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W obecnych czasach panuje przekonanie, że na rynku
pracy jest zapotrzebowanie na zawody po kierunkach
ścisłych. Co jeśli jednak przyszły student nie posiada
zdolności matematycznych, a nie chce zasilać grupy
bezrobotnych? Okazuje się, że istnieją branże
przeznaczone dla humanistów, w których bez
problemu można znaleźć zatrudnienie.

Zapisy na rok szkolny 2016/2017

LO EPROM
wieczorowe i zaoczne

tel. 89 527

75 80, kom. 662 033 995
Olsztyn, ul. Żołnierska 39
110816OTBR-A

ksperci rynku pracy
wyróżniają zawody,
w których odnajdą
się humaniści. Jednym z nich jest researcher,
inaczej nazywany brokerem
czy selekcjonerem. Praca polega na profesjonalnym wyszukiwaniu informacji w internecie, źródłach osobowych
i archiwach. Specjaliści z tej
branży pożądani są w firmach
medialnych, doradztwa personalnego i w działach HR.

E

E-learning i teletutor
Zawodem pożądanym w dobie cyfryzacji jest dydaktyk
medialny. Praca na tym stanowisku opiera się na projektowaniu oprogramowania do e-learningu. Taki specjalista przenosi wiedzę
z książek na multimedialne
REKLAMA

BEZPŁATNE SZKOŁY POLICEALNE
rekrutacja na nowe kierunki

MEDYCZNE
◊ Opiekun medyczny
◊ Technik sterylizacji
medycznej
◊ Technik masażysta
◊ Terapeuta zajęciowy
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89 535 85 06, 535 306 903
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W roku szkolnym 2016/2017
prowadzimy nabór na kierunki:
• Higienistka
stomatologiczna
• Technik dentystyczny
• Ortoptystka
• Technik optyk
• Protetyk słuchu

• Technik masażysta
• Opiekun medyczny
• Opiekun osoby starszej
• Rejestratorka medyczna
• Terapeuta zajęciowy
• Technik elektroradiolog
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s PRACA DLA ABSOLWENTÓW
W KRAJU I ZA GRANICĄ
s STAŻE ZAGRANICZNE

Olsztyn, ul. Kętrzyńskiego 10
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nośniki. Do jego zadań należy dbanie o oprawę wizualną
materiałów, ich wartość dydaktyczną oraz klarowne
przekazanie wiedzy.
Z edukacją związany jest
też tajemniczo brzmiący teletutor. Do jego zajęć należy
kształcenie szkolne i pozaszkolne na odległość. Zajmuje się organizowaniem wideokonferencji, prowadzi wykłady telewizyjne i radiowe
i przygotowuje multimedialne pakiety edukacyjne. Powinien mieć opanowaną obsługę komputera i sprawnie
poruszać się po sieci.

Doradztwo zawodowe
Innym zawodem występującym coraz częściej na rynku jest broker wiedzy, czyli
doradca zawodowy. Praca ta
polega głównie na dbaniu o
ciągły rozwój zawodowy
klienta. Ma on dostęp do
najnowszej bazy informacji
i obserwuje branżę edukacyjną. Dzięki temu może sukcesywnie dobierać odpowiednią ofertę pod klienta,
uwzględniając kwalifikacje,
możliwości finansowe czy
komunikacyjne. Doradza też,
jaką ścieżkę kariery wybrać,
aby osiągnąć sukces.

Komunikacja i analiza
Na porządkowaniu informacji opiera się praca specjalisty zarządzania wiedzą.
Odpowiada on za infrastrukturę informacyjną firmy. Chodzi tu nie tylko o porządek w poczcie elektronicznej, ale również o tworzenie nowych kanałów informacyjnych. Osoba na tym
stanowisku dba o nawiązywanie komunikacji i jakość
współpracy między działami firmy. Do jego zadań
należy także zmniejszenie
barier językowych, geograficznych czy ocena wartości
wiedzy danej organizacji.
Z powyższym zawodem wią-

żą się zajęcia organizatora
pracy wirtualnej. Organizuje pracę grupy ekspertów
w celu osiągnięcia wyznaczonego rezultatu oraz czuwa
nad komunikacją, przepływem informacji, koordynuje
zmiany w projekcie, rejestruje osiągnięte cele w grupie oraz zarządza harmonogramami.

