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Educa Week Liberec —
týden vzdělávání a práce
Výběr školy je pro každého mladého
člověka důležitým zlomem, který často
určí směr, kterým se bude ubírat po zbytek života. Právě toto rozhodnutí může
usnadnit veletrh vzdělávání a pracovních
příležitostí Educa Week Liberec, který
se uskuteční v týdnu od 10. do 16. září.
Původní veletrh Educa MyJob se v loňském roce transformoval a poprvé se
světu představil jako Educa Week Liberec.
Původní koncept se přenesl pod nálepku
Educa Expo a přináší tradiční největší veletrh škol a firem na severu Čech. Prezentuje se na něm více než šedesát škol a studijních oborů nejen z Libereckého kraje,
ale i z celé České republiky. Educa
Online funguje jako součást veletrhu od roku 2020, tvoří jej
i Studio Educa, které přináší
rozhovory se zajímavými
hosty i zprávy přímo z veletrdit zájem o vzdělávání
hu. Náplní veletrhu není ale
u dětí již od předškolníjen školství. Educa může stát
ho věku. V rámci prograEduca Week Liberec
i při dalších důležitých životmu
se děti účastní nejHome Credit Arena
ních rozhodnutích, jakou je
různějších představení
například změna povolání.
o vědě, komentovaných
Díky Educa Visit můžou totiž
prohlídek, workshopů, pozájemci nahlédnout do vybraných
hádek a mnohého dalšího.
firem a jejich pracovního zázemí v rámci
Posledním dílem do veletržní
celého Libereckého kraje. V loňském roce
mozaiky je Educa Event, nejnovější část
se v rámci veletrhu uskutečnily odborné
veletrhu, která se letos představí úplně
exkurze do firem Denso Manufacturing
poprvé. Uvede doprovodné programy
Czech s. r. o., Makro Cash & Carry ČR s. r. o.
a aktivity určené pro běžné návštěvníky,
nebo DGS Druckguss Systeme Liberec
ale i odborníky. Více informací o konkréts. r. o. Poprvé se v loňském roce v rámci
ním programu a jednotlivých místech
této akce objevila také Educa Kids, která
konání se lze dovědět na webu
se snaží zábavnou a hranou formou vzbuwww.educaliberec.cz.
více na

10.–16. 10.

Týden plný
zajímavostí
Nuda mezi stánky? Ale kdeže. Educa
Week Liberec je poutavá a zábavná,
nejenže potěší oko, ale také protáhne
mozkové závity a prověří zručnost
návštěvníků.

Ředitelé škol: je to skvělá prezentace

Veletrh každý rok přiláká přes osmnáct tisíc
návštěvníků napříč všemi věkovými kategoriemi. Velkou část tvoří tradičně žáci, kteří
se chystají opustit základní školy a hledají
možnosti dalšího studijního uplatnění. Ředitelé středních škol v kraji se netají tím, že
tento dnes již legendární veletrh je pro jejich
instituce velice prospěšnou akcí, která sdružuje školy napříč celým krajem a dá tak
možnost na jednom místě uceleně představit
jejich nabídku. „Tuto událost vnímám jako
příležitost potkat se s rodiči, zaměstnavateli,

a především žáky základních škol neboli
uchazeči o studium. Pro naši školu je to dobrá
příležitost, jak se prezentovat, jak představit
nabídku oborů, které u nás vyučujeme, ale
také aktivity, které nabízíme a vysvětlit rodičům a potenciálním uchazečům uplatnění
na trhu práce po absolvování studia. U našeho veletržního stánku bude navíc možné také
ochutnat výrobky ze školní pekárny nebo řeznické dílny,“ řekl ředitel Střední školy hospodářské a lesnické ve Frýdlantu Miroslav
Kudrna. „Co se týče prezentace naší školy na
veletrhu, každoročně vynakládáme velké úsilí
na to, abychom prezentovali technické a řemeslné obory, které vyučujeme. Educa Week
Liberec je pro nás velice důležitou akcí, protože
nábor nových žáků do technických a učebních
oborů vůbec není jednoduchý,“ doplnil ředitel
liberecké Střední školy a Mateřské školy
Zdeněk Krabs. „Vystavujeme na veletrhu naše
výrobky, prezentujeme naše technologie, které
využíváme ve výuce a v expozici nechybí ani
naše vozidla, která přiblíží práci žáků.“

více na

O současnosti
a budoucnosti
veletrhu
Co nového v letošním roce pro návštěvníky
pořadatelé festivalu uchystali? Jak by se
mohla tato tradiční akce do budoucna
vyvíjet? Co veletrhu přináší partnerství
s Libereckým krajem? Odpovědi přináší
podcast s Lukášem Přindou, jednatelem
společnosti SFM Liberec, která společně
s krajem Educa Week Liberec 2022 pořádá.
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