
 

ZST na Festiwalu Zawodów w Małopolsce 
Za nami już II edycja Targów Edukacyjnych „Festiwal Zawodów w Małopolsce”, które 

promują kształcenie zawodowe i mają ułatwić gimnazjalistom dokonanie wyborów 

w planowaniu kariery zawodowej.  

W dniach od 20-22 marca zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną, jak również 

spróbować swoich sił w wybranym zawodzie, wykonując niektóre czynności samodzielnie pod 

okiem fachowców-zawodowców.   

W wydarzeniu wzięło udział 75 szkół ponadgimnazjalnych z terenu małopolski, a swoją ofertę 

prezentowały również niektóre szkoły wyższe z kraju i zagranicy. Na targach obecni byli 

także przedsiębiorcy, którzy współpracują ze szkołami. Ponadto młodzież mogła skorzystać 

z pomocy doradcy zawodowego w określeniu swoich predyspozycji i zainteresowań 

zawodowych.   

Uroczystego otwarcia Targów Edukacyjnych dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego  

Marek Sowa.  W czwartek – pierwszego dnia targów – podpisano  porozumienie pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Małopolskim Kuratorium Oświaty, którego celem jest 

ulepszanie kształcenia zawodowego, wdrażanie mechanizmów lepszego wspierania zdolnych 

uczniów,  a także skuteczne wspomaganie w planowaniu  ścieżki zawodowej.  

Na tegorocznej edycji targów nie zabrakło również naszej szkoły. Prezentowaliśmy się 

w dwóch branżach tj. usługowej i informatyczno-elektronicznej.  

Tematem przewodnim pierwszej prezentacji były „Fryzjerskie szaleństwa i inspiracje”. 

W zaaranżowanym stoisku - mini salonu fryzjerskiego wydzielona była strefa makijażu, 

warkocza oraz studio fryzur.  Nasze dziewczyny z klasy IIcT Ania Dutka, Angelika Kotowicz 

i Joanna Kowynia oraz z klasy III cT Magda Kryza,  Sylwia Soczek i Paulina Kudłaty z wielkim 

zaangażowaniem i przejęciem prezentowały tajniki zawodu, a  wykonując fryzury i makijaż 

wykazały się wielkim kunsztem fryzjerskim. Trzy dniu Targów to trzy dni ciężkiej pracy 

naszych uczennic, które bez wytchnienia czesały, czesały i czesały „puszczając” wodze 

fantazji oraz wykonując bardzo pomysłowe uczesania, które pokazały ich ogromne zdolności 

i umiejętności. Liczne słowa uznania ze strony „klientek”, które poddawały się małej 

metamorfozie, czy tylko oglądających i przechodzących osób świadczą, że dewizą na życie 

dziewczyn jest fryzjerstwo, jako sztuka, pasja i kreacja.   



W branży informatyczno-elektronicznej dominował  temat „Komputery-Światło-Ekologia-

Środowisko-e-Edukacja”, a w nawiązaniu to tego, nasze stoisko zostało podzielone na : 

-  strefę z e-edukacją w której Paweł Pęczek z klasy IbT prezentował program do 

wspomagania nauki języka angielskiego "Alph-korepetytor";   

- strefę 3D , gdzie Daniel Tulicki z klasy IIbT demonstrował tworzenie animacji przy 

wykorzystaniu programu komputerowego;  

- strefę Eco , w której Paweł Przybycień z klasy III aT za pomocą specjalnego  programu 

projektował oświetlenie pomieszczenia, Mateusz Kusiak z klasy IIbT  wykonywał, za pomocą 

zestawu, pomiaru czynników środowiska pracy, a uczeń również z klasy II bT Wojciech 

Gryzik prezentował,  sterowane komputerowo, urządzenie do przerobu zużytego oleju 

roślinnego na biopaliwo.  

Ta różnorodność prezentacji sprawiła, że każdy ze zwiedzających przystanął na chwile 

i z zaciekawieniem śledził poczynania naszych chłopców. Największe chyba zainteresowanie 

wzbudzał  Daniel ze swoim światem animacji komputerowych, który  udzielił również 

wywiadu do radia Eska.  

Koordynatorami przedsięwzięcia i opiekunami młodzieży w czasie targów byli pani Małgorzata 

Kukuła-Jasińska i pan Marek Potempa.  

Na uwagę zasługuje również fakt, że tylko dwie szkoły z powiatu gorlickiego brały udział 

w tegorocznej edycji Targów. Oprócz nas w branży usługowej wystawiał się jeszcze Zespół 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej z tematem „Twój wybór, Twoje lepsze 

jutro”. Dodatkowo w branży mechaniczno-mechatronicznej wystawiało się Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.  Ale i tutaj też nie zabrakło naszych 

uczniów, bowiem Rafał Belczyk, Bartłomiej Zastępa i Sylwester Gogola z klasy IIIbT, 

prezentowali temat związany z diagnostyką silnika spalinowego.  

Tysiące zwiedzających gimnazjalistów z całej małopolski mogło w tych dniach zobaczyć wiele 

ciekawych prezentacji zawodów, a wśród nich była bardzo duża grupa uczniów z naszego 

powiatu.  

Trzy dni bardzo szybko minęło, ale pełni wrażeń i emocji z kolejnym bogatym 

doświadczeniem, powróciliśmy do domu i do szkoły. Na koniec naszej przygody z Festiwalem 

Zawodów wszyscy stwierdzili, że za rok obowiązkowo stawiamy się tutaj ponownie z nowymi 

pomysłami i prezentacjami naszych zawodów.   

  


