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WSTĘP DO PROJEKTU EMPLOY

"EMPLOY”: ZAPLANUJ SWOJE PRZYSZŁE ZATRUDNIENIE – ZAANGAŻUJ
swoją energię, umiejętności i twórcze podejście, aby zdobyć pracę! (ang. EMPLOY
– Design Your Future Employability) to projekt programu Leonardo, Transfer Innowacji
(2012-2014) mający na celu zaproponowanie nauczycielom, pracownikom pośrednictwa
pracy, studentom/uczniom oraz poszukującym pracy pakietu ćwiczeń, które mogą im
pomóc w rozwinięciu kompetencji innych niż zawodowe czy techniczne. Osoby te będą
mogły wykorzystać rezultaty projektów Life2 (www.life-2.eu) oraz zasady MYŚLENIA
PROJEKTOWEGO, aby odnieść sukces na rynku pracy poprzez rozwinięcie kompetencji
wymaganych przez wszystkie sektory gospodarki.
Zapraszamy uczniów, studentów, absolwentów i poszukującymi pracy do wykorzystania
wybranych lub wszystkich rezultatów projektu EMPLOY.
Prezentowana metoda rozwoju kometencji wypracowana w ramach projektu EMPLOY
przez 7 organizacji z: Belgii, Hiszpanii, Holandii, Polski, Turcji, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Wiecej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.employproject.com
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1. Dlaczego warto skorzystać z zestawu szkoleniowego
Jako członek kadry dydaktycznej, doradca zawodowy, pracownik pośrednictwa pracylub
jako osoba zainteresowana pomaganiem innym w celu poprawy ich zdolności do
zatrudnienia możesz już wykorzystać„Zestaw szkoleniowy projektu EMPLOY”. Zestaw ten
ma na celu wspierać uczniów/studentów i/lub osoby poszukujące pracy, aby podnieśli
swoje umiejętności pomocne w znalezieniu pracy.
W 2013 roku zespół projektu EMPLOY przeprowadził badania, które wskazały, że
pracodawcy w całej Europie poszukują pracowników posiadających konkretne
kompetencje
przekrojowe
lub
umiejętności
życiowe
oprócz
przygotowania
akademickiego, technicznego czy praktycznego. Badania te wykazały, że kandydaci
poszukujący pracy powinni wykazywać się umiejętnością wyszukiwania, zarządzania i
wykorzystywania informacji oraz nowych mediów, znajomością języków obcych, a także
posiadać umiejetność uczenia się oraz być elastyczni, aby mogli sprostać stale
zmieniającym się wymaganiom rynku pracy. Różne źródła konsekwentnie podkreślają
potrzebę posiadania odpowiednich umiejętności psycho-społecznych, organizacyjnych lub
związanych z danym zawodem i pozytywnymi wartościami.
Zestaw szkoleniowy projektu EMPLOY w 3 krokach pomaga osobom poszukującym pracy
zaplanować przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i zdobycia pracy poprzez
stworzenie portfolio własnych kompetencji. Tworzenie portfolio ma na celu świadome
rozwijanie u siebie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji
i umiejętności oraz zdobycie pewności siebie potrzebnych do ich zademonstrowania.
Zestaw szkoleniowy EMPLOY oferuje następujące pomocne materiały i narzędzia:
Krótki poradnik dla nauczycieli/trenerów mający pomóc w planowaniu i wspieraniu
procesu rozwoju kompetencji uczestników
Program 3 kroków mający na celu zidentyfikowanie, opracowanie i zaprezentowanie
swoich kompetencjipotencjalnemu pracodawcy przy pomocy portfolio kompetencji.
Głównym celem programu szkoleniowego jest zapewnienie uczestnikom większej szansy
na znalezienie pracy, przygotowując ich do spełnienia wymagań pracodawców
dotyczących kompetencji kluczowych, innych niż zawodowe czy techniczne, nabyte
podczas edukacji. Doświadczenia pilotażowe w ramach projektu w Polsce, Hiszpanii,
Holandii i Wielkiej Brytanii wykazały, że zestaw szkoleniowy sprawdza się najlepiej w
pracy ze studentami, absolwentami i osobami aktywnie poszukującymi pracy oraz, że jest
najbardziej odpowiedni dla osób z poziomem wykształcenia EQF 4 i powyżej.
Doświadczenie z grupami na niższym poziomie edukacyjnym wykazały, że konieczne jest
dostosowanie zestawu szkoleniowego do ich potrzeb.
Narzędzia mogą być również pobrane przez uczestnikówze strony: www.employproject.com
Poszczególne zadania zawierają instrukcje i wytyczne, niektóre z nich mogą być
prowadzone indywidualnie. Jednak wsparcie oferowane przeznauczyciela lub trenera
może pomócz motywować uczestników do większego zaangażowania w proces budowania
portfolio kompetencji i wzbudzić refleksje, kiedy uczestnik może czuć się z jakiegoś
powodu przytłoczony, zniechęcony czy zdezorientowany.
Zestaw szkoleniowy EMPLOY podzielony jest na trzy części. Każdy uczestnik grupy, klasy
lub osoba indywidualna, może zdecydować, nad którymi elementami chce pracować.
Poniżej udostępniamy Państwu kilka wskazówek na temat realizacji programu, ale
pozostawiamy dowolność, tak by każdy mógł zdecydować, jaki program dla niego jest
najbardziej odpowiedni.
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2. EMPLOY a “myślenie projektowe”
Projekt EMPLOY traktuje tzw. „myślenie projektowe” - filozofię/teorię stworzoną przez
IDEO w USA jako jeden ze swoich filarów. Myślenie projektowe jest innowacyjne
i stanowi przejrzystą wizję osiągania zamierzonych celów w sposób uporządkowany, ale
nie linearny. W koncepcji tej przyszli młodzi pracownicy lub osoby poszukujace pracy są
swego rodzaju “projektantami”, którzy muszą zaisntieć na rynku pracy w sytuacji
wysokiego bezrobocia i rosnącej konkurencji. Struktura oraz dynamizm myślenia
projektowego mogą pomóc młodym osobom w zdobyciu upragnionego zatrudnienia,
którzy zdobywając bezcenne umiejętności, mogą jednocześnie ewidencjonować je
w własnym portfolio. Osoba, która „projektuje swoje przyszłe zatrudnienie” jest
proaktywna i kreatywna, a zarazem staje się atrakcyjnym potencjalnym pracownikiem.

