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Wydarzenie
Trzynasta ogólnopolska kampania Salon Maturzystów Perspektywy, zorganizowana z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi i regionalnymi konferencjami
rektorów, odbyła się w 16 największych ośrodkach akademickich naszego kraju w dniach 5-27 września 2019 r. Wzięło w niej udział ponad 111 tysięcy maturzystów, ich nauczycieli, dyrektorów szkół i doradców zawodowych.
Swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały uczelnie publiczne i niepubliczne
zarówno w regionu, jak i z całej Polski. W tym roku również licznie zaprezentowały się uczelnie zagraniczne, w Warszawie było ich kilkanaście. Wśród wystawców Salonu Maturzystów znalazły się również wydawnictwa edukacyjne,
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, portale i platformy edukacyjne oraz
instytucje finansowe.
Ambicją organizatorów było doprowadzenie do „spotkania” matury
ze studiami: ułatwienie uczniom wyboru kierunku i uczelni, a zarazem pomoc
w przygotowaniu do egzaminu maturalnego, który jest przepustką
do studiowania.
Ogromne powodzenie Salonów wśród młodzieży i nauczycieli jest efektem
optymalnego połączenia informacji na temat egzaminu maturalnego z ofertą
studiów i zasadami rekrutacji na kolejny rok akademicki. Salon Maturzystów jest
stałym, ważnym elementem kalendarza roku szkolnego.
Na Salonie Maturzystów Perspektywy 2019 swoją ofertę zaprezentowało 142
wystawców, w tym 119 uczelni. Goście Salonu uczestniczyli w 375 spotkaniach
i prezentacjach.
Sukces tego przedsięwzięcia był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu
wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych, których eksperci prowadzili
prezentacje w szczelnie wypełnionych, nawet największych aulach.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom i Ekspertom Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych, naszym prelegentom oraz Wystawcom, których już dziś
zapraszamy na kolejną edycję Salonu Maturzystów w 2020 roku.
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Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

RegionalneKomitetyHonorowe

Na czele Komitetów Honorowych Salonu Maturzystów Perspektywy 2019
stanęli rektorzy – przewodniczący regionalnych konferencji rektorów uczelni
publicznych. W skład każdego komitetu weszli wojewodowie, marszałkowie
sejmików, prezydenci miast, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych
i kuratorzy oświaty.

Programspotkań

W trakcie Salonu odbyło się wiele spotkań, prezentacji i wykładów, m.in.:
 Prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok akademicki
2020/21 z udziałem rektorów i przedstawicieli uczelni;
 Wszystko o maturze 2020 – spotkania dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami, nauczycielami i dyrektorami szkół na temat
zasad przeprowadzenia i przebiegu egzaminu maturalnego w 2020 r.;
 Matura 2020 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat przygotowań do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i spraw, na które należy szczególnie
zwracać uwagę w czasie przygotowania i w trakcie egzaminu.
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Fundacja Edukacyjna Perspektywy
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
tel. 22 628 58 62, 22 621 75 26, fax 22 629 16 17
e-mail: salonmaturzystow@perspektywy.pl
www.salonmaturzystow.pl
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Promocja

Salon Maturzystów Perspektywy 2019 promowaliśmy różnymi kanałami. We współpracy z Polska Press ukazały się dodatki prasowe do dzienników regionalnych o łącznym
nakładzie ponad 200 tys. egzemplarzy.
Kampania była także promowana przez wszystkie lokalne ośrodki Telewizji Polskiej, Radio
ESKA, portal edukacyjny Perspektywy.pl i www.salonmaturzystow.pl
Dzięki materiałom wysyłanym do mediów, informacje o salonach dotarły do mediów
ogólnopolskich i regionalnych. Lokalne gazety, portale internetowe, rozgłośnie radiowe
i stacje telewizyjne zamieściły relacje z Salonów.
Bezpośredni kontakt ze szkołami średnimi w całym kraju zapewniły mailingi oraz wysyłka materiałów informacyjnych i plakatów pocztą. Przed rozpoczęciem roku szkolnego przedstawiciele Perspektyw spotkali się także z dyrektorami szkół na spotkaniach organizowanych przez kuratoria oświaty.

[ Łączna liczba stoisk wystawowych
w tym:

142

[ Powierzchnia wystawiennicza

3675 m2
ok.111 tys.
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Statystyki

110 uczelni polskich
19 uczelni zagranicznych
11 instytucji

Nauczyciele 4,5%

Rodzice 1,5%
Struktura
odwiedzających
Salony

Maturzyści 94 %

Zapraszamywroku2020
6-7 marca 2020
Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2020
 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki

4-30 września 2020

Salon Maturzystów Perspektywy 2020
 w 16 miastach Polski
Partnerzy

Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół
Polskich

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Jaworznie, Łomży,
Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Łodzi

www.perspektywy.pl
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