III TORUŃSKIE FORUM ZAWODOWCÓW
Już 5 marca w Centrum Targowym „Park” odbędzie się trzecia edycja Toruńskiego
Forum Zawodowców.
Głównym celem organizacji wydarzenia jest promocja kształcenia zawodowego wśród
uczniów klas III gimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli,
doradców zawodowych, a także przedsiębiorców.
Toruńskie Forum Zawodowców to również możliwość nawiązania współpracy szkół z
pracodawcami i uczelniami wyższymi, a także budowanie partnerstw na rzecz edukacji i rynku
pracy.
- Organizacją Forum chcemy wspierać młodzież w ich rozwoju i wyborze ścieżki kariery. To
jeden z naszych instrumentów – mówi Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Torunia.
W tym roku swoją ofertę zaprezentują:













Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Zespół Szkół Technicznych
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Samochodowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Kształcenia Praktycznego
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Ponadto, wszyscy uczniowie, którzy odwiedzą Forum będą mieli świetną okazję, by zapoznać
się z ofertami uczelni wyższych, uzyskać porady przy specjalnych stoiskach eksperckich oraz
wziąć udział w ciekawych warsztatach, pokazach i konkursach z nagrodami.
- Tegoroczne Forum zostanie zorganizowane w jeszcze bardziej nowoczesnej formie, która
będzie przyciągała uczniów, a także będzie miała na celu stworzenie interakcji pomiędzy
osobami je odwiedzającymi, a szkołami prezentującymi swą ofertę. Wykorzystamy do tego celu
nowe rozwiązania multimedialne oraz specjalnie przygotowaną na ten cel oprawę, a także nowe
elementy scenariuszowe, min.: konkursy i atrakcje dla zwiedzających, czy też Strefę Biznesu,
do której zaproszono liczne grono przedsiębiorców z myślą o networkingu na linii pracodawca
- szkoła - uczeń – mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
Ze względów organizacyjnych prezentację oferty szkół podzielono na dwa bloki.
Pierwszy dedykowany będzie uczniom klas gimnazjalnych i zostanie przeprowadzony w
godzinach 1000 – 1300. W drugim bloku wystawcy przedstawią swoją ofertę uczniom szkół
podstawowych (1300 – 1600).

SKRÓCONY SCENARIUSZ WYDARZENIA:
1000

rozpoczęcie rejestracji uczestników
powitanie uczniów – 1 grupa klasy gimnazjalne

1015 (do 1245)

rozpoczęcie prezentacji szkół i warsztatów na stoiskach

1100

OFICJALNE OTWARCIE FORUM
prezentacja animacji promującej szkoły branżowe i techniczne
występ zespołu muzycznego (ZSPS i VIII LO) – 1 utwór

1100

rozpoczęcie warsztatów w sali na II piętrze

1130

PANEL DYSKUSYJNY (sala audytoryjna)

1200

rozpoczęcie warsztatów w sali na I piętrze

1245 – 1300

PODSUMOWANIE KONKURSU / QUIZ / WRĘCZENIE NAGRÓD

1300 – 1315

rozpoczęcie rejestracji uczestników
powitanie uczniów – 2 grupa szkoły podstawowe
prezentacja animacji promującej szkoły branżowe i techniczne
występ zespołu muzycznego (ZSPS i VIII LO) – 2 utwory

1315 (do 1550)

rozpoczęcie prezentacji szkół i warsztatów na stoiskach
ciąg dalszy warsztatów

1550 – 1600

PODSUMOWANIE KONKURSU / QUIZ / WRĘCZENIE NAGRÓD

00

16

ZAKOŃCZENIE WYDARZENIA

- Tegoroczna oferta szkół i samego Forum jest bardzo bogata. Dlatego też zapraszam
wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców do Centrum Targowego „Park”
już 5 marca – podsumowuje Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Torunia.
ULOTKA INFORMACYJNA Z WYKAZEM WARSZTATÓW
Organizatorami III Toruńskiego Forum Zawodowców są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Torunia i Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, przy współpracy z Zespołem Szkół
Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz
Urbitor Sp. z o.o.
Wydarzenie swym honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji Narodowej – Anna
Zalewska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin oraz Posłanka na Sejm
RP – Iwona Michałek.
Partnerzy wydarzenia: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu, Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, instytucje otoczenia biznesu.
Patronat medialny: TV Toruń, Radio GRA oraz Dziennik „Nowości”.
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