Kreatywne pomysły
na wolny czas
Kreatywny humanista
może zostać animatorem
wolnego czasu. Specjaliści
najczęściej zatrudniani są w
ośrodkach kultury, w przemyśle rozrywkowym i biurach podróży. Gdy pracują
z dziećmi, muszą zapewnić
kreatywną zabawę, a w osobach starszych powinni zaszczepić nową pasję i zaprezentować możliwości, jakie
przed nimi się otwierają.

Edukacja zdrowotna
Zajęciem charakteryzującym się dużą odpowiedzialnością jest edukator zdrowia. Jego praca polega na
nauczaniu o profilaktyce chorób i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych. Specjalista tworzy programy edukacyjne skierowane do mediów, placówek zdrowotnych,
zakładów pracy i szkół.

Pracuj w internecie
Z myślą o humanistach powstał nowy kierunek studiów, jakim jest humanistyka drugiej generacji. Nacisk
kładzie się na tworzenie tekstów na portale internetowe
i na zarządzanie treściami
w nich zawartych. Studenci
uczą się profesjonalnej obsługi portali społecznościowych oraz nabywają wiedzę,
jakie treści wstawiać, by strona zyskiwała coraz większy
zasięg. Specjalista może tworzyć też reklamy internetowe.
Monika Smolik
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Podczas wakacji dzieci najczęściej zapominają o czytaniu
książek. Uważają to za przykry obowiązek związany ze szkołą.
A wcale nie musi tak być. Wystarczy sięgnąć po ciekawą
lekturę dla młodzieży, opisującą choćby przygody
rówieśników, z którymi można się utożsamić.

Wakacje
pełne przygód z książką
iele dzieci nie
lubi
czytać,
szczególnie w
wakacje. Niektórzy uważają, że jest to czas
przeznaczony na zabawę,
jeszcze inni, że książki czyta
się jesienią lub wyłącznie w
szkole. Błąd! Wystarczy dobrze poszukać lub wybrać się
do biblioteki. Półki aż uginają się od ciekawych lektur
z przygodą na pierwszym
planie.

W

Zagadki
detektywistyczne
Bez wątpienia pozycjami, które powinny
zainteresować tych ciekawskich, jest seria
książek o detektywach, zatytułowana
„Przygody trzech detektywów”, sygnowana nazwiskiem Alfreda
Hitchcocka. Przyjaciele
Jupiter Jones, Pete
Crenshaw i Bob Andrews
przeżywają
mnóstwo przygód. Niejednokrotnie los kogoś
z ich otoczenia leży
w ich rękach. Młodzi detektywi muszą rozwiązać
zagadki m.in. jąkającej się

papugi, potwora z Sierry Nevady, zabójczego sobowtóra,
złowieszczego stracha na
wróble czy gołębia o dwóch
pazurach. Łącznie ukazały
się aż 63 książki z zagadkami
kryminalnymi.

Pozycja obowiązkowa nie tylko dla dzieci, ale i
młodzieży, bo
seria napisana
jest w taki sposób, że zainteresuje z pewnością niejednego dorosłego.

30016OTBA -A

Strach się bać
Kolejną serią przygodową
z nutką horroru jest „Wampirek” autorstwa niemieckiej
pisarki Angeli Sommer-Bodenburg. Mały wampirek
o imieniu Rydygier zaprzyjaźnia się z chłopcem Antosiem. Początkowo dziecko boi
się tajemniczego, nieco brzydko pachnącego stwora, który
ląduje na parapecie okna prowadzącego do jego pokoju.
Jednak z czasem Antoś przekonuje się, że młody towarzysz nie chce zrobić mu
krzywdy, tylko się zaprzyjaźnić. Mimo że Rydygier bywa
porywczy i niecierpliwy, przyjaciele przeżywają wspólnie
wiele przygód, które nie zawsze kończą się po ich myśli.
Łącznie powstało 15 niedługich książek, a na ich podstawie zrealizowano także serial telewizyjny. Bez wątpienia
pozycja ta zainteresuje szczególnie dzieci z podstawówki.

