PRIHLÁŠKA a REGISTRÁCIA
Prosím pre registráciu vyplòte nasledujúcu prihlášku na Pilotné semináre EOF.
Krstné meno:
Priezvisko:
Zamestnanie:

POZVÁNKA na Pilotné semináre EOF

Adresa:
Telefón:.

“Školiaci kurz pre mentorov outplacementu ”

Fax :
e-mail:

Prihlášku si tiež môžete stiahnu na stránke projektu: http://www.eu-eof.net
alebo na stránke Vzdelávacieho inštitútu COOP, a.s. www.vic.sk
Pre ïalšie informácie a registráciu prosím kontaktujte:
Vzdelávací inštitút COOP, a,s,
95115 Mojmírovce 919
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Šarfická
Tel.:+421-37-77 982 01, Fax : +421-37-77 982 00
email: ksarficka@vic.sk

. Tento projekt je realizovaný za finanènej podpory Európskej komisie. Táto publikácia
odráža iba názory a autora a komisia nie je zodpovedná za akéko¾vek použitie informácií v
nej obsiahnutých.

CIE¼OVÁ SKUPINA:

Zamestnanci ktorí:
- sa aktívne zúèastòujú na kvalifikácií a školení v práci pre nových
zamestnancov a úèastníkov školenia(študentov, praktikantov)
Miesto: Vzdelávací inštitút
-zaoberajúcich sa poradenstvom pre nezamestnaných.

COOP, a.s.
951 15 Mojmírovce 919
Tel: +421-37-77-982-01
Fax: +421-37-77-982 00
E-mail: ksarficka@vic.sk
Website: www.vic.sk

Dåžka trvania kurzu: 3 dni
Obdobie: Apríl/Máj 2011
Pre viac detailov o presných èasoch a dátumoch nás prosím
kontaktujte.

KRÁTKY OPIS PROJEKTU
O èo ide...?

OBSAH SEMINÁRA
1.. deò (6 celkov)

Nezamestnanos je v pracujucej spoloènosti považovana za jeden z hlavnych nedostatkov, ktore obmedzuju
odborny a socialny rast. Odborna kvalifikacia je jednym zo sposobov ako tento nedostatok vyrieši. Ïalšim
vyznamnym faktorom, uspešneho zamestnania sa, je vhodna ponuka externych školeni (outplacement) vo
forme podpory a doh¾adu poèas procesu h¾adania prace.

1. Úvod
2. Ekonomika a práca
3. Prezentácia metodologickej školiacej príruèky
4. Výmena skúseností

Cie¾ projektu EOF

2. deò (6 celkov)

Projekt Európsky outplacementový rámec (EOF) sa zameriava na odbornú (re)integráciu a úspešné kariérne
plánovanie ¾udí v procese školenia a ïalšieho vzdelávania. Na pozadí tohto rámca boli pripravené nástroje a
metódy, ktoré podporia úèastníkov vzdelávania v plnení ich outplacementových aktivít.

Komu môžu EOF semináre prinies úžitok?
Projekt EOF je zameraný predovšetkým na rozšírenie kvalifikácie školite¾ov EOF, ktorí budú uèi potrebné
zruènosti úèastníkov školenia tak, aby títo mohli by èo najskôr umiestení na pracovný trh. Z tohto dôvodu je
EOF seminár pre mentorov rozèlenený do modulov, ktoré sa zameriavajú na podporu školite¾ov v ich
zruènostiach a kompetenciách.
Štruktúra seminárnych modulov pozostáva z :
Katalógu praktických skúseností,, ktorý je súhrnom rozlièných outplacementových aktivít, pripravených a
pilotne otestovaných v Rakúsku, Dánsku, Grécku, Po¾sku, Slovinsku a na Slovensku.
prispôsobená Metodologická školiaca príruèka pre mentorov, ktorá podporuje prácu týchto profesionálov.
? doplòujúce moduly a inovatívne nástroje zamerané na podporu ¾udí h¾adajúcich prácu.
Tieto moduly sú zamerané na èo možno najskoršiu opätovnú integráciu nezamestnaných ¾udí spä na pracovný
trh.

Vysledky seminara
Priamym výsledkom je inovatívny transfer v zmysle posilnenia zruèností a schopností tútorov/mentorov.
Úèastníci si vylepšia techniky pomoci ¾uïom, ktorí h¾adajú prácu a podporia svojich študentov pri h¾adaní
práce.
Doplnkovým cie¾om je vytvorenie EÚ siete mentorov a tútorov outplacementu, ktorí môžu ponúknu
adekvátnu podporu ¾uïom h¾adajúcim prácu vo všetkých partnerských krajinách. Toto opatrenie umožòuje
geografickú a profesionálnu mobilitu a vedie k pracovným príležitostiam, ktoré môžu by dosiahnuté jedine
na celoeurópskom základe.

1. Konzultaèné techniky pre nezamestnaných ¾udí a ¾udí, ktorým hrozí riziko sociálneho vylúèenia
- Koncepcia ¾udstva
- Pochopenie úlohy konzultanta
- Nové prístupy v konzultaèných technikách
- Kariérne poradenstvo
2. Cvièenia
3. Práca s inštitúciami a nadväzovanie spolupráce

3. deò (6 celkov)

1. Základy kouèingu a jeho techniky
- Dôležitos komunikaèných zruèností
- Techniky na zlepšenie komunikaèných schopností
- Aktívne poèúvanie a empatia
- Reè tela
- Cvièenia
- Zvládanie záažových a konfliktných situácií
2. Zhrnutie & hodnotenie seminára
3. Utváranie sietí a ukonèenie seminára- bufet

VZDELÁVACÍ MATERIÁL

Metodologická príruèka
Katalóg praktických skúseností
Príruèka/odporúèania pre mentorov a tútorov
Prezentaèné listy expertov

