Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
Pragniemy serdecznie zaprosić do uczestnictwa w III Regionalnym Forum Doradztwa Zawodowego
organizowanym przez Województwo Śląskie, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz Śląską Komendą
Ochotniczych Hufców Pracy.
Planowane przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 4-6 października 2018 w Zespole Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu oraz Zespole Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
(szczegółowe informacje o lokalizacji na stronie www.metis.pl).
III Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego jest imprezą adresowaną przede wszystkim do uczniów.
Drugi dzień Forum - 5.10.2018 r. jest adresowany do zorganizowanych grup szkolnych. Chcemy
zapewnić kontakt z doradcami zawodowymi w formie warsztatów grupowych, przybliżyć lokalny rynek
pracy oraz wymagania jakie mają pracodawcy wobec przyszłych pracowników. Zależy nam na
pokazaniu oferty szkół, które mają bogate doświadczenie we współpracy z pracodawcami. W czasie
naszej imprezy uczniowie będą mogli również wziąć udział w warsztatach zawodoznawczych oraz
rozwijających zainteresowania.
Trzeci dzień Forum - 6.10.2018 r. jest przeznaczony dla uczniów, rodziców, nauczycieli i doradców
zawodowych, którzy chcieliby zapoznać się z ofertą edukacyjną, ofertą Młodzieżowych Centrów
Kariery, Młodzieżowego Biura Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub skorzystać z indywidualnej
porady doradcy zawodowego.
Zorganizowane zostaną również dyżury doradców zawodowych w poradniach psychologiczno –
pedagogicznych, filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy oraz jednostkach
organizacyjnych Komendy Śląskiej OHP. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice będą mogli skorzystać
z porady doradcy zawodowego w wielu miejscach w naszym województwie.
Z uwagi na znaczenie jakie ma świadome planowanie kariery zawodowej serdecznie zapraszamy
do udziału w trzecim dniu imprezy przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Udział w trzecim dniu nie
wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Dla pierwszych pięciu rodziców, którzy zgłoszą się w trzecim dniu
forum w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej
13 przewidzieliśmy miłą niespodziankę (więcej informacji na naszej stronie www.metis.pl).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