Coś dla dziewczyn...
Wśród interesujących książek znajdzie się coś również
dla dziewczyn. Młode panie,
które nie lubią się bać lub rozwiązywać tajemnic, mogą
zagłębić się w fascynującą historię
miłosną. „Rywalki” Kie-

ry Cass to seria powieści, opisująca historię 35 dziewcząt,
które chcą odmienić swój los.
Ich życie przepełnione jest
głodem i chorobami, a w społeczeństwie panuje podział
na kasty. Wyścig do korony
ma wyłonić żonę dla eleganckiego i przystojnego księcia
Maxona. Niestety, miejsce w
pałacu może otrzymać tylko
jedna kandydatka, która będzie cieszyć się bogactwem,
pięknymi sukniami i klejnotami. Historia ta poruszy delikatne serce niejednej nastolatki.

...i dla chłopaków
Chłopcy również nie mogą
narzekać, bo dla nich też
znajdzie się wiele interesujących pozycji książkowych.
Przykładem może być seria
„Zwiadowcy”, autorstwa Johna Flanagana. Historia dzieje się w Skandii. Młodzi mężczyźni, aby zostać wojowni-

kami, wysyłani są na trzymiesięczną wyprawę, podczas której muszą stawić czoła licznym wyzwaniom. Dzieleni są na grupy, w których rywalizują między sobą, a przy
okazji uczą się żeglarstwa,
walki, taktyki i sztuki przetrwania. Jednak tylko jedna
drużyna może zwyciężyć. Przy
pełnej napięcia powieści fantasy nastolatkowie na pewno
nie będą się nudzić.
Jak się okazuje, wakacje
mogą dostarczyć wielu niezapomnianych wrażeń nie
tylko podczas zabawy. Książka może nam towarzyszyć
nawet podczas opalania na
plaży lub wypoczynku
w ogrodzie. Wystarczy tylko
dobrze poszukać odpowiedniej dla siebie lektury, by
wraz z książkowymi bohaterami wspólnie przeżywać ciekawe przygody.
Monika Smolik
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Agencja pracy tymczasowej GOODMORNING
BV poszukuje pracowników sezonowych
zaraz po szkole do pracy w ogrodnictwie.

Zainteresowany? Złóż swoją aplikację!

Odwiedź nasze biura w Polsce lub zapisz się
na stronie internetowej:
www.goodmorning.eu/pl/kandydaci/twoje-cv/

Nasze biura w Polsce

Złotów
| ul. Mickiewicza 5A | Złotów
| Tel. +48 67 263 51 60
Olsztyn | ul. Wędkarska 46A | Olsztyn | Tel. +48 89 523 80 75
Trzebnica | Obrońców Pokoju 10 | Trzebnica | Tel. +48 71 312 10 67

www.goodmorning.eu
30816OTBA -A
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Kompleksowe wykształcenie dzięki OHP
W życiu liczy się pomysł. Nie wystarczą tylko pieniądze, ale też
umiejętności i wiedza. Dlatego zarówno młodzieży posiadającej
już plan na swoje życie, jak i tym, którzy go dopiero szukają,
Ochotnicze Hufce Pracy oferują pracę i dodatkowe wykształcenie.
ferta
kształcenia
Ochotniczych Hufców
Pracy skierowana jest
do młodzieży z problemami
społecznymi i edukacyjnymi,
która pochodzi z zaniedbanych rodzin, posiada opóźnienie w cyklu kształcenia, zarówno na poziomie gimnaz-

O

jum, jak i zasadniczej szkoły
zawodowej. Dodatkowo młodzież otrzymuje wsparcie
opiekuńczo-wychowawcze
wykwalifikowanej kadry,
a osoby w wyjątkowo trudnej
sytuacji mają zapewnione
bezpłatne zakwaterowanie
i wyżywienie. Doradcy zawo-

REKLAMA

SZUKASZ PRACY?

JESTEŚ W WIEKU
15-25 LAT?

