PROGRAM
20-21 marca 2019 r.
Centrum Kongresowe Targów Kielce
20 marca 2019 r. (środa)
Ekspozycja czynna w godz. 9.00–15.00
10.00 – 13.30 Świętokrzyski Kongres Zawodowy
Organizator: Wojewoda Świętokrzyski i Kurator Oświaty w Kielcach
Współorganizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna
Komisja Egzaminacyjna, Centrum Informatyczne Edukacji – sala Omega
09.00 – 15.00 Strefa Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego – organizator Świętokrzyski
Kurator Oświaty - stoisko Kuratorium Oświaty w Kielcach
- porady udzielane przez profesjonalnych doradców zawodowych, diagnoza własnych
predyspozycji, zainteresowań i posiadanego potencjału
- bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, w trakcie których można:
·
zweryfikować swoje CV i list motywacyjny
·
poznać najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy
·
omówić przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
11.00 i 12.00 Pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej Zespołu Szkół Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
21 marca 2019 r. (czwartek)
Ekspozycja czynna w godz. 9.00–14.00
Strefa prezentacji:
10.30 – 10.50 Jak efektywnie uczyć poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie?
Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego na edukacyjnej mapie
Kielc – prezentacja dr Joanny Rudawskiej

11.00 – 12.00 Występ wokalny Fabiana Szymańskiego – organizator - Świętokrzyska
Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach – strefa prezentacji
12.15 – 12.30 Czy warto uczyć się żonglerki? – pokaz żonglerki - organizator V LO im. ks.
Piotra Ściegiennego w Kielcach – strefa prezentacji
12.40 – 13.00 Pokaz musztry paradnej grupy kadetów Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w
Suchedniowie
20-21 marca 2019 r.
Prezentacje na stoiskach
- Wybierz się w podróż do świata nauki w najbardziej energetycznym miejscu w Kielcach.
Zapraszamy do stoiska Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego –
CK-44A, gdzie na odwiedzających czeka #drużynamocy. Poznajmy się bliżej i wymieńmy
pozytywną energią.
- Działania na stoisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach – CK-19
- "FOTOBUDKA", w której zwiedzający będą mogli zrobić sobie zabawne zdjęcia. Obsługę
techniczną będą prowadzić uczniowie klas fototechnik wraz z nauczycielem i fotografem P.
Adamem Przęzakiem. (W związku z tym bardzo nam zależy na dostępie do prądu);
- wystawa prac fotograficznych uczniów klasy t ]echnik fotografii i multimediów;
- pokaz technik tynkarsko - malarskich w wykonaniu uczniów klas zawodowych
budowlanych;
- konsultacje z psychologiem sportowym w zakresie treningu mentalnego przyszłych
sportowców.

