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1.

KURZ PRE TÚTOROV

1.1. Trvanie
Tri dni po 5 hodín (6 celkov) = 15 hodín (18 celkov), 1 celok = 50 minút
1 spoločné podujatie pre tútorov a mentorov 1 mesiac po skončení seminárov
8 ‐ 12 účastníkov na workshope (minimum 7 ľudí pre každý seminár)
Cieľová skupina: Školitelia so záujmom o poradenstvo ľuďom, ktorí hľadajú prácu

1.2 Školiace materiály
Metodologická príručka
Katalóg praktických skúseností
Príručka/ odporúčania pre mentorov a tútorov
Prezentačné listy expertov

1.3 Obsah školenia
1. deň (6 celkov)
1. Úvod (1 celok)
 Seba prezentácia/”prelomenie ľadov”/ očakávania
 Analýza účelu seminára‐ potvrdenie cieľa
Školiteľ: (člen projektového tímu EOF)
2. Prezentácia Katalógu praktických skúseností (1 celok)
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)
3. Prezentácia Metodologickej príručky (1 celok)
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)
4. Výmena skúseností (3 celky)
 Výmena skúseností týkajúcich sa outplacementových aktivít a rôznych prístupov k
nim.
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)
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2. deň (6 celkov) ( moduly týkajúce sa podpory ľudí hľadajúcich prácu)
1. Konzultačné techniky – proces pre nezamestnaných ľudí a ľudí, ktorým hrozí riziko
sociálneho vylúčenia (3 celky)
 Koncepcia ľudstva
 Pochopenie úlohy konzultanta
 Nové prístupy v konzultačných technikách
 Kariérne poradenstvo
 Cvičenia
Školiteľ: (externý expert)
2. Prezentácia najmenej (3) outplacementových nástrojov (1 celok)
Školiteľ: (člen projektového tímu EOF)
3. Práca s inštitúciami a nadväzovanie spolupráce (2 celky)
‐ Ako motivovať firmy, aby si zamestnali viacej školiteľov
Školiteľ: člen projektového tímu EOF (tvorca sietí)

3. deň (6 celkov)
1. Základy ”koučingu” a jeho techniky (4,5 celku)
 Dôležitosť komunikačných zručností
 Techniky zlepšujúce komunikačné zručnosti
 Aktívne počúvanie a empatia
 Reč tela
 Cvičenia
 Zvládanie záťažových situácií a konfliktov
Školiteľ: (externý expert)
2. Zhrnutie & Zhodnotenie seminára (0,25 celku)
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)

Vytváranie sietí a oslava školenia‐ bufet
(1,25 celku – otvorený koniec)
Tútori a mentori sú pozvaní na spoločné podujatie, aby oslávili úspešné ukončenie
školenia a získali nové kontakty !
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2. KURZ PRE MENTOROV:
2.1. Trvanie
Tri dni po 5 hodín (6 celkov) = 15 hodín (18 celkov), 1 celok = 50 minút
1 spoločné podujatie pre tútorov a mentorov 1 mesiac po skončení seminárov
8 ‐ 12 účastníkov na workshope (minimum 7 ľudí pre každý seminár)
Cieľová skupina: zamestnanci, ktorí:
 sa aktívne zúčastňujú na kvalifikácií a školení v práci pre nových zamestnancov a
účastníkov školenia(študentov, praktikantov)
 sa zaujímajú o konzultačné techniky pre nezamestnaných
 zamestnanci oddelení ľudských zdrojov

2.2 Školiace materiály
Metodologická príručka
Príručka/odporúčania pre mentorov a tútorov
Prezentačné listy expertov

2.3 Obsah školenia
1. deň (6 celkov)
1. Úvod (1 celok)
 Seba prezentácia/”prelomenie ľadov”/ očakávania
 Analýza účelu seminára‐ potvrdenie cieľa
Školiteľ: (člen projektového tímu EOF)
2. Prezentácia Metodologickej príručky (1 celok)
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)

5. Prezentácia Katalógu praktických skúseností (1 celok)
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)
3. Výmena skúseností (3 celky)
 Výmena skúseností týkajúcich sa outplacementových aktivít a rôznych prístupov k
nim.
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2nd day (6 units) (modules dealing with the support of job‐seeking people)

2. deň (6 celkov) ( moduly týkajúce sa podpory ľudí hľadajúcich prácu)
1. Konzultačné techniky – proces pre nezamestnaných ľudí a ľudí, ktorým hrozí riziko
sociálneho vylúčenia (3 celky)
 Koncepcia ľudstva
 Pochopenie úlohy konzultanta
 Rozvoj spoločenských kompetencií mentora
 Nové prístupy v konzultačných technikách
 Kariérne poradenstvo
2. Cvičenia (1 celok)
Školiteľ: (externý expert)
3. Práca s inštitúciami a nadväzovanie spolupráce (2 celky)
Školiteľ: člen projektového tímu EOF (tvorca sietí)

3. deň (6 celkov)
1. Základy ”koučingu” a jeho techniky (4,5 celku)

 Dôležitosť komunikačných zručností
 Techniky zlepšujúce komunikačné zručnosti
 Aktívne počúvanie a empatia
 Reč tela
 Cvičenia
 Zvládanie záťažových situácií a konfliktov
Školiteľ: (externý expert)

2. Zhrnutie & Zhodnotenie seminára (0,25 celku)
Školiteľ: (EOF člen projektového tímu)

Vytváranie sietí a oslava školenia‐ bufet
(1,25 celku – otvorený koniec)
Tútori a mentori sú pozvaní na spoločné podujatie, aby oslávili úspešné ukončenie
školenia a získali nové kontakty !
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3. VYTVÁRANIE SIETÍ:
1‐2 mesiace po ukončení seminárnych workshopov

3.1. Trvanie
Deň vytvárania sietí pre tútorov & mentorov (3 celky)

3.2. Obsah
1. časť:
Úvodné slovo zamerané na špeciálnu tému” tútoring a mentoring“
2. časť:
Výmena skúseností týkajúcich sa otázok:
Do akej miery sa podarilo mentorom a tútorom nadviazať spoluprácu s firmami a
organizáciami?
Akým výzvam a prekážkam museli čeliť?
Do akej miery sa naplnili očakávania z pilotnej fázy?
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