
 

 

  Szkoły Ekonomiczno-Handlowe 
im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku 

 
Data Wydarzenie 

7 marca 2019r. czwartek,  dla grup zorganizowanych ze szkół 

9.00-13.00 ➢ zajęcia otwarte w klasopracowniach dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz 3 

klas gimnazjalnych z nauczycielami; 

➢ oprowadzanie po szkole,  

➢ przedstawienie harmonogramu rekrutacji i kierunków kształcenia, 

➢ warsztaty z decoupagu, 

➢ escape room ekonomiczno-handlowy.             

 

UWAGA! 

Na warsztaty trzeba umówić  wcześniej grupę telefonicznie – do 1 marca 2019r. Zajęcia mają 

formułę zabawy edukacyjnej z udziałem nauczyciela (czas trwania 45 min.) w której udział 

biorą także nauczyciele grup szkolnych jako opiekunowie. 

 

13.00-15.00 ➢ spotkanie pracodawców współpracujących ze Szkołami Ekonomiczno-Handlowymi 

im. Macierzy Szkolnej w Gdańsku z młodzieżą, 

➢ world cafe- stoliki firmowe pracodawców współpracujących ze szkołą, możliwość 

poznania profilu działalności pracodawcy jako miejsca przyszłej praktyki zawodowej 

uczniów i miejsca pracy dla przyszłych absolwentów, 

➢ konkurs multimedialny z wykorzystaniem aplikacji na telefon dla uczestników o 

tematyce ekonomiczno-handlowej, 

➢ podpisanie patronatu   SE-Hz Gdańskimi Nieruchomościami. 

 

8 marca 2019r. piątek,  dla grup zorganizowanych ze szkół 

9.00-14.00 ➢ zajęcia otwarte w klasopracowniach dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz 3 

klas gimnazjalnych z nauczycielami; 

➢ oprowadzanie po szkole, 

➢ przedstawienie harmonogramu rekrutacji i kierunków kształcenia,  

➢ warsztaty z decoupagu, 

➢ escape room ekonomiczno-handlowy.             

 

UWAGA! 

Na warsztaty trzeba umówić  wcześniej grupę telefonicznie – do 1 marca 2019r. Zajęcia mają 

formułę zabawy edukacyjnej z udziałem nauczyciela (czas trwania 45 min.) w której udział 

biorą także nauczyciele grup szkolnych jako opiekunowie. 

 

9 marca 2019r. sobota,  dla uczniów i rodziców 

9.00-14.00 ➢ zajęcia otwarte w klasopracowniach dla uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz 3 

klas gimnazjalnych; 

➢ oprowadzanie po szkole,  

➢ przedstawienie harmonogramu rekrutacji i kierunków kształcenia, 

➢ warsztaty z decoupagu, 

➢ escape room ekonomiczno-handlowy, 

➢ spotkanie z certyfikowanym doradcą zawodowym.           

 

UWAGA! 

 Zajęcia escape room mają formułę zabawy edukacyjnej z udziałem nauczyciela (czas 

trwania 45 min.) w której udział biorą także rodzice jako opiekunowie. 

 


