XXI Targi Edukacyjne
24-26.03.2017, Poznań
Wiedza zaczyna się od pytań

W dniach 24-26 marca, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędą się
XXI Targi Edukacyjne, XVI Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci, Młodzieży
i Rodziców, a w tym roku także XXI Poznańskie Targi Książki Naukowej
i Popularnonaukowej. Wszystkie z bezpłatnym wstępem i ogromem atrakcji, warsztatów
oraz konferencji. Te dobrze znane w Wielkopolsce wydarzenia w roku ubiegłym
zgromadziły 29 tys. zwiedzających.
200 szkół w jednym miejscu
Każdego roku w Polsce ponad milion gimnazjalistów rozgląda się za szkołą będącą
kolejnym krokiem na ścieżce ich edukacji, a około 280 tys. maturzystów zadaje sobie
pytanie „co dalej?”. To dlatego poznańskie Targi Edukacyjne cieszą się zawsze tak
ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Żadna inna impreza wystawiennicza
w Polsce nie prezentuje tak szerokiej oferty polskich i zagranicznych szkół. Całość
dopełnia bogaty i różnorodny program konferencji. W tegorocznej edycji targów udział
weźmie ponad 200 placówek edukacyjnych - publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych, ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych oraz innych instytucji
dydaktycznych, działających na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach
edukacyjnych. Na targach zapoznać będzie się można również z ofertą zajęć
dodatkowych: plastycznych, kulturalnych oraz kursów językowych. Wskazówek udzielać
będą także poradnie psychologiczno–pedagogiczne.
Po maturze – w Polsce, czy za granicą?
Na maturzystów na Targach Edukacyjnych będzie czekać szeroka oferta edukacyjna
70 szkół policealnych i wyższych z Polski i zagranicy. Wielkopolan ucieszy fakt, że wśród
polskich wystawców zaprezentują
się niemal wszystkie szkoły wyższe z Poznania.
Obecne będą również stoiska 15 szkół policealnych. Na tegorocznych targach pojawi się
oferta 30 uczelni zagranicznych - z Danii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Szwecji, Wielkiej
Brytanii, Włoch , a nawet z Peru. Na bezpłatnych konsultacjach i seminariach przyszli
studenci będą mogli poznać aspekty studiowania za granicą. To doskonała okazja,
by dowiedzieć się o systemie edukacji akademickiej w Anglii i Walii, braku barier
ekonomicznych i formalnych, a także o finansowaniu nauki poza granicami kraju.
Z czego słynie Peru?
W tym roku na Targach Edukacyjnych Peru będzie gościem honorowym Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Zaszczyci nas swoją obecnością Ambasador Republiki Peru
Alberto Salas Barahona oraz przedstawiciele Uniwersytetu San Pedro w Chimbote,

