Szkolenie z kompetencji dotyczących doradztwa zawodowego

Międzykulturowa ocena kompetencji i metodologia doradztwa
zawodowego adresowanego do osób pracujących z młodymi imigrantami
W ramach projektu realizowanego w programie Leonardo da Vinci Join In a Job! (Transfer Innowacji)
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości I Zarządzania w Łodzi proponuje szkolenie adresowane do
doradców zawodowych i mediatorów. Celem naszego projektu jest dalsze podnoszenie kwalifikacji praktyków pracujących z młodymi imigrantami w pięciu krajach europejskich.
Metodologia Join In a Job! umożliwia zrozumienie jakiego wsparcia poszczególny klient i pozwala
odkryć jego międzykulturowe kompetencje przydatne w znalezieniu pracy. Metodologia ta powstała w
ramach zakończonego już projektu Equal, a następnie została poszerzona I zaadoptowana do polskich
warunków, aby pomagać młodym imigrantom pierwszego I drugiego pokolenia.
Celem szkolenia jest wykwalifikowanie praktyków w codziennym używaniu metodologii
międzykulturowego doradztwa zawodowego, opartego jednocześnie na wiedzy teoretycznej i pracy nad
studiami przypadków.
Ofertę naszą adresujemy do szkolnych doradców zawodowych/ międzykulturowych doradców zawodowych / oraz ludzi posiadających bogate doświadczenia w tych dziedzinach, zainteresowanych w dodatkowych kwalifikacjach związanych z pracą z młodymi imigrantami.
Termin
Jesień 2009

Międzykulturowa ocena kompetencji i metodologia doradztwa zawodowego
Join In a Job! 16 godzin zajęć z tej metodologii z 4 młodymi imigrantami
Spotkanie poświęcone ocenie i wymianie doświadczeń (data tego spotkania
zostanie ustalone 1ego dnia szkolenia)

Trenerzy:
Opłaty:

Zuzanna Rejmer i Marta Piaget-Kaczmarczyk
Udostępnienie metodologii jest związane z realizacja projektu I z tego projektu
jest bezpłatne. Aby uczestniczyć w szkoleniu, każdy z uczestników jest
zobligowany do wdrożenia 16 godzin tej metody w swojej pracy z 4 klientami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o przesłanie e-mailem
kwestionariusza i krótkiego CV do 30.06.2009 na adres jszczecinska@swspiz.pl Ostateczna
decyzja czy dana osoba będzie zakwalifikowana na szkolenie zostanie podjęta po krótkim
telefonicznym wywiadzie z kandydatem. Jeśli macie Państwo dalsze pytania, bardzo proszę
o kontakt telefoniczny (42) 664 22 78.

Strona internetowa projektu www.join-in-a-job.eu
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

