od svých budoucích zaměstnanců očekávají. U
stánku Úřadu práce ČR si budou moci žáci základních škol zjistit v rámci
speciálního programu, na jaké povolání mají vlohy či předpoklady. Tuto
možnost často využívají i jejich rodiče, protože právě oni mohou v řadě případů
ovlivnit rozhodnutí svých potomků.
Kontaktní pracoviště ÚP ČR patří mezi první, které s pořádáním
obdobných akcí, začaly. Proto i v dnešní době velmi úzce spolupracuje
s organizátory veletrhu.
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