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Wstęp
Co oznacza termin “outplacement”?

Outplacement

jest

procesem

wspierania

osób

poszukujących zatrudnienia. Jest to proces łączący
odbiorców
zagrożonych

usług

wsparcia

zwolnieniem),

(bezrobotnych

instytucje

lub

szkoleniowe

i instytucje rynku pracy, celem kreowania nowych
warunków

zatrudnienia.

Oznacza

to

zarówno

identyfikację możliwości zatrudnienia, jak i zwiększanie
dostępu do nowych miejsc pracy.

Proces outplacementu oparty jest na 2 filarach:
1. Pierwszy filar stanowi grupa usług świadczonych zwykle w okresie przejściowym kariery
zawodowej i koncentrujących się na doradztwie mającym na celu (re)integrację z rynkiem
pracy. Usługi te obejmują: poradnictwo zawodowe, ewaluację drogi zawodowej, zapewnienie
doświadczenia poprzez pracę, kształcenie i szkolenia – rozwijanie umiejętności komunikacji
oraz samoprezentacji, budowę sieci – ukierunkowanie na rynek pracy. Filozofią
outplacementu jest wsparcie osób szkolonych w ich przyszłych wyborach zawodowych.
Wsparcie to powinno stanowić komplementarny proces i charakteryzować się holistycznym
podejściem do jednostki.
2. Drugi filar stanowi zestaw narzędzi, które zapewniają pomoc osobom szkolonym, nie tylko
w okolicznościach związanych z pracą ale także w innych sytuacjach, które mogą
przyczyniać się do ich wykluczenia z rynku pracy.
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Narzędzia Outplacementu - Katalog Dobrych Praktyk
Niniejszy katalog zawiera charakterystykę narzędzi, które są związane z procesami
outplacementu. Struktura i treści każdego z tych narzędzi zostały wybrane, opracowane, a
następnie przetestowane przez jedną z organizacji współpracujących w projekcie. Celem
niniejszego katalogu jest dostarczenie zestawu różnorodnych instrumentów dla wszystkich
instytucji (edukacyjnych) zajmujących się wsparciem dla osób poszukujących pracy. W
zależności od specyfiki wymagań grup docelowych, organizacje testujące zaproponowane
narzędzia będą mogły przejąć je w ich oryginalnej lub zaadaptowanej formie.
Katalog został skonstruowany w taki sposób, aby po opisie konkretnego narzędzia
outplacmenetu udostępnione były dane odpowiedzialnej instytucji z którą można się
skontaktować prosząc o bardziej szczegółowe informacje, przekazując komentarze lub inną
informację zwrotną.
Tabela 1 Lista przygotowanych i opisanych narzędzi outplacementu
Nazwa narzędzia

1. Nowy początek nową szansą
2. Prezentacja biznesowa
3. Program poradnictwa/konsultacji
4. Kurs inspiracji
5. Rozmowa informująca
6. Rotacja pracy
7. Klub pracy
8. Targi pracy
9. Kurs technik poszukiwania pracy
10. Moja kariera
11. Moja droga
12. Moduł outplacementu
13. Kurs mentora

Organizacja partnerska
Dimitra Institute
Grecja
Schulungszentrum Fohnsdorf
Austria
Coop Institute of Education
Słowacja
Instytut Technologii Eksploatacji- PIB (ITeE)
Polska
School Center Ptuj
Słowenia
Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike
Slovenije - Soca
Słowenia
Instytut Technologii Eksploatacji- PIB (ITeE)
Polska
Schulungszentrum Fohnsdorf
Austria
Dimitra Institute
Grecja
School Center Ptuj
Słowenia
School Center Ptuj
Słowenia
Schulungszentrum Fohnsdorf
Austria
Randers Bo-Og Erhvervstraening
Dania
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Profile narzędzi
1. Nowy początek nową szansą
Narzędzie stosowane przez OAED (Państwowa Organizacja ds. Zatrudnienia; Grecja)

1.1 Grupa docelowa
Program „Nowy początek nową szansą” adresowany jest do bezrobotnych absolwentów
szkolnictwa średniego (16-25 lat) bez wcześniejszego doświadczenia w pracy.

1.2 Struktura
1.2.1 Opis narzędzia
Program „Nowy początek nową szansą” opiera się na trzech podstawowych modułach do
wyboru przez grupę docelową:
 Nabywanie doświadczenia w pracy przez okres 5 miesięcy za pośrednictwem
programu outplacement;
 Wzmocnienie kwalifikacji zawodowych w kategoriach podstawowych umiejętności w
zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Krótkoterminowy kurs
szkoleniowy (poniżej 3 miesięcy) obejmujący 100 godzin, prowadzący do egzaminów
akredytacyjnych lub
 Kurs doradczy w 3 tematach:
- Orientacja zawodowa i wybór ścieżki kariery zawodowej;
- Przygotowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz techniki poszukiwania
pracy;
- Pomoc w rozwijaniu i zarządzaniu własną działalnością gospodarczą.

1.3 Czas trwania
Proces szkolenia jest dość intensywny, a czas trwania kształcenia wynosi 20 – 30 godzin
tygodniowo (maksymalnie: 6 godzin dziennie).
Młodzi ludzie decydujący się uczestniczyć w kursie „Nowy początek nową szansą”,
korzystają z 30 godzin obowiązkowych zajęć w temacie “Orientacja zawodowa i wybór
ścieżki zawodowej”. Następnie mogą wziąć udział w jednym z dwóch proponowanych
kursów: “Przygotowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz techniki
poszukiwania pracy” lub “Pomoc w rozwijaniu i zarządzaniu
własną działalnością
gospodarczą” w wymiarze 30 godzin każdy.

5

Wizyta w OAED

Rozmowa
kwalifikacyjna
- ocena umiejętności

Gotowy do udziału
w procesie
outplacementu

Szkolenie podnoszące
umiejętności w zakresie
technologii informatycznych
i komunikacyjnych

Doradztwo

Podjęcie własnej
działalności
gospodarczej

Outplacement

Rysunek 1: Schemat wdrożenia programu „Nowy początek nową szansą”
Tabela 2 Struktura programu “Nowy początek nową szansą”
Możliwości
wyboru
Moduł 1
Moduł 2

Moduł 3

Rodzaj wsparcia

Rodzaj działania

Czas trwania

Nabywanie doświadczenia Program outplacementu
5 miesięcy
w pracy
Wzmacnianie
kwalifikacji Krótkoterminowy
kurs 100 godzin (1-2 miesiące)
zawodowych w kategoriach szkoleniowy prowadzący do
podstawowych umiejętności akredytacji
w
zakresie
technologii
informatycznych
Kurs doradczy w zakresie 3 Spotkania grupowe
60 godzin ogółem
tematów:
 Orientacja zawodowa i 30 godzin, obowiązkowo
wybór ścieżki kariery
zawodowej
30 godzin, opcjonalnie
 Przygotowanie
do lub
aktywnego poszukiwania 30 godzin, opcjonalnie
zatrudnienia i techniki
poszukiwania pracy
 Pomoc w rozwijaniu i
zarządzaniu
własną
działalnością
gospodarczą

1.4 Cel
Głównym celem kursu jest nie tylko podnoszenie umiejętności, wiedzy i kwalifikacji ogólnych,
ale także umiejętności w zakresie oceniania swoich kompetencji (osobistych/społecznych),
jak również uzyskanie doświadczenia zawodowego we współpracujących firmach (proces
outplacementu).

1.5 Sieci
 Spośród sieci działających na terenie Grecji należy wymienić OAED (Państwowa
Organizacja ds. Zatrudnienia), która zrzesza instytucje szkoleniowe posiadające
archiwa wszystkich osób bezrobotnych na danym terenie wraz z informacją o ich
doświadczeniu i kwalifikacjach.
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 Tutorzy i mentorzy są w Grecji akredytowani przez Krajowe Centrum Akredytacyjne
dla Ustawicznego Szkolenia Zawodowego (EKEPIS). Aby zapewnić wysoką jakość
kursów, EKEPIS stosuje określone kryteria ewaluacyjne i wdraża systemy Akredytacji
Szkoleniowców w Ustawicznym Szkoleniu Zawodowym. Wszyscy tutorzy/mentorzy
szkolenia zawodowego są zrzeszeni w sieci Krajowego Centrum Akredytacji EKEPIS.

1.6 Kryteria sukcesu
Skutecznie działający zespół zawodowych doradców i koordynatorów kursów (jeśli są
zintegrowani z kursem szkoleniowym), którzy odpowiadają potrzebom i celom uczestników,
odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu.
Z jednej strony, osoby szkolone wpływają na jakość kursu ustalając jego podstawowe cele
zarówno na poziomie indywidualnym jak i grupowym.
Podczas szkolenia „Nowy początek nową szansą” osoby szkolone, we współpracy
z doradcami zawodowymi i koordynatorami kursu szkoleniowego, korygują swoje cele tak,
aby nabyć umiejętność wykorzystywania różnych technik poszukiwania pracy oraz przyswoić
wiedzę, umiejętności i postawy, które są istotne dla ich integracji z rynkiem pracy.
Celem ogólnym szkolenia „Nowy początek nową szansą” jest poprawa i poszerzenie
umiejętności komunikacyjnych i samoprezentacji, wiedzy i kwalifikacji, jak również
zdecydowana pomoc we własnej ocenie swoich kompetencji osobistych i społecznych.
Z drugiej strony, najwłaściwszym sposobem podnoszenia jakości kursu „Nowy początek
nową szansą” jest proces ewaluacji, w którym uczestnicy programów (osoby szkolone,
doradcy zawodowi i koordynatorzy programów) oceniają się na wzajem, jak również
dokonują samooceny. Poprzez ewaluację można wyciągnąć wnioski: formatywne podczas
kursu szkoleniowego (w momentach 30% i 70% całkowitego czasu trwania kursu
szkoleniowego) albo podsumowujące (w ostatnim dniu kursu) po to, aby skorygować,
udoskonalić cele i procedury wdrożeniowe w przyszłości. Ewaluacja podsumowująca
generuje wnioski końcowe i przyszły rozwój kursu.

1.7 Wzorce oceny
Aby zapewnić odpowiednią jakość programu, zostały ustalone pewne wymierne kryteria
oceny:
Tabela 3 Kryteria oceny jakości kursu „Nowy początek nową szansą”
Kryteria
1
Liczba beneficjentów
2
Liczba osób szkolonych, które ukończyły program
3
Liczba osób, które uzyskały dostęp do rynku pracy
4
Liczba osób szkolonych, które akredytowały swoje umiejętności,
wiedzę (w przypadku jeśli jest dostępna)
5
Wyniki ewaluacji doradców
6
Wyniki całkowitej ewaluacji

cel
90% zakładanej
90%
15%
30%
8,5% (z 10)
8,5% (z 10)

1.8 Rezultat końcowy
Udział w kursie skutkuje zatrudnieniem uczestnika, rozpoczęciem jego działalności
gospodarczej lub podjęciem innego zajęcia przynoszącego dochód.
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1.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Nabycie zarówno zawodowych jak i osobistych/społecznych kompetencji przez osoby
szkolone jest ważnym czynnikiem w sposób decydujący warunkującym ich integrację z
rynkiem pracy.
Instruktorzy (doradcy zawodowi i mentorzy) posiadają wszystkie narzędzia i metody, które są
niezbędne do wdrożenia doradztwa zawodowego. W zależności od grupy celowej,
odpowiednia kombinacja metod, technik kształcenia (dydaktycznych), narzędzi i środków
przyczynia się do unowocześnienia procesu kształcenia, uczenia się i doradztwa. Doradcy
zawodowi i mentorzy współpracują przy doborze najodpowiedniejszych metod, narzędzi
i technik, zgodnie z potrzebami osób szkolonych w każdym jednostkowym przypadku. Jest to
niezwykle ważny element wdrożenia kursu.
W tabeli poniżej prezentujemy metody, narzędzia i techniki dydaktyczne wdrożone przez
doradców/szkoleniowców w trakcie kursu „technik poszukiwania pracy”.
Tabela 4 Metody, narzędzia i techniki dydaktyczne - kurs „Nowy początek nową szansą”

Outplacement
własna działalność gospodarcza

Cel

Rodzaj
wsparcia

Metody

Rozwijanie
umiejętności
osobistych

Doradztwo
zawodowe

Narzędzia

Kwestionariusz

Zaangażowane
uczenie się

Doradztwo
biznesowe

Testy

Warsztaty
szkoleniowe

Techniki
Dydaktyczne
Spotkania
indywidualne/
spotkania grupowe
Dyskusje
doradcze
i wsparcie
Ćwiczenia
indywidualne i grupowe
Odgrywanie ról
Zadania Interaktywne
Studium przypadku
Burza mózgów
Gry symulacyjne
Prezentacje

1.10 Opis przygotowany przez
Dimitra Institute – www.dimitra.gr

1.11 Uwagi / Notatki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Prezentacja biznesowa
2.1 Grupa docelowa
I-sza grupa docelowa:
• Przedsiębiorstwa (a raczej ich przedstawiciele: kierownik wydziału, mentor, dyrektor
administracyjny, kierownik ds. kadr), które aktualnie poszukują nowych pracowników;
• Agencje ds. kadr i zatrudnienia;
• Firmy, które nie rekrutują w tej chwili, ale są zainteresowane długoterminowymi
relacjami biznesowymi i współpracą.
II-ga grupa docelowa:
• Wszystkie osoby aktualnie poszukujące pracy.

