Jak szybko zdobyć nowy zawód???
JuŜ od 1 września 2013 r. rozpoczyna się w Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Ciechanowie ul. Kopernika 7 nowy system zdobywania
potrzebnych kwalifikacji – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)
Jaki zawód moŜna zdobyć? – technik informatyk, technik ekonomista, technik
rachunkowości, technik organizacji reklamy, sprzedawca, technik handlowiec,
technik administracji, technik logistyk, opiekun medyczny, asystent osoby
niepełnosprawnej, technik Ŝywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk i
inne.
Kto moŜe się zapisać na kurs? – KaŜda osoba, która skończyła 18 lat i ma chęć
na zdobycie lub zmianę zawodu.
Ile to kosztuje? – Nic!
Co Ci da ukończenie kursu kwalifikacyjnego? – Zdobędziesz nowe
kwalifikacje, umiejętności potrzebne do nowego zawodu, a moŜe i nową, lepiej
płatną pracę. Kilka róŜnych zdobytych kwalifikacji sprawia, Ŝe taki pracownik
jest bardziej poszukiwany i ceniony. Ma większy wybór w znalezieniu
odpowiedniej oferty pracy.
Jak zdobyć tytuł technika, jeśli nie ma się średniego wykształcenia? – To nic
trudnego. Wystarczy ukończyć kursy kwalifikacyjne wymagane w danym
zawodzie, np. technik handlowiec: 1. Prowadzenie sprzedaŜy, 2. Prowadzenie
działalności handlowej. Po zakończeniu kaŜdego kursu moŜna przystąpić do
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, w międzyczasie
moŜna uczęszczać do naszego liceum ogólnokształcącego (2 lata po szkole
zawodowej lub 3 lata po gimnazjum czy ośmioklasowej szkole podstawowej).
Jeśli masz zdane egzaminy z wymaganych kwalifikacji i ukończyłeś liceum
dostaniesz tytuł technika handlowca. Uwaga! Niektóre zawody mają tylko jedną
kwalifikację, więc trwa to naprawdę krótko. Plan zajęć jest tak dostosowany, Ŝe
pozwala na równoległe uczęszczanie do liceum i na kurs kwalifikacyjny.
Czy musisz rezygnować z pracy, Ŝeby nie opuszczać zajęć? – Nie! Szkolimy w
systemie zaocznym; soboty i niedziele. Kursy są formą pozaszkolną, więc mogą
się odbywać równieŜ w okresie ferii – kończysz je wtedy wcześniej!
Czy musisz duŜo czasy poświęcić na przygotowanie się, prace kontrolne,
egzaminy? – Nie! Nic takiego nie będzie. Ani prac kontrolnych, ani egzaminów.
Jedyny egzamin, który moŜesz (ale nie musisz, jeśli zaleŜy Ci tylko na
kwalifikacjach a nie na tytule technika) zdać, to egzamin potwierdzający
kwalifikacje po ukończeniu kursu. Nasz kurs kończy się zaliczeniem
i otrzymujesz od nas zaświadczenie, na druku MEN, o jego ukończeniu.
Masz więcej pytań? – Zajrzyj na naszą stronę: www. cku-ciechanow.pl,
zadzwoń 23 672 25 06 lub przyjdź: Ciechanów, ul. Kopernika 7.
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