NIE WIESZ, JAKI
WYBRAĆ ZAWÓD?
JESTEŚ CIEKAWY ŚWIATA?
CHCESZ PODNIEŚĆ SWOJE KWALIFIKACJE I ZDOBYĆ NOWE
UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANE PRZEZ PRACODAWCÓW?
CHCESZ KREATYWNIE SPĘDZIĆ CZAS?

www.warminsko-mazurska.ohp.pl
www.ecam.ohp.pl

28316OTBA -A

dowi i wychowawcy pomagają w wyborze kierunku
kształcenia. Kadra OHP także ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami i pomaga w ukończeniu szkoły,
a następnie znalezieniu zatrudnienia. Oferta skierowana jest do uczniów w wieku
15-18 lat.
— Młodzież objęta jest stałymi oddziaływaniami profilaktyczno-edukacyjnymi
w ramach realizowanych
programów wychowawczych
podnoszących umiejętności
zawodowe i kształtujących
kompetencje społeczne, niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania w szkole,
grupie rówieśniczej, na rynku
pracy — mówi Dariusz Rudnik, wojewódzki komendant
OHP. — Ponadto młodzi ludzie posiadający status
uczestników OHP mogą korzystać z bogatej oferty kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej — dodaje.
Dodatkowo uczniowie mają
możliwość wzięcia udziału w
programie Erasmus+. Dzięki
temu młodzież może odbyć
staże zagraniczne i zyskać
doświadczenie zawodowe
w międzynarodowych firmach. Pełna oferta kształcenia dostępna jest w portalach
www.warminsko-mazurska.ohp.pl i www.ecam.ohp.pl
oraz pod infolinią 19 524.
Rekrutacja już trwa.
REKLAMA

Telemarketing,
czyli niecodzienne
Szkoły średnie i uczelnie wyższe kuszą coraz bardziej
oryginalnymi kierunkami. Wiąże się to z ciągle rosnącymi
potrzebami rynku pracy. Dlatego zarówno uczelnie, jak i
szkoły średnie, policealne i zawodowe starają się wychodzić
naprzeciw temu, oferując np. klasy o profilu... bokserskim.
Na słuchawce
Kilka tygodni temu zrobiło
się głośno o pomyśle Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Ich przedstawiciele wystąpili z propozycją
utworzenia pierwszej w Polsce szkoły zawodowej o profilu call center. Celem byłaby
poprawa wizerunku telemarketera, który nie cieszy się dużym szacunkiem społeczeństwa. Panuje opinia, że ludzie
pracujący „na słuchawce” są
niezaradni i nieprofesjonalni,
a ich usługi są niskiej jakości.
Ci, którzy pracowali w tym zawodzie, wiedzą, że jest inaczej. Pracując w call center,
trzeba być odpornym na stres.
Niejednokrotnie pracownicy
słyszą najgorsze obelgi lub
są obiektem agresji niezadowolonego klienta. Wiadomo
jednak, że telemarketerami
zostają zazwyczaj studenci
lub osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego.
Dlatego powstaje pytanie, czy
klasy o profilu call center
mają sens.

Sport
niekoniecznie
aktywnie
By ściągnąć
jak największą
liczbę uczniów,
szkoły prześcigają się w kreowaniu
nowych specjalizacji. Dlatego niedawno w Polsce powstała
pierwsza szkoła o profilu e-sport. Do tej pory w
Polsce powstały dwie klasy. Szkoły reklamują ten

EKONOMIA
INFORMATYKA
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
ROLNICTWO
PEDAGOGIKA
PIELĘGNIARSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
s ELEKTRONIKA
I TELEKOMUNIKACJA
s
s
s
s
s
s
s
s

www.pwszciechanow.edu.pl
Ciechanów, ul. Narutowicza 9, tel. 23 672 62 00
Mława, ul. Warszawska 52, tel. 23 654 98 08
27816OTBA -A
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profil kształcenia jako atrakcyjny, który daje szansę na
zdobycie przydatnych umiejętności oraz poznanie technologii gier komputerowych.
Uczniowie dowiadują się, jak
tworzy się takie gry, a także
uczą się świadomego korzystania z komputera, a nawet
doskonalą swoje umiejętności w grach sportowych.
Dodatkowo niektóre zajęcia
mają być prowadzone
w dwóch językach: polskim
i angielskim. Przewidziano
nawet wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, zabezpieczające przed uzależnieniem od komputera i gier.