2.2 Struktura
2.2.1 Opis prezentacji biznesowej
Prezentacja biznesowa, która odbywa się poza przedsiębiorstwem (najczęściej w organizacji
szkoleniowej), jest spotkaniem „twarzą w twarz”, na które zapraszane są zarówno osoby
szkolone jak i firma poszukująca nowych pracowników dla umożliwienia im wzajemnego
kontaktu w otwartej i przyjaznej atmosferze.
Celem prezentacji jest zaoferowanie osobom szkolonym możliwości poznania firmy,
zdobycia wiedzy o wakatach i wymaganiach względem danego stanowiska pracy. W zamian
za to, firma otrzymuje możliwość prezentacji i promocji, która pozwoli jej pozyskać personel o
odpowiednich kwalifikacjach i otrzymać wsparcie przy rekrutacji pracowników.
W pierwszej części przedstawiciel firmy dokonuje jej prezentacji przedstawiając krótko profil
działalności, informację o wakatach i procedurze aplikowania o pracę.
Druga część stanowi dyskusję mającą na celu odpowiedzi na pytania stawiane przez
uczestników. Wskazane jest, aby uczestnicy przygotowali listę pytań w trakcie rozmów
przygotowawczych tak, aby dyskusja była płynna i zachowany został pewien stopień
anonimowości.
Dzięki udziałowi w prezentacji zostaną rozbudowane kontakty osób poszukujących pracy.
Docelowym zamierzeniem jest zdobycie przez nich zatrudnienia.

2.3 Czas trwania
Prace przygotowawcze:
Przygotowanie pełnej prezentacji biznesowej zajmuje około dwóch dni roboczych. Na prace
przygotowawcze składa się kilka etapów:
 Wstępne badania i zdobycie klientów
 Ogólna koordynacja współpracy z uczestnikami, trenerami i tutorami
 Omówienie z przedstawicielami przedsiębiorstwa prezentacji w zakresie jej treści,
materiałów, harmonogramu i miejsca
Wskazane jest, aby za pomocą dostępnych źródeł uczestnicy (osoby poszukujące
zatrudnienia) pozyskali wstępne informacje na temat prezentującej się firmy, aby lepiej
przygotować się do spotkania.
Realizacja:
Czas trwania prezentacji może być różny, zależny chociażby od liczby zadawanych pytań.
Na ogół, na dyskusję powinno się jednak zaplanować około dwóch godzin.
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Uwagi:
Najczęściej kolejne dwie godziny są niezbędne na rozmowę z uczestnikami (po prezentacji).
Zachęca się ich do refleksji na temat zaprezentowanej treści, dalszych kroków jakie należy
podjąć i nasuwających się wniosków.

2.4 Cel
Prezentacje biznesowe są profesjonalnym, przetestowanym w praktyce narzędziem PR
stosowanym dla przedstawiania firmy szerszej publiczności. Prezentacje biznesowe mają na
celu zwrócenie uwagi na przedsiębiorstwo, dostarczenie informacji, analizę opinii, trendów i
oczekiwań (klientów). Istnieje niebezpieczeństwo próby wykorzystania tego narzędzia,
wyłącznie w celu promocji firmy. W konsekwencji, przed zorganizowaniem prezentacji
biznesowej, organizatorzy muszą uzyskać gwarancję, że przedsiębiorstwo traktuje to
przedsięwzięcie jako ofertę zatrudnienia.
Korzyści z prezentacji biznesowej to z jednej strony - zwiększenie szans na znalezienie
przez osoby poszukujące właściwego miejsca pracy w krótszym czasie, z drugiej zaś strony umożliwienie przedsiębiorcom wypełnienia wakatów właściwie wyszkolonymi kandydatami
w szybszy i bardziej skuteczny sposób.

2.5 Sieci
Praktyka wykazuje, iż bardzo pomocne jest gromadzenie przez organizację zarządzającą
(szkoleniową) danych o współpracujących przedsiębiorstwach w postaci bazy danych
kontaktowych. Firmy te powinny być regularnie zapraszane na spotkania. Co więcej, firmy
które oferują szkolenia praktyczne należy regularnie pytać o wymagania i/albo możliwość
prowadzenia prezentacji biznesowych. Równolegle do tych sieci, należy budować sieć osób,
które wcześniej zakończyły szkolenia, często działających w charakterze multiplikatorów albo
mentorów w firmach, dla których pracują.

2.6 Kryteria sukcesu
Ogólnym celem prezentacji biznesowej jest „dopasowanie” poszukujących zatrudnienia
i przyszłych pracodawców. Jak skutecznie cel ten zostanie zrealizowany, zależy przede
wszystkim od tego, jak atrakcyjne okażą się firmy dla organizacji szkoleniowej. W tym
kontekście ważne jest, aby kryteria doboru nowego personelu przez firmy były spójne
z programami szkoleniowymi i celami instytucji kształcących. Większa liczba odpowiednich
prezentacji biznesowych zwiększa szanse osób poszukujących pracy na znalezienie
odpowiedniego zatrudnienia.
Oprócz celu ogólnego należy nadać bardzo wysoki priorytet tworzeniu sieci, przepływowi
informacji i ogólnym korzyściom jakie uczestnik powinien czerpać z takich spotkań aby
poprawić swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.
Po zakończeniu prezentacji biznesowej, uczestnicy i przedstawiciele firmy pytani są
o refleksje na temat spotkania - ewaluację (ilu uczestników uznało, że firma jest interesująca,
jakie wrażenie zrobiła na nich firma, ilu złoży podanie, prognozowana liczba rzeczywistych
zatrudnień itp.).

2.7 Wzorce oceny
 Ilość prezentacji biznesowych na kwartał.
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Jakość i ilość nowych ofert pracy.
Spójność wakatów z programem szkoleniowym.
Ilość uczestników na 1 prezentację biznesową.
Ilu uczestników napisało podanie o pracę, a ilu zostało zaproszonych na rozmowę
o pracę?
 Ilu uczestnikom powiodło się w procesie aplikowania i zostali zatrudnieni?

2.8 Rezultat końcowy
Prezentacja biznesowa jest jednostką zamkniętą w określonym czasie, organizowaną
niezależnie od innych działań. Niemniej, może ona być konsekwencją lub dopełnieniem
innych narzędzi, np. szkoleniem w zakresie pisania podań o pracę, zarządzaniem podaniami
lub modułem outplacementu.

2.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Praca przygotowawcze:
Uczestnikom oferuje się wsparcie poprzez systematyczne przygotowywanie ich do
prezentacji firmy i uczenie ich większej przenikliwości i spostrzegawczości. Przygotowania te
przebiegają w trakcie otwartych dyskusji, ale także podczas warsztatów i samokształcenia.
Osoby szkolone należy zachęcać do jak największej samodzielności w procesie
przygotowywania własnych aplikacji (podań o pracę), w przeciwnym razie, stają się zbyt
uzależnieni od swoich tutorów i mentorów, nie rozwijają umiejętności krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów.
Sesje dyskusyjne pomagają rozwijać proces myślenia, promować pozytywne postawy oraz
rozwijać umiejętności interpersonalne. Dyskusje grupowe sprzyjają interakcjom pomiędzy
osobami szkolonymi, których umiejętności, postawy i zainteresowania różnią się. Pozwalają
jednocześnie korzystać osobom szkolonym z umiejętności demokratycznego przywództwa,
aby kierować dyskusjami i swoim uczestnictwem. W ten sposób, sesje dyskusyjne pomagają
osobom szkolonym poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać niezależne myślenie i budować jasny
obraz swoich przyszłych wyborów.
Realizacja prezentacji biznesowej:
Prezentacja rozpoczyna się przedstawieniem osoby (osób) występującej(ych). Następnie
przedstawiciel(e) firmy, przy pomocy technik wizualnych ilustrują potencjał firmy i jej
specyfikę. Uczestnicy na tym etapie obserwują i słuchają. Ponieważ w większości
przypadków prezentacje te są podobne do pogadanek reklamowych, osoby szkolone muszą
być świadome treści i oczekuje się od nich, że będą zadawać pytania – również krytyczne.
Metoda ta może być właściwym “początkiem”. Wymaga się jednak, aby uwzględniała
informacje na temat indywidualnych potrzeb wszystkich osób szkolonych. Oprócz tego, jest
to metoda skuteczna tylko w odniesieniu do niewielkiego procentu osób szkolonych (o tzw.
inteligencji werbalnej). Nie zleca się jej dla osób o osobowości introwertycznej Dlatego też
osoby szkolone otrzymują możliwość indywidualnych spotkań z przedstawicielem firmy
celem doprecyzowania specyficznej sytuacji danej osoby, jej potencjału, zainteresowań.
Spotkania te odbywają się w poufnej atmosferze i są oferowane na zasadzie dobrowolności.

2.10 Opis przygotowany przez
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at
11

2.11 Uwagi / Notatki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Program doradztwa/konsultacji
3.1 Grupa docelowa
Osoby w trakcie szkolenia

3.2 Struktura
3.2.1 Opis programu konsultacji
A. Prezentacja wprowadzająca dla osób szkolonych:
 Wyjaśnienie sytuacji bieżącej – pomoc osobom szkolonym w uporaniu się z sytuacją
utraty pracy, motywowanie, aktywizacja.
 Prezentacja ogólnego spojrzenia na problem: jak postępować podczas poszukiwania
pracy.
Po prezentacji konsultanci odpowiadają na wszelkie ewentualne pytania, po czym następuje
etap konsultacji (“Rozmowa w rejestrze personalnym”), które są planowane indywidualnie,
z uwzględnieniem harmonogramu klienta i konsultanta.
B. Konsultacje indywidualne:
 Sesja indywidualna – tutorzy spotykają się z osobami szkolonymi, tworzą ich
indywidualnej charakterystyki,
 Psycholog analizuje zachowanie i reakcje osoby szkolonej.
SESJA INDYWIDUALNA obejmuje:
 Przygotowanie CV (sporządzenie listy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
analiza wzoru CV; poszczególnych jego części; Czego pracownicy kadr poszukują
w CV, co przyciąga ich uwagę? Jakich błędów należy unikać?). Ten etap realizowany
jest w formie sesji z pytaniami
 Określenie możliwości zatrudnienia (w tym analiza źródeł informacji o wakatach, np.
portale internetowe)
 Ocena sytuacji na rynku pracy w danym regionie (analiza regionu, indywidualnych
pracodawców, pomoc i pośrednictwo w kontaktach z instytucjami rynku pracy)
 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (Jak przygotować się do rozmowy?; Jak
się zachować w trakcie jej trwania? Jak się ubrać?)
 Wprowadzenie do bazy danych agencji (bezrobotnym oferuje się możliwość
darmowej rejestracji i konsultacji)
 Dalsze konsultacje (zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem; konsultacje
osobiste, telefoniczne lub drogą e-mailową)
PSYCHOLOG ANALIZUJE
 potencjał osoby szkolonej, określa mocne i słabe strony,
 możliwości doskonalenia umiejętności poszczególnych osób szkolonych,
 listę ośrodków przekwalifikowujących oraz listę seminariów w regionie.

3.3 Czas trwania
 Prezentacja wprowadzająca dla osób szkolonych (3 pełne dni robocze)
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 Konsultacje indywidualne ( trzy miesiące)

3.4 Cel
Program ma na celu:
 Psychologiczne wsparcie dla osób szkolonych,
 Podsumowanie doświadczenia w pracy zawodowej i osiągnięć,
 Kompleksowe konsultacje i wsparcie na etapie poszukiwania pracy,
 Doskonalenie samoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.5 Sieci
Organizacje, które oferują program outplacementu utrzymują bliski kontakt z urzędami pracy,
instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

3.6 Kryteria sukcesu






Skraca czas potrzebny na znalezienie nowego zatrudnienia.
Pomaga odzyskać wiarę w siebie.
Pomaga zrozumieć obiektywne przyczyny utraty pracy.
Motywuje pozytywnie i pomaga skupić się na przyszłej pracy.
Wspiera i obiektywnie ukierunkowuje na wykorzystanie własnego potencjału.