Emphatize = empatia
Define = definiowanie
Ideate =pomysłowość
Prototype = prototyp
Test = test

Co w takim razie daje „myślenie projektowe” osobom poszukującym pracy oraz
projektowi EMPLOY?
Myślenie projektowe to seria zorganizowanych kreatywnych działań w celu zdobycia
konkretnego celu. „Projektant” musi:
-

Zrozumieć, czego potrzebuje użytkownik końcowy/docelowy odbiorca. Najlepsza
jest bezpośrednia obserwacja – EMPATIA

-

Zdefiniować problemy i potrzeby w możliwie najbardziej precyzyjny sposób
- DEFINIOWANIE

-

Proponować kreatywne rozwiązania; im więcej tym lepiej – POMYSŁOWOŚĆ

-

Szybko określać sposób działania, aby na wczesnym etapie można przetestować
ich efekty i skuteczność zaproponowanych pomysłów
– PROTOTYP

-

Przetestować pomysł z użytkownikiem końcowym/odboircą docelowym - TEST

Projektowanie to można łatwo przenieść na absolwentów i poszukujących pracy, którzy
muszą dobrze zrozumieć, czego pracodawcy oczekują od pracowników w nowoczesnym
miejscu pracy. Muszą jasno określić, co należy osiągnąć w ramach tych kompetencji,
proponując sposoby sprostania tym potrzebom, ćwicząc w środowisku projektowym,
zanim ostatecznie zostanie to przetestowane z pracodawcami, a ostatecznie
wykorzystane podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej w celu zdobycia umowy
o pracę, lub w realnym środowisku pracy.

