Formularz zg³oszenia
Prosimy o wype³nienie poni¿szego formularza celem zarejestrowania siê jako uczestnik szkolenia
Imiê:
Nazwisko:
Miejsce pracy/ stanowisko:

Zaproszenie do udzia³u w szkoleniu

Adres:
Telefon:

“Outplacement dla Trenerów/Tutorów ”

Fax :
e-mail:

Formularz zg³oszenia mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej projektu:
http://www.eu-eof.net
Informacji udziela :

Jolanta Religa
ITeE-PIB
Ul. Pu³askiego 6/10, 26-600 Radom
Tel. 483606819, Fax : 483644765
email: jola.religa@itee.radom.pl

Projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt i
publikacja odzwierciedlaj¹ jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialnoœci za umieszczon¹ w nich zawartoœæ merytoryczn¹

Grupa celowa:

Trenerzy – doradcy osób bezrobotnych i zagro¿onych bezrobociem
Pracownicy dzia³ów rozwoju zasobów ludzkich i instytucji rynku pracy

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Termin: Maj 2011

Miejsce:
Instytut Technologii Eksploatacji-PIB
Oœrodek Pedagogiki Pracy
Innowacyjnej Gospodarki
26-600 Radom
Ul. Pu³askiego 6/10

OPIS PROJEKTU
Czego dotyczy projekt?

PROGRAM SZKOLENIA
Dzieñ pierwszy (6 godzin)

Zatrudnienie jest dziœ postrzegane jako jedno z najbardziej deficytowych dóbr warunkuj¹cych rozwój zawodowy i
spo³eczny. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest jedn¹ z mo¿liwoœci likwidowania deficytu jakim jest brak
zatrudnienia. Istotnym czynnikiem warunkuj¹cym zatrudnienie jest w³aœciwa oferta szkoleñ jako formy wsparcia
i pewnego rodzaju nadzoru podczas procesu poszukiwania pracy (outplacement).

1. Wprowadzenie
2. Gospodarka a rynek pracy
3. Prezentacja Metodologicznego Przewodnika dla Tutorów
4. Wymiana doœwiadczeñ

Cel projektu

Dzieñ drugi (6 godzin)

Projekt Europejskie Ramy Outplacementu (EOF) koncentruje siê na (re)integracji zawodowej oraz efektywnym
planowaniu kariery. Partnerstwo przygotowa³o narzêdzia i metody wsparcia trenerów/tutorów w ich zadaniach
zwi¹zanych z procesem outplacementu.

Kto mo¿e skorzystaæ ze szkoleñ oferowanych w ramach EOF?
Szkolenia organizowane w ramach projektu EOF maja na celu podniesienie kompetencji trenerow/tutorow w
zakresie ksztaltowania umiejetnosci jak najszybszej integracji na rynku pracy wsrod osob bezrobotnych lub
zagrozonych bezrobociem. Program szkolenia sklada sie z modulow obejmujacych miedzy innymi :
Prezentacjê Katalogu Dobrych Praktyk stanowi¹cego zbiór opisów narzêdzi procesu outplacementu,
przygotowanych i przetestowanych w ramach projektu w kilku krajach europejskich: Austrii, Danii, Grecji,
Polsce, S³owacji i S³owenii,
Prezentacjê Metodologicznego Przewodnika dla Tutorów wspieraj¹cego ich codzienn¹ pracê zawodow¹,
Dodatkowe modu³y i innowacyjne narzêdzia wspieraj¹ce osoby bezrobotne lub zagro¿one bezrobociem w
procesie poszukiwania zatrudnienia.
Wszystkie modu³y szkoleniowe koncentruj¹ siê na mo¿liwie jak najszybszej (re)integracji z rynkiem pracy osób
bezrobotnych, zagro¿onych utrat¹ zatrudnienia i wykluczeniem spo³ecznym.

Rezultaty szkoleñ
? Rozwój kompetencji i umiejêtnoœci trenerów/tutorów.
? Rozwój technik wsparcia i efektywnoœci procesu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne i zagro¿one
bezrobociem.
? Ustanowienie europejskiej sieci tutorów i mentorów outplacementu stanowi¹cej wsparcie dla osób
poszukuj¹cych pracy w krajach partnerskich (jest to dzia³anie wspieraj¹ce mobilnoœæ zawodow¹
geograficzn¹, prowadz¹ce do nowych mo¿liwoœci zatrudnienia dziêki zastosowanemu podejœciu
europejskiemu).

1. Proces doradztwa dla osób bezrobotnych, zagro¿onych bezrobociem i wykluczeniem spo³ecznym
- Cz³owiek i formy oddzia³ywania na jego zachowanie
- Rola doradcy
- Nowe podejœcie w technikach doradztwa
- Planowanie indywidualnych œcie¿ek kariery
2. Prezentacja Katalogu Dobrych Praktyk
3. Wspó³praca z przedsiêbiorstwami (zasady, formy, kreowanie wspó³pracy)

Dzieñ trzeci (6 godzin)

1. Podstawy “coachingu” i jego techniki
- Znaczenie komunikacji interpersonalnej
- Techniki doskonalenia komunikacji interpersonalnej
- Aktywne s³uchanie i empatia
- Mowa cia³a
- Zarz¹dzanie konfliktem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
2. Podsumowanie & ewaluacja szkolenia
3. Budowa platformy wspó³pracy (Networking)

MATERIA£Y SZKOLENIOWE

Przewodnik Metodologiczny
Katalog Dobrych Praktyk
Porady/ rekomendacje dla trenerów/tutorów
Materia³y szkoleniowe ekspertów zewnêtrznych

