Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Organizator
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Osoba do kontaktu: Magdalena Łukowska
e-mail: magdalena.lukowska@dwup.pl
tel. 71/39 74 316
Nazwa wydarzenia
1) Promocja usługi Centrów DWUP dla pracodawców na Facebooku
Data wydarzenia
5 - 16 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Dotarcie z informacją o usługach Centrów świadczonych na rzecz pracodawców za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
Opis wydarzenia
Sponsorowany post prezentujący ofertę usługi realizowanej przez dolnośląskie Centra Kariery na
rzecz pracodawców z zaproszeniem do korzystania z bezpłatnych konsultacji.

Nazwa wydarzenia
2) Symulacyjna gra ekonomiczna „Chłopska Szkoła Biznesu” z udziałem studentów Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Data wydarzenia
8 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia:
Promocja postaw przedsiębiorczych wśród studentów oraz prezentacja narzędzia do pracy z
klientami dla przyszłych adeptów poradnictwa zawodowego. Promocja /popularyzacja wydarzeń
związanych z EDP.
Opis wydarzenia
Symulacyjna gra ekonomiczna Chłopska Szkoła Biznesu w interaktywny sposób uczy wyznaczania
celów, planowania działań, zachęca do podejmowania nowych inicjatyw, rozwija postawy
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przedsiębiorcze, sprawdza umiejętności negocjacyjne oraz funkcjonowania w grupie.
W 2014 r. gra została laureatką krajowego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Promocji
Przedsiębiorczości” organizowanego przez Komisję Europejską.
Link do strony, na której znajduje się szczegółowa informacja na temat wydarzeń
Zapowiedzi i informacje nt. propozycji i realizacji EDP 2018 będą sukcesywnie publikowane na:
 FB: @centrumdwup
 stronie: http://www.ciipkz.dwup.pl/strona-314-dla_pracodawcow.html
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Organizator
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
Osoba do kontaktu: Magdalena Łukowska
e-mail: magdalena.lukowska@dwup.pl
tel. 71/39 74 316
Nazwa wydarzenia
3) Spotkanie ze studentami: Pracownik w Centrum Kariery
Data wydarzenia
5 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
1) Prezentacja usługi rozwoju zawodowego pracownika realizowanej w Centrum Kariery DWUP
2) Prezentacja – Symulacyjnej Gry Ekonomicznej - narzędzia wspierającego komunikacje w
zespole
3) Promocja /popularyzacja wydarzeń związanych z EDP.
Opis wydarzenia
Podczas prelekcji dla studentów studiów magisterskich ZZL zostanie przedstawiona
charakterystyka osób poszukujących pracy, ich funkcjonowanie na rynku pracy, działania w celu
zdobycia zatrudnienia, a także strategie budowania ścieżek kariery.
Symulacyjna gra ekonomiczna: Chłopska Szkoła Biznesu w interaktywny sposób sprawdza
umiejętności komunikacyjne, w tym negocjacyjne oraz funkcjonowania w grupie, uczy
wyznaczania celów, planowania działań, zachęca do podejmowania nowych inicjatyw, rozwija
postawy przedsiębiorcze, W 2014r. gra została laureatką krajowego etapu konkursu „Europejskie
Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” organizowanego przez Komisję Europejską.
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