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CW.5001.02.2021.DYR         Piła, 28 kwiecień 2021 roku 

       

Szanowni Państwo 

Dyrektorzy 

Szkół Podstawowych 

 

W imieniu Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  

oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, serdecznie zapraszam uczniów klas 7-8 oraz ich 

rodziców do udziału w Targach Edukacyjnych on-line pod hasłem: UWAGA EDUKACJA!, które odbędą się w dniach 7 – 8 maja 

2021 roku. Link ogólny do strony targowej http://uwagaedukacja.pl/, zakładki: Wystawcy, Harmonogram i Zapisy. 

 
W programie proponuję Webinary organizowane przez CWRKDiZ w Pile o następującej tematyce: 

➢ „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” (7.05.2021, godz. 16:20-16:55) – spotkanie z Panem Karolem Pufalem, 

Wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, w zakresie promocji kształcenia zawodowego w systemie 

dualnym oraz rzemieślniczej nauki zawodu.  

Link do zapisów - uczniowie kl. 7-8 wraz z rodzicami: http://uwagaedukacja.pl/zapiszsie?id=36#zapis 

 

➢ „Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu?” (8.05.2021, godz. 10:40-11:15) - „za” i „przeciw” nauki  

w branżowej szkole zawodowej. Przedstawienie różnic w każdym rodzaju szkół. Dla kogo technikum, a dla kogo branżowa 

szkoła zawodowa? Dlaczego warto uczyć się w szkole branżowej?...  

Link do zapisów - uczniowie kl. 7-8 wraz z rodzicami: http://uwagaedukacja.pl/zapiszsie?id=42#zapis 

 

Oprócz Webinariów, zapraszam na Indywidualne konsultacje z naszym doradcą zawodowym -  diagnoza predyspozycji 

zawodowych, multimedialne testy samooceny, celem wsparcia uczniów kl. 7-8 przy wyborze drogi zawodowej i edukacyjnej.  

Czas trwania konsultacji ok. 30 min.   

➢ 7.05.2021- piątek, godz. 14:00-17:00, Link do zapisów: http://uwagaedukacja.pl/zapiszsie?id=40#zapis 

➢ 8.05.2021- sobota, godz. 10:00 – 14:00, Link do zapisów: http://uwagaedukacja.pl/zapiszsie?id=49#zapis 

Tych z Państwa, którym nie uda się skorzystać z indywidualnych konsultacji podczas wydarzenia, zapraszam do kontaktu z nami  

w późniejszym terminie. 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie wychowawców klas i doradców zawodowych w promocję wydarzenia 

oraz możliwość zamieszczenia informacji na stronie www Państwa Szkoły, dzienniku elektronicznym, profilu Facebook. Z góry 

serdecznie dziękuję za osobiste zaangażowanie nauczycieli Państwa Szkoły Podstawowej. 

Ponadto serdecznie zapraszam do włączenia się w akcję charytatywną pn. „#AktywnieDlaMikołaja” organizowaną przez 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Celem akcji jest uzbieranie 1000 aktywności, które następnie zostaną wymienione na 

wsparcie finansowe dla chorego Mikołaja. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/960683111344197 

 

Z poważaniem 

Załącznik: Plakat promujący wydarzenie 
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