DNI OTWARTE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI JAWORZNICKICH SZKÓŁ
„POZNAJ KRAINĘ MOŻLIWOŚCI”
HARMONOGRAM
Miejsce realizacji: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9 b, I piętro, pokój 109
25 lutego 2020r.
Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele
Czas trwania
08.00 – 09.00
09.30 – 10.30
11.00 – 12.00
12.30 – 14.00

Tematyka






Powitanie uczestników
Przedstawienie sposobów rejestracji w Urzędzie Pracy oraz podstawowych usług
(szkolenia, dotacje, staże, oferty pracy) - prezentacja multimedialna
Gra edukacyjna „Work in the box” - spacer po Urzędzie Pracy, ćwiczenia praktyczne
Podsumowanie gry - mapa myśli
Zakończenie wizyty

Warsztaty dla nauczycieli,doradców zawodowych, pedagogów z zakresu funkcjonowania PUP
tj. oferty usług przeznaczonych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczących się, kadry
dydaktycznej placówek oświatowych, przedsiębiorców, pracodawców, instytucji.
26 lutego 2020r.
Uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele

Czas trwania

08.00 – 09.00

09.30 – 10.30

11.00 – 12.00

Tematyka
Blok ogólny przewidziany dla każdej z grup:
 Powitanie uczestników
 Przedstawienie sposobów rejestracji w Urzędzie Pracy oraz podstawowych usług
(szkolenia, dotacje, staże, oferty pracy) - prezentacja multimedialna
 Dyskusja - dlaczego warto korzystać z usług Urzędu Pracy
 Sondaż oczekiwań młodzieży dotyczący oferty i wizerunku PUP
 Zakończenie wizyty
Bloki tematyczne wskazane w kolejności zgodnej z harmonogramem godzin:
 Marka osobista - znaczenie wizerunku na rynku pracy, zdjęcia w dokumentach
aplikacyjnych, jako element wywierania wpływu
 Wojska Obrony Terytorialnej - dwutorowy model kariery, łączenie pasji i zainteresowań z
pracą zawodową
 Ekonomia społeczna - „Biznes z misją społeczną”: spotkanie z przedstawicielem
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, gra edukacyjna „Ekonomia społeczna”

Warsztaty dla nauczycieli,doradców zawodowych, pedagogów z zakresu funkcjonowania PUP
tj. oferty usług przeznaczonych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczących się, kadry
dydaktycznej placówek oświatowych, przedsiębiorców, pracodawców, instytucji.
Szkoły zgłaszają uczniów/nauczycieli do udziału w Dniu Otwartym na wybraną przez siebie godzinę. W przypadku
dużego zainteresowania w/w wydarzeniem o udziale uczniów/nauczycieli będzie decydować kolejność zgłoszeń.
12.30 – 14.00

Podczas Dni Otwartych będą funkcjonowały stoiska instytucji współpracujących z tut. Urzędem:
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania Filia w Jaworznie
 Wojska Obrony Terytorialnej