7

Poradnik dla prowadzących zajęcia

Partnerzy projektu EMPLOY przeprowadzili badania ankietowe, na bazie których
opracowali dokument zawierający analizę potrzeb. Pozwoliło im to dokonać pewnych
obserwacji i wnioskóe dotyczących rynku pracy, a dzięki temu lepiej zrozumieć jego
tendencje. W związku z tym opracowane zostały odpowiednie narzędzia, które mają
dopomóc młodym osobom poszukującym pracy w zaplanowaniu i podniesieniu głównych
kompetencji zdiagnozowanych jako te najbardziej pożądane na rynku pracy. Jednakże
głównym założeniem projektu jest to, aby prowadzący zachęcili uczestników do
samodzielnego myślenia projektowego, gdyż bezpośrednia obserwacja
i pomysłowość są o wiele bardziej skuteczne i dają lepsze efekty niż to, kiedy
prowadzi się ich krok po kroku przrabiając wcześniej przygotowane zadania.
Każdy uczestnik powinien czuć się “twórcą”, czyli właśnie tym “projektantem” własnych
możliwości zatrudnienia, posiadającym dobre wsparcie, otwartą, twórczą przestrzeń
(czasową i fizyczną), aby przejśc przez cykl ‘projektowania’.
Przyjmie to formę bezpośredniego kontaktu studentów i osób poszukujacych pracy
z rynkiem pracy i pracodawcami, odniesie się też do wniosków z analizy potrzeb projektu
EMPLOY. Można to przeprowadzić przed oceną osobistych kompetencji w części 1:
PLANOWANIE. Mogą też przeprowadzić “burzę mózgów” w celu określenia sposobu
postępowania w celu zdobycia koniecznych kompetencji korzystając z pakietu
szkoleniowego EMPLOY w miarę potrzeb i na różnym etapie szkolenia. Osobista karta
kompetencji i umiejętności zachęca uczestników do zidentyfikowania/wyboru
przynajmniej 2 dalszych kompetencji wymaganych w ich dziedzinie. Uczestnicy mogą
wysunąć propozycje jak najlepiej rozwinąć te kompetencje.
Można wykorzystać podstawowe ćwiczenia z podręcznika na temat myślenia
projektowego, które mogą okazać się przydatne w procesie planowania zatrudnienia.
Podręcznik dostępny jest w sieci za darmo na stronie: http://dschool.stanford.edu/wpcontent/uploads/2011/03/BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf

Na stronie “Stanford School” dostępne są filmy i przewodniki niezbędne
przeprowadzenia ćwiczeń z podręcznika: http://dschool.stanford.edu/use-our-methods/

do
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3. Jak korzystać z zestawu szkoleniowego EMPLOY
3.1. Przed rozpoczęciem pracy - wprowadzenie
Na początku pracy zaleca się przedstawienie uczestnikom założeń programu EMPLOY.
Proponuje się zacząć od:

A. Zidentyfikowania zainteresowań, potrzeb i oczekiwań uczestników
Warto poświęcić trochę czasu przed rozpoczęciem szkolenia na poznanie uczestników; ich
cech (wieku, umiejętności, motywacji, poziomu wykształcenia, oczekiwań, celów
zawodowych czy szkoleń, które odbyli w przeszłości).

