SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Wybór szkoły zawodowej jest dla wielu młodych osób sposobem na realizację własnych
zainteresowań i połączenie pracy z pasją. Nierzadko zdarza się nam, doradcom zawodowym, słyszeć
historie osób, które zrezygnowały ze swoich pasji i zgodnie z sugestią bliskich czy znajomych wybrały
liceum ogólnokształcące mimo, że wcale nie były zainteresowane kontynuowaniem nauki na studiach
wyższych. Z drugiej strony, możemy przywołać wiele przykładów osób, które idąc za przysłowiowym
,,głosem serca” wybrały zawód, który teraz z pasją wykonują.
Szkoły zawodowe i technika przez wiele lat nie cieszyły się dużym zainteresowaniem
kandydatów, którzy dużo chętniej wybierali licea ogólnokształcące, co było podyktowane
z jednej strony chęcią odłożenia decyzji o wyborze zawodu ,,na później” z drugiej zaś przekonaniem, że
najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia budowania kariery zawodowej jest ukończenie studiów
wyższych.
Na szczęście, w ostatnim czasie obserwujemy zmiany tego trendu! Doradcy zawodowi prowadząc
warsztaty z zakresu orientacji zawodowej, coraz częściej spotykają uczniów zainteresowanych
zdobyciem zawodu na poziomie szkoły ponadpodstawowej i podjęciem pracy po jej ukończeniu. Analiza
sytuacji na rynku pracy skłania część młodych ludzi do dokonywania bardziej praktycznych wyborów.
PAMIĘTAJ!!! Lokalny, świętokrzyski, rynek pracy potrzebował i dalej potrzebuje fachowców rzemieślników, pracowników produkcji, mechaników, budowlańców, fryzjerów czy sprzedawców.
Pandemia koronawirusa także zmieniła rynek pracy odciskając piętno praktycznie na każdej branży.
Coraz częściej mówi się, że w tym trudnym momencie ludzie zaczęli doceniać przedstawicieli zawodów,
których wcześniej często nie dostrzegali. Wielu z nas przekonało się, jak ciężko byłoby nam
funkcjonować
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kurierów

i wielu innych pracowników dbających o zabezpieczenie naszych codziennych potrzeb. Ta zmiana
widoczna jest również, kiedy popatrzymy na oferty pracy pojawiające się na portalach internetowych w
czasie pandemii.
Dziś trudno jeszcze ocenić, na ile trwałe będą zmiany na rynku pracy. Pewne jest natomiast, że warto
pokazywać młodym ludziom możliwości jakie daje kształcenie branżowe oraz uzmysławiać korzyści
płynące z wybrania takiej ścieżki edukacyjnej.
Wystarczy przejrzeć wyniki prognozy Barometr Zawodów na 2020 rok
( https://barometrzawodow.pl/) lub zerknąć na oferty zamieszczone w Centralnej Bazie Ofert Pracy
aby przekonać się, że szkoła branżowa czy technikum jest dobrym wyborem edukacyjnym !!!!

Podpowiedź

może

stanowić

także

coroczna

Prognoza

zapotrzebowania

na

pracowników

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego publikowana dla każdego województwa przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły często prowadzą również rekrutacje na kierunki, na które
zapotrzebowanie złożył pracodawca oferując pracę po ukończonej edukacji.
Naturalną drogą rozwoju dla ,,zawodowców” jest otworzenie, po kilku latach praktyki,

swojej

działalności gospodarczej. Własny gabinet kosmetyczny, salon fryzjerski czy warsztat samochodowy jest
dla wielu osób nie tylko dochodowym biznesem, ale także realizacją zawodowych marzeń.
Szkoły branżowe i technika funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego oferują
kształcenie w zawodach, których przedstawiciele są poszukiwani na rynku pracy m.in.:
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technik budownictwa,
technik budowy dróg,
technik energetyk,
technik handlowiec,
technik automatyk,
technik logistyk,
technik rachunkowości,
murarz,
kucharz,
cukiernik,
fryzjer,
elektryk,
magazynier-logistyk,
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
operator obrabiarek skrawających.

A także w wielu nowych, ciekawych zawodach np.:
•
•
•
•
•

technik pojazdów samochodowych z systemami hybrydowymi i elektrycznymi,
technik programista,
technik fotografii i multimediów,
technik transportu kolejowego,
kierowca – mechanik.

POWODZENIA ŻYCZĄ DORADCY ZAWODOWI
Z WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KIELCACH !!!

