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18 lutego w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin odbyły się X jubileuszowe Targi
Edukacyjne. Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertami różnych szkół i porównać je,
skosztować pyszności przygotowanych przez uczniów szkół gastronomicznych, powierzyć
swoje włosy młodym fryzjerom, ale też obejrzeć przeróżne pokazy w wykonaniu młodzieży.

Targi Edukacyjne zostały otwarte dla zwiedzających punktualnie o 9:00. Pół godziny później
pobyt w Centrum Targowo-Wystawienniczym uświetnił występ muzyczny uczniów XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta. Nieustannie prowadzone też były pokazy przy
stanowiskach danych szkół- reprezentanci promowali swoje licea i technika, jak mogli najlepiej.
Niektórzy przyciągali spojrzenia strojami- uczniowie liceum im. Zbigniewa Herberta kluczyli
między stoiskami w mundurach wojskowych, chłopcy z klasy sportowej XXIV Liceum
Ogólnokształcącego ubrani byli w stroje piłkarskie, a dziewczyny z ZSCHiPS w ubrania typowe
dla cheerleaderek. Niektórzy natomiast, jak na przykład reprezentaci naszej szkoły, przyciągali
uwagę uśmiechem, szczerością, komunikatywnością i chęcią udzielania odpowiedzi na
postawione pytania. Większość szkół cieszyła się dużym zainteresowaniem - każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.

Podczas Targów Edukacyjnych zwiedzający mogli również nauczyć się czegoś pożytecznego,

1/3

Najpierw poznaj, potem zdecyduj
Wpisany przez Paulina Basiak
wtorek, 18 lutego 2014 23:04 - Poprawiony wtorek, 18 lutego 2014 23:13

chociażby za sprawą pokazów samoobrony zaprezentowanych przez uczniów XXVII LO i
Szkoły Ponadgimnazjalnej O’Chikara, ale też odpocząć przy dźwiękach orkiestr z Zespołu Szkół
Transportowo-Komunikacyjnych i Zespołu Szkół ks. Antoniego Kwiatkowskiego.
Odwiedzających bawili również kuglarze z IX LO.

Jednak najważniejszym wydarzeniem dnia było niewątpliwie uroczyste otwarcie Targów
Edukacyjnych o godz. 13:30, które uświetniła Lubelska Bitwa na Wiedzę. W konkursie
przeciwko sobie startowały Drużyna Osobistości, a w niej chociażby wokalista zespołu „Bracia”Wojciech Cugowski i dwukrotna mistrzyni Europy w boksie - Karolina Michalczuk, oraz Drużyna
Uczniów, a w niej przedstawiciele pięciu lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszeństwo
w wyborze pytania miała grupa juniorów, która postawiła, wbrew twierdzeniom pewnych
szarlatanów i szamanów
przesądom, na numer trzynaście. Odpowiedź na pytanie ukryte pod tą pechową liczbą okazała
się trafna i młodzież zdobyła pierwszy punkt! Dorośli, kierując się
ku wspomnieniom, by kolejne marzenia porwał szumu las
rozsądkiem lub też numerologią, wybrali na początek pytanie o numerze 3, symbolizującym
harmonię, i również zdobyli punkt. Później drużyny szły łeb w łeb i właściwie do samego końca
nie wiadomo było, kto wygra. Uczniowie radzili sobie mimo skomplikowanych pytań, które im się
trafiały, a dorośli udzielali odpowiedzi, jakby te były oczywistościami. Kiedy nadeszła pora
ogłoszenia wyników, okazało się, że wygrała Drużyna Osobistości, co zostało podsumowane
słowami: „Wiedza w wieku i karierze nie ucieka”. Młodzież nie poniosła jednak sromotnej klęskiprzegrała tylko 8:10. Na zakończenie Lubelskiej Bitwy na Wiedzę obie drużyny otrzymały
symboliczne upominki, a my - redaktorki Uni(i)Wersalu - dostałyśmy coś innego, ale to na razie
pozostanie naszą słodką tajemnicą.

Pierwszy dzień Targów Edukacyjnych bogaty był więc w przeróżne atrakcje, a nam pozostaje
tylko zachęcić wszystkich zainteresowanych do udziału również w drugim dniu. Mamy nadzieję,
że będzie równie ciekawy. Życzymy także wszystkim młodszym kolegom podjęcia mądrych i
udanych decyzji po zapoznaniu się z ofertami szkół.
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