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List otwarĘ do Rodziców Uczniów szkół podstavvowych,
w Ęm podstawowych z oddziałami gimnazjalrtymi,

biorqcych udział w projekcte Ambasador Młodego Przemysła
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Zbliza się dla Państwa Dzieci cząs zakończenta pierwszego etapu ścteżki edukacyjnej
i wybór dalszej drogi lwztałcenta. Rozpoczęcie kolejnego etopu wiqże się z planami
na przyszłość, analtzq indywidualnych predyspozycji i zainteresowań Państwa Pociech-
Swojego pierwszego w zyciu ważnego wyboru nowej szkoły doknnujq świadomie lub mniej
świadomie, kierujqc się swoimi zdolnościami, ale nader często sugestiami najbliższego
otoczenia, nierządlrn rówieśników. Aby w tym waznw momencie swojej przyszłej drogi życia
wybrali mqdrze i perspektyuicznie, potrzebujq Państwa uwagi oraz wsparcia
w podejmowaniu trudnych decyzji, OczelaĘq od Pąństwa akceptacji swajego wyboru
lub pomocy w jego dokananiu-.

Utrzymujqcy się od lat trend wyboru szkoł dajqcych przygotowanie ogólnolcształcqce
nie do końca się sprawdził. Rynek pracy pokazał, ze nie zawsze jest w stanie wchłonqć
ąbsolwentów z przygotowaniem humanistycznym, stawiajqc przed nimi koniecznoŚĆ
dostosowania stę do bieżqcego zapatrzebowanią i przel*valffikowania się. Powoduje
to frustracje, rozminięcie oczekiwań i asptracji młodego człowieka z istniejqcymi
mozliwościąmi zawodowymi, Inaczej jest z absolwentami kierunków technicznych, którym
łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, Majq za sobq przygotowąnie w lronlrretrtych zawodach,
zdobyte w szkołach branżowych czy techniknch. Łatwiej się adaptujq w środowisku pracy,
a ich gwąns zmłodowy poparty jest zdobytq praktykq i doświadczeniem na wyknnmłczym
stanowisku pracy.

Barometr zawadów przygotowywany przez Powiatowy Urzqd Pracy w Częstochowie,
obejmujqcy prognozę zapotrzebowania na pracowników w powiecie częstochowskim
i mieście Częstochowa, od kilku lat wskazuje deficyt w zawodach rwiqzanych z przemysłem,
m.in. w branżach: energeĘcznej, mechaniczno-elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej,
automaĘce i roboĘce przemysłowej. Nadwyżki wykazywane sq w zawodach administracyjno-
biurowych, ekonomtcznofinansowych oraz w zalłodach reprezentujqcych kierunki
humanistyczne.

Ęnamiczny ronłój częstochowskiej strefy eknnomicznej spowodowął lłłolniente
wielu miejsc pracy w nowapawstałych Jirmach przemysłowych. Zapotrzebowanie
na pracor|ników o rozwinięĘch kłlmpetencjach i zdolnościach technicznych będzie miało
tendencję wzrostowq. Jest to nieuchronnie nłiqzane z rozwojem cyvutlizacyjnym,
,wszechobecnq automaĘzacjq i roboĘzacjq procesów- Stqd koniecznoŚĆ przygotowania
mładych kadr i luztałcenia młodzieży w kierunkach technicznych.

Takim trendom sprzyja Przemysłowa Alrademia Ronvoju, którą jest młodq firmq
z branĘ educational technologl. Wspieramy przemysł w pozyskiwaniu, lcsztąłceniu i retencji
pracowników. Współpracujemy m.in. z branżq hutniczq, stoczniowq, producentami
konstrukcji stalowych, górnictwem oraz firmami technologicznymi świadczqcymi usługi
w zalłesie zarzqdzania lotami bezzałogowymi.



Mamy doświadczenie v, adaptacji młodych osób w przemyśle, współpracuiqc przy tym
z uczelniami technicznymi, Urzędem Miasta Częstclchowy oraz szkołami technicznymi
i branzowymi powiatów częstochowskiego i klobuckiego. Pomagałny uczniom szkół
w ronl,ijaniu szeroko rozumianl,ch kompetencji technicznych. prowadzimy klasy patronackie,
organizujemy wizyĘ studyjne w miejscach prcłcy, kierujemy na praktyki i staze zawodov,e.
I|/spieramy zarówno placówki ośvliatowe, jak i pracodawców. Łqczqc interesy obydwu
środowisk, nie zapominamy o ścteżce rozwoju młoclziezy. Dlatego z myśIq o nich
op r ac ow al i ś my now o c z e s nq P l atfor mę E duka cyj nq

Realizujemy również projekąl absolwenckie, takie jak: hdłody Przemy,rł czy lllłoda
Hutą, nagrodzone w 20]8 r. przez Regionalnq Izbę Przemysłowo Handlowej Jtłrajskim
Produktem Roku w dziedzinie: ,,E-technologie, innowacje, e-usługi". Og(llnopolski projekt
fuftody Przemysł został doceniony i nagrodzony srebrn7,m medalem podczas Międzynarodowej
ll/ ar s z alu,s ki ej Wy s t awy Wyn al az kólu IWI S 2 0 ] 8.

Proponuiemy równiez Państ**u partnerstłt,o w zalłesie doradztu,a i roałoju Waszych
Latorośli. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż wielu z Państwa ma d)llematy przy wyborze ściezki
edukacyjnej swoich dzieci. Każdy z Rodziców chce dla swoiego dziecka jak nailepszej
przyszłości. Zycie pokazuje, że tąką przyszłość trc-ai w przełnyśle i ntnuych technologiach.
Pomóżcie zatem swoim Dziecirlm właściwie wlłoczyć w dorosłość i odpowiednio pokierować
swo.iq karierq,

Pragniemy zwrócić się do wszystkich Rodziców uczniów szkół podstawowych, w tym
podstawowych z oddzialami gimnazjalnymi, dokonuiqcych wyboru swojej przyszłej szkoły,
aby przy decyzjach brali równiez pod uwagę rozwój kompetencji technicznych. IĘybór szkół
technicznych czy branzowych nie jest złym wyborem,, ale szansq wyiścia naprzeciw
o b ow i qzuj clc))m w n ołv o c z e s ny m św i e c i e tr e ndo m.

Zyczymy wszystkim Państwu saQsfakcjonujqcych wynikólv egzaminóv, do szkół
ponadpodstawowych i mie.jsc w wymarzonych przez Wasze Dzieci klasąch!

Juz teraz zapraszamy Pańsnwa i Wasze Pociechy do korzystania z naszei innowacyjnei
apl i kac j i komuni ka cyj no e - I e ar nin gow ej . ml o dy -pr z e my s l . pl
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W razio pytań zapraszamy do kontaktu
Koordynator projektu Ambasador Młodego Przemysłu - Paulina Kordas

paulinakord as@przemyslowa-akademia.pl
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