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Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza na sesję 

podsumowującą projekt „Gimnazjalisto

w partnerstwie z Politechniką

Grantowy dla Płocka. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 13.00 w auli Politechniki 

Warszawskiej Filia w Płocku przy ul. Jachowicza 2.

W programie sesji wykład mgr in

techniczne” oraz krótkie informac

i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku oraz Bi

Zawodowych Politechniki Warszawskiej.

Szczególnie zależy nam na uczestnictwie gimnazjalistów

naukę w gimnazjum oraz nauczycieli i innych 

z orientacją zawodową młodzieży 

 

 

 

 

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
 

 

    

  

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom po
x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

Płock, dnia 19

 

Zaproszenie 

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza na sesję 

Gimnazjalisto! Rozwiń skrzydła” realizowany 

partnerstwie z Politechniką Warszawską Filia w Płocku jako grant Fundacji Fundusz 

Grantowy dla Płocka. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 13.00 w auli Politechniki 

Warszawskiej Filia w Płocku przy ul. Jachowicza 2. 

W programie sesji wykład mgr inż. Łukasza Gościniaka pt.”

oraz krótkie informacyjne wystąpienie przedstawicieli Centrum Informacji 

Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku oraz Bi

Zawodowych Politechniki Warszawskiej. 

ie zależy nam na uczestnictwie gimnazjalistów z klas trzecich, kończ

gimnazjum oraz nauczycieli i innych osób zaangażowanych w działania związane 

orientacją zawodową młodzieży oraz doradztwie wyboru jej drogi edukacyjnej

W imieniu Zarządu Stowa

Mariusz Portalski

Prezes Zarządu 

„Fundusz Grantowy dla Płocka”  

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak  
x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

 

Płock, dnia 19.11.2015 

Zarząd Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zaprasza na sesję 

realizowany w 2015 roku 

jako grant Fundacji Fundusz 

Grantowy dla Płocka. Sesja odbędzie się w dniu 25 listopada o godz. 13.00 w auli Politechniki 

”Dlaczego kierunki 

pienie przedstawicieli Centrum Informacji 

Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku oraz Biura Karier 

z klas trzecich, kończących 

w działania związane 

doradztwie wyboru jej drogi edukacyjnej. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia  

Mariusz Portalski 

 