Katolickiego Uniwersytetu Santa Maria w Arequipie (UCSM) i Uniwersytetu Piura. Obecność
ambasady i peruwiańskich uniwersytetów na targach to szansa poznania oferty edukacyjnej
tego największego kraju andyjskiego, a także jego fascynującej kultury i aromatycznej
kuchni. Natomiast dzięki wystawie prac plastycznych z konkursu „Polacy w świecie znani
z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej”, będzie można odkryć
inspirujące działania polskich aktywistów w Peru.
ODN Poznań – pozytywna dawka wiedzy dla nauczycieli
Tradycyjnie Targom Edukacyjnym towarzyszy bogaty program konferencji skierowany do
nauczycieli oraz dyrektorów szkół. W dniach 23-24 marca w Centrum Kongresowym MTP
odbędzie się Ogólnopolski Kongres Oświatowy organizowany przez poznański Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli. Kongres, pod hasłem „Edukacja w kosmosie informacji”, ma za
zadanie przygotować uczestników do pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą
pokolenia internetu. Doświadczeniem w branży edukacyjnej podzielą się wybitni prelegenci:
prof. Wojciech Cellary, prof. Agnieszka Cybal-Michalska, prof. Janusz Morbitzer, dr Marek
Kaczmarzyk, dr Michał Klichowski, prof. Jacek Pyżalski oraz prof. Maciej Tanaś. Niezależnie
od kongresu ODN Poznań przygotował 20 dodatkowych seminariów, prelekcji i warsztatów
adresowanych do nauczycieli. XXI edycję targów zainauguruje wykład „Rozwój cyfrowej
edukacji”.
Interesujące spotkania poprowadzą policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu, podczas których przybliżą założenia programu „Profilaktyka i Ty” oraz
"Dwie strony sieci". Doskonałym uzupełnieniem będzie w całości napisany
i wyreżyserowany przez młodzież z poznańskiej grupy PaT spektakl „Po drugiej stronie”. Ta
wyjątkowa sztuka porusza problem niebezpieczeństw, które czekają na młodych ludzi
w otaczającym świecie.
Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarze, logopedzi
oraz pedagodzy będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych z okazji 50-lecia
Reksia. Uczestnicy spotkania dowiedzą się czego może nauczyć współczesne dzieci ten
popularny bohater kreskówek. Nowe sposoby na pracę z dziećmi z wykorzystaniem literatury
będzie można poznać także podczas spotkania „Dziecięce sprawy z rodziną Wafelków o sposobie na nudę w szkole i przedszkolu”.
Co czyta i poleca młodzież oraz na jakie bestsellery wydawnicze warto zwrócić uwagę? O tym
będzie można się przekonać podczas konferencji „Wokół tekstów kultury. Jak je czytać,
słuchać, oglądać?”. Temat czytelniczy poruszy także Sylwia Błach, która w ostatniej swojej
książce w lekki i przystępny sposób opowiada o istotach z mitologii, legend miejskich
i podań.
Dla nauczycieli matematyki ODN Poznań przygotował atrakcyjne seminaria – „Jak to jest?
Geometria dla każdego”, „Przybliżanie wartości liczby pi” oraz „Aplety GeoGebry –
innowacja na lekcjach matematyki”. Dzięki nim będzie można poznać nowe technologie
w służbie nauczania oraz efektywne metody przekazywania wiedzy.
„Folk for fun. Etniczna przygoda czyli nauka tańców korowodowych z różnych
stron świata” to propozycja dla wszystkich miłośników tańca oraz muzyki, niezależnie
od etapu edukacyjnego.
Sobota na Targach Edukacyjnych stoi pod znakiem High-tech. Podczas warsztatów będzie
można poznać zaawansowane, ale i intuicyjne rozwiązania techniczne, które doskonale
urozmaicą system edukacji. Programowanie z użyciem języków Scratch 2.0,
czy Python, robotyka, gry informatyczne i programowalne zabawki to tylko
niewielka część atrakcji czekająca na nauczycieli.
Więcej https://odnpoznan.pl

