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Opis planowanych wydarzeń
NAWA wspólnie z polskim korpusem dyplomatycznym na Ukrainie przygotowuje oficjalne polskie
stoisko narodowe na targach edukacyjnych „Education Abroad” w Kijowie (15-17.11.2018).
Dodatkowo planowana jest organizacja tournée po terenie Ukrainy. Wyjazd rozpocznie się spotkaniami
i prezentacjami w Charkowie (13-14.11.2018), skąd delegacja uda się na targi do Kijowa. W stolicy
Ukrainy prócz udziału w targach planowana jest organizacja (w miarę możliwości czasowych) spotkań w
szkołach, na uczelniach oraz szkołach języka polskiego. Po targach delegacja uda się w trasę po okolicach
Kijowa. Wynajęty autobus przewiezie uczestników do Żytomierza (18.11.2018), gdzie zostaną
zorganizowane spotkania i prezentacje w liceach (19.11.2018). Następnie z analogicznym programem
delegacja uda się do Winnicy (przejazd 19.11.2018, spotkania 20.11.2018), oraz Czerkasów (przejazd
20.11.2018, spotkania 21.11.2018). Delegacja powróci do Kijowa 21.11.2018, skąd uda się w podróż
powrotną do Polski.
Dla przejrzystości programu i wygody uczestników, wyjazd podzielony został na III etapy. Informujemy,
że istnieje możliwość wzięcia udziału w wybranym etapie misji edukacyjnej, a taka możliwość jest
udostępniona podczas rejestracji: www.nawa.gov.pl/promocja-i-targi/targi/9-targi-na-ukrainie
Ramowy plan wyjazdu
Etap I
13 listopada (wtorek)
14 listopada (środa)
Etap II
15 listopada (czwartek)
16 listopada (piątek)
17 listopada (sobota)
Etap III
18 listopada (niedziela)
19 listopada (poniedziałek)
20 listopada (wtorek)
21 listopada (środa)

przelot z Polski do Charkowa – spotkanie delegacji z polskim
korpusem
dyplomatycznym
oraz
Polonią
charkowską
8.00-12.00 – spotkania i prezentacje w liceach na terenie
Charkowa
W drugiej połowie dnia przelot do Kijowa.
11.00-18.00 – dyżury na polskim stoisku narodowym „Ready,
Study, GO! Poland” w Kijowie na targach „Education Abroad”
(Dom Ukrainy, ul. Khreschatyk 2, Kijów)
11.00-18.00 – dyżury na polskim stoisku narodowym „Ready,
Study, GO! Poland” w Kijowie na targach „Education Abroad”
(Dom Ukrainy, ul. Khreschatyk 2, Kijów)
11.00-18.00 – dyżury na polskim stoisku narodowym „Ready,
Study, GO! Poland” w Kijowie na targach „Education Abroad”
(Dom Ukrainy, ul. Khreschatyk 2, Kijów)
Przejazd z Kijowa do Żytomierza
8.00-17.00 – spotkania i prezentacje w liceach na terenie
Żytomierza.
Przejazd do Winnicy
8.00-17.00 – spotkania i prezentacje w liceach na terenie
Winnicy.
Przejazd do Czerkasów.
8.00-15.00 – spotkania i prezentacje w liceach na terenie
Czerkasów.
Przejazd do Kijowa i powrót do Polski.
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Polskie stoisko narodowe na targach w Kijowie
Ukraina jest jednym ze strategicznych rynków edukacyjnych dla Polskich uczelni, dlatego NAWA
pragnie w szczególny sposób podkreślić obecność Polski na targach „Education Abroad” w Kijowie.
W tym celu do dyspozycji uczelni zostanie przygotowane stoisko o powierzchni 64m2 w centralnej
części hali wystawienniczej. Będzie to największe i wierzymy najbardziej efektowne stoisko spośród
wszystkich wystawców.
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Mapa planowanego tournée po okolicach Kijowa
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