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Edukacja to  szeroko pojęty rozwój umysłowy człowieka, nieustanne dążenie do 

poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach. Łódzkie Targi Edukacyjne dają możliwość 

zapoznania się z  wciąż ewoluującą ofertą szkolnictwa, instytucji bezpośrednio 

związanych z  edukacją, jak również organizacji wspierających wszystkie szczeble 

nauczania. Wystawcy Targów prezentują najwartościowsze sposoby poszerzania wiedzy, 

a także podpowiadają, jak najlepiej ukierunkować swój rozwój intelektualny i zawodowy.

Już za trzy miesiące w  Łodzi, w  dniach 13-

14 marca 2014 r., odbędą się po raz siedemnasty 

Łódzkie Targi Edukacyjne organizowane przez 

Międzynarodowe Targi Łódzkie we współpra-

cy z  Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi 

i  Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

Przez lata Łódzkie Targi Edukacyjne ukształ-

towały własną tożsamość i  charakter, cieszą się 

dużym zainteresowaniem zarówno wśród odwie-

dzających, jak i  całego środowiska naukowo-dy-

daktycznego. Wysoki poziom usług edukacyjnych 

prezentowanych na imprezie został już niejedno-

krotnie doceniony przez mieszkańców Łodzi, wo-

jewództwa łódzkiego i  innych regionów Polski. 

Corocznie łódzkie targi odwiedza kilkanaście ty-

sięcy dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w poszu-

kiwaniu odpowiedniej oferty edukacyjnej. 

Każda kolejna edycja Łódzkich Targów Edu-

kacyjnych zainteresowaniem jakie budzi zarówno 

wśród wystawców, jak i zwiedzających, stanowi no-

we wyzwanie dla organizatorów i nowe możliwości 

dla uczestników. 

Co na nas czeka i co nas zaskoczy podczas 
Łódzkich Targów Edukacyjnych w 2014 roku?

Zgodnie z  ideą targów podczas najbliższej ich 

edycji przedstawiona zostanie kompleksowa ofer-

ta edukacyjna szkół, uczelni wyższych, ośrodków 

szkoleniowych, placówek zajęć pozaszkolnych oraz 
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Promocja

propozycja producentów środków dydaktycznych 
i wydawnictw edukacyjnych.

Podczas XVII Łódzkich Targów Edukacyj-
nych oprócz prezentacji szkół, organizatorzy 
pragną położyć szczególny nacisk na  szeroką 
prezentację środków dydaktycznych, placówek 
rozwoju zawodowego oraz cyfryzację edukacji, 
a także na ofertę edukacji ekologicznej instytu-
cji i firm zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa łódzkiego. Dlatego wydzielony zostanie Sa-
lon Edukacji Ekologicznej oraz Salon Środków 
Dydaktycznych. W  ten sposób prezentowana 
oferta będzie bardziej czytelna dla odbiorców. 
Dodatkowo, jak co roku, Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Prak-
tycznego zorganizuje szereg konferencji i semi-
nariów skierowanych szczególnie do grona pe-
dagogicznego.

Tegoroczna nowość, czyli Salon Edukacji Eko-
logicznej, to  przestrzeń, gdzie swoją ofertę pre-
zentować będą instytucje publiczne i  prywatne, 
które na co dzień zajmują się edukacją ekologicz-
ną i działalnością w zakresie ochrony środowiska. 
Wśród wystawców Salonu znajdą się m.in. parki 
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, ośrodki organi-
zujące zajęcia edukacyjne w ramach zielonej szkoły, 
nadleśnictwa, miejskie oraz gminne ośrodki kultu-
ry, a także muzea.



Ważne!
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REKLAMA

Zaplanowane zostało wyodrębnienie strefy 
warsztatów i  pokazów, gdzie zwiedzający bę-
dą mogli osobiście wypróbować proponowa-
ne przez wystawców salonu zajęcia dydaktycz-
ne. Celem Salonu Edukacji Ekologicznej jest 
promocja postaw proekologicznych oraz pod-
niesienie poziomu wiedzy z  zakresu ochro-
ny środowiska i  świadomości ekologicznej 
wśród młodzieży z  województwa łódzkiego. 
Współorganizatorem Salonu jest Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi, który objął targi patrona-
tem honorowym.

Dzięki przedstawieniu oferty w ramach Salo-
nu Edukacji Ekologicznej (rmy będą miały nie-
powtarzalną okazję dotarcia z nią do szerokiego 
grona odbiorców, zarówno nauczycieli i  dyrek-
torów szkół, którzy mają w programie nauczania 
edukację ekologiczną, zapoznają się z najnowszy-
mi informacjami w tym zakresie, jak i rodziców, 
dzieci oraz młodzieży. 

Dodatkowo w ramach Salonu Edukacji Ekolo-
gicznej specjaliści z WFOŚiGW w Łodzi przepro-
wadzą cykl wykładów na temat nowej puli do(nan-
sowań z działania Edukacji Ekologicznej na 2014 r. 
dla wystawców Salonu. 

Po raz kolejny w ramach targów odbędzie się Sa-
lon Środków Dydaktycznych, którego celem będzie 
prezentacja najnowszych pomocy dydaktycznych, 
technicznych środków pracy oraz wydawnictw na-
ukowych. Organizatorzy dokładają wszelkich starań 
aby ten salon rozwijał się z roku na rok. Istotnym je-
go elementem będzie międzynarodowa konferencja 
dotycząca współczesnych problemów kształcenia or-
ganizowana przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta 
Łodzi. Do udziału w niej zostali zaproszeni dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele oraz osoby odpowiedzialne za 
zaopatrzenie placówek edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że  nadchodząca XVII 
już edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych speł-
ni oczekiwania zarówno wystawców, jak i odwie-
dzających.

Organizatorzy XVII Łódzkich 

Targów Edukacyjnych przy-

gotowali wiele ciekawych 

wydarzeń i atrakcji, o których 

na bieżąco będzie można 

dowiedzieć się na stronie 

www.targiedukacyjne.com 

A wszystkie pytania można 

kierować drogą mailową 

(a.szczepaniak@targi.lodz.pl) 

i telefoniczną (42 632 69 86).

Ważne!


