
KSZTAŁCENIE NA POTRZEBY RYNKU PRACY
Debata i piknik edukacyjny #opanujGniew i w tym czasie #wybierzDziśZawódjutra

Wydarzenie, jakiego jeszcze nie było we wspaniałej aranżacji ZAMKU W GNIEWIE
22.06.2021 godz. 10.00 – 15.00

 
 
 
 

1. Debata nad kształceniem na potrzeby rynku pracy
10.00 – 11.00

Otwarcie:
Maciej Czarnecki, Burmistrz Miasta Gniew
Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. rozwoju i współpracy, Powiślańska Szkoła Wyższa

1.Rynek pracy – lokalny czy regionalny – dr Beata Pawłowska
(Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Powiślańska Szkoła Wyższa)

2.Medyczne zawody deficytowe w woj. pomorskim – mgr Anna Czarnecka 
(Przewodnicząca, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku)

3.Innowacyjne województwo pomorskie – Jarosław Filipczak 
(Prezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza)

4.Kariera w ochronie zdrowia, studia przyszłości – dr Katarzyna Strzała-Osuch 
(Prorektor ds. rozwoju i współpracy, Powiślańska Szkoła Wyższa)

5.Przyszłość w służbach mundurowych – Krzysztof Małkiewicz 
(Komendant, Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus)

 



 
2. Piknik edukacyjny Przyszłość zawodowa .. nie taka straszna
11.00 - 15.00

Dzień ze średniowieczną, ale innowacyjną Powiślańską Szkołą Wyższą i nietuzinkowym Liceum
Ogólnokształcącym „Spartakus”

• sztuka EKONOMII (11.00-11.30)
mgr Łukasz Kłos „Jak zarobić duuuuże pieniądze” (30 min)
(jako atrakcja wybicie monety PSW)

• wszystko o BEAUTY (11.30-12.00)
mgr Katarzyna Warelich / mgr Andżelika Kamińska „Kosmetologia to piękno na co dzień” (30 min)
(jako atrakcja – salon makijażu wczoraj i dziś; Arbonne – Katarzyna Warelich / Andżelika Kamińska)

• misja zawodowa czy życiowa PIELĘGNIARSTWO (12.00-12.30)
mgr Dorota Jaworska „nieść pomoc i ulgę w potrzebie – satysfakcja z zawodu” (30 min)
(jako atrakcja – punkt pielęgniarski - stare kostiumy / szaty / - mierzenie ciśnienia / poziomu glukozy)

• zawód POŁOŻNEJ / POŁOŻNEGO (12.30-13.00)
mgr Anna Majda-Sandomierska / mgr Beata Balon „Cud życia – radość z pracy” (30 min)
(jako atrakcja – zaopiekuj się dzieckiem / wykąp / przewiń )

• kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE (13.00-13.30)
mgr Marcin Suchoparski „Ratownikiem być” (30 min)
(jako atrakcja – pokaz ratownictwa medycznego / symulacja wypadku)

• z MUSZTRĄ za „Pan Brat” – pokaz i warsztaty (30 min) (13.30-14.00)
mgr Krzysztof Małkiewicz – Komendant LOM Spartakus

• CSI czyli DETEKTYW w akcji – pokaz (30 min) (14.00-14.30)
mgr Krzysztof Małkiewicz – Komendant LOM Spartakus

• kierunek DIETETYKA (14.30-15.00)
dr Mariusz Brodnicki „Żywienie w depresji” (30 min)
(jako atrakcja - Zupa dietetyczna przygotowana w kotle; konkursy na krojenie warzyw do zupy)

Film z przyszłości - PSW w XXI wieku, LOM Spartakus na manewrach 
 
 


