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Trh vzdělávání a pracovního
uplatnění v Třinci pomůže s výběrem střední školy
Už po 22. se sjedou do Třince zástupci středních škol, aby představili
veřejnosti své vzdělávací programy. Na tradičním „Trhu vzdělávání a
pracovního uplatnění“ se letos bude prezentovat i 12 zaměstnavatelů, kteří
působí v technických oborech. Akce proběhne ve středu 11. 10. 2017 mezi
10.00 – 16.00 hod. ve sportovní hale STaRS v Třinci. Na její organizaci se
spolupodílí Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Frýdku - Místku a v Třinci.
Významným partnerem tohoto ročníku je město Třinec, které letos podepsalo
s ÚP ČR Deklaraci o spolupráci v oblasti prevence nezaměstnanosti a podpory
vhodné volby povolání.
Trh vzdělávání a pracovního uplatnění navštíví každoročně tisícovka
návštěvníků. Jejím cílem je pomoci žákům posledních ročníků základních škol,
kterých je letos na Frýdeckomístecku asi 1 700, s orientací ve vzdělávací
nabídce škol. Akce je určena také rodičům žáků, výchovným poradcům,
pedagogům, ale i těm, kteří si chtějí doplnit vzdělání, změnit kvalifikaci nebo
hledají novou práci.
„Naší snahou je motivovat především 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.
„Všechny kroky, které vedou k posílení zájmu dětí o technické obory,
jsou velmi vítané. A i díky akcím jako je tato, roste počet těch, kteří techniku
volí jako svůj studijní nebo učební obor,“ shrnuje ředitel Krajské pobočky ÚP
ČR Petr Prokop.
Tentokrát se mohou zájemci těšit na 55 středních škol
z Moravskoslezského kraje i vzdálenějších regionů. Na místě bude mít své
zástupce i 12 zaměstnavatelů působících v technických odvětvích, kteří doplní
nabídku ukázkami praxe. Právě technicky vzdělaní pracovníci v tomto
průmyslově zaměřeném okrese trvale chybí.
Chybět nebudou ani specialisté Úřadu práce ČR. Mimo jiné poradí
zájemcům při výběru vhodného povolání či rekvalifikace. Návštěvníci získají
přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto kraji potřebují a o
jaké profese mají především zájem.
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Součástí bude i doprovodný program. Pro žáky budou připraveny
jednoduché praktické úkoly, v jejichž rámci si budou moci vyzkoušet své
dovednosti a zručnost. A návštěvníci se mohou těšit i na jednu novinku –
soutěž s názvem „Univerzální machr 2017“ s podtitulem „Hledáme deváťáky,
kteří umí, aneb prověřte svůj um“.
„Při slavnostním zahájení vyhlásíme zadání tří dlouhodobých
technických soutěží pro žáky 9. tříd z oblasti hutnictví, strojírenství a
stavebnictví,“ upřesňuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Třinci Olga
Sikorová.
Do soutěže se mohou zapojit týmy základních škol z Třinecka a
Jablunkovska. Každý si může vybrat jednu z vyhlášených soutěží nebo sestavit
tým pro každou z nich a zvýšit tak své šance na výhru. Vítězové se pak mohou
těšit na hodnotné ceny.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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