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Јуче је у Вршцу у организацији Националне службе за запошљавање и ресора за
образовање општине Вршац, у Великој сали Хотела Србија одржан трећи по реду сајам
професионалне оријентације.
Сајам су отворили заменик председника општине, Зоран Томић и начелница одељења
за професионалну оријентацију и планирање каријере, Весна Чекић из дирекције
Националне службе за запошљавање.
Заменик председника је пожелео срећу свим основцима у избору средње школе и
будућег занимања и рекао да општина Вршац чини све да услови школовања у Вршцу
буду на европском нивоу. „Боримо се за то да када завршите своје школе пронађете
адекватно запослење. Јуче је у технолошком парку отворена прва фабрика, за пар
месеци ће бити отворена друга, а следеће године ће бити још нових инвестиција“,
додао је Томић.
Начелница одељења за професионалну оријентацију и планирање каријере из
Националне службе за запошљавање указала је на чињеницу да национална служба
има битну улогу у превенцији незапослености, што чини управо организацијом оваквих
сајмова где деца имају прилику да добију информацију о наставним програмима свих
школа и да јој је драго што се сви труде како школе, тако и локална самоуправа и
вршачка филијала националне службе за запошљавање да потпомогну унапређење
образовања и каснијег запошљавања.
Сајам професионалне оријентације посетило је око 500 ученика осмих разреда из
четири основне школе из Вршца, као и осмаци из основних школа из Уљме, Избишта,
Великог Средишта, Гудурице, Павлиша и Куштиља. Ученицима су се кроз занимљиве
презентације представиле средња Хемијско-медицинска школа, вршачка гимназија,
школски центар „Никола Тесла“, пољопривредна школа, као и школа за основно и
средње образовање „Јелена Варјашки“ и музичка школа „Јосиф Маринковић“.
Ученици завршних разреда покушали су да на што занимљивији и садржајнији начин
представе своје средње школе и привуку осмаке да се приликом уписа наредне године
определе баш за њихову школу. Штандови су били препуни реквизита, на појединим су
се вршили експерименти, играле се логичке игрице, производила струја...креативност
ученика средњих школа је и ове године била на завидном нивоу.
Ученици осмих разреда су такође имали прилику и да се упознају са радом
Националне службе за запошљавање на чијем штанду су могли добити информатор о
образовним профилима у средњим школама са територије општине Вршац, као и да
ураде тест за избор занимања на рачунарима.

