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Щирими посмішками і букетами осінніх квітів наповнився цього дня районний
стадіон «Авангард». Сьогодні тут особливо урочистий, святковий і, водночас,
хвилюючий день - Свято першого дзвоника. Саме воно знаменує початок нелегкого
шляху до пізнання, нових звершень, відкриттів, досягнень та самостійного життя.

Позаду всі хвилювання, приготування до початку навчального року. Пройшли серпневі
наради вчителів.

Міжгірською районною філією Закарпатського ОЦЗ спільно з відділом освіти Міжгірської
РДА погоджено та затверджено графіки спільних профорієнтаційних заходів на
вересень-грудень 2019 року.

В проведенні урочистостей з нагоди Дня знань взяли участь і працівники Міжгірської
районної філії Закарпатського обласного центру зайнятості шляхом організації та
проведення виїзної акції філії з використанням мобільного центру професійної орієнтації
модернізованого (МЦПОм). В ході проведення даного заходу всі бажаючі мали змогу
ознайомитись з послугами, які надає служби зайнятості, в тому числі і учнівській молоді.
Зокрема звернуто особливу увагу щодо проведення активної профорієнтаційної роботи
зі школярами щодо вибору затребуваних на ринку праці професій та спеціальностей , які
у подальшому житті молодій людині будуть приносити не тільки матеріальну користь,
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задоволення від роботи, а й користь для суспільства та допоможе адаптуватися в
сучасному суспільстві. Цьому завжди сприятимуть Барометри професій, які знаходяться
у кожному загальноосвітньому навчальному закладі (ЗНЗ), Платформа з професійної
орієнтації та розвитку кар’єри державної служби зайнятості, веб-базована он-лайн
платформа «Моя професія: консультаційна мережа», тощо.

Зацікавленою була презентація паспортів професійно-технічних навчальних закладах
Закарпатської області, ЦПТО ДСЗ (центрів професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості) щодо організації в них професійно-технічного навчання за
робітничими професіями.

Свято скінчилось, пролунав перший шкільний дзвоник – попереду уроки і домашні
завдання.

Спеціалісти служби зайнятості вітають всю учнівську молодь з Днем знань та бажають
всім хороших успіхів в навчанні, здоров’я, наснаги, реалізації нових планів та впевненості
у завтрашньому дні.

Відділ активної підтримки безробітних Міжгірської районної філії

Закарпатського ОЦЗ.
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