
Od czego zacząć wybór studiów
Jak wybrać przedmioty na maturę
Czego się uczyć, a co odrzucić

Strategia na maturę i wyb�r �cieżki kariery

Współtwórca Where2Go, Przedsiębiorca, mentor i trener, Wice Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej.
KATARZYNA WIELOCHA

KARIERA PandemioODPORNA

Konferencja dla młodzieży

Jakie kompetencje są ważne w dobie dynamicznie zmieniającego się świata
Jakie nowe zawody powstały w czasie pandemii
 Co szykuje dla nas rynek pracy w ciągu kilku lat.

Kompetencje i zawody przyszło�ci oraz edukacja za granicą. 

Psycholog i doradca edukacyjny, członek zarządu Mentors4Starters oraz Head of Perspektywy Women in Tech
Summit.

JOANNA KOPER

www.Where2Go.edu.pl

16 GRUDNIA 2020  9.00-12.00

Co zmieni się po Brexicie dla studentów z UE,
Jakie kraje są teraz najczęściej wybierane przez przyszłych studentów z Polski 
Czym edukacja na europejskich uczelniach różni się od edukacji w Polsce

Doradca edukacyjny. Pomógł ponad 1000 aplikantom w dostaniu się na wymarzone studia w Wielkiej Brytanii,
Danii i Holandii. Obecnie – Regional Manager na De Montfort University Leicester.

MICHAŁ SIWARGA

Życie jak w Madrycie - jakie możliwo�ci dają studia zagraniczne
Jak wybrać studia, gdy nie masz żadnych talentów
Jak zaplanować ścieżkę kariery, gdy jest się w związku
Jak zacząć własną firmę bez pieniędzy i bez profesjonalnych umiejętności

Producenci reklam filmowych, współwłaściciele AdBrain Film&Ad. Swoją pierwszą firmę założyli w wieku 19 lat,
będąc na studiach w Wielkiej Brytanii. Obecnie uczą się najnowszych trendów w wideo marketingu w Madrycie.

WIKTORA KALISIAK I JASIEK OWCZAREK

Co nam dodaje skrzydeł?
Pewność siebie jest niezbędnym warunkiem sukcesu?
Pewność siebie- wrodzony dar czy umiejętność do nabycia?
Jak dbać o to by być pewnym siebie na co dzień?

Coach PCC ICF, Trener z wieloletnim doświadczeniem, menadżer, kobieta kochająca obserwować, jak ludziom
rosną skrzydła, praktyk Mindfullness, szczęśliwa mama

ANNA KALINOWSKA

Jak stwozry� sw�j pierwszy strat-up
Skąd wziąć pieniądze na swój pierwszy start-up
Partner, wspólnik, inwestor - jakimi prawami rządzi się świat strat-upów
Skąd czerpać pomysły, gdy wszystko już wymyślono

LUCYNA WARDA

Jak wybra� cel, gdy nie wiem kim chcę zosta� 
Dlaczego Microsoft przegrywa z Apple - nie zrób tego samego błędu
Jak podejmować kluczowe dla siebie decyzje
W którym kierunku się rozwijać, gdy nie wiesz jakie masz talenty

Współtwórca Where2Go, certyfikowany trener i mówca The John Maxwell Team, Prezes Fundacji "Edukacja
Przyszłości", która dociera ze swoimi programami do młodzieży w całej Polsce.

PAWEŁ PRZEDPEŁSKI

Zaw�d youtuber. Jak się zarabia na mediach społeczno�ciowych
Skąd wziąć pieniądze na swój pierwszy start-up
Partner, wspólnik, inwestor - jakimi prawami rządzi się świat strat-upów
Skąd czerpać pomysły, gdy wszystko już wymyślono

Najpopularniejszy polski iluzjonista ,na YouTube zdobył dziesiątki milionów wyświetleń. Od 16 roku życia zarabia
wyłącznie na swoim wizerunku dzięki mediom społecznościowym na których ma łącznie 1,5 mln widzów.
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organizator konfferencji Where2Go.edu.pl

Pierwsza kobieta, która podjęła się w Polsce tematu crowdfundingu inwestycyjnego, współtworzyła platformę
GetFunded.pl.  Obecnie Senior Project Manager w software housie Brival, odpowiada za tworzenie produktów IT.


