Lokalny rynek pracy moim rynkiem pracy.
Jeden z projektów realizowanych w naszej szkole w ramach „Tygodnia projektów” nosił nazwę
Lokalny rynek pracy moim rynkiem pracy. Projekt edukacyjny z zakresu doradztwa zawodowego w
gimnazjum to innowacyjne spojrzenie na kreowanie przyszłości zawodowej młodych ludzi poprzez
włączanie w tę ideę lokalnego rynku pracy. W okresie od 15 do 19 czerwca uczniowie w ramach
spotkań z przedstawicielami różnych profesji oaz wycieczek zawodoznawczych zapoznali specyfikę
lokalnego rynku pracy, zdobyli wiedzę o możliwościach awansu zawodowego w danej firmie oraz
konfrontowali swoje wyobrażenie o pracy w danym zawodzie.Grupa projektowa licząca 22 osoby z
klasy I d oraz II c wraz z opiekunami podczas „Tygodnia Projektów” odwiedziła kilka firm oraz
instytucji- Firmę ATA- TECHNIK, Hotel Habenda, Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Stację Paliw LOTOS,
Restaurację La Siesta, Salę Bankietową Platinum, Motel. W tym miejscu pragniemy podziękować
wszystkim właścicielom firm, władzom samorządowym, urzędnikom oraz pracownikom za to, że
umożliwili nam poznanie kulis wykonywanych przez nich zawodów i czynności zawodowych. Jednak
projekt nasz nie ograniczał się tylko do spotkań i wycieczek. Uczniowie musieli pisać sprawozdania z
danego dnia projektowego, tworzyć prezentację multimedialną, wyszukać wielu branż, jakie
funkcjonują na lokalnym rynku pracy Budzynia, oraz wykonywać czynności charakterystyczne dla
poznanych zawodów np. zameldować się w hotelu czy wysłać przesyłkę. Idea wiodąca projektu
opierała się na kreatywności i dążeniu do zmian w efekcie których autor, wraz ze swoimi uczniami
dopracowuje się "nowych jakości", buduje własne doświadczenie, co pozwala mu w przyszłości
doskonalić i wprowadzać w życie nowe pomysły. Bez wątpienia nauka jest ważna, jednak projekt
edukacyjny pozwalał naszym wychowankom również kształtować i rozwijać szeroko rozumiane i
bardzo ważne kompetencje społeczne. Uczniowie kształtowali pod czujnym okiem opiekunów
komunikację interpersonalną, otwartość, szacunek do innych, konstruowanie pytań, umiejętność
pracy w grupach, kreatywność, empatię, krytykę, ale konstruktywną . Wymienione elementy są
bardzo ważnymi czynnikami dającymi naszym uczniom ogromną szansę na to, by za kilka lat mogli
wejść na rynek pracy.
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