Grywalizacja w edukacji – czy można uczyć się bawiąc?
Obecnie w szkołach gry wideo postrzegane są głównie jako forma rozrywki, a przez
niektórych wciąż jako marnowanie czasu. Jednak dzięki najnowszym wynikom badań
m.in. dr Constance Steinkuehler, wykładowcy Uniwersytetu Winsonsin-Madison
i ekspertki ds. gier i edukacji w administracji Prezydenta USA, ten stereotyp szybko się
zmienia. Złożoność i kompleksowość niektórych tytułów sprawia, że okazują się one
znakomitym uzupełnieniem lekcji w szkole, dodatkowo potęgując w odbiorcy chęć
samodzielnego poszerzania zdobytej wiedzy. Dlaczego gry zaczynają być coraz chętniej
wykorzystywane przez edukatorów? O tym opowie Jakub Ryfa, przedstawiciel Doji
Educational Innovations i Stowarzyszenia "Poznańska Gildia Graczy".
Tematem prelekcji jest analiza wybranych gier wideo pod kątem przekazywanej wiedzy
oraz zdolności i kompetencji, które gracz nabywa podczas rozgrywki. Wśród studium
przypadków będą zarówno gry, których podstawowym zadaniem jest edukować oraz te,
które w żadnym razie nie zostały stworzone z intencją nauczania, a mimo to w tym celu
są właśnie wykorzystywane.
Szczególna uwaga będzie poświęcona grom, które wspomagają przekazywanie wiedzy
z zakresu geografii, historii oraz przedsiębiorczości.
Zapisy na stronie www.edukacja.mtp.pl
Kształcenie zawodowe – jak pracuje kucharz albo mechanik?
Absolwenci gimnazjów coraz częściej decydują się na kontynuowanie kształcenia
w szkołach zawodowych. Zaletą tej drogi edukacyjnej jest możliwość zdobycia
poszukiwanego zawodu. Dodatkowo taki wybór nie zamyka możliwości dalszej nauki
i studiowania. Okazją do przyjrzenia się ofercie kształcenia zawodowego będzie
przestrzeń Aleja Zawodów, na której odbędą
się specjalne pokazy umiejętności
uczniów szkół zawodowych, między innymi: samochodowej, budowlanej, spożywczej,
gastronomicznej, elektrycznej, odzieżowej i poligraficznej. Ponadto ze specjalną
prezentacją wystąpi Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, które będzie promować
zawód kucharza.
Gra terenowa z nagrodami – dla uczniów i nauczycieli
Jedną z atrakcji tegorocznych Targów Edukacyjnych będzie terenowa gra
detektywistyczna, organizowana przy współpracy ze studiem gier edukacyjnych DOJI
oraz Poznańską Gildią Graczy. Zadaniem uczestników będzie jak najszybsze zdobycie
odpowiedzi na zagadkowe pytania. Trzeba będzie zasięgnąć języka przy wybranych
stanowiskach, skorzystać z podpowiedzi w internecie (Międzynarodowe Targi Poznańskie
zapewniają darmowe wi-fi) lub czujnie obserwować wystrój i stoiska targów. Nagrodami
za dociekliwość są gadżety oraz atrakcyjne upominki od wystawców.
EkoForum
W trakcie tegorocznych Targów Edukacyjnych po raz ósmy zorganizowane zostanie
stoisko pod nazwą EkoForum. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja podmiotów
zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną oraz przedstawienie ich bogatej oferty
w atrakcyjny sposób. W tegorocznej edycji swój udział zadeklarowały 24 państwowe
i samorządowe instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony
środowiska. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa
Wielkopolskiego
–
samorządowa
jednostka
budżetowa
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach EkoForum odbędzie się
szereg niecodziennych pokazów i warsztatów dla dzieci.

Innowacyjne technologie oraz wyposażenie dla edukacji
Ekspozycję Targów Edukacyjnych wzbogacą Targi Technologii i Wyposażenia dla
Edukacji EDUTEC (23-24 marca) , podczas których będzie można zapoznać się
z innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi edukację przyszłości. Targi EDUTEC
skierowane są do wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz
przedstawicieli samorządów, którym zależy by nauczanie w ich placówkach odbywało się
w nowoczesnych, komfortowych i sprzyjających rozwojowi młodego człowieka
warunkach.
Oferta wystawców obejmuje m.in. meble i wyposażenie klas lekcyjnych, świetlic, placów
zabaw, pracowni językowych i sal gimnastycznych, kreatywne zabawki edukacyjne oraz
sprzęt laboratoryjny, optyczny i obserwacyjny. Miłośników technologii szczególnie
zainteresuje sprzęt i oprogramowanie pracowni komputerowych, roboty edukacyjne
i narzędzia do nauki programowania, sprzęt interaktywny i multimedialny, urządzenia
i usługi w technologii 3D, a także platformy edukacyjne i systemy zarządzania oświatą,
w tym elektroniczne dzienniki.
Na stoisku firmy Abplanalp będzie można zapoznać się z ofertą dedykowaną edukacji
zawodowej. Firma, rozumiejąc problemy i potrzeby szkolnictwa zawodowego, czynnie
aktywizuje i rozwija edukację w zawodach związanych z obróbką skrawaniem na
obrabiarkach sterowanych CNC.
Szczegółowe informacje na stronie w www.edutec.mtp.pl

Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców to największe w kraju
wydarzenie dla najmłodszych czytelników
Targi Książki dla Dzieci poświęcone są promocji czytelnictwa wśród młodszego
i dorastającego pokolenia. To ważne spotkanie kulturalne łączy zabawę z popularyzacją
literatury kształtującej dziecięcą wyobraźnię, rozwój intelektualny i wrażliwość. To także
ważne miejsce
spotkań pisarzy,
tłumaczy,
ilustratorów,
wydawców,
księgarzy
i bibliotekarzy, jak i prezentacji dokonań edytorskich oraz dyskusji merytorycznych.
Na te targi warto przyjść całą rodziną. Najmłodsi chętnie spędzą czas na aktywnych
warsztatach ilustratorskich, animacjach i zabawach. Nieco starsza młodzież bardzo ceni
sobie autorskie wpisy i autografy otrzymane podczas spotkań z autorami ich ulubionych
książek. Rodzice będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na wyjątkowych
prelekcjach np. podczas spotkania z psychologiem dziecięcym na prelekcji „Jak napisać
książkę z dzieckiem”. Seniorzy z łezką w oku będą mogli powspominać pierwsze przygody
z Krecikiem, podczas obchodów jego 60 urodzin.
Targi Książki dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców to także okazja na uzupełnienie domowej
biblioteczki, często w okazyjnych cenach. Wśród ponad 50 wystawców pojawią się znane
wydawnictwa z całej Polski.
Szczegółowe informacje na stronie www.targiksiazki.pl

Renomowane wydawnictwa książki nie tylko naukowej
Prestiżowe publikacje dydaktyczne, specjalistyczne i popularnonaukowe, spotkania
autorskie oraz panele dyskusyjne to tylko część atrakcji 21. Poznańskich Targów Książki
Naukowej i Popularnonaukowej.

Wydawnictwo Naukowe UAM, jako organizator znanych wcześniej "Poznańskich Dni
Książki nie tylko Naukowej", porozumiało się z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi
w sprawie wspólnej organizacji tego wydarzenia. Dzięki współpracy spotkanie z książką
specjalistyczną nabiera nowego wymiaru.
Zarówno najnowsze, jak i te już znane pozycje, pojawią się w ofercie wydawnictw
najważniejszych ośrodków naukowych z całej Polski oraz wydawców książek
popularnonaukowych. Książki będzie można nabyć w cenach promocyjnych.
Targom towarzyszyć będzie Obwoźna Czytelnia Komiksów, gdzie zwiedzający będą mogli
obejrzeć i poczytać najciekawsze albumy komiksowe z największego zbioru w Polsce,
należącego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Uwagę przyciągnie także wystawa
Ogrodu Botanicznego UAM oraz pobudzające zmysły stacje sensoryczne dla dzieci.
Więcej informacji na: www.ksiazkanaukowa.mtp.pl

Organizatorzy:
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Patronat honorowy:
 Minister Edukacji Narodowej
 Kolegium Rektorów Miasta Poznania
Godziny otwarcia targów
Piątek (24.03) 10:00 - 18:00
Sobota (25.03) 10:00 - 18:00
Niedziela (26.03) 10:00 - 16:00
Lokalizacja
Czynne wejścia: Wejście Zachodnie od ul. Śniadeckich
Czynne pawilony: 7A, 8A
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Parking
Zapraszamy na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Cena karty wjazdu to:
Wjazd jednorazowy, na 1 dzień trwania targów
piątek i sobota 15 zł
niedziela 20 zł
Karta wjazdowa do zakupienia przy bramie wjazdowej.
Strona www: www.edukacja.mtp.pl
Facebook: www.facebook.com/EdukacjaMTP

Kontakt dla mediów
Anna Tratnerska-Baranowska
Międzynarodowe Targi Poznańskie
61 869 26 99
anna.tratnerska@mtp.pl

Spotkajmy się już 24-26 marca 2017 na Międzynarodowych Targach
Poznańskich!

WSTĘP BEZPŁATNY

