Szanowni Rodzice,
zachęcamy Państwa oraz Państwa dzieci do udziału w evencie edukacyjnym Noc
Zawodowców 2021 Edycja 4.0 HYBRYDOWO-ZAWODOWO organizowanym przez
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Pana Marek Woźniak Marszałek
Województwa Wielkopolskiego.
Noc Zawodowców 2021 Edycja 4.0 to bezpłatne wydarzenie, które angażuje młodzież, ich
rodziców, dyrektorów, doradców zawodowych, pedagogów oraz pracodawców
i rzemieślników w celu wsparcia uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych w podjęciu
świadomej decyzji edukacyjno- zawodowej.
Tegorocznej edycji przyświeca hasło: HYBRYDOWO-ZAWODOWO, dlatego też działania
będą realizowane:
•
•

STACJONARNIE w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich
w Poznaniu ul. Warzywna 19
ON-LINE poprzez stronę internetową wydarzenia www.noczawodowcow.pl, na kanale You
Tube oraz FB CWRKDiZ w Poznaniu (bez konieczności wcześniejszego logowania uczestnika)

Startujemy 1 października PIĄTEK 2021 roku o godzinie 17:00
Program wydarzenia dostępny będzie na stronie: https://noczawodowcow.pl/subregionpoznanski/
Szczególną uwagę zwracamy na możliwość wzięcia udziału Państwa dzieci w:
1. „Czas START! Wybieram szkołę cz. II” - warsztat z zakresu doradztwa zawodowego,
który poprowadzi Regina May - trener, doradca zawodowy, założycielka Fundacji „Anioły
Edukacji”. W warsztacie będą mogli wziąć udział:
•

•

ON-LINE - uczniowie, którzy połączą się Dołącz do konwersacji (microsoft.com)
1 października PIĄTEK przed godziną 17:20 (czas realizacji warsztatu 17:20-18:00)

STACJONARNIE – uczniowie, którzy przybędą na warsztat do Zespołu Szkół
Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich w Poznaniu (czas realizacji
warsztatu18:20 -19:00)
Przewidywana liczba uczestników na żywo - 25 osób.

2. „Dokąd zmierzasz?” Konsultacje indywidualne
z których będzie mogła skorzystać młodzież z 8 klas:
•
•

z

doradcami

zawodowymi

ON-LINE - podczas trwania wydarzenia, zapisy przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod
linkiem https://forms.gle/1cjfn5aUpUR5deAx5
STACJONARNIE – podczas trwania wydarzenia, w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im
J. J. Śniadeckich w Poznaniu ul. Warzywna 19

3. „Zawodowy Matrix drugie rozdanie” Młodzież będzie mogła także spróbować swoich sił
w konkursach z upominkami m.in. Quizie zawodoznawczym, który odbędzie się na stronie
www.joinmyguiz.com
W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy tel. 61 22 55 080
sekretariat@cwrkdiz.poznan.pl
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
tel. 61 22 55 080