B. Identyfikacji kluczowych kompetencji
Kluczowe kompetencje zidentyfikowane jako najbardziej pożądane przez pracodawców
przez zespół projektu EMPLOY wymienione są na stonie 12 niniejszego poradnika.
Uczestnicy powinni być zachęcani do odkrywania, jakie ich zdaniem kompetencje należą
do najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Mogą także skonfrontować wnioski:
z wybraną firmą działającą na rynku, działem kadr w jakiejś firmie poprzez
sprawdzenie informacji na stronie internetowej danej firmy czy przeanalizowanie
ogłoszeń o pracę.
przez proste działanie w małych grupach(Przykład: Wyobraź sobie, że jesteś
właścicielem firmy lub kierownikiem instytucji. Na jednej stronie arkusza papieru
wymień wszystkie cechy, postawy, umiejętności, które chciałbyś aby posiadali
twoi pracownicy. Z drugiej strony kartki stwórz listę cech, postaw, zachowań,
których nie powinni posiadać twoi pracownicy bo wówczas nigdy nie
zdecydowałbyś sięich zatrudnić. Nastepnie omów wyniki z uczestnikami grupy. Jak
myślą, które cechy są atrakcyjnedla kandydatów do pracy i pracowników).
Zobacz wynikiraportu z analizy potrzeb projektu EMPLOY w swoim kraju i omów
kompetencje jakich oczekują pracodawcy od potencjalnych pracowników. Zobacz
poszczególne wersje językowe raportu dostępne na stronie internetowej projektu
EMPLOY: http://www.employ-project.com/ „Krajowy raport z analizy potrzeb kompetencje kluczowe a zatrudnienie w Polsce” dostępny jest równieżna stronie:
http://cku.sopot.pl i platformie edukacyjnej: http://moodle.cku.sopot.pl

C. Wprowadzenia do Zestawu szkoleniowego EMPLOY
Wprowadź uczestników do ćwiczeń i materiałów dostępnych w Zestawie szkoleniowym
EMPLOY.

3.2. Krok 1 - PLANOWANIE
W tej części uczestnicy określą jakie kompetencje posiadają, a jakich nie. Zostaną oni
poproszeni o zrobienie samooceny wymienionych kompetencji, a następnie o wybranie
kompetencji, które ich zdaniem mogą być szczególnie ważne w przyszłej pracy
zawodowej. („Osobista karta kompetencji”ma zachęcać uczestników do identyfikacji co
najmniej 2 dodatkowych kompetencji szczególnie potrzebnych w ich zawodzie. Uczestnik
może zastanowić się, jak najlepiej rozwijać te umiejętności i kompetencje).
Na tym etapie uczestnikom szkolenia przedstawione zostają:

9

Poradnik dla prowadzących zajęcia

“Osobista karta kompetencji i umiejętności”, którą należy wypełnić (wzór karty
znajduje się w zestawie szkoleniowym).
Kolumna 1: W pierwszej kolumnie uczestnicy wyrażają własną opinię (w skali 1-5),
co do tego jak ważne ich zdaniem są dane kompetencje do zdobycia pracy.
Uczestnicy mogą dodać dwie dodatkowe kompetencje, które ich zdaniem, mogą być
szczególnie ważne w ich przyszłej pracy zawodowej. Przykłady podane są w zestawie
szkoleniowym, mogą być wydrukowane na odwrocie karty kompetencji.
Kolumna 2: W tej kolumnie, uczestnicy oceniają (od 1-5)poziom posiadanych
kompetencji. Należy zachęcić uczestników, by ich odpowiedzi jak najbardziej
odpowiadały rzeczywistości. Może się zdarzyć tak, że uczestnicy przyznają sobie
maksymalną ocenę 5 we wszystkich kompetencjach,co wcale nie będzie oznaczać, że
uczestnicy nie mają nad czym pracować.
Kolumny 3-4-5: Uczestnicy będą poproszeni o uzyskanie opinii na temat własnych
kompetencji od 3 innych osób. W tym celu należy skorzystać z Formularza
“Informacja zwrotna- Mini karta kompetencji”.1 Taka informacja zwrotna będzie
potrzebna do wypełniania kolumn 3-4-5.

Formularz “Informacja zwrotna – mini karta kompetencji” (wzór formularza
znajduje się w zestawie szkoleniowym).
Mini karta kompetencji może być wypełniona przez trzy poproszone o to osoby (np.
opiekuna, nauczyciela, przyjaciela, szefa, członka rodziny, osobę prowadzącą szkolenie).
Następnie, przed kolejnym spotkaniem, uczestnicy zobowiązani są do odnotowania
informacji zwrotnych w „Osobistej karcie kompetencji” uczetnika.

