
Łódź, 23 stycznia 2013

Łódzkie  Targi  Edukacyjne  to  najważniejsze  wydarzenie  tej  branży  w  regionie  łódzkim  i  jedno  
z najważniejszych w Polsce. To miejsce prezentacji kompleksowej  oferty edukacyjnej szkół i uczelni, 
propozycji  producentów  środkowych  dydaktycznych  oraz  oferty  placówek  zajęć  pozaszkolnych.  
Niezmiennie od szesnastu lat organizatorami Targów Edukacyjnych są Międzynarodowe Targi Łódzkie,  
Wydział  Edukacji  Urzędu Miasta  Łodzi  oraz  Łódzkie  Centrum Doskonalenia  Nauczycieli  i  Kształcenia 
Praktycznego.  O  wysokiej  randze  imprezy  świadczy   Honorowy  Patronat  Pani  Minister  Edukacji  
Narodowej. 

Podczas  targów,  wzorem  lat  ubiegłych  wydzielone  zostaną  punkty  doradztwa  zawodowego,  a  w  ich 
obrębie specjaliści z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
i  Kształcenia  Praktycznego  pomogą  młodzieży  świadomie  zaplanować  ścieżki  edukacyjno-zawodowe 
zgodne z ich zainteresowaniami, predyspozycjami. Dla zainteresowanych trendami na rynku pracy, wśród 
stoisk  znajdą  się  także  Punkty  Obserwatorium  Rynku  Pracy.  Eksperci  będą  służyli  radą  zarówno 
dyrektorom szkół, nauczycielom jak i uczniom i osobom uczącym się.

Tradycyjnie podczas Łódzkich Targów Edukacyjnych maturzyści poznają bogatą ofertę wyższych uczelni z 
całego kraju. Na tegorocznych targach swój udział  zapowiedziało blisko 40 szkół wyższych. Wśród nich 
niemal wszystkie łódzkie uczelnie, na czele z naszą uczelnią partnerską, Politechniką Łódzką. Spoza Łodzi 
będzie można zapoznać się z ofertą m.in.  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Warszawy, Wojskowej 
Akademii  Technicznej  z  Warszawy,  Akademii  Górniczo Hutniczej  z  Katowic.  Po raz pierwszy wystawcą 
Łódzkich Targów Edukacyjnych będzie Politechnika Opolska.

Poza typową ofertą edukacyjną podczas targów zaprezentowana zostanie ciekawa propozycje spędzania 
wolnego  czasu  i  rozwijania  swoich pasji.  Wśród wystawców  pojawią  się m.in.  szkoły  języków obcych, 
szkoły tańca, biura podróży. Na targach nie zabraknie także wydawnictw związanych z branżą edukacyjną.

Targom towarzyszyć będą liczne: pokazy i konkursy. Pierwszego dnia targów Akademia Chint ogłosi wyniki  
pierwszego  etapu  konkursu  na  najlepszy  projekt  „Nowatorska  elektryka”.  Dla  miłośników  sportu  i 
przyszłych zawodników niewątpliwą atrakcją będzie obecność Szkoły Sportowej Marcina Gortata.

Już  po  raz  drugi   Łódzkie  Targi  Edukacyjne  odbędą  się  w  nowoczesnym  obiekcie  wystawienniczym, 
Centrum Konferencyjno-Wystawienniczeg MTŁ, przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Szczegółowe informacje o 
wydarzeniach  towarzyszących  targom,  wystawcach  i  konkursach  znajdują  się  na  stronie 
www.targiedukacyjne.com.

Zapraszamy do odwiedzenia targów
14 marca 2013 10:00 – 17:00
15 marca 2013 09:00 – 17.00
16 marca 2013 09:00 – 14:00
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