3.7 Wzorce oceny
 Liczba osób szkolonych, które znajdują nowe miejsce pracy.
 Liczba osób szkolonych, które rozumieją obiektywne przyczyny zwolnienia.
 Jakość i liczba nowych (znalezionych) miejsc pracy.

3.8 Rezultat końcowy
Program konsultacji jest programem kompleksowym składającym się z różnego rodzaju
narzędzi edukacyjnych i wspierających. Głównym kryterium jego sukcesu jest szybkie
znalezienie zatrudnienia przez jego uczestników.

3.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się







rozmowa osobista;
profesjonalne dyskusje psychologiczne;
dyskusje grupowe;
spotkania „twarzą w twarz”;
ćwiczenia praktyczne – przygotowanie CV, pisanie listów motywacyjnych, itp.;
trening w zakresie rozmów kwalifikacyjnych: odgrywanie ról, konsultacje osobiste, itp.

3.10 Opis przygotowany przez
COOP Institute of Education - www.vic.sk

3.11 Uwagi / Notatki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

4. Kurs inspiracji
Opis przygotowano korzystając z publikacji „ Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Metody
grupowego poradnictwa zawodowego. Kurs inspiracji cz. II. (Information and Methodology Notebooks).
Methods of vocational group counselling. Inspiration Course. Part 2). KUP, Warszawa 1998.

4.1 Grupa docelowa
Wszystkie grupy osób bezrobotnych (doświadczenie zawodowe nie ma znaczenia).

4.2 Struktura
4.2.1 Opis narzędzia
Kurs inspiracji jest jedną z metod zaliczanych do grupowych metod poradnictwa
zawodowego. Zajęcia odbywają się w grupach od 8 do 16 osób i są prowadzone przez
dwóch instruktorów. Grupy mogą być mieszane lub jednorodne pod względem wieku,
wykształcenia, płci, itp. W grupach mieszanych, uczestnicy inspirują się nawzajem, ale
istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się “klik”. W grupach jednorodnych, uczestnicy czują
się lepiej ponieważ są „pomiędzy równymi”, ale ich zdolności wzajemnego inspirowania się
są mniejsze. Dla instruktora planującego zajęcia, ważne jest aby znał strukturę grupy
wcześniej. W ramach kursu, wszyscy jego uczestnicy opracowują tak zwany “Indywidualny
plan działania” (IPD). Indywidualny Plan Działania jest osobistym programem poszukiwania
pracy przygotowanym przy współpracy osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy z
pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub specjalistą do spraw szkoleń. Indywidualny
Plan Działania pociąga za sobą konieczność określenia wraz z osobą bezrobotną szeregu
działań dostosowanych do jej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.
Kurs inspiracji składa się z pięciu bloków tematycznych:
A) Prezentacja kursu i jego uczestników
 Założenia i cele kursu;
 Wprowadzenie pojęcia „Indywidualny plan działania” i wyjaśnienie jego znaczenia.
 Prezentacja uczestników (w tym oczekiwań wobec kursu).
B) Człowiek i społeczeństwo
Celem tego bloku tematycznego jest zrozumienie przez uczestników związku między
indywidualnym obrazem własnej osoby i społecznymi uwarunkowaniami wartości oraz
uświadomienie sobie, że podlegają one ciągłym zmianom. Przez takie rozumienie siebie
samego i otaczającego świata jako zmieniających się wartości osiąga się wzmocnienie
zdolności i możliwości działania.
Suma wspólnych doświadczeń buduje podstawę rozwoju myślenia społecznego.
C) Zatrudnienie i wykształcenie
Celem tego bloku jest ocena indywidualnych kwalifikacji uczestników na tle ogólnego
rozwoju wymagań zawodu. Ocena ta ma inspirować w kierunku uaktualnienia kwalifikacji,
rozszerzenia pola poszukiwania pracy, rozwijania konkretnych inicjatyw związanych
z kształceniem się, itp. Ten blok tematyczny składa się z 3 części:
1. Obecne i przyszłe wymagania kwalifikacyjne na rynku pracy.
2. Sytuacja na rynku zatrudnienia.
3. Możliwości kształcenia się.
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Metody stosowane przy realizacji tego bloku służą lepszemu poznaniu samego siebie
i indywidualnej analizie kwalifikacji. Biorąc za punkt wyjścia np. analizę wybranych ogłoszeń
o pracę, rozważa się jak i dlaczego różne typy kwalifikacji i wymagania kwalifikacyjne
rozwijają się i jak będą rozwijać się w przyszłości.
Ważnym zadaniem dla instruktora jest przełożenie zdolności i umiejętności na język
kwalifikacji, np. opiekowanie się dziećmi zawiera następujące szeroko pojęte umiejętności:
odpowiedzialność, pomysłowość, cierpliwość, umiejętność organizowania pracy.
D) Indywidualny plan działania
Celem opracowania indywidualnego planu działania jest wskazanie uczestnikom kursu
możliwości dalszego rozwoju, dalszych kierunków działania i pomoc przy pracy nad
pomysłami i inspiracjami wyniesionymi z kursu.
Indywidualny plan działania jest podstawą działania dla każdego uczestnika po zakończeniu
kursu.
IPD jest również ważnym elementem w przyszłej współpracy z doradcą zawodowym,
pozwala zaplanować aktywność w kierunku zmiany umożliwiając uzyskanie zatrudnienia.
Indywidualny Plan Działania zawiera cele zawodowe, podejmowane działania i terminy ich
realizacji.
Cele muszą być określone w sposób realistyczny, ale Indywidualny Plan Działania może
zawierać również marzenia/aspiracje. Plan działania dla jednych może być dobrze
opracowanym planem kształcenia z jasno zdefiniowanym celem, dla innych, może się on
ograniczać do planu zapisania się na krótki kurs. Zadaniem instruktora jest wprowadzenie
pojęcia Indywidualnego Planu Działania jako istotnej części kursu już pierwszego dnia oraz
wyjaśnienie zasad pracy nad nim. Ważne jest, aby po zakończeniu kursu uczestnicy
wiedzieli do kogo się zwrócić z prośbą o dalsze informacje i porady.
Możliwe są dwa różne modele pracy nad indywidualnymi planami działania. W pierwszym
modelu traktuje się indywidualny plan działania jako element końcowej fazy kursu. W drugim
modelu traktuje się pracę nad indywidualnym planem działania jako ciągły proces, jako stały
element przewijający się przez cały czas trwania kursu, tzn. uczestnik zbiera własne
pomysły, będące efektem doświadczeń wyniesionych z kursu i dyskutuje o nich w małych
grupach lub z instruktorem. Nie jest ściśle określone, jak konkretny i szczegółowy ma być
plan działania i dlatego lepiej jest nie korzystać z wcześniej przygotowanych schematów.
Następnie, trener rozmawia z każdym uczestnikiem po kolei wyjaśniając jakie są jego realne
możliwości oraz bariery, pomaga mu w urealnieniu planu. Indywidualne porady mogą
towarzyszyć realizacji poszczególnych ćwiczeń lub mogą odbywać się w czasie przerw,
ostatniej godziny zajęć.
E) Ewaluacja
Na zakończenie kursu prowadzona jest jego ocena. Oceniającymi są uczestnicy. Planuje się
zarówno ocenę ustną jak i pisemną. Oceniając kurs, uczestnicy biorą pod uwagę jego treści,
osobę wykładowcy, innych uczestników oraz siebie samych. Miesiąc po zakończeniu kursu
zaleca się również zorganizowanie spotkania uczestników kursu.
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4.3 Czas trwania
Kurs Inspiracji jest formą krótką. Jeśli przyjmie się tryb bardzo intensywny – minimalny czas
potrzebny do przeprowadzenia kursu wynosi 3 dni.

4.4 Cel
Celem Kursu Inspiracji jest wzbudzenie w uczestnikach motywacji do tego, by aktywniej
podchodzili do swojej przyszłości zawodowej. Ponadto, kurs ma następujące cele:
 zmotywować uczestników do aktywności i podtrzymywania więzi z rynkiem pracy w
czasie kiedy pozostają bezrobotni. Dąży się, by uczestnicy sami doszli do wniosku,
że tylko przez świadome i celowe wykorzystywanie własnych możliwości działania
możliwa jest zmiana ich sytuacji,
 uświadomienie uczestnikom ich możliwości działania, praw i obowiązków oraz
poinformowanie o możliwościach kształcenia się, zmiany kwalifikacji itp. Czyni się to,
biorąc za punkt wyjścia obowiązujące prawodawstwo oraz lokalne i regionalne
możliwości kształcenia się i zatrudnienia,
 wzmocnienie poznania i zrozumienia samego siebie i otaczającego świata.
Doświadczenia uczestników przetwarza się w kontekście psychologicznym i
społecznym, podkreślając ich własne możliwości działania oraz pokazując
uwarunkowania zjawiska bezrobocia,
 uświadomienie uczestnikom konieczności wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje
życie oraz znaczenia gotowości do zmian i podtrzymywania motywacji do
permanentnego uczenia się.

4.5 Sieci
Nie funkcjonuje sieć uczestników/użytkowników prezentowanego narzędzia. Prowadzącymi
kurs są zazwyczaj doradcy zawodowi. Polscy doradcy zawodowi mogą być zrzeszeni
w jednym z dwóch stowarzyszeń o zasięgu krajowym:
 Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP (http://www.sdsiz.pl/)
 Narodowe Forum Doradztwa Kariery (http://www.doradztwokariery.pl/))
Doradcy zawodowi ściśle współpracują z urzędami pracy, instytucjami edukacyjnymi
i szkoleniowymi.

4.6 Kryteria sukcesu
Celem Kursu Inspiracji jest wzbudzenie w uczestnikach motywacji do tego by aktywniej
podchodzili do swojej przyszłości zawodowej i zaplanowali ją opracowując Indywidualny Plan
Działania.

4.7 Wzorce oceny







liczba kursów inspiracji w określonym przedziale czasu,
liczba uczestników kursu inspiracji,
liczba opracowanych indywidualnych planów działania,
liczba aplikacji o zatrudnienie złożonych po zakończonym kursie,
liczba zatrudnionych,
liczba nowych firm zarejestrowanych przez uczestników kursu, jako własna
działalność gospodarcza ,
 liczba uczestników kursu, którzy po jego zakończeniu podjęli doskonalenia zawodowe
(lub przekwalifikowanie).
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4.8 Rezultat końcowy
Udział w kursie skutkuje opracowaniem planu działania i zmianą nastawienia do procesu
poszukiwania pracy, w warunkach optymalnych - zatrudnieniem uczestnika, podjęciem przez
niego działalności gospodarczej lub podjęciem innej pracy zarobkowej.