Samolotem
dookoła szkoły
Jeśli chodzi o klasy sportowe, to nie koniec edukacyjnych atrakcji. W kilku miastach Pol-

ski, m.in. w Grudziądzu, Pile
czy Białymstoku, powstały
klasy sportowe o profilu lotniczym. Uczniowie tych szkół
posiądą wiedzę z zakresu
aerodynamiki, meteorologii,
historii lotnictwa, prawa lotniczego, zasad i mechaniki
lotu. Cały zakres nauki nie
opiera się wyłącznie na teorii.
Dla licealistów przewidziano także praktyczny kurs szybowcowy z dalszym szkoleniem do licencji pilota szybowcowego. Głównym celem
powstania szkół jest zrealizowanie zapotrzebowania
rynku na pilotów cywilnych, liniowych

www.planetawiedzy.pl
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Trendy i moda
w społeczeństwie

lotnictwo i boks,

profile kształcenia
oraz specjalistów lotniczych.
Kursy samolotowe są bardzo kosztowne, a klasy te
oferują całkowicie bezpłatne
lub tylko częściowo odpłatne
szkolenia. Dodatkowo chętni mogą wziąć udział w wycieczkach na lotniska, do
muzeów lotniczych, spotkać
się z profesjonalnymi pilotami, a nawet odbyć loty w symulatorach czy skoczyć ze
spadochronem.

Ucz się... bić
Kolejną szkołą oferującą
niecodzienną edukację sportową jest liceum o profilu
bokserskim. W rekrutacji
mogą wziąć udział zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta.
Szkoła zapewnia wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
i trenerów, profesjonalną salę
bokserską, a zawodnikom
kadr narodowych i medalis-

tom mistrzostw Polski bezpłatne posiłki. Uczniowie pozostają w macierzystych klubach i reprezentują je we
wszystkich zawodach. Patronat nad tego typu klasą
objął Polski Związek Bokserski.

Przyszłość
w nanocząsteczkach
Nie tylko szkoły średnie i zawodowe, ale też uczelnie
wyższe starają się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom
młodych ludzi. Przykładem
mogą być studia na kierunku
nanotechnologia. Studenci
poznają świat nano, czyli na
poziomie atomów i molekuł.
Absolwenci mogą pracować w laboratoriach, gdzie
będą opracowywać aparaty
wszczepiane do organizmu,
przenośne laboratoria czy
kremy i filtry.

Drewno na kilka
sposobów
Kolejnym innowacyjnym
kierunkiem studiów jest
technologia drewna.
Studenci po tym kierunku będą mogli
pracować w branży
przemysłu drzewnego, w jego przetwórstwie czy
przemyśle meblarskim. Absolwent będzie wiedział również,
jak posługiwać
się specjalistycznymi maszynami do obróbki drewna,
a także w jaki
sposób przetwarzać drewno za
pomocą środków
chemicznych.

DZIENNIK ELBLĄSKI

Wśród tych niecodziennych
kierunków znajdzie się coś
ciekawego również dla
humanistów. Przykładem mogą być studia
na kierunku analiza
i kreowanie trendów.
Skierowane one są do
osób z wszechstronnymi zainteresowaniami.
Pracownik po tym kierunku odpowiada za diagnozowanie długoterminowych zjawisk zachodzących
w społeczeństwie pod kątem kultury, eko-
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nomii i innych dziedzin oraz
przekłada je na potrzeby indywidualne i społeczne.
Oprócz tego posiada wiedzę
o formach konsumpcji oraz
projektowaniu dóbr i usług.
Zatrudnienia można szukać
w wielu sektorach, m.in. w informatologii, ekonomii, socjologii czy w zarządzaniu.

Zwierzęta
w terapii
Osoby, które uwielbiają
zwierzęta, również znajdą
odpowiednie studia, łącząc
pasję z edukacją. Niedawno
powstał kierunek zwierzęta w
rekreacji, edukacji i terapii.
Kandydat pozna nie tylko
historyczne i społeczne uwarunkowania roli zwierząt w
życiu człowieka, ale też uzyska wiedzę z pedagogiki, rozwoju człowieka, a także
o zaburzeniach, jakie mogą
go dotknąć. To innowacyjny
kierunek, stawiający na
tworzenie coraz lepszych metod rehabilitacji niepełnosprawnych.
Zarówno uczniowie, jak
i studenci mają dziś wiele
możliwości kształcenia. Szkoły i uczelnie prześcigają się
w wymyślaniu coraz to oryginalniejszych profili i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i wciąż
zmieniającym się trendom.
Monika Smolik
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