Drodzy Uczniowie,
przesyłamy Wam prezentację dotyczącą możliwości dalszego kształcenia
po szkole podstawowej.
Chcielibyśmy Was zachęcić do wyboru edukacji branżowej i technicznej.
W materiałach znajdziecie:
Schemat ścieżki wyboru dalszego kształcenia po szkole podstawowej.
Najważniejsze korzyści z wyboru edukacji branżowej i technicznej.
Kompetencje zawodowe przyszłości - niezbędne umiejętności do
dobrego funkcjonowania i odniesienia sukcesu na rynku pracy. Na tej
graﬁce są widoczne również czynniki wpływające na rynek pracy.
Branże gospodarki, które są najważniejsze w Waszym województwie.
To właśnie w tych obszarach działa najwięcej ﬁrm i jest zatrudnionych
najwięcej pracowników.
Dodatkowo przesyłamy Wam krótkie prezentacje i ﬁlmy przedstawiające
przykładowe ﬁrmy reprezentujące kluczowe branże gospodarki Waszego
regionu. Mamy nadzieję, że ułatwią Wam podjęcie decyzji, jaką szkołę
wybrać i w jakim zawodzie się kształcić.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
jest podmiotem skupiającym wielu przedsiębiorców.
Słysząc ich opinie zachęcamy Was do podjęcia kształcenia w zawodach
technicznych, na które zawsze jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Zawodowcy mogą więcej!
#PSSEdlaZAWODOWCÓW

Jaką ścieżkę możesz wybrać?
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Technikum, szkoła branżowa czy liceum?
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DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ
W SZKOLE BRANŻOWEJ I TECHNIKUM W ZAWODACH MECHATRONIK I TECHNIK MECHATRONIK
programowanie manipulatorów i robotów, programowanie sterowników PLC,
projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
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Jakie korzyści daje nauka w technikum
lub w szkole branżowej?

Zdobędziesz konkretny
zawód uznawany w Polsce
i w całej Europie
Zyskasz wiele możliwości
rozwoju – możesz zdać
maturę i uczyć się dalej

Możesz rozwijać
zainteresowania, uzdolnienia
i umiejętności zawodowe

Dzięki przedmiotom
zawodowym nauka na studiach
technicznych będzie dla
Ciebie łatwiejsza

Będziesz dobrze
przygotowany do pracy
– pracodawcy szukają
fachowców!

Masz lepsze perspektywy
na rynku pracy i szybciej
zaczynasz zarabiać

Mając zawód łatwiej będzie
Ci prowadzić swoją ﬁrmę

#PSSEdlaZAWODOWCÓW

Kompetencje zawodowe przyszłości
6 czynników, które na nowo ukształtują obraz
zatrudnienia - warunkują zmiany pracy

Zaprogramowany
świat

10 kluczowych kompetencji pracowników, ważnych
dla osiągnięcia sukcesu w przyszłości

Ogromny wzrost mocy
czujników i mocy
obliczeniowych
czynią świat możliwym
do zaprogramowania.

myślenie
projektowe

Nowe struktury
organizacyjne

Wzrost
długości życia
Rosnąca długość życia
wymaga innego planowania
kariery zawodowej
i ciągłego uczenia się.

Technologie
społecznościowe dają
impuls do tworzenia
nowych form produkcji
i kreowania wartości
na nowo.

transdyscyplinarność

umiejętność
korzystania
z nowych
mediów

współpraca
wirtualna

odkrywanie
sensu, nadawanie
znaczenia

inteligencja
społeczna
kompetencje
międzykulturowe

myślenie
obliczeniowe

Rozwój
inteligentnych
maszyn i systemów
Rutynowe i powtarzalne
procesy wykonywane
są przez maszyny,
a nie pracowników.

#PSSEdlaZAWODOWCÓW

zarządzanie
poprzez podnoszenie
swoich kompetencji
poznawczych

myślenie
niekonwencjonalne
i adaptacyjne

Nowa
ekologia mediów
Technologie multimedialne
przeobrażają nasze
dotychczasowe sposoby
komunikacji i pracy.

Globalnie
połączony świat
Silne zależności i stała
łączność w skali
globalnej wymagają
od organizacji adaptacji
i różnorodności.

Źródło danych: Institute for The Future for University of Phoenix Research Institute.

Kluczowe obszary gospodarki
województwo pomorskie
Branże gospodarki
regionalnej o dużym
potencjale rozwoju, które
uznać można za
najważniesjze dla
rozwoju województwa.

ICT i elektronika

Transport,
logistyka,
motoryzacja
#PSSEdlaZAWODOWCÓW

Przemysł morski

Budownictwo

Turystyka,
sport i rekreacja

BPO/SSC
usługi ﬁnansowe
i biznesowe

Meblarstwo

Energetyka
i ekoenergetyka

#PSSEdlaZAWODOWCÓW

Poznaj ﬁrmy z województwa
Budownictwo
Grupa Pekabex, Kokoszki Prefabrykacja S.A.
ul. Budowlanych 54A, 80-298 Gdańsk
www.pekabex.pl
KLIKNIJ I ZOBACZ FILM
ICT i elektronika
Lacroix Electronics sp. z o.o.
ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn
www.lacroixkwidzyn.pl
KLIKNIJ I ZOBACZ PREZENTACJĘ
Przemysł morski

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
www.strefa.gda.pl

Hareid Group, HG Solutions sp. z o.o.
ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia
www.hareidgroup.com/pl/

www.facebook.com/StrefaPomorze

KLIKNIJ I ZOBACZ FILM

A na koniec... Kliknij tu i zobacz
ﬁlm o wyborze szkoły!