4.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Metodologia pracy z uczestnikami kursu inspiracji wpisuje się w założenia pedagogiki opartej
na doświadczeniach. Pedagogika oparta na doświadczeniu reprezentuje takie podejście do
procesu uczenia się, w którym uogólnia się konkretne doświadczenia oraz nadaje im tło
społeczne. Doświadczenie opisuje się jako aktywny, twórczy, refleksyjny i świadomy proces.
Doświadczenia nabywa się przez działanie; dlatego też przydatne są wszelkie nowe
działania, aby w istotny sposób zmienić swoją sytuację. Ważne jest zatem dotarcie do treści
doświadczenia aby można je było analizować.
Celem procesu nauczania jest myślenie społeczne oznaczające umiejętność zrozumienia
swojej własnej subiektywnej i indywidualnej sytuacji na tle sytuacji społecznej, a także
umiejętność przejścia od indywidualnego punktu widzenia do społecznego, np.:
 umiejętność dostrzegania związku między budżetem domowym a gospodarką
narodową,
 umiejętność dostrzegania związku między swoją własną, osobistą i jednostkową
biografią a historią,
 umiejętność dostrzegania związku między indywidualnym i osobistym
doświadczeniem bycia bezrobotnym a społecznymi przyczynami i skutkami
bezrobocia.
WYBRANE METODY PRACY
1) Metoda analizy historii życia (autobiografii)
Punktem wyjścia w tej metodzie są wspomnienia z własnego życia. Słuchając wspomnień
innych osób przywołuje się własne wspomnienia, które można uogólnić i przedstawić
w odniesieniach społecznych. Metoda ta sprzyja wprowadzeniu wymiaru historycznego tak,
że biografie jednostkowe można analizować na tle rozwoju społecznego. Indywidualna
historia staje się w małej skali egzemplifikacją dużej skali.
Ze względu na ograniczony czas, dobrze jest już w fazie wstępnej określić temat wspomnień.
Jeśli, na przykład, analizujemy temat „wychowanie i socjalizacja”, należy ograniczyć się tylko
do wspomnień z dzieciństwa dotyczących wychowania danej osoby.
Praca przebiega w grupach 4-5 osobowych, w których każda osoba snuje wspomnienia
z własnego życia na wybrany temat, np. dotyczący szkoły, rodziny, pracy, itp. Pozostali
uczestnicy mogą zadawać pytania. Kiedy już wszyscy opowiedzą „swoją historię”, wybiera
się w grupie jedną osobę, która ma opowiedzieć jak zmieniał się obraz określonego
wspomnienia, zaczynając od dzieciństwa, a kończąc na czasie obecnym. Uczestnicy mogą
opracowywać materiały z wywiadów w postaci artykułu, nagrania na taśmę magnetofonową,
itp.
Efekt pracy małych grup przedstawia się na forum całej grupy, która wspólnie może wybrać
tematy, nad którymi chce dalej pracować. Ważne jest, aby rozważania ujmowane były
perspektywicznie i były spostrzegane w kontekście procesów rozwoju społecznego.
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2) Gra w teatr/Odgrywanie ról
Metoda ta może pomóc w uwidocznieniu pewnych szeroko pojętych kwalifikacji, o których
uczestnicy nie wiedzą, że je posiadają. Gra w teatr/Odgrywanie ról może koncentrować się
na dwóch różnych sferach:
 rolach odgrywanych przez uczestników (role mogą być wcześniej przygotowane
w zarysie. Dialogi między postaciami nie są wcześniej ustalane).
 sytuacji, które przedstawiają uczestnicy (należy ustalić w jakiej sytuacji toczy się
akcja i jakie postacie występują).
Dla obu stron ważne jest, aby instruktor na początku określił cel gry (czego uczestnicy mają
się nauczyć).
Na kursach inspiracji można tą metodą posłużyć się:
 do prezentacji rozmów kwalifikacyjnych,
 jako narzędziem w pracy nad tematem dotyczącym komunikacji i mowy ciała,
 do przedstawienia wyników pracy w grupach,
 jako punktem wyjściowym do rozwiązywania konfliktów w grupie,
 by pokazać wiedzę zdobytą przez uczestników.
Aktorami w przedstawieniu mogą być zarówno uczestnicy, jak i instruktor. Jeśli ten ostatni
uczestniczy w grze, może zagrać główną rolę i w ten sposób kierować przedstawieniem.
Dobrym pomysłem jest pozostawienie kilku uczestników kursu jako obserwatorów, by mogli
zanalizować przedstawienie. Ponieważ uczestnicy grają nie siebie samych, lecz inne osoby,
proces nie będzie „niebezpieczny” i bezpośrednio ich dotyczący.
Przy rozdziale ról instruktor musi uważać, aby uczestnicy nie dostali roli, która byłaby
identyczna z ich osobowością. Aby zachować większy dystans do granych ról można
rozdzielić je przez losowanie zdjęć/rysunków postaci, które uczestnicy mają zagrać.
W grze w teatr/odgrywaniu ról można wyróżnić następujące elementy:
 temat, nad którym się pracuje, np. przedstawienie konfliktu w grupie,
 sprecyzowane oczekiwania wobec aktorów i obserwatorów,
 gra właściwa,
 podsumowanie: jeśli na początku miało się jasny cel i było ustalone, czego uczestnicy
mają się nauczyć, na co zwracać uwagę, przebieg podsumowania będzie prosty.
Podsumowanie można zorganizować w następujący sposób:
 aktorzy opowiadają jak się czuli grając dane role,
 obserwatorzy opowiadają o swoich spostrzeżeniach,
 wspólna dyskusja nad przedstawieniem,
 dyskusja o tym, jak można skorzystać w przyszłości z doświadczeń nabytych w
czasie zabawy w teatr.
3) Kuźnia przyszłości
Kuźnia przyszłości to warsztat, w którym wykuwa się „swoją przyszłość”. Jest to forma pracy,
w której punktem wyjścia jest temat istotny dla uczestników. Jest wiele wariantów tej metody
– od jednorazowego warsztatu, do zajęć obejmujących cały proces nauczania. Wspólną
cechą ich wszystkich jest jednak to, że uczestnicy przez pracę w warsztacie przechodzą
proces, w trakcie którego rozpoczynając od fazy krytyki, poprzez fazę utopii, osiągają fazę
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działania. Kuźnia przyszłości składa się z czterech faz. Instruktor dba o przestrzeganie reguł
właściwych dla każdej z nich.
1. Prezentacja metody: przedstawia się metodę i jej reguły uczestnikom. Na ścianach sali
rozwiesza się kartki papieru w ten sposób, aby były widoczne dla wszystkich.
2. Faza krytyki: biorąc za punkt wyjścia wspólnie uzgodniony temat/problem, uczestnicy
formułują krytyczne uwagi w formie haseł, słów lub zdań, odnoszących się do niego.
Prowadzący zadaje uczestnikom pytanie: Z czego jesteście niezadowoleni, co chcecie
skrytykować?
Odpowiedzi są zapisywane na kartkach wiszących na ścianie. Nie można ich głośno
komentować. Kiedy wyczerpują się pomysły lub kiedy umówiony czas się skończy, kierujący
kuźnią może wspólnie z uczestnikami zebrać krytyczne uwagi w grupy tematyczne.
Następnie każdy z uczestników dostaje 5 punktów, które przyznaje tym słowom/zdaniom,
które uważa za warte rozważenia. Określenia, które otrzymają najwięcej punktów, stają się
tematem, nad którym pracuje się dalej w fazie utopii.
Prowadzący może zadać pytanie: Jakie wypowiedzi są dla Was najważniejsze, nad jakimi
mamy dalej pracować?
3. Faza utopii: słowa/zdania przetwarzane są na terminy przeciwstawne, mające pozytywny
wymiar/znaczenie. Na ścianie wieszamy nowe kartki papieru, na których uczestnicy piszą
wyrazy odnoszące się do tematu, który powstał w poprzedniej fazie. Głośne komentarze
również i tutaj nie są dozwolone, a zadaniem kierującego kuźnią jest stymulowanie
wyobraźni, dbanie o atmosferę, jak również dbanie o to, by wyobraźnia nie była niczym
ograniczona. W tej fazie nawet najbardziej nieprawdopodobne rozwiązania są godne uwagi.
Kiedy inwencja się wyczerpuje lub wyznaczony czas się kończy, każdy uczestnik dostaje
ponownie 5 punktów. Przyznaje je tym określeniom, nad którymi chce pracować ponownie w
fazie realizacji. Prowadzący może zadać pytanie: O czym marzymy, jak naszym zdaniem
powinna wyglądać sytuacja idealna?
4. Faza realizacji: punktem wyjścia w tej fazie jest problem wybrany w fazie utopii.
Uczestnicy zapisują propozycje zmian i działań na kartkach wiszących na ścianie. Kiedy
skończy się wyznaczony czas, każdy uczestnik znów dostaje 5 punktów przyznaje je
propozycjom, które chce uznać za punkt wyjścia do dalszego działania. Propozycja, która
otrzyma najwięcej punktów staje się tematem będącym przedmiotem dalszej pracy. W tej
fazie uczestnicy racjonalizują pomysły, które pojawiły się w fazie utopii, ujednolicając na
koniec swoje stanowisko i opracowując wstępny plan realizacji.

4.10 Opis przygotowany przez
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

4.11 Uwagi / Notatki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Rozmowa informacyjna
5.1 Grupa docelowa
Osoby bezrobotne poszukujące zatrudnienia wyłącznie poprzez wysyłanie pisemnych aplikacji

5.2 Struktura
5.2.1 Opis narzędzia
Rozmowa informacyjna jest warsztatem organizowanym przez Służbę Zatrudnienia dla grupy
bezrobotnych, którzy mają problem ze znalezieniem pracy. Maksymalna liczba uczestników
warsztatu wynosi 15. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność
uczestnika musi być odpowiednio uzasadniona (np. zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie
od organu państwowego, itp.). Jeśli nieobecność jest nieuzasadniona, może być podstawą
do usunięcia danej osoby z rejestru osób bezrobotnych. Warsztat ten jest prowadzony
w Krajowym Ośrodku Zasobów dla Poradnictwa Zawodowego (NCIPS; Słowenia).
Podczas warsztatu uczestnicy najpierw wypełniają kwestionariusz, w którym opisują
rozmowę informacyjną i mówią czy i dlaczego jest ona konieczna. Prowadzący zapisuje
różne odpowiedzi na tablicy i omawia kwestionariusz z uczestnikami. Następnie uczestnicy
zostają podzieleni na dwie grupy i wykonują poster/plakat na temat treści dobrego podania
o pracę. Prowadzący również udziela pewnych wskazówek co do rozmowy informacyjnej.
Potem oglądają taśmę video z przykładową rozmową. Następnym ćwiczeniem jest gra
w teatr/odgrywanie ról w parach, podczas której symulowana jest rozmowa telefoniczna
z pracodawcą..

5.3 Czas trwania
Warsztat trwa 120 minut. Składa się tylko z jednego spotkania.

5.4 Cel
Celem warsztatu jest przekonanie osób bezrobotnych do rozszerzenia palety stosowanych
form poszukiwania zatrudnienia o rozmowę telefoniczną.

5.5 Sieci
Służba Zatrudnienia rejestruje uczestników tego warsztatu. Jest to rejestr w postaci
programu komputerowego. Wyłącznie pracownicy Służby Zatrudnienia mają do niego
dostęp.

5.6 Kryteria sukcesu
Celem warsztatu jest pomóc osobom bezrobotnym w zastosowaniu rozmowy telefonicznej
jako jednej z form aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
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5.7 Wzorce oceny
Wzorcem dla tego warsztatu jest pomoc uczestnikom w stosowaniu zarówno pisemnej
aplikacji jak i rozmowy telefonicznej do kontaktowania się z pracodawcą, co zwiększa szanse
na zatrudnienie.

5.8 Rezultat końcowy
Osobom biorącym udział w omawianym rodzaju warsztatów łatwiej jest uzyskać
zatrudnienie, ponieważ rozszerzają wachlarz stosowanych form kontaktowania się
z pracodawcami.

5.9 Opisywanie metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się







Praca indywidualna,
Praca grupowa,
Odgrywanie ról/gra w teatr,
Praca w parach,
Dyskusja,
Prezentacja

5.10 Opis przygotowany przez
School Center Ptuj – www.scptuj.si

5.11 Uwagi / Notatki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

6. Rotacja pracy – lepsze możliwości dla młodych ludzi
6.1 Grupa docelowa
 młodzi ludzie, którzy przerwali naukę w szkołach zawodowych,
 nierejestrowani młodociani bezrobotni,
 długoterminowo bezrobotna młodzież (do 26 roku życia).

6.2 Struktura
6.2.1. Opis narzędzia
Narzędzie składa się z trzech części, wyraźnie od siebie oddzielonych:
- Faza testująca:
 Tworzenie treści programu dopasowanego do wymagań kwalifikacyjnych dla
poszczególnych stanowisk pracy
 Poradnictwo dla potrzeb szkolenia na stanowisku pracy
 Programy psychospołeczne
 Sprawdzenie i dostosowanie programu szkolenia na stanowisku pracy przez
uczestniczące w programie przedsiębiorstwa
- Część teoretyczna:
 Rozpoczęcie fazy testującej (zebranie grupy docelowej, wiedza teoretyczna)
 Prawa i obowiązki pracownika
 Nabywanie/rozwój umiejętności miękkich
 Znajomość obsługi PC (Word, Excel, internet, e-mail)
 Szkolenie w zawodzie
- Część praktyczna:
 Zdobycie doświadczenia na pierwszym stanowisku (z cyklu)
 Zmiana /przesunięcie uczestników szkolenia na kolejne stanowiska( w ciągu 2 - 3
miesięcy rotacja pomiędzy 3 stanowiskami)
 Pomoc indywidualna w planowaniu dalszych działań

6.3 Czas trwania
Część teoretyczna: 1 miesiąc; część praktyczna: 2 - 3 miesiące.

6.4 Cel (w odniesieniu do uczestników)
 Zdobycie przez uczestników pierwszego doświadczenia zawodowego w realnym
środowisku pracy
 Rozszerzenie doświadczenia na kilku stanowiskach
 Większa pewność siebie
 Indywidualny rozwój
 Rozwój umiejętności pracy w grupie
 Nabycie doświadczenia we współpracy z mentorami w przedsiębiorstwach
 Rozwój umiejętności obsługi komputera
 Rozwój umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia
 Wzrost szansy zdobycia stałej pracy, itp.
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6.5 Sieci
W tym programie uczestnicy są włączeni do “realnego świata pracy”, co gwarantuje zdobycie
wiedzy i umiejętności odpowiadających aktualnym wymaganiom pracodawców. Posiadamy
sieć 30 przedsiębiorstw gotowych do organizacji szkoleń na stanowiskach pracy.

