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V Mělníku se představí 40 škol
Téměř čtyři desítky středních škol se představí na 9. ročníku akce
s názvem „Vzdělávání 2015“. Prezentační výstava středních škol, dalšího
vzdělávání a perspektiv trhu práce se uskuteční ve čtvrtek 22. 10. 2015 mezi
8.00 – 16.00 hodinou v Masarykově kulturním domě v Mělníku (U Sadů 323).
Na její organizaci spolupracují Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Mělníku a
Mělnické kulturní centrum o.p.s..
Akce je určena budoucím žákům středních škol, jejich rodičům,
výchovným poradcům a všem, kteří se chtějí dále vzdělávat, doplnit si znalosti
a dovednosti či získat zcela novou kvalifikaci. Zástupci škol jim podají podrobné
informace o nárocích, organizaci studia i o uplatnitelnosti absolventů
jednotlivých oborů na trhu práce.
„Univerzální návod, jak vybrat obor a školu, která by byla ta pravá,
bohužel neexistuje. Cesty k volbě studia a povolání jsou různé, ale pro
zodpovědné rozhodování jsou nezbytné kvalitní informace, dodržení několika
základních pravidel a v neposlední řadě podpora někoho blízkého, případně
odborníka,“ říká ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Mělníku Petr Blecha.
Po celou dobu budou návštěvníkům výstavy k dispozici pracovníci
Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Úřadu
práce ČR. Zájemci s nimi mohou prokonzultovat otázky související s
rozhodováním o dalším studiu nebo si dojednat individuální schůzku k volbě
povolání ve vhodném termínu.
„Důležitou zásadou při výběru studia je nenechávat rozhodování až
na poslední chvíli, kdy před žákem leží přihláška na střední školu a zbývá jen
pár dní do termínu jejího odevzdání. Je třeba zamýšlet se včas nad svými
zájmy, dovednostmi, studijními výsledky i zdravotním stavem a možnostmi
budoucího uplatnění na trhu práce,“ upozorňuje Magda Vondroušová,
metodik poradenství a zprostředkování ÚP ČR.
A právě akce jako je „Vzdělávání 2015“ nabízejí zájemcům jedinečnou
možnost osobně si promluvit se zástupci škol a porovnat své představy a
možnosti s potřebami trhu práce.
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