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Innowacyjne kierunki rozwoju kariery zawodowej dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych.
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Cel wydarzenia:

• prezentacja możliwości zawodowych, jakie 
daje rozwój Morskiej Energetyki Wiatrowej 
oraz uświadomienie jego uczestników 
jakiego rodzaju kompetencje będą 
potrzebne oraz w jaki sposób będzie 
można je zdobyć. 

• Uczestnicy targów otrzymają wiedzę na 
temat przyszłych Morskich Farm 
Wiatrowych oraz o korzyściach 
zawodowych, jakie przed nimi powstają. 

• Jednocześnie wydarzenie spełniać też 
będzie cel społeczny w postaci akcji 
informacyjnej na temat MEW. 



• Podczas trwania eventu zaprezentowana zostanie oferta 
szkoleniowa przyszłych pracodawców, szkół i uczelni 
wyższych.

• Duży nacisk zostanie położony na interaktywność 
wydarzenia tak, aby młody uczestnik był zachęcony do 
skierowania swoich zainteresowań w kierunku nowej branży 
na rynku w Polsce. 

• Główni wystawcy to firmy z branży offshore z zagranicy 
i z Polski, ale także firmy z branży stoczniowej i morskiej.



Adresaci wydarzenia:

▪ uczniowie szkół ponadpodstawowych woj. 
pomorskie oraz ich rodzice

A także:

▪ studenci PG, UG, UM oraz inni

▪ przedsiębiorcy z branży MEW krajowi i 
zagraniczni

▪ firmy szkoleniowe w zakresie wymagań do 
offshore

▪ osoby szukające pracy w tej branży
Źródło: https://www.gdansk.uw.gov.pl/4709-rok-szkolny-

2020-2021-w-pomorskiem

1194 liczba szkól w pomorskim dla dzieci i młodzieży

1013 szkoły publiczne

181 szkoły niepubliczne

202459 uczniów w 778 szkołach podstawowych

23499 uczniów w 125 gimnazjach



Miejsce organizacji targów:

Czas trwania: 2 dni

Planowany termin: jesień 2022



Formuła wydarzenia :

▪ standy wystawców i pracodawców z 
informatorami dla młodzieży

▪ firmy prezentujące know-how oraz jakie są 
ich oczekiwania oraz przyszłe propozycje 
pracy

▪ panele dyskusyjne – dla młodzieży i 
rodziców, jak kierować karierą dziecka

▪ CASE STUDIES – ludzi z branży offshore

▪ informatory na temat zarobków oraz na 
temat miejsc pracy

▪ informatory o kierunkach studiów

▪ informatory gdzie zdobywać kompetencje



▪ spotkania z ekspertami dotyczące 
przyszłości pracy

▪ spotkanie z coachami kariery / doradcami 
zawodowymi

▪ warsztaty z kreatywnego myślenia „Design 
thinking”

▪ warsztaty: prawa pracy, CV, BHP, GWO

▪ konkurs dla młodzieży za uczestnictwo w 
targach (kurs językowy, półkolonia)

▪ konkurs dla szkół za uczestnictwo (np. 
wycieczka, dodatkowe warsztaty)

▪ take out dla uczniów – torba sponsorska dla 
każdego uczestnika z informatorami z 
targów

Powstanie strona internetowa będąca 
kompendium wiedzy na temat 
offshore wind (windoffshore.pl)

Formuła wydarzenia :



Zaproszenie do współpracy:

• Deweloperzy MFW

• Producenci Turbin Wiatrowych

• Uczestnicy łańcucha dostaw

• Firmy szkoleniowe GWO

• Uczelnie, szkoły i pozostałe jednostki 
edukacyjne

• Szkoły językowe

• Zrzeszenia Pracodawców

• Wszyscy pracodawcy będący obecnymi 
oraz przyszłymi uczestnikami rynku



Dziękujemy za uwagę

http://comade.pl/