6.6 Kryteria sukcesu
Cele wdrożenia narzędzia obejmują:
 Realną pracę na różnych stanowiskach wykonywaną przez uczestników programu
 Skuteczność nauki i uzyskanie praktycznych rezultatów dzięki autentycznemu
środowisku pracy
 Główna metoda kształcenia, tj. szkolenie na stanowisku pracy szczególnie sprawdza
się w rzemiośle i dla większości małych przedsiębiorstw, w warsztatach szkolących
na czeladnika i w centrach kształcenia praktycznego

6.7 Wzorce oceny
Doświadczenie praktyczne w rzeczywistych przedsiębiorstwach i doświadczenie
w wykonywaniu zadań zawodowych na kilku stanowiskach daje uczestnikom więcej
możliwości zdobycia stałej pracy.

6.8 Rezultat końcowy
Udział w programie “Rotacja Pracy” daje praktyczne doświadczenie zawodowe osobom,
które nigdy dotychczas go nie posiadały, co zwiększa ich szanse na rynku pracy (łącznie
z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub podjęciem innej pracy zarobkowej).

6.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
 Metody wykładu i dyskusji: rozwija proces myślenia, promuje pozytywną postawę
wobec uczenia się i rozwija umiejętności interpersonalne.
 Grupowanie: Organizacyjnie uczestnicy są dzieleni na grupy, tak aby „wymieszać”
uczestników o różnych zdolnościach umożliwiając wzajemną pomoc.
 Zajęcia w małych grupach/ konsultacje indywidualna: potrzeba tego typu zajęć
zaczyna narastać kiedy inne metody nauczania zawodzą lub uczestnicy potrzebują
dodatkowej wiedzy na określony temat.
 Praca zespołowa: wyraźnie promuje kompetencje społeczne. Osoby szkolone
w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia są szkolone w grupach
heterogenicznych.

6.10 Opis przygotowany przez:
Univerzitetni rehabilitaccijski institut – www.ir-rs.si

6.11 Uwagi / Notatki
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7. Klub Pracy
7.1 Grupa docelowa
Uczestnikami Klubu Pracy mogą być osoby dorosłe w różnym wieku: absolwenci, osoby
o długoletnim stażu pracy, które utraciły pracę, osoby, które przez wiele lat nie pracowały
i chcą wrócić na rynek pracy oraz takie, które chcą zatrudnić się pierwszy raz w życiu. Wspólna
cecha wszystkich - to niski poziom umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.

7.2 Struktura
7.2.1. Opis narzędzia
Klub Pracy jest miejscem, w którym prowadzone są szkolenia z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy. Każda osoba, która chce znaleźć pracę otrzymuje tu wiedzę i wsparcie.
W polskiej rzeczywistości Kluby Pracy funkcjonują głównie w strukturach publicznych służb
zatrudnienia.
Uczestnicy przychodzą codziennie do Klubu, analizują nowe oferty pracy, dzwonią
do pracodawców, zdają sprawozdanie za swoich działań w dniu poprzednim, korzystają
z indywidualnego poradnictwa ze strony tzw. Lidera Klubu Pracy1, ćwiczą w parach
umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, aktualizują strategie poszukiwania pracy,
piszą listy motywacyjne, wymieniają doświadczenia, oferty pracy i wspierają jeden drugiego.
7.2.2 Organizacja
KLUB PRACY – organizacja funkcjonowania
Aby Klub Pracy mógł działać efektywnie muszą być spełnione podstawowe warunki
techniczne. Przede wszystkim Klub musi mieć odpowiednie pomieszczenie. Optymalne
warunki to jedna duża sala, w której mogą odbywać się zajęcia grupowe i co najmniej jedna
sala dodatkowa, którą traktować można, jako „zaplecze” dla Klubu. W sali tej Lider może
przechowywać materiały pomocnicze, dokumentację kolejnych szkoleń itp., może spotykać się
także indywidualnie z byłymi uczestnikami, gdy w sali szkoleniowej trwają zajęcia kolejnej
grupy.
Na podstawowe wyposażenie sali, w której odbywają się zajęcia Klubu Pracy składają się
(obok mebli, tablic, materiałów biurowych) zwykle kamera, telewizor i odtwarzacz wideo, dzięki
którym można oglądać prezentacje i scenki nagrane w czasie ćwiczeń.
Uczestnicy powinni mieć dostęp do bezpłatnego telefonu (pozostającego jednak pod kontrolą)
oraz komputera z drukarką, a przynajmniej do maszyny do pisania, by móc przygotować swoje
dokumenty aplikacyjne. Na stałym wyposażeniu Klubu Pracy powinny być: bieżąca prasa
z aktualnymi ofertami pracy, książki telefoniczne i informatory adresowe, wykazy adresów
internetowych najważniejszych instytucji oraz stron, na których zamieszczane są informacje
dla poszukujących pracy i oferty pracy oraz literatura dotycząca technik poszukiwania
zatrudnienia, pracy nad własnym rozwojem i zakładania własnej działalności gospodarczej.
Uczestnicy powinni mieć stały dostęp do internetu, dzięki czemu na bieżąco będą mogli
wyszukiwać w sieci oferty pracy i inne przydatne informacje.

1

Liderem Klubu Pracy może być osoba, która ukończyła specjalistyczne szkolenie i uzyskała pozwolenie wydane przez
Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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Ważne jest, aby zadbać w Klubie o „ciepły klimat”, który pomaga uczestnikom wytrwać
w kilkugodzinnych zajęciach (np. zadbanie o możliwość wspólnego wypicia herbaty/kawy).
Lider powinien mieć stały dostęp do komputera i kopiarki. Komputer pozwala mu na bieżąco
przygotowywać nowe materiały dla uczestników, a kserokopiarka kopiowanie materiałów
w ilości potrzebnej na poszczególne sesje.
Dobrze jest, jeśli Klub Pracy dysponuje rzutnikiem pisma do prezentacji folii lub rzutnikiem
komputerowym do prezentacji multimedialnych. Umożliwia to Liderowi prezentowanie treści
w atrakcyjnej formie i pozwala na szybkie powracanie do pewnych informacji, co ułatwia
kojarzenie treści.

7.3 Czas trwania
Szkolenie w Klubie Pracy trwa trzy tygodnie. Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje
szkoleniowe. Ich łączny czas wynosi 40 godzin (zegarowych). Sesje szkoleniowe powinny być
zrealizowane w ciągu 10 kolejnych dni roboczych (3–5 godzin dziennie). W tym czasie
uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i rozwijają praktyczne umiejętności poszukiwania
pracy.
Trzeci tydzień przeznaczony jest na aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników
i wypróbowanie przez nich w praktyce nowych zachowań, metod i technik poznanych podczas
szkolenia. Łączny czas przewidziany na wspólne spotkania z Liderem i innymi członkami grupy
w trzecim tygodniu wynosi około 15 godzin. Czas przewidziany na indywidualne działania
poszczególnych osób jest nieograniczony.

7.4 Cel
Klub Pracy jest narzędziem outplacementu, które oferuje wsparcie osobom szkolonym przy
planowaniu ich przyszłej kariery zawodowej. Na etapie końcowym, osoby szkolone otrzymują
także pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorstwami.

7.5 Sieci
Jest wielce pomocne aby instytucja świadcząca usługi Klubu Pracy prowadziła bazę danych
o osobach korzystających z pomocy. Pozwala to na analizę skuteczności działań Klubu
i śledzenie dalszych losów uczestników (np. przykłady sukcesu, przykłady złej praktyki)

7.6 Kryteria sukcesu
Szkolenie w Klubie Pracy ma przygotować uczestników do intensywnego i efektywnego
poszukiwania pracy, tak aby po zakończeniu zajęć byli w stanie:
 Określić i zanalizować lokalny rynek pracy,
 Określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek
pracy,
 Zastosować różnorodne techniki poszukiwania pracy,
 Udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji i ich realizacji. Zarówno treść
szkolenia, jak i sposób prowadzenia zajęć mają na celu wzmocnienie wśród członków
Klubu wiary we własne umiejętności i możliwości kierowania własnym życiem.
Wreszcie, działania podejmowane w klubie pracy powinny skutkować znalezieniem
nowego zatrudnienia.
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7.7 Wzorce oceny
Stosuje się różnorodne sposoby pomiaru efektywności pracy Klubu. Najpowszechniejsze
z nich to:
 liczba osób, które podjęły pracę (lub naukę) po zakończeniu szkolenia,
 liczba uczestników kończących program szkoleniowy w stosunku do liczby osób
rozpoczynających szkolenie.
Wskaźniki te „rozliczają” Liderów z bezwzględnej liczby osób, którym udzielono pomocy, bez
wnikania w to, kim byli uczestnicy szkoleń, w jakim stopniu przyswoili sobie treści szkolenia,
jak aktywni byli podczas zajęć Klubu. Jako przywódca, każdy Lider chce natomiast wiedzieć,
czy prowadzone przez niego zajęcia przynoszą oczekiwane rezultaty. Tak rozumianą
efektywność szkoleń można ocenić obserwując zaangażowanie poszczególnych
uczestników i poziom wykonania przez nich konkretnych zadań, a następnie porównując je
z ich sukcesami w poszukiwaniu zatrudnienia.

7.8 Rezultat końcowy
Rezultatem uczestnictwa w Klubie Pracy jest nowe zatrudnienie uczestnika, rozpoczęcie
przez niego działalności gospodarczej, lub podjęcie innego płatnego zajęcia.

7.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Szkolenie w Klubie Pracy prowadzone jest w formie zajęć grupowych. Wielkość grupy powinna
kształtować się w przedziale 8 -12 osób. Stosuje się wiele różnych metod pracy, w tym:











Studium przypadku (Case study)
Dyskusja
Ćwiczenie z kamerą
Twórcze myślenie (burza mózgów, wykorzystanie analogii, metafor i wyobraźni)
Konsultacje indywidualne
Praca w zespole
Prezentacja
Obserwacja pracy
Gry, odgrywanie ról
Wykład, miniwykład

Podręcznik Klubu Pracy - struktura sesji:
Sesja 1. Witaj w Klubie Pracy!
Sesja 2. Metody pracy w Klubie Pracy.
Sesja 3. Reakcje na utratę pracy.
Sesja 4. Analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy.
Sesja 5. Uczenie się a siła twórczego i pozytywnego myślenia.
Sesja 6. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości.
Sesja 7. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych.
Sesja 8. Rynek pracy. Mity i rzeczywistość.
Sesja 9. Własna firma - czy ja się do tego nadaję?
Sesja 10. Twój plan działania.
Sesja 11. Dokumenty aplikacyjne.
Sesja 12. Umiejętności interpersonalne.
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Sesja 13. Asertywność w poszukiwaniu pracy.
Sesja 14. Znajdowanie ofert pracy.
Sesja 15. Rozmowa wstępna z pracodawcą.
Sesja 16. Rozmowa telefoniczna z pracodawcą.
Sesja 17. Rozmowa kwalifikacyjna.
Sesja 18. Jak się trzymać planu i jak się uodpornić na porażki?
Sesja 19. Nowa praca.
Sesja 20. Zakończenie szkolenia.

