Burmistrz Gminy Rawicz
oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Sierakowie
mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w Rawickim Festiwalu Nauki
- XVII Rawickich Targach Edukacyjnych i Targach Pracy,
które odbędą się 15 marca 2019 r. (tj. piątek) w godzinach 10:00-13:00
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie,
ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz
Rawicki Festiwal Nauki jest cyklicznym wydarzeniem dedykowanym szeroko
rozumianemu doradztwu zawodowemu oraz popularyzującym naukę. W tym
roku odbywa się po raz siedemnasty. Każda kolejna edycja ma na celu
pomagać młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, co nie jest proste w
dobie reformy ustroju szkolnego, a także prezentować uczniom w przystępny
sposób ciekawostki ze świata nauki. Głównym motywem Festiwalu są Rawickie
Targi Edukacyjne i Targi Pracy. W czasie Festiwalu odbywają się ponadto pokazy
naukowe dla uczniów.
Młodzi ludzie szukają rozwiązań i wyraźnych wskazówek dotyczących
funkcjonowania we współczesnym, codziennym życiu oraz wyborze zawodu czy
dalszej ścieżki kształcenia. Odpowiedzią na ich potrzeby jest właśnie Rawicki
Festiwal Nauki, który jest doskonałym miejsce do prezentacji oferty szkół, uczelni
oraz innych placówek dydaktycznych, działających w różnych dziedzinach
i poziomach edukacyjnych, a także obszaru rynku pracy.
Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy przeznaczone są głównie dla osób
kończących edukację w klasach gimnazjalnych, w klasach ósmych szkół
podstawowych
oraz
dla
absolwentów
szkół
ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych. Dlatego do udziału zapraszamy przedstawicieli placówek
na różnych szczeblach edukacji, w szczególności szkoły ponadpodstawowe,
ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, pracodawców oraz placówki działające
w obszarze rynku pracy i poradnictwa zawodowego.
Bogata oferta Targów Edukacyjnych ma na celu zachęcenie
i przekonanie młodych ludzi do wartości uczenia się i poznawania świata, do
zdobywania odpowiedniego do swoich predyspozycji wykształcenia.
Targi Pracy to dogodny sposób bezpośredniego kontaktu, która ma
możliwość promocji swojej wiedzy i umiejętności wśród przedsiębiorców, mogąc
liczyć na ich zainteresowanie, a w przyszłości na dobrą pracę. Pracodawcy
natomiast mają doskonałą okazję do zaprezentowania swojej oferty (praktyk
zawodowych, staży, ofert pracy).
Liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku zechcecie
Państwo skorzystać z możliwości uczestnictwa w Targach i prezentacji swojej
oferty. Prosimy o wypełnienie karty „Zgłoszenie uczestnictwa”, zapoznanie się
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z informacjami dla Wystawców oraz dostarczenie zgłoszenia w dogodnej dla
Państwa formie (list, fax, e-mail).
Zachęcamy również do odwiedzania gminnej strony internetowej, na której
na bieżąco będziemy zamieszczać wszelkie informacje dotyczące organizacji
Rawickiego Festiwalu Nauki.
Z wyrazami szacunku

Andrzej Szyszko
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sierakowie

Grzegorz Kubik
Burmistrz Gminy Rawicz

Osoby do kontaktu:
Edukacja: Agnieszka Barańska a.baranska@rawicz.eu, 65 546 54 33
Edukacja: Sylwia Nowak s.nowak@rawicz.eu, 65 546 54 34
Pracodawcy: Julita Augustyniak, Joanna Popielarz inwestor@rawicz.eu, 65 546 54 09
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