"Źródła informacji edukacyjnej"
Od 10 lat Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy Press pomaga młodym ludziom w podjęciu
najwaŜniejszych decyzji Ŝyciowych, takich jak wybór szkoły, uczelni i zawodu.
Specjalizujemy się w profesjonalnym zbieraniu, opracowywaniu i przekazywaniu informacji
edukacyjnej, po to aby pomóc młodzieŜy szkolnej dokonać właściwego wyboru.
Jako nieliczni, wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu oraz przy współpracy
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i doradcami zawodowymi, staramy się
sprostać potrzebom młodych ludzi, dla których wybór ścieŜki edukacyjnej jest sprawą ich
przyszłości i sukcesu zawodowego.
Kierując się ideą rzetelnej, aktualnej i pełnej informacji edukacyjnej publikujemy miesięcznik
Perspektywy oraz serię informatorów o szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym, średnim
oraz wyŜszym w całym kraju. Jest to corocznie 12 informatorów przeznaczonych dla uczniów
szkół podstawowych, przyszłych gimnazjalistów, maturzystów, kandydatów na studia oraz
osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na studiach podyplomowych. W informatorach
prezentujemy ofertę szkół językowych, moŜliwości kontynuowania nauki za granicą oraz
wiedzę o działalności i strukturach Unii Europejskiej.
JuŜ po raz dziesiąty, w lutym 2002 r., ukaŜe się Informator dla Maturzystów 2002 podstawowe źródło informacji kaŜdego maturzysty. Te jubileuszowe wydanie uzupełniać
będzie Multimedialny Informator dla Maturzystów na płycie CD-R. Po raz pierwszy wersja
multimedialna informatora została wydana w 2001 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie
kandydatów na studia - uŜytkowników komputerów.
Ta nowoczesna forma pozwala nie tylko na umieszczenie tych wszystkich informacji o
uczelniach, które nie zostały zawarte w wydaniu ksiąŜkowym, ale takŜe na odbycie
multimedialnego ,,spaceru'' po wybranej uczelni, czyli prezentację szkoły z pokazem zdjęć,
muzyką i komentarzem. Informator na CD pozwala na wyszukiwanie wybranej uczelni
według najróŜniejszych kryteriów, np. wg poszukiwanego kierunku, specjalności czy cech
uczelni.
Jest to znakomity materiał do pracy z młodzieŜą - Multimedialny Informator dla Maturzystów
jest nowoczesnym, atrakcyjnym narzędziem do fachowej analizy oferty edukacyjnej w
Polsce. Korzystają z niego zarówno pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi jak i nauczycielewychowawcy. PokaŜcie go Państwo młodym ludziom na godzinie wychowawczej, w swoim
ośrodku doradztwa zawodowego i we wszystkich innych placówkach, do których młodzieŜ
kieruje swoje pytania.
Zachęcam Państwa do budowania spójnego, przejrzystego systemu informacji edukacyjnej.
Będzie nam niezmiernie miło jeśli będziecie Państwo rekomendować nasze publikacje i z
nich korzystać. Perspektywy to jest pismo, które powinno znaleźć się w kaŜdej bibliotece, u
kaŜdego wychowawcy, w rękach rodziców, a przede wszystkim u kaŜdego młodego
człowieka.
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