7.10 Opis przygotowany przez
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB – www.itee.radom.pl

7.11 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. Targi pracy
8.1 Grupa docelowa
I-sza grupa docelowa
 Pracodawcy (przedstawiciele firm: kierownik działu, mentor, dyrektor administracyjny,
kierownik ds kadr), które właśnie szukają nowych pracowników;
 Pośrednicy w sprawach kadr i zatrudnienia;
 Firmy, które nie prowadzą rekrutacji w danym czasie, ale są zainteresowane
długoterminowym kontaktami biznesowymi lub współpracą.
II-ga grupa docelowa
 Wszyscy poszukujący pracy

8.2 Struktura
Opis targów pracy
Targi pracy – które odbywają się w organizacji szkoleniowej – są spotkaniem „twarzą
w twarz”, na które zaprasza się zarówno osoby szkolone jak i firmy aby skontaktować je ze
sobą w otwartej i przyjaznej atmosferze celem złożenia aplikacji o pracę lub rekrutacji. Ten
rodzaj działania jest platformą mającą na celu zapewnić osobom szkolonym możliwość
poznania firm, dowiedzenia się o wakatach i wymaganiach danego miejsca pracy oraz
uzyskania informacji, kim są osoby kontaktowe. W zamian za to firmy otrzymują możliwość
prezentacji, która umożliwi im lepszą promocję wśród osób poszukujących pracy, wsparcia
przy rekrutacji oraz zatrudnienie kadr o poszukiwanych kwalifikacjach.
Następny etap stanowi część poświęcona odpowiedziom na pytania stawiane przez
uczestników, dotyczących prezentacji/firmy/wakatów/szczegółów aplikacji, itp. Zaleca się
uczestnikom przygotowanie listy pytań w trakcie rozmów przygotowawczych, tak aby w
trakcie samych targów, dyskusja była płynna, rzeczowa i sprawna. W trakcie targów osoby
poszukujące pracy nawiązują nowe kontakty zwiększając swoje szanse na znalezienie
zatrudnienia.

8.3 Czas trwania
Prace przygotowawcze:
Przygotowanie targów zajmuje około pięciu pełnych dni roboczych i obejmuje:
 Wstępne badania rynku i zdobycie klientów
 Ogólną koordynację współpracy z uczestnikami, trenerami i tutorami
Oczekuje się, że uczestnicy zdobędą istotne informacje o prezentowanych firmach
z Internetu lub za pośrednictwem innych źródeł, aby przygotować się do zadawania pytań
podczas spotkania.
Realizacja:
Targi pracy odbywają się 2-3 razy w roku i przeciętnie trwają 6 do 7 godzin. Częstotliwość
organizowania takich imprez zależy również od sytuacji na rynku pracy.
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8.4 Cel
Celem targów pracy jest zaoferowanie osobom szkolonym dodatkowych propozycji
zatrudnienia. Na targach mają oni możliwość bezpośredniego kontaktu z firmami
i aplikowania na miejscu o zatrudnienie. Targi pracy ułatwiają firmom proces rekrutacji,
ponieważ bezpośrednie rozmowy ułatwiają rzetelną ocenę jakości portfolio kandydata. Targi
pracy są punktem wyjścia dla firm i osób szkolonych, aby dowiedzieć się czegoś o sobie
nawzajem. Dają możliwość zbadania wstępnych warunków zatrudnienia, takich jak: Czy
działania biznesowe firmy, jej lokalizacja/wymagania/możliwości kariery odpowiadają
zainteresowaniom/planom osoby szkolonej? Ponadto instytucja szkoleniowa otrzymuje
ważną informację zwrotną co do stopnia, w jakim zachowanie/kwalifikacje/postawa osób
szkolonych odpowiadają wymaganiom przedsiębiorców. Targi pracy oferują możliwość
zacieśnienia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami szkoleniowymi, co z kolei
przekłada się na informację o wolnych miejscach pracy.

8.5 Sieci
Firmy, które z powodzeniem rekrutowały nowy personel na targach pracy mają argument aby
utrzymywać kontakty i współpracować ponownie z organizacją szkoleniową (organizatorem
targów). Sama impreza jest idealną płaszczyzną dla stworzenia sieci, istniejące kontakty
mogą być pogłębione a nowe – nawiązane.
Dużym wsparciem i pomocą dla organizatorów są bazy danych o współpracujących
przedsiębiorstwach. Firmy te powinny być regularnie zapraszane. Podczas targów,
organizatorzy mogą zaoferować wystawcom inne formy pozyskiwania nowych pracowników,
np. organizacja prezentacji biznesowej. Równolegle do tych sieci, należyię budować sieć
zrzeszającą osoby, które zostały przeszkolone wcześniej, znalazły zatrudnienie i mogą
działać jako multiplikatory albo mentorzy.

8.6 Kryteria sukcesu
 Jednym z istotnych warunków regularnego uczestnictwa firm w targach pracy są
kompetencje osób szkolonych w instytucji organizatora.
 Infrastruktura/wsparcie/catering są ważnymi kryteriami sukcesu, których nie można
nie doceniać.
 Udział w targach powinien być bezpłatny.
 Wymiernym sukcesem jest powtarzalność uczestnictwa przedsiębiorstw w targach
organizowanych przez tę samą instytucję szkoleniową lub edukacyjną.
 Wskazana jest prezentacja firm, które rzeczywiście znalazły pracowników dzięki
udziałowi w targach pracy (wymierny sukces via informacja zwrotna z firmy), tzw.
historie sukcesu.
 Znalezienie zatrudnienia przez uczestników tragów (wymierny sukces via informacja
zwrotna z przedsiębiorstw).

8.7 Wzorce oceny






Liczba targów pracy w roku
Jakość i ilość ofert dotyczących nowej pracy
Spójność wolnych miejsc pracy (wakatów) z programem szkoleniowym
Liczba uczestników targów pracy
Liczba uczestników, którzy napisali aplikację o pracę i zostali zatrudnieni
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8.8 Rezultat końcowy
Targi pracy mają ograniczoną długość trwania i są zamkniętą jednostką, która jest
organizowana niezależnie od innych działań. Niemniej, targi pracy mogą być kontynuacją
innych narzędzi lub pokrywać się z nimi, np. trening w zakresie aplikacji o pracę. W każdym
przypadku przedsięwzięcie kończy się sukcesem kiedy kandydat otrzymuje lub znajduje
zatrudnienie.

8.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Praca przygotowawcza:
Uczestnikom oferuje się wsparcie poprzez systematyczne przygotowywanie ich do
prezentacji firmy i uczenie ich większej przenikliwości i spostrzegawczości. Przygotowania te
przebiegają w trakcie otwartych dyskusji, ale także podczas warsztatów i samokształcenia.
Osoby szkolone należy zachęcać do jak największej samodzielności w procesie
przygotowywania własnych aplikacji (podań o pracę), w przeciwnym razie, stają się zbyt
uzależnieni od swoich tutorów i mentorów, nie rozwijają umiejętności krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów.
Sesje dyskusyjne pomagają rozwijać proces myślenia, promować pozytywne postawy wobec
aplikacji oraz rozwijać umiejętności interpersonalne. Dyskusje grupowe sprzyjają interakcjom
pomiędzy osobami szkolonymi, których umiejętności, postawy i zainteresowania różnią się.
Pozwalają jednocześnie korzystać osobom szkolonym z umiejętności demokratycznego
przywództwa aby kierować dyskusjami i swoim uczestnictwem. W ten sposób, sesje
dyskusyjne pomagają osobom szkolonym poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać niezależne
myślenie i budować jasny obraz swoich przyszłych wyborów.
Realizacja targów pracy:
Prezentacja przedstawicieli firm z pewnymi elementami pomocy wizualnych, jak np., PC,
taśma video czy postery na ich stoiskach wystawienniczych stanowią początek targów pracy.
Przedstawiciele firm ilustrują ich potencjał oraz specyfikę.
Osoby szkolone mają możliwość indywidualnych spotkań z przedstawicielem firm celem
doprecyzowania specyficznej sytuacji kandydata, jego/jej potencjału, zainteresowań.
Spotkania te odbywają się w poufnej atmosferze i są oferowane na zasadzie dobrowolności.

8.10 Opis przygotowany przez
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

8.11 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Kurs technik poszukiwania pracy
“Kurs technik poszukiwania pracy” w ramach programów szkolenia zawodowego.

9.1 Grupa docelowa
Bezrobotni, absolwenci średniego lub wyższego stopnia szkolnictwa zawodowego,
z doświadczeniem w pracy zawodowej lub bez.

9.2 Struktura
9.2.1 Opis narzędzia
Osoby wybierające uczestnictwo w kursie mogą korzystać z około 10-20 godzin
obowiązkowego poradnictwa na temat “technik poszukiwania pracy” który obejmuje:








Orientację zawodową i wybór ścieżki kariery zawodowej
Odkrywanie mocnych i słabych stron osoby poszukującej pracy
Sporządzanie CV
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Przygotowanie do aktywnego poszukiwania zatrudnienia
Wykorzystywanie usług elektronicznych do poszukiwania pracy
Pomoc w przygotowaniu i otwieraniu własnej działalności gospodarczej

9.3 Czas trwania
Proces szkolenia jest dość intensywny, a szkolenie trwa około 10 – 20 godzin w tygodniu
(maksymalnie 5 godzin dziennie).

Rysunek 2. Schemat wdrożenia programu „Kurs technik poszukiwania pracy”
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Jeśli narzędzie jest włączone do szerszego programu szkolenia zawodowego, wówczas po
zakończeniu części teoretycznej, uczestnicy kontynuują naukę w formie szkolenia
praktycznego w firmach (na stanowisku pracy), przy wsparciu mentorów oraz tutorów
(sprawujących nadzór nad procesem, wskazanych przez organizację szkolenia
zawodowego).

9.4 Cel
Głównym celem wyżej wymienionego narzędzia outplacementu jest podniesienie
umiejętności komunikacji i samoprezentacji wśród uczestników, zdobycie przez nich wiedzy
i kwalifikacji zawodowych, a także rozwój umiejętności samooceny swoich kompetencji
(osobistych/społecznych). Ponadto, jeśli kurs sprzyja zdobywaniu doświadczenia
na stanowisku pracy (poprzez proces outplacementu), a przez to przyczynia się do
zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników.

9.5 Sieci
 OAED (Państwowa Organizacja do Spraw Zatrudnienia) zrzesza instytucje
szkoleniowe posiadające dane na temat osób bezrobotnych w zakresie ich
doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.
 Tutorzy i mentorzy w Grecji, muszą być akredytowani przez Krajowy Ośrodek
Akredytacyjny dla Ustawicznego Szkolenia Zawodowego (EKEPIS). Aby zapewnić
jakość kursów szkolenia zawodowego, EKEPIS stosuje kryteria ewaluacyjne/oceny
i wdraża systemy Akredytacji Szkoleniowców w Ustawicznym Szkoleniu Zawodowym.

9.6 Kryteria sukcesu
9.6.1 Cel
Skutecznie działający zespół zawodowych doradców/mentorów i koordynatorów kursów (jeśli
są zintegrowani z kursem szkoleniowym), którzy odpowiadają potrzebom i celom
uczestników, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu.
Z jednej strony, osoby szkolone przyczyniają się do jakości “Kursu technik poszukiwania
pracy” ustalając jego podstawowe cele zarówno na poziomie osobistym jak i grupy.
Podczas “Kursu technik poszukiwania pracy” osoby szkolone, we współpracy z Doradcami
Zawodowymi i Koordynatorami kursu szkoleniowego korygują swoje cele tak, aby przyswoić
umiejętność wykorzystywania różnych technik poszukiwania pracy oraz przyswoić wiedzę,
umiejętności i postawy, które są istotne dla ich integracji z rynkiem pracy.
Tak więc celem ogólnym „Kursu technik poszukiwania pracy” jest poprawa i poszerzenie
umiejętności komunikacyjnych i samoprezentacji, wiedzy i kwalifikacji, jak również
zdecydowana pomoc we własnej ocenie swoich kompetencji osobistych i społecznych.
Z drugiej strony, najwłaściwszym sposobem ulepszania jakości “Kursu technik poszukiwania
pracy” jest proces ewaluacji, w którym uczestnicy programów (osoby szkolone, doradcy
zawodowi i koordynatorzy programów) oceniają się na wzajem, jak również dokonują
samooceny. Poprzez ewaluację, można wyciągnąć wnioski: formatywne podczas kursu
szkoleniowego (w momentach 30% i 70% całkowitego czasu trwania kursu szkoleniowego)
albo podsumowujące (w ostatnim dniu kursu) po to, aby skorygować, udoskonalić cele
i procedury wdrożeniowe. Ewaluacja podsumowująca generuje wnioski końcowe i przyszły
rozwój kursu.
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9.7 Wzorce oceny
Dla zapewnienia wysokiej jakość kursu, ustalono wymierne kryteria oceny.
Tabela 5 Kryteria oceny jakości - “Kurs technik poszukiwania pracy”
Kryteria

Cel

1 Liczba

osób szkolonych, która ukończyła “Kurs technik
poszukiwania pracy” (dostaje świadectwa)
Liczba osób szkolonych, która uzyskała dostęp do rynku pracy

100%

15%
2
Liczba
osób
szkolonych,
którzy
akredytuje
swoje
umiejętności,
>30%
3
wiedzę (jeśli trzeba)

4 Ocena trenerów/mentorów przez osoby szkolone
5 Ogólna ocena kursu przez osoby szkolone i trenerów

>8,5 (z 10)
>8,5 (z 10)

9.8 Rezultat końcowy
Udział w kursie skutkuje zatrudnieniem uczestnika, rozpoczęciem jej/jego działalności
gospodarczej lub podjęciem innego zajęcia przynoszącego dochód.

