ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

VI Turniej Zawodów
m. st. Warszawy
(praktyczna prezentacja 16 zawodów)

dla uczniów szkół gimnazjalnych Warszawy
pod hasłem

„Dobry technik zawodowiec-ceniony na rynku fachowiec”
ORGANIZATORZY
Zespół Szkół Nr 21 w Warszawie ul. Saska 78

WSTĘP
W dzisiejszych czasach bardzo ważne są umiejętności podejmowania właściwego
wyboru przyszłej drogi zawodowej a więc zawodu i szkoły zawodowej. Świadome
planowanie kariery zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie, wymaga od młodzieży dużo
wysiłku, jednak procentuje to w przyszłości. Dlatego należy wspierać naszych uczniów w
podejmowaniu jakże trudnych dla nich decyzji życiowych. Stąd też pomysł Turnieju
Zawodów.
Turniej adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych ,ich rodziców, ale biorą też w nim
udział uczniowie szkół zawodowych i techników.
Gimnazjaliści zapoznają się z szeroką gamą zawodów nauczanych w szkołach
technicznych zawodowych Warszawy, zawodów na które jest duże zapotrzebowanie na
obecnym rynku pracy. Na podstawie uzyskanej wiedzy będą mogli wybrać zawód zgodny z
ich zainteresowaniami i zamiłowaniami.

Natomiast młodzież szkół zawodowych i technicznych może jeszcze szerzej zaprezentować
tajniki zawodu, którego się uczy oraz w interesujący sposób zareklamować swoją szkołę.
Turniej zawodów pozwoli nie tylko poszerzyć wiedzę o danym zawodzie i szkole, ale
poprzez grupową rywalizację młodzieży przyniesie dużo satysfakcji i dobrej zabawy.

CELE TURNIEJU
- uświadomienie uczniom ich predyspozycji zawodowych,
- przygotowanie gimnazjalistów do samodzielnego i świadomego wyboru zawodu i szkoły
zawodowej,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności na temat kształcenia w różnych zawodach,
- rozbudzenie zainteresowań gospodarką w regionie mazowieckim,
- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i podejmowania trafnych decyzji życiowych,
- kształtowanie właściwych postaw zawodowych,
- poznanie aktualnego rynku pracy

Prezentacje zawodów odbędą się
17 i 18 marca 2015 r. w godz. 9.00 - 15.00 /wtorek i środa/
w Zespole Szkół Nr 21 Warszawa ul. Saska 78
Lista prezentowanych zawodów w VI Turnieju Zawodów m. st. Warszawy
Lista prezentowanych zawodów:
1. Technik mechatronik – Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 ul Wiśniowa 56
2. Fototechnik- Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13
3. Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą - Zespół Szkół Spożywczo
Gastronomicznych ul. Komorska17/23
4. Technik pojazdów samochodowych - Zespół Szkół Nr 33 ul. Targowa
5. Technik analityk – Zespół Szkół Nr 21 ul. Saska 78
6. Technik usług fryzjerskich - Zespół Szkół Nr 21 ul. Saska 78
7. Technik hotelarstwa –Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich ul. Majdańska 3
8. Technik teleinformatyk i telekomunikacji - Zespół Szkół Nr 37 Al. Stanów
Zjednoczonych 37
9. Technik ekonomista - Zespół Szkół Nr 5 – ul. Szczawnicka 1
10. Technik elektryk i energetyk – Zespół Szkół Nr40 – ul. Objazdowa 3
11. Technik geodeta - Zespół Szkół Nr 14 ul. Szanajcy 5
12. .Technik architektury krajobrazu –Zespół Szkół Nr 39 ul. Bełska 1/3
13. Technik eksploatacji portów i terminali –Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
ul .Odrowąża 75
14. Technik obsługi turystycznej- Zespół Szkół Nr 12 ul. Siennicka 40
15. Technik urządzeń sanitarnych -Technikum Architektoniczno-Budowlane
ul. Przyrynek 9
16. Technik awionik-Technikum Lotnicze Nr 9 im. Bohaterów Narwiku ul. Gładka 16

.

KONFERENCJA
W pierwszym dniu Turnieju 17 marca o godz. 10.30 odbędzie się konferencja z udziałem
władz oświatowych, dyrektorów szkół zawodowych, przedstawicieli uczelni wyższych i
pracodawców dotycząca aktualnej sytuacji szkolnictwa zawodowego, oczekiwań rynku pracy
i uczelni wyższych wobec absolwentów szkół zawodowych, dopasowania kwalifikacji
zawodowych (potwierdzonych egzaminem ) do stanowisk pracy ( korelacja rynku pracy z
podstawa programową).
Celem konferencji jest propagowanie i uświadomienie rangi szkolnictwa zawodowego w
kontekście zmian na rynku pracy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZKOŁY
DO UDZIAŁU W VI TURNIEJU ZAWODÓW
„Świadomy wybór zawodu Twoim sukcesem w przyszłości”

