Szkolne Targi Edukacyjno - Zawodowe
Stowarzyszenie COPERNICUS po raz trzeci zorganizowało Szkolne Targi
Edukacyjno – Zawodowe, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustrzykach
Dolnych w dniach od 18 do 22 marca 2019 r. Koordynatorkami przedsięwzięcia były
Magdalena Bednarz, Małgorzata Socha.
W ramach targów odbyły się między innymi spotkania z absolwentami, warsztaty,
prezentacje szkół:
 18.03.2019 r „Akademia Odkrywców” – spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych : Prezes LGD oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów
opowiedzieli, na czym polega praca w stowarzyszeniach, jak można aplikować po
środki unijne.
 19.03.2019 r. „Kurs na Pasję” - spotkanie z absolwentką szkoły dziennikarką,
autorką książek, lokalnym przedsiębiorcą Jolantą Jarecką.
 19.03.2019 r. „Akademia Lokalnych Przedsiębiorców „– prezentacja wirtualnych
firm, przedstawienie przez uczniów produktu finalnego projektu „ Mój Biznes, Mój
Region, Moja Przyszłość”, zorganizowanie konkursu prowadzenia firmy online „ Od
bułki do spółki” dla klas III gimnazjum i VIII SP.
 20.03.2019 r., godz.09:00 – 12:25 – spotkanie z przedstawicielami zawodów i Policja,
Straż Pożarna, Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, dziennikarz, redaktor, psycholog,
przedsiębiorca.
 20.03.2019 r. prezentacja szkół ponadgimnazjalnych – Technikum z Rymanowa,
Technikum Nr 2 z Sanoka.
Dodatkowo w ramach targów odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie naszej
szkoły: warsztaty informatyczne, warsztaty z rękodzieła, warsztaty z doradcą zawodowym
„Kompetencje XXI wieku” .
Celem Targów zawodowych była pomoc w zaplanowaniu swojej przyszłości
zawodowej, dokonania właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Zaproszone osoby przedstawiły ciekawe prezentacje dotyczące wykonywania swoich
zawodów, ścieżki kariery edukacyjnej, chętnie odpowiadały na pytania uczniów. Poprzez
spotkanie z przedstawicielami wyżej wymienionymi zawodów uczniom łatwiej będzie
właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy. Dowiedzieli się na temat jak przełożyć
swoje zdolności na wybór odpowiedniego zawodu i znalezienia dobrej pracy.
Proces wyboru zawodowego i wejścia na rynek pracy to duży problem, dlatego Targi
Zawodowe w naszej szkole odbywają się cyklicznie. Im wcześniej wspomożemy proces
orientacji i poradnictwa zawodowego młodzieży, tym efekty będą większe.
Magdalena Bednarz

