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Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Wicedyrektorzy Gimnazjum
Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i Technicznej skupiające szkoły zawodowe w Rzeszowie
serdecznie zaprasza do udziału w III konferencji pt.

”Kształcenie innowacyjnych kadr zawodowych dla gospodarki Podkarpacia”
Konferencja odbędzie się 11 lutego 2016 r. w budynku V Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12.
PROGRAM KONFERENCJI
1. Oficjalne rozpoczęcie konferencji – wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Klaster Edukacji Zawodowej
i Technicznej oraz prezentacja zawodów, w których kształcą rzeszowskie szkoły zawodowe.
2. Edukacja szansą rozwoju regionu - debata z udziałem przedstawicieli Kuratorium Oświaty,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej.
3. Efektywne doradztwo edukacyjno – zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – projekty systemowe
POKL, POWER – przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
4. Szkoła zawodowa szkołą przyszłości – debata z udziałem uczniów szkół zawodowych.
5. Forum dobrych praktyk – współpraca szkoły zawodowej z lokalnym rynkiem pracy – debata z udziałem
przedstawicieli pracodawców.
Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl
Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas
Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Udział w konferencji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenie oraz materiały informacyjnopromocyjne. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail ZST_rejestracja@zstrzeszow.pl
Jednocześnie informujemy, że konferencji towarzyszy IV Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej, kierowany
przede wszystkim do gimnazjalistów i ich rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych. Rzeszowskie szkoły
zawodowe zaprezentują swoją ofertę edukacyjną - zawody poszukiwane na podkarpackim rynku pracy.
Gimnazjaliści będą mieli również możliwość udziału m.in. w ciekawych lekcjach, spotkaniach z doradcami
zawodowymi, konkursach z nagrodami, pokazach i loterii Fantowy zawrót głowy.
Zgłoszenie udziału dyrektora, nauczycieli, pedagoga, doradcy zawodowego w konferencji oraz udziału
zorganizowanych grup uczniów w IV Salonie Edukacji Zawodowej i Technicznej należy przesyłać na adres
e-mail ZST_rejestracja@zstrzeszow.pl lub fax 17 7483161 do 8 lutego 2016r.

Serdecznie zapraszamy
Stowarzyszenie Klaster Edukacji Zawodowej i technicznej

Załączniki:
Plan targów (ulotka)
Formularz zgłoszeniowy
Plakat informujący o targach (do umieszczenia na tablicy ogłoszeń w szkole)