9.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Nabycie zarówno zawodowych jak i osobistych/społecznych kompetencji przez osoby
szkolone jest ważnym czynnikiem w sposób decydujący warunkującym ich integrację
z rynkiem pracy.
Instruktorzy (doradcy zawodowi i mentorzy) posiadają wszystkie narzędzia i metody, które są
niezbędne do wdrożenia doradztwa zawodowego. W zależności od grupy celowej,
odpowiednia kombinacja metod, technik kształcenia (dydaktycznych), narzędzi i środków
przyczynia się pozytywnie do unowocześnienia procesu kształcenia, uczenia się i doradztwa.
Doradcy zawodowi i mentorzy współpracują nad doborem najodpowiedniejszych metod,
narzędzi i technik, zgodnie z potrzebami osób szkolonych w każdym jednostkowym
przypadku. Jest to niezwykle ważny element wdrożenia kursu.
Tabela 6 Metody, narzędzia i techniki dydaktyczne - “Kurs technik poszukiwania pracy”

Kurs technik poszukiwania
pracy

Cel

Rodzaj wsparcia
Orientacja zawodowa i wybór ścieżki
kariery zawodowej
Przygotowanie
do
aktywnego
poszukiwania zatrudnienia i techniki
poszukiwania pracy

Pomoc w rozwinięciu i rozpoczęciu
własnej działalności gospodarczej

Metody

Uczenie się
rozwiązywania
problemów

Narzędzia

Kwestionariusz

Testy

Zaangażowane
uczenie się

Warsztaty
szkoleniowe

Dydaktyka techniki
Spotkania grupowe
Dyskusja
Ćwiczenia grupowe
Odgrywanie ról/ gra w
teatr
Zadania interaktywne
Studium przypadku
Burza mózgów
Gry symulacyjne
Prezentacje
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9.10 Opis przygotowany przez:
Dimitra Institute – www.dímitra.gr

9.11 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Moja kariera
10.1 Grupa docelowa
 Młodzi poszukujący pracy, którzy „wypadli” z systemu edukacji
 Poszukujący pracy po raz pierwszy
 Bezrobotni, którym brak umiejętności szukania pracy
 Bezrobotni, którym brak motywacji do aktywnego poszukiwania pracy

10.2 Struktura
Moja kariera/Moja droga zawodowa jest warsztatem organizowanym przez słoweńskie
Służby Zatrudnienia dla grup bezrobotnych, które mają trudności ze znalezieniem pracy.
Maksymalna liczba osób uczestniczących w tym warsztacie wynosi 12.
Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność uczestnika musi być
odpowiednio uzasadniona (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie od organu
państwowego, itp.). Jeżeli nieobecność jest nieuzasadniona, może być podstawą do
usunięcia danej osoby z rejestru bezrobotnych. Warsztat jest prowadzony w Krajowym
Ośrodku Zasobów dla Poradnictwa Zawodowego (NCIPS).
Najpierw uczestnicy poznają siebie samych i siebie nawzajem – jakie są ich
zainteresowania, cechy charakterystyczne osobowości, umiejętności, doświadczenie
z pracy, wykształcenie oraz ich poglądy na bezrobocie. Uczestnicy są także motywowani do
znajdowania pracy, ponieważ poznają znaczenie faktu posiadania pracy.
Podczas drugiego warsztatu uczestnicy uczą się o wartościach i potrzebach oraz jak ustalać
cele. Muszą oni poszerzyć swoje cele dotyczące zatrudnienia i ustalić priorytety w życiu.
Podczas trzeciego spotkania uczestnicy uczą się o różnych sposobach znajdowania pracy
rozwijają swoje umiejętności prowadzenia rozmowy telefonicznej jak również pisania
aplikacji. Uczą się także jak szukać wolnych stanowisk pracy i pisać aplikacje w komputerze.
Podczas ostatniego spotkania uczestnicy uczą się jak prezentować siebie podczas rozmowy
kwalifikacyjnej z pracodawcą. Sporządzają ostateczną wersję swojej aplikacji i uczą się
podstaw poszukiwania pracy za pośrednictwem Internetu.
Przez kolejne 8 tygodni uczestnicy muszą samodzielnie aktywnie poszukiwać pracy
dokumentując swoje działania.

10.3 Czas trwania
Warsztat obejmuje cztery spotkania. Każde spotkanie trwa 120 minut.

10.4 Cel
Celem warsztatu jest wyposażenie osób bezrobotnych w nowe umiejętności poszukiwania
pracy, w tym: pisanie aplikacji, prowadzenie rozmowy telefonicznej i rozmowy kwalifikacyjnej
z pracodawcą.

10.5 Sieci
Służba zatrudnienia posiada archiwa uczestników. Archiwa te przetrzymywane są w formie
elektronicznej i tylko pracownicy Służby Zatrudnienia mają do nich dostęp.
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10.6 Wzorce oceny
Punktem odniesienia dla oceny warsztatu jest fakt nabycia przez uczestnika umiejętności
przygotowania podania o pracę.

10.7 Rezultat końcowy
Osobom uczestniczącym w tym warsztacie łatwiej jest znaleźć zatrudnienie, ponieważ
zdobywają wiedzę i umiejętności w procesie poszukiwania pracy.

10.8 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Maksymalna liczba osób, które mogą brać udział w takim warsztacie wynosi 12. Stosuje się
rozmaite metody pracy:
 Praca indywidualna
 Praca grupowa
 Odgrywanie ról/Gra w teatr
 Praca w parach
 Dyskusje
 Prezentacje

10.9 Opis przygotowany przez:
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

10.10 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11. Moja droga
11.1 Grupa docelowa






Osoby bezrobotne z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Osoby bezrobotne o utrudnionym dostępie do rynku pracy
Osoby niepełnosprawne
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby, którym brak motywacji, aby stać się aktywnymi na rynku pracy

11. 2 Struktura
Moja droga jest warsztatem organizowanym przez instytucje Służb Zatrudnienia dla grup
bezrobotnych, którzy mają kłopot ze znalezieniem pracy. Maksymalna liczba osób
uczestniczących w tym warsztacie wynosi 8.
Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa. Każda nieobecność uczestnika musi być
odpowiednio uzasadniona (zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie od organu
państwowego, itp.). Jeśli nieobecność jest nieuzasadniona, może być podstawą do usunięcia
danej osoby z rejestru bezrobotnych.
Warsztat ten jest prowadzony w Krajowym Ośrodku Zasobów dla Doradztwa Zawodowego
(NCIPS).
Na pierwszym spotkaniu lider wyjaśnia uczestnikom cel warsztatu oraz fakt, że są oni
zobowiązani do aktywnych form poszukiwania zatrudnienia. Pracownicy Służb Zatrudnienia
służą im pomocą dając wskazówki jak szukać pracy, gdzie szukać wakatów, jak pisać
aplikacje, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.
Podczas drugiego warsztatu uczestnicy przygotowują swoje dokumenty aplikacyjne.
Następnie lider koncentruje się na wyjaśnieniu powodów ustalania celów dotyczących
zatrudnienia. Uczestnicy wypełniają arkusze Moje cele związane z zatrudnieniem i odczytują
je na głos; lider zapisuje cele na posterze. Jeśli uczestnik nie ma realistycznych celów lub w
ogóle żadnych celów związanych z zatrudnieniem, lider doradza mu skorzystanie z zasobów
programu komputerowego Gdzie i Jak. Lider prezentuje program, który służy ustaleniu
zainteresowań i sformułowaniu celów związanych z zatrudnieniem. Przegląda aplikacje,
które uczestnicy przygotowani i zaznacza ewentualne błędy. Lider wyszukuje potencjalne
wolne miejsca pracy dla każdego uczestnika.
Uczestnicy muszą dokumentować swoje działania aktywnego poszukiwania pracy: zapisują
informacje do kogo wysłali aplikacje lub oferty, czy przeprowadzili rozmowę telefoniczną, jeśli
tak to kiedy i jaki był jej rezultat. Po pewnym czasie muszą napisać nową aplikację
korzystając ze świeżo zdobytej wiedzy i dodatkowych instrukcji.
Podczas trzeciego warsztatu, uczestnicy najpierw oglądają taśmę Sposoby znajdowania
pracy i omawiają temat. Następnie uczestnicy szukają wolnych miejsc pracy. Oglądają taśmę
pod tytułem Rozmowa informacyjna i omawiają ją. Po dyskusji lider wyjaśnia jak powinna
wyglądać rozmowa telefoniczna z pracodawcą, jak się przygotować do tej rozmowy, jak
poprosić czy mogliby wyznaczyć datę rozmowy kwalifikacyjnej, itp. Później uczestnicy
pracują w parach – inscenizują rozmowę telefoniczną do pracodawcy. W domu przygotowują
swoją aplikację do konkretnego pracodawcy, która to aplikacja powinna być napisana
nienagannie. Muszą ją także wysłać. Rozmowa telefoniczna lub osobista wizyta również
liczą się jako zadowalająco przeprowadzone obowiązkowe działanie.
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Podczas czwartego warsztatu lider przegląda aplikacje i oferty. Uczestnicy dokonują
przeglądu wolnych miejsc pracy pod kątem celów dotyczących zatrudnienia jakie zapisali.
Oglądają taśmę Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą. Następnie uczestnicy są
organizowani w parach; muszą odegrać rolę kandydata w tej rozmowie. Lider wyjaśnia jak
powinni się zachować podczas takiej rozmowy a co jest niedopuszczalne.
Następnie uczestnicy przez kolejne 8 tygodni muszą samodzielnie aktywnie poszukiwać
pracy dokumentując swoje działania.

11.3 Czas trwania
Warsztat ten obejmuje cztery spotkania. Pierwsze spotkanie trwa 90 minut a pozostałe trzy po
120 minut.
Po warsztatach uczestnicy są monitorowani przez 8 tygodni; musza okazać się
przygotowaniem minimum 2 aplikacje w tygodniu.

11.4 Cel
Celem warsztatu jest wyposażyć osoby bezrobotne w nowe umiejętności poszukiwania
pracy, zaktywizować je i zmotywować je oraz pomóc określić własne stanowisko wobec
znaczenia pojęcia zatrudnienie.

11.5 Sieci
Służba zatrudnienia posiada archiwa uczestników tego tupu warsztatu. Archiwa
przechowywane są w postaci zasobów
komputerowych i tylko pracownicy Służby
Zatrudnienia mają do nich dostęp.

11.6 Kryteria sukcesu
W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy są informowani o celu warsztatów, ich treści,
metodach pracy i czasie, w jakim będą realizowane. Uczestnicy poznają się wzajemnie.
Celem drugiego warsztatu jest określenie
przez uczestników celów związane
z zatrudnieniem i zaprezentowanie ich przed grupą.
Podczas trzeciego warsztatu uczestnicy poznają różne sposoby poszukiwania pracy
i rozwijają swoje umiejętności prowadzenia rozmowy z pracodawcą przez telefon. Poznają
podstawy szukania wolnych miejsc pracy za pośrednictwem Internetu i uczą się jak
przygotowywać aplikację z wykorzystaniem komputera.
Podczas czwartego warsztatu uczestnicy uczą się jak zaprezentować siebie w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą i przygotowują ostateczną wersję swojej aplikacji.

11.7 Wzorce oceny
Punktem odniesienia dla oceny skuteczności warsztatu jest zdobycie przez uczestników
umiejętności prawidłowego przygotowania pisemnej aplikacji o pracę. Ze względu na lepsze
wrażenie, wywołane profesjonalną dokumentacją, uczestnik może otrzymać więcej
zaproszeń na rozmowę o pracę i w konsekwencji, jego szanse na zdobycie zatrudnienia
rosną.

