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Veletrh Educa slaví patnáctiny
a chystá řadu novinek
Patnáct let v životě lidském představuje čas
dospívání. Do stejného věku letos vstupuje
veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
Educa My Job Liberec, který je největší akcí
svého druhu v celé zemi. Při této příležitosti
se jeho podoba rozrůstá, proměňuje
a vylepšuje tak, aby svým návštěvníkům
poskytl co nejlepší zážitek a přinesl ty nejzajímavější a nejaktuálnější informace o stavu
vzdělávání i pracovních příležitostí – a to
nejen v Libereckém kraji, ale i celé České
republice. Jeho spolupořadatelem
a podporovatelem je již tradičně
Liberecký kraj.
Více jak
Veletrh přichází s konceptem, nazvaným Educa
Week. Od 11. do 17. října čeká
na různých místech krajské
zájemců o vzdělávání
metropole na zájemce
a pracovní příležitosti
o vzdělávání či zaměstnání
obvyklé představení škol
navštěvuje pravidelně
týden specializovaný na
a firem, pestrý doprovodný
veletrh Educa Week
vzdělávání, pracovní trh
program nebo třeba
a informací úplně pro každého:
odbornou konferenci na téma
od těch nejmenších dětí až po
lidských zdrojů. Educa Kids pak
zkušené dospělé. Vzdělávání totiž
přinese program pro celé rodiny se
nekončí opuštěním školského systému, ale
zaměřením na menší děti, pro které budou
provází člověka po celý život. Do příprav
připraveny různé vzdělávací a zábavné
Educa Weeku se zapojuje řada škol, firem
programy i přednášky. Mezi partnery této
a nejrůznějších institucí. Samotný Educa
větve festivalu patří příspěvkové organizace
Week se dělí na čtyři části. První z nich je
Libereckého kraje: Krajská vědecká knihovna
Educa Expo, které není ve své podstatě
Liberec, ZOO Liberec, Severočeské muzeum
ničím jiným, než „klasickým“ veletrhem
Liberec či Oblastní galerie v Liberci.
Educa MyJob Liberec. Uskuteční se od 14.
(pokračování článku
do 16. října v Home Credit Areně a nabídne
na Facebooku)
více na

18 000

Obrazem
Jak vypadá veletrh Educa? Co vše
na něm můžete najít? Prohlédněte
si fotografie z minulých ročníků…

Veletrh Educa přiláká každý
rok přes 18 tisíc návštěvníků

Přehlídka vzdělávání a pracovních příležitostí, i tak by se dal nazvat největší
veletrh svého druhu v České republice, který
každoročně přiláká přes osmnáct tisíc
návštěvníků. Nabídky vzdělávaní, studijních
oborů a řemesel sem každý rok přijede předvést okolo 60 středních a vysokých škol. Žáci
a studenti se na ploše 4000 metrů čtverečních mohou dozvědět vše, co potřebují
vědět o škole, kterou si vybrali nebo zjistit
veškeré informace, pokud váhají jakým
směrem se po základní či střední škole vydat.

Mohou si popovídat s odborníky i samotnými učiteli středních či vysokých škol
a získat tak lepší představu o škole, kterou
by chtěli studovat. Již třetím rokem si žáci
posledních ročníků základních škol mohou
prostřednictví workshopů vyzkoušet, co studium na jaké škole obnáší a na kterou profesi
je škola připraví po ukončení studia. Zároveň
jsou jim nabízeny konzultace s představiteli
reálných zaměstnání. Na své si tu přijdou
také absolventi, kteří hledají práci nebo se
rozmýšlí, kde se po ukončení studia nechají
zaměstnat. Veletrh prezentuje velkou
nabídku pracovních příležitostí, které zde
nabízí více než 60 firem z našeho regionu.
Liberecký kraj jako partner celé akce každoročně vyhlašuje dotační program, který
usnadní žákům posledních a předposledních
ročníků škol dopravu na veletrh. O úhradu
dopravy na Educu pro své žáky tak může
pořádat jakákoliv mimoliberecká škola.
Nenechte si veletrh Educa Expo 2021 ujít.
Bude se konat 14.–16. října 2021 v Home
Credit Areně v Liberci.

více na

Educa pomáhá
dětem, rodičům
i zájemcům
o zaměstnání
O veletrhu, vystavovatelích, programu,
návštěvnících a zajímavostech s Lukášem
Přindou, jednatelem společnosti SFM
Liberec, která společně s Libereckým
krajem pořádá Educa Week 2021.

poslechněte si na
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