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Wojewódzkie Forum Młodzieży   odbędzie 22 października 2012r. w budynku Centrum Kongresowego Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie w godz. 10.00-13.00. 
 
Uczestnikami i grupą docelową Forum będą studenci lubelskich uczelni oraz młodzież klas maturalnych szkół 
ponadgimnazjalnych woj. lubelskiego, a także zainteresowani młodzi ludzie szukający pomysłu na własną karierę 
zawodową. 
 Całe przedsięwzięcie ma na celu wymianę doświadczeń między osobami, instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój 
młodzieży, dyskusję nad potrzebami młodzieży i działaniami na jej rzecz w lokalnym środowisku oraz częściowo ma 
wspomóc Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w realizacji Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w 
kwestii zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i kariery zawodowej. 
 
W  ramach  Forum  odbędą się :  

I. Debata  „Poszukiwanie Europy- czy kariera w moim mieście jest możliwa” którą rozpocznie pracownik naukowy 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr Adam  Włodarczyk, przedstawiając temat „Kompetencje i 
umiejętności poszukiwane na lubelskim rynku pracy”. 

II. Seminarium ”Sukces na rozmowie kwalifikacyjnej” poprowadzone przez Agencję Doradztwa Personalnego i Pracy 
Tymczasowej Randstad, która  przedstawi dane dotyczące wpływających ofert pracy oraz poszukiwanych 
kompetencji i umiejętności przy rekrutacji na dane stanowiska, jak również metod rekrutacyjnych 
stosowanych przez firmę, w taki sposób by nakreślić potencjalnym przyszłym kandydatom na pracowników, 
na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do tak ważnych rozmów; 

III. Seminarium „ Zainwestuj w przyszłość ” poprowadzone przez Inkubator Technologiczny w Lublinie 
wspomagający rozwój osobisty młodych ludzi i promujący postawy przedsiębiorcze już na etapie studiów 
wyższych oraz innych bardziej wyspecjalizowanych form wsparcia dla pomysłowych młodych ludzi; 

IV. Targi Pracy, podczas których zaproszeni wystawcy przedstawią aktualne oferty pracy, praktyk i staży. 
 

 

W debacie wezmą udział:  przedstawiciele władze miasta , władz samorządowych, lokalnego biznesu oraz przedstawiciele 
różnych instytucji wspierających rozwój zawodowy i pomagających w podejmowaniu ryzyka związanego z zakładaniem 
własnej działalności gospodarczej czy przygotowania młodego człowieka do wejścia na rynek pracy. 
 Podczas  wystąpień zaproszeni goście podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z ukierunkowaniem na funkcjonowanie 
ludzi młodych w lokalnych środowiskach.  
 
 Pytania zadawane przez młodzież  w trakcie debaty będą dotyczyły  możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego na 
terenie miasta Lublin i najbliższych okolic oraz perspektyw dla młodego pokolenia decydującego się na pozostanie tutaj po 
ukończeniu szkoły czy też studiów. 
 
W trakcie seminarium poszczególni przedstawiciele zaproszonych instytucji, wskażą  możliwości jakie mogą wykorzystać  
młodzi ludzie decydujący się na dalszą naukę – w jaki sposób zdobyta wiedza może procentować w przyszłości, jak 
wykorzystać efektywnie czas studiów pod kątem przyszłej kariery i pracy. Dodatkowo instytucje propagujące i wspierające 
przedsiębiorczość wskażą możliwości pomocy dla młodych osób z innowacyjnymi pomysłami na biznes i swoją przyszłość 
zawodową. 
 
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Instytut Badań 
Edukacyjnych w Warszawie, a patronat medialny TVP Lublin 
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