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Do Mělníka se sjedou zástupci téměř 40 škol
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Už po osmé budou mít všichni, kteří přemýšlejí o výběru vhodného
studijního oboru nebo si chtějí doplnit kvalifikaci či získat vzdělání v nové
oblasti, možnost dozvědět se potřebné informace na výstavě s názvem
Vzdělávání 2014. Akce, kterou připravil Úřad práce ČR ve spolupráci s
Mělnickým kulturním centrem o.p.s. a EURES, proběhne ve čtvrtek 23. 10.
2014 v Masarykově kulturním domě v Mělníku (U Sadů 323).
Na výstavě se představí cca 40 středních i vyšších odborných škol.
Kromě těch ze Středočeského kraje, budou mít na místě své zástupce také
školy z Ústecka a Prahy. Řada škol bude prezentovat nejen své studijní obory a
obsah studia, ale také kurzy z oblasti dalšího vzdělávání.
Zástupci Úřadu práce ČR, konkrétně pracovníci Informačního a
poradenského střediska, proberou s dětmi a jejich rodiči, jak nejlépe vybrat
vhodné povolání a jak se zorientovat ve vzdělávací nabídce škol. „Jde o jeden
z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka, a proto je třeba nebrat
volbu vhodné školy či oboru na lehkou váhu. My jsme připraveni, vzhledem
ke zkušenostem a znalostem trhu práce, nasměrovat budoucí středoškoláky
tak, aby za pár let skutečně práci našli. Za důležité považujeme informovat o
tom i jejich rodiče. Právě oni mohou své dítě nejvíce ovlivnit,“ říká generální
ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
Při zodpovědné volbě povolání je třeba posoudit nejen studijní a
osobní předpoklady žáka, ale také poznat trh práce a jednotlivá povolání. Obě
oblasti je nutné mezi sebou pečlivě porovnávat a hledat jejich vzájemný
soulad.
V současné době mají zaměstnavatelé největší zájem o technicky
vzdělané lidi. A to napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, svářeč a
řezač plamenem, seřizovač, montážní dělník a obsluha CNC či důlních strojů).
Uplatní se IT specialisté, grafici, strojírenští technici, pracovníci v marketingu,
ve zdravotnictví i v sociální oblasti.
Vedle škol se výstavy zúčastní i někteří zaměstnavatelé, aby
prezentovali perspektivy místního trhu práce a možnosti uplatnění absolventů.
ÚP ČR pak představí návštěvníkům aktuální nabídku volných míst. Na přípravě
akce se spolupodílí také pracovníci Evropských služeb zaměstnanosti EURES.
Zájemci se mimo jiné dozví podrobnosti týkající se nejen pracovních, ale i
životních podmínek v zahraničí. Informační stánek bude mít na místě také
Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník. Informace pro návštěvníky tak
budou opravdu komplexní. Vstup na výstavu je zdarma.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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