PRIJAVA ZA UDELEŽBO IN REGISTRACIJO
Prosim izpolnite to prijavnico za prijavo na pilotske seminarje EOF
Ime:
Priimek:
Poklic:
Naslov:

VABILO na pilotske seminarje EOF

Telefon:
Faks :
e-naslov:

“Tečaj za zaposlitvene „outplacement“ mentorje”

Prijavnico lahko poiščete tudi na spletni strani projekta: http://www.eu-eof.net
ali na spletni strani ŠC PTUJ: www.scptuj.si
Za nadaljnje informacije in registracijo prosim kontaktirajte:
ŠOLSKI CENTER PTUJ
Volkmerjeva cesta 19, Ptuj
Kontaktna oseba: ga. Darja Harb
Tel. +386 2 78 71 824, Faks :+386 2 78 71 711
e-naslov: darja.harb@scptuj.si

Ta projekt se financira s pomočjo Evropske Komisije.
Ta publikacija (sporočilo) odraža le avtorjeva stališča
in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli
uporabo informacij, ki jih vsebuje.

CILJNA SKUPINA:
Zaposleni, ki:
- aktivno vključeni v usposabljanje in izobraževanje novih
zaposlenih ali pripravnikov na delu (študentov, pripravnikov)
- so zainteresirani za svetovanje nezaposlenim osebam
Kraj: Šolski center Ptuj
Volkmerjeva cesta 19, Ptuj
Tel.: +386 2 78 71 724
Faks: +386 2 78 71 711
E-naslov: darja.harb@scptuj.si
Spletna stran: www.scptuj.si
Trajanje seminarja: 3 dni
Obdobje: april/maj 2011
Za bolj natančne informacije glede datuma in
ure tečaja nas prosim kontaktirajte.

KRATEK OPIS
OPIS PROJE
PROJEKTA
KRATEK
KTA
Kaj se dogaja...?
Brezposelnost se šteje kot velik primanjkljaj na trgu dela, ki omejuje strokovni in družbeni
razvoj. Poklicna kvalifikacija je ena od možnosti za razrešitev tega primanjkljaja. Drug
pomemben faktor za uspešno zaposlitev je tudi ustrezna ponudba zunanjega
usposabljanja (outplacement) v obliki podpore in nadzora v procesu iskanja zaposlitve.

VSEBINA SEMINAR
SEMINARJA
JA
VSEBINA
1. dan (6 enot)
1. Uvod
2. Gospodarstvo in delo
- Učinek in vpliv gospodarske politike, prihodnji razvoj,
pomen pri iskanju nove zaposlitve
3. Predstavitev Metodološkega vodnika
4. Izmenjava izkušenj

Cilj projekta EOF
Projekt Evropski zaposlitveni okvir (EOF) se osredotoča na poklicno (re)integracijo in
uspešno načrtovanje kariere oseb, ki se usposabljajo in nadaljnje izobražujejo. V tem
okviru smo razvili orodja in metode v pomoč inštruktorjem pri njihovih nalogah v zvezi z
»outplacement« dejavnostmi.

Komu bo koristil seminar EOF?
Seminar EOF se pretežno osredotoča na razširitev sposobnosti EOF mentorjev, ki
posredujejo potrebno znanje pripravnikom, da bi se ti lahko čimprej vključili v trg dela.
Zaradi tega je EOF seminar za mentorje strukturiran v obliki modulov, s ciljem okrepiti
znanje in sposobnosti mentorjev. Program seminarja je sestavljen iz modulov, ki
vsebujejo dele:
Kataloga dobre prakse, ki je zbirka različnih »outplacement« orodij, razvitih in poskusno
testiranih v Avstriji, na Danskem, v Grčiji, na Poljskem in Slovaškem ter v Sloveniji.
Prilagojenega Metodološkega vodnika za mentorje za pomoč pri delu tem
strokovnjakom.
Dodatnih modulov in inovativnih orodij, ki so povezani s pomočjo iskalcem zaposlitve.
Ti moduli se osredotočajo na čim hitrejšo vključitev nezaposlenih oseb na trg dela.

Rezultati seminarja
Neposredni rezultat je prenos inovacij v obliki povečanja znanja in sposobnosti
mentorjev/tutorjev.
Udeleženci bodo lahko izboljšali svoje tehnike nudenja pomoči pri iskanju
zaposlitve in usposobitvi pripravnikov pri njihovem iskanju zaposlitve.
Dodatni rezultat je vzpostavitev EU mreže »outplacement« tutorjev in mentorjev, ki
lahko nudijo primerno podporo v vseh partnerskih državah za iskalce zaposlitve.
To je ukrep, ki pospešuje geografsko in poklicno mobilnost in vodi k
zaposlitvenim možnostim, kar je možno samo z evropskim pristopom.

2. dan (6 enot)
1. Postopek svetovanja nezaposlenim oziroma osebam, ki jim grozi
družbena izključitev
- Pojmovanje človeka
- Razumevanje vloge svetovalca
- Novi pristopi v svetovalnih tehnikah
- Karierno svetovanja
2. Vaje
3. Stiki s poklicnimi inštitucijami in vzpostavljanje sodelovanja

3. dan (6 enot)
1. Osnove učenja in njegove tehnike
- Pomen komunikacijskih sposobnosti
- Tehnike za izboljšanje komunikacijskih sposobnosti
- Aktivno poslušanje in empatija
- Telesna govorica
- Vaje
- Ravnanje v težkih situacijah in obvladovanje konfliktov
2. Zaključek in ocena seminarja
3. „Networking“ in proslavitev pilota - bife

IZOBRAŽEVALNI MATERIAL
Metodološki vodnik
Katalog dobre prakse
Smernice / priporočila za mentorje in tutorje
Referati strokovnjakov