11.8 Rezultat końcowy
Osobom biorącym udział w omawianym rodzaju warsztatów łatwiej jest uzyskać
zatrudnienie, ponieważ podnoszą stopień profesjonalizmu w przygotowywaniu dokumentów
aplikacyjnych, doskonalą formę kontaktowania się z pracodawcami przez telefon.
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11.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Maksymalna liczba osób, które mogą brać udział w takim warsztacie wynosi 8. Stosuje się
rozmaite metody pracy:
 Praca indywidualna
 Praca grupowa
 Odgrywanie ról/Gra w teatr
 Praca w parach
 Dyskusje
 Prezentacje

11.10 Opis przygotowany przez
School Centre Ptuj – www.scptuj.si

11.11 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. Moduł outplacementu
12.1 Grupa docelowa
Grupa docelowa obejmuje wszystkie osoby szkolone w rozmaitych obszarach edukacji, które
albo dotarły do końca lub są bliskie ukończenia swojego kursu, ale nie mają perspektyw
na zatrudnienie.

12.2 Struktura
Moduł outplacementu oferuje osobom szkolonym możliwość poszukiwania zatrudnienia
w sposób intensywny i systematyczny (po tym jak zakończyli szkolenie). Aby uczestniczyć
w takim module, należy spełnić podstawowe wymagania. Z jednej strony, regularny kurs
szkoleniowy musi być zakończony; z drugiej - uczestnicy musieli zakończyć okres szkolenia
na stanowisku pracy. Oczekuje się, że osoby szkolone są w stanie udowodnić, że aktywnie
przygotowywali się do poszukiwania pracy i podejmowali działania – np. uczęszczali na targi
pracy, prezentacje biznesowe itp.
Moduł outplacementu ma ograniczoną liczbę uczestników, dlatego kandydaci dobierani są ze
szczególną starannością. Dużą wagę przywiązuje się do takich zasad jak motywacja,
zaangażowanie i inicjatywa kandydata, które stanowią podstawę uczestnictwa w tym
module. Moduł ten koncentruje się wyłącznie na znalezieniu zatrudnienia. Ten cel określa
główne zadania: praca nad dokumentacją aplikacyjną i nawiązanie nowych kontaktów na
rynku pracy.

12.3 Czas trwania
Realizacja całego modułu trwa dwa tygodnie. Tygodniowy harmonogram obejmuje czas
spędzony w instytucji szkoleniowej i wizyty na zewnątrz, takie jak rozmowy o pracę. Ogółem,
maksymalnie 25 godzin tygodniowo uczestnik spędza na kierowanym przygotowaniu do
poszukiwania pracy. Pozostałe godziny (w odniesieniu do 38-godzinnego tygodnia pracy) są
przeznaczone na inne spotkania, istotne z punktu widzenia znalezienia zatrudnienia.

12.4 Cel
Moduł outplacementu skupia się na zintensyfikowaniu procesu aplikowania o pracę.
Oznacza to, że oferty, możliwości i warunki na rynku pracy są badane, wybierane i dokładnie
rozważane. Zakłada się, że poprzez stałe wysiłki skoncentrowane na znalezieniu pracy,
osoby szkolone poprawią swoją wiedzę na temat sytuacji na rynku pracy, nawiążą kontakty
z innymi poszukującymi pracy, będą przekazywały informacje i stworzą sieć, tak że zostanie
wygenerowana maksymalna informacja, z której skorzystają oni sami i inni uczestnicy. Taki
„zasób informacji” poprawia ich szanse na szybkie znalezienie pracy. Osoby szkolone muszą
przyjąć na siebie wyższy stopień samoodpowiedzialności aby osiągnąć cele lub przynajmniej
przygotować je w taki sposób, aby znaleźć pracę natychmiast lub wkrótce po zakończeniu
modułu.
Indywidualne cele uczestników modułu:
 poprawić i zoptymalizować osobistą kompetencję w zakresie aplikacji
 uaktualnić, uzupełnić i dostosować strategie aplikacyjne
 zintensyfikować indywidualne kroki w procesie aplikacji
 korzystać z formularzy aplikacyjnych/firmowych formularzy aplikacyjnych online
 podejmować intensywne wysiłki celem nawiązania kontaktu z firmami (telefonicznie,
poprzez e-mail)
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 analizować rozmowy o pracę (przed ich odbyciem i po)
 analizować i dokumentować aplikacje w sposób stały
 jeśli konieczne, wziąć udział w kolejnym szkoleniu 1-2 tygodniowym

12.5 Sieci
Moduł outplacementu nie tylko wyposaża osoby szkolone w możliwości tworzenia sieci, ale
jest w samym centrum tej koncepcji, ponieważ pomaga osobom szkolonym pogłębić
istniejące kontakty i nawiązać nowe. Bardzo pomocne jest gromadzenie przez organizację
zarządzającą (szkoleniową) danych o współpracujących przedsiębiorstwach w postaci bazy
danych kontaktowych. Równolegle do tych sieci, należy budować sieć osób, które wcześniej
zakończyły szkolenia, często działających w charakterze multiplikatorów albo mentorów
w firmach, dla których pracują.

12.6 Kryteria sukcesu
 Osoby szkolone w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu modułu otrzymują ofertę pracy,
która odpowiada ich profilowi zawodowemu/wykształceniu.
 W trakcie modułu opracowują harmonogram, który określa z kim należy się
skontaktować, kiedy i w jakiej formie, tak żeby w ciągu następnych trzech miesięcy
mogli podjąć pracę, która odpowiada ich profilowi zawodowemu/wykształceniu.

12.7 Wzorce oceny
 Liczba aplikacji i rozmów o pracę
 Liczba uwieńczonych sukcesem poszukiwań po zakończeniu wdrażania modułu.

12.8 Rezultat końcowy
Moduł outplacementu toruje drogę do nowego zatrudnienia, do zmiany drogi zawodowej,
w tym do ewentualnego samozatrudnienia.

12.9 Opis metodologii, dydaktyki i stylów uczenia się
Najważniejszą metodą stosowaną w module outplacementu jest komunikacja i duży wysiłek
wkładany w promowanie komunikacji pomiędzy osobami szkolonymi i trenerami. Dyskusje
grupowe, które umożliwiają wymianę doświadczeń i zebranie informacji, mają wysoki
priorytet. Nauka i wsparcie w systemie jeden-na –jednego muszą być dostosowane do
potrzeb osoby szkolonej. Obejmuje ona omawianie i analizę ogłoszeń o wolnych miejscach
pracy, dostosowanie do nich dokumentów aplikacyjnych, omówienie pytań, które mogą się
pojawić i odpowiedzi, “reguł zachowania się” przed i podczas rozmowy kwalifikacyjnej
i wreszcie “symulację” rozmów o pracę i odgrywanie ról. Ogólne wskazówki i poradnictwo
psychologiczne nie są częścią modułu, ale mogą być zaoferowane jeśli jest to konieczne.
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12.10 Opis przygotowany przez
Schulungszentrum Fohnsdorf – www.szf.at

12.11 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13. Kurs mentora
13.1 Grupa docelowa
Mentorzy są pracownikami firm, które koordynują proces szkolenia osób bezrobotnych, we
współpracy z instytucją Randers Bo- og Erhvervstræning (Dania). Mentorzy są pierwszą
grupą ludzi uczestniczących w szkoleniu i dlatego są pomostem pomiędzy osobą szkoloną,
Randers Bo- og Erhvervstræning, a przedsiębiorcą – potencjalnym pracodawcą. Mentorzy
nie mają pedagogicznego wykształcenia czy jakiegokolwiek zaplecza socjo-edukacyjnego,
stąd istnieje potrzeba szkolenia ich aby mogli lepiej rozumieć wyzwania związane
z pełnieniem funkcji mentora.

13.2 Struktura (program kursu)
Program I-szego dnia
 Powitanie
 Krótka prezentacja uczestników
 Prezentacja kursu i programu
 Oczekiwania uczestników względem kursu
 Ćwiczenie we współpracy: Szczegółowa prezentacja osoby siedzącej obok ciebie
 Jaka jest rola /zadania mentora: Praca w grupie
 Zadania mentora: dyskusja/komentarze
 Podsumowanie pracy w grupie
 Ćwiczenie komunikacyjne z osobą siedzącą obok
 Studia przypadków: Przypadki uczestników lub przypadki instruktorów
 Koniec: Czym musimy zająć się jutro?
Program II-ego dnia
 Powitanie
 Podsumowanie – co robiliśmy wczoraj?
 Prezentacja: Kto jest grupą docelową?
 Praca grupowa dotycząca grupy docelowej
 Podsumowanie pracy grupowej
 Prezentacja: Kim jest mentor?
 Co charakteryzuje dobrego mentora? Zawodowo – osobiście – społecznie
 Jak zajmuję się sobą jako mentorem?
 List do siebie (Nad czym chciałbym pracować jako mentor w najbliższej przyszłości?)
 Podsumowanie i ewaluacja.

13.3 Czas trwania
Kurs trwa dwa dni robocze. Zazwyczaj uczestnicy mają doświadczenie w pracy jako
mentorzy. Podczas trwania kursu otrzymują wskazówki i stopniowo rozwijają dogłębną
znajomość osoby szkolonej. Dlatego kurs mentora jest ofertą i możliwością zdobycia pewnej
konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej problemów, z jakimi mentorzy mogą się
zetknąć w codziennej praktyce.
W kursie mentora bierze udział 8-10 uczestników. Kurs oscyluje na granicy kształcenia
i forum wymiany doświadczeń.
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13.4 Cel
Podstawowym celem kursu jest przekazanie mentorom pewnego rodzaju zrozumienia dla
przeszkód na jakie osoby szkolone napotykają w swoim miejscu pracy, jak również w życiu
prywatnym. Zrozumienie to wygeneruje nowe możliwości rozwoju i nauki.
Drugim celem jest nabycie przez mentorów wiedzę o problemach jakie miewają ich koledzyinni mentorzy. Podejmuje się starania aby wiedza, którą mentorzy zdobywają od siebie
nawzajem była wykorzystywana i podtrzymywana poprzez uczestnictwo w działaniach sieci,
która powstała na przestrzeni minionych jedenastu lat (www.mentornetvaerket.dk).

13.5 Sieci
Jak wspomniano powyżej, mentorzy mają możliwość uczestniczenia w sieci mentorów
zorganizowanej przez Randers Bo- og Erhvervstræning. Większość mentorów znacznie
aktywizuje się po zakończeniu kursu. Sieć jest socjo-edukacyjnym forum dyskusyjnym,
włącznie ze wspólnym udziałem w imprezach kulturalnych. Jest to forma uznania dla
codziennej pracy mentorów a jednocześnie daje im możliwość spotkania się ze sobą
w innych okolicznościach niż czysto profesjonalne, co przyczynia się do lepszej współpracy.

13.6 Kryteria sukcesu
Kryterium sukcesu stanowi wzrost świadomości i przekonania mentorów, że ich praca ma
wyższy cel.

13.7 Wzorce oceny
 Jeden kurs w roku
 Jakość i ilość ofert pracy poprawia się, ponieważ mentorzy są lepiej przygotowani do
wspierania osób szkolonych pod względem badania ich gotowości do pracy.
 Im większa wiedza mentorów na temat mocnych i słabych stron swoich
podopiecznych, tym lepsza skuteczność działania - poprawia się spójność pomiędzy
wakatami a programem szkolenia.
 Około 12 uczestników na jeden kurs mentora.
 Wszyscy uczestnicy kursu są mentorami w różnych firmach i pragną podnieść swoje
kompetencje. Otrzymują możliwość przekazania swojej wiedzy firmie, swoim kolegom
i innym, którzy mogą być zainteresowani pracą mentora.

13.8 Rezultat końcowy
Rezultatem końcowym kursu są dobrze przygotowani mentorzy, zdolni do wykonywania
swoich obowiązków, posiadający wiedzę i umiejętność właściwego wykorzystania narzędzi
jakimi dysponują w swojej pracy z podopiecznymi, stwarzając im tym samym jak najlepsze
warunki do nauki i znalezienia zatrudnienia.
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13.9 Opis przygotowany przez
Randers Bo-Og Erhvervstraening – www.boogerhvervstraening.dk

13.10 Uwagi / Notatki
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Wykaz Instytucji Partnerskich

Austria

Schulungszentrum Fohnsdorf

http://www.szf.at

Dania

Randers Bo-Og Erhvervstraening

www.boogerhvervstraening.dk

Grecja

Dimitra Institute

www.dimitra.gr

Polska

Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

www.itee.radom.pl

Portugalia

CESIS

www.cesis.org

Słowacja

COOP Institute of Education

www.vic.sk

Słowenia

School Centre Ptuj

www.scptuj.si

Słowenia

Univerzitetni
rehabilitacijski
Republike Slovenije - Soca

institut www.ir-rs.si
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