
Program:

17.00- 17.05  Rozpoczęcie konferencji –pani Beata Nowakowska doradca zawodowy 
                            Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pn. Krakowski 
                            Ośrodek Kariery.

17.05- 17.15 „Jakie są możliwości uzyskania pomocy w KOK  podczas procesu podejmowania
                            decyzji o wyborze szkoły średniej?”- przedstawi pan Marcin Jurczenko 
                            dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
                            pn. Krakowski Ośrodek Kariery.

17.15- 17.25  „Uczymy się przez cale życie czyli jakie są ścieżki kształcenia”- omówi pani
                            Agata Chudzikiewicz doradca zawodowy Specjalistycznej Poradni 
                            Psychologiczno- Pedagogicznej pn. Krakowski Ośrodek Kariery

Zaproszeni goście ze szkół technicznych przedstawią specyfikę danej szkoły i odpowiedzą na
pytania: „Do jakich uczniów kierowana jest w szczególności oferta danej szkoły? Jakie
predyspozycje powinien mieć uczeń wybierając dany kierunek.? Jakie są przeciwskazania? 
O czym należy pamiętać w procesie rekrutacji?".

17.25- 17.35  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, pan Tadeusz Zarawski,
                            dyrektor szkoły przedstawi ofertę szkoły z uwzględnieniem predyspozycji 
                            i przeciwskazań do zawodów oraz  możliwości klas integracyjnych.

17.35- 17.45 Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 – pani Barbara Szymoniak, dyrektor szkoły
                           przedstawi specyfikę szkoły i kierunków, które proponuje oraz przeciwskazań 
                           do ich wykonywania.

Program Konferencji  online
dla rodziców i uczniów klas siódmych i ósmych

09.03.2023
 

Tytuł: „Mamo, tato pozwól rozwinąć mi skrzydła”
 

Myśl przewodnia spotkania
„Najważniejsze elementy w procesie wyboru szkoły ponadpodstawowej”.

 
   Czas trwania: 17.00 – 19.00

Miejsce: Platforma ZOOM



17.45- 17.55  Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 – pan Andrzej Ptasznik dyrektor szkoły, 
                           przedstawi ofertę placówki oraz dostępne kierunki.

17.55- 18.05  Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie – pan Marek Kolarski dyrektor 
                            szkoły przedstawi kierunki kształcenia, które oferuje szkoła.

18.05- 18.15 Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych  i Gospodarki Wodnej – pan Piotr Wydrzyński
                           dyrektor szkoły opowie o kierunkach charakterystycznych dla tego obszaru kształcenia.

18.15- 18.25 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie – pani Małgorzata Polaska, pedagog szkolny
                           przedstawi kierunki kształcenia, które oferuje szkoła.

18.25- 18.35 Możliwości kształcenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawi
                            pani dr Katarzyna Kutek – Sładek, doradca zawodowy Specjalistycznej Poradni
                            Psychologiczno-Pedagogicznej pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”.

18.35- 18.45  Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie – pani 
                            Maria Kromka dyrektor ośrodka zaprezentuje ofertę dla uczniów ze specjalnymi 
                            potrzebami edukacyjnymi.

18.45 – 18.55 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Krakowie – pani Ewa Bochenek,
                             dyrektor poradni, opowie jak wygląda indywidualne doradztwo zawodowe w poradni.

18.55- 19.00   Krótkie podsumowanie, panel pytań i zakończenie konferencji.


