Najpopularniejsze zawody w Małopolsce
Jakie zawody nauczane w Małopolsce są najpopularniejsze wśród uczniów szkół zawodowych? Czy absolwenci, którzy je
zdobyli, pracują? Jeśli tak, to czy pracują w zawodzie? Informacje te można znaleźć w wynikach badania losów
absolwentów szkół zawodowych przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Analizy najpopularniejszych zawodów nauczanych w Małopolsce powstały na podstawie badania losów absolwentów szkół zawodowych,
przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2011 roku.

Analizy pokazują:

●

sytuację absolwentów po roku od ukończenia szkoły (czy absolwenci w danym zawodzie pracują, dalej się uczą, a może są bezrobotni
lub bierni zawodowo)

●

zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem (czy absolwenci podejmując pierwszą pracę, pracują w zawodzie, po części w
zawodzie, a może w zupełnie innej profesji niż ta, którą zdobyli w szkole zawodowej)

●

zarobki w pierwszej pracy po ukończeniu szkoły zawodowej (czy są one niższe, czy wyższe w odniesieniu do całej branży i
absolwentów ogółem)

●

kierunki dalszego kształcenia (W jakich szkołach absolwenci kontynuują edukację, na jakich kierunkach dalej się uczą)

●

ocenę przygotowania szkolnego (jak absolwenci oceniają to, na ile szkoła przygotowała ich w zakresie kompetencji zawodowych,
ogólnozawodowych i kluczowych, oraz jakie braki pojawiły się na etapie nauki w szkole zawodowej).

Analizy zostały wykonane dla następujących zawodów:

technik żywienia i gospodarstwa domowego

technik organizacji usług gastronomicznych

technik budownictwa

technik handlowiec

technik informatyk

technik mechanik

technik mechatronik

technik hotelarstwa

technik ekonomista

technik elektronik

mechanik pojazdów samochodowych

kucharz małej gastronomii

opiekun medyczny

fryzjer

kucharz

kelner

sprzedawca

stolarz

murarz

Definicje pojęć używanych w analizach:

bezrobotni: absolwenci, którzy po roku od ukończenia szkoły nie uczą się, nie pracują i poszukują pracy

bierni: absolwenci, którzy po roku od ukończenia szkoły nie uczą się, nie pracują i nie poszukują pracy.

Pliki .xls (Microsoft Excel) ze szczegółową oceną przygotowania szkolnego dla wszystkich analizowanych zawodów znajduje się tutaj.

Informacja ze strony internetowej Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

