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Čtyři desítky vystavovatelů z řad středních škol i zaměstnavatelů
z Děčínska a okolí se představí návštěvníkům už 19. ročníku „Veletrhu ŠKOLA
DĚČÍN 2015 – Cesta ke vzdělání a profesi“. Akce proběhne ve dnech 1. – 2. 12.
2015, mezi 10.00 – 18.00 hodinou v úterý a mezi 9.00 – 18.00 hodinou ve
středu, v Centru PIVOVAR DĚČÍN. Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce
ČR, Okresní hospodářská komora Děčín, Statutární město Děčín a střední
školy.

Veletrh se řadí mezi už tradiční přehlídky škol a povolání, které ÚP
ČR pořádá po celé republice. I ten v Děčíně je určen primárně žákům
základních a speciálních škol, kteří stojí před výběrem studijního oboru a tím
pádem i budoucího povolání. Na své si ale přijdou i ti, které zajímají vzdělávací
programy středních škol a další možnosti vzdělávání, např. kurzy, semináře či
školení.
Své zástupce bude mít na místě, jako každý rok, i Kontaktní pracoviště
ÚP ČR v Děčíně.
„Specialistky z Informačního a poradenského střediska pro volbu a
změnu povolání jsou připraveny být žákům oporou při výběru vhodného
oboru, pomohou jim zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol nebo jim
poskytnou informace o možnosti uplatnění absolventů na trhu práce,“
upozorňuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně Alena Křtěnová.
V rámci veletrhu proběhnou ve středu 1. 12. 2015 ve výstavní galerii
Centra PIVOVAR DĚČÍN dva odborné semináře určené zejména žákům 9. tříd a
jejich rodičům, výchovným poradcům, ale také široké veřejnosti. Od 14.00
hodin se uskuteční seminář Úloha firem ve vzdělávacím procesu a od 16.00
hodin pak přednáška na téma Strategie volby profesní přípravy.
Výstava škol má v Děčíně dlouholetou tradici. Letošní ročník nabídne
účastníkům několik novinek.
„Veletrh jsme letos umístili do centra města a prodloužili jsme
návštěvní dobu až do 18.00 hodin. To proto, aby se odpoledne mohli přijít
podívat společně s žáky i jejich rodiče. Vytvořili jsme webové stránky
přehlídky www.skoladecin.cz, kde zájemci najdou veškeré aktuální informace
a seznam vystavovatelů. Během akce nabídneme účastníkům kromě dvou
odborných seminářů také videoprojekce škol,“ vyjmenovává vedoucí oddělení
poradenství a dalšího vzdělávání z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Děčíně
Michaela Houdová.
Realizační tým veletrhu letos vyhlásil pro žáky devátých tříd výtvarnou
soutěž na téma „Moje cesta ke vzdělání a profesi“. Ze stovky doručených
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obrázků jich odborná porota vybrala třicet. Ty si budou zájemci moci
prohlédnout ve výstavní galerii Centra PIVOVAR DĚČÍN. O absolutním vítězi
soutěže, který si odnese jako hlavní cenu tablet, rozhodnou návštěvníci
veletrhu.
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