“Osobista karta kompetencji” (c.d.)
Kolumna 6: Podczas nastepnego spotkania można podzielić się wynikamiuzyskanymi
z mini karty i dokonać podsumowania.Biorąc pod uwagę ocenę indywidualną i oceny osób
z zewnątrz uczestnicy zdecydują, nad którymi kompetencjami będą chcieli pracować.
Powadzący zaproponuje sesje grupowe, bądź program indywidualny.
Kolumna 7-8: Kolumny te pozostająniewypełnione do czasu, aż uczestnicy nie ukończą
2 i 3 częsci programu. Będzi to etap oceny końcowej majacej odzwierciedlać postęp w
podnoszeniu poziomu kompetencji.

Karta “Spostrzeżenia do zapamietania” oraz karta “Porady na temat rozmowy
kwalifikacyjnej” (wzory kart znajdują się w zestawie szkoleniowym) mogą zostac
rozdane w pierwszej części szkolenia.Będą one jednak wykorzystane w 2 etapie szkolenia
w celu zanotowania przydatnych pomysłów, które nasuną się uczestnikowi podczas
wykonywania kolejnych zadań.

3.3. Krok 2 - PRAKTYKA
W tej części szkolenia prezentowane ich jest 10 kluczowych kompetencji pożądanych
przez pracodawców. Niektóre z zadań przeznaczone są do indywidualnego użytku, ale
większość sprawdza się najlepiej poczas zajęć w małych grupach. Dla każdej z 10
kompetencji wybrane są co najmniej 3 zadania (zobacz spis treści zestawu szkoleniowego
EMPLOY).
1

ang. “Mini 360º evaluation”
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10 najbardziej pożądanych kompetencji prezentowanych w zestawie szkoleniowym to:
1.
2.
3.
4.
4.

Pozytywne nastawienie
Komunikacja
Umiejętność rozwiązywania problemów
Elastyczność
Praca pod presją

6. Umiejętność uczenia się
7. Zdyscyplinowanie
8. Praca zespołowa
9. Odpowiedzialność
10. Zarządzanie czasem

Uczestnicy mogą wybrać,nad którymi kompetencjami chcieliby pracować, które ich
zdaniem wymagają poprawy. Zaleca się jednak, aby wszyscy uczestnicy rozpoczęli
od „Pozytywnego nastawienia”, jako że ta właśnie kompetencja, po dokonaniu
analizy rezultatów europejskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2013
roku, została wskazana na pierwszym miejscu najbardziej cenionych wśród
pracodawców.

Wskazówki do prowadzenia zajęć
Wszyscy uczestnicy wypełniają „Osobiste karty kompetencji i umiejętności” (krok
1), które wskazują, co, w ich przypadku, najbardziej wymaga pracy.
Dla każdej z 10 kompetencji podane są 3 zadania. Można wybrać, czy
zrealizowane zostanie jedno, dwa czy wszystkie zadania.
W zestawie szkoleniowym omówionoposzczególne kompetencje. Każdej z nich
poświęcono osobną część zestawu szkoleniowego. Każdą z części rozpoczyna tzw.
„Profil kompetencji” – część mająca na celu przybliżenie uczestnikom
danezagadnienie. Zaleca się uważnie przeczytać profil z uczestnikami i
przedyskutować przed przystąpieniem do zadań.
Niektóre zadania zaczynają się krótkim filmem lub ćwiczeniem na „przełamanie
lodów”, czyli rozluźnienie atmosfery. Można skorzystać z podanych sugestii, albo
przygotować własne wprowadzenie do zadań. Przy każdym zadaniu podany jest
przybliżony czas trwania zadania oraz ewentualnie potrzebne materiały.
Celem wyznaczonym dla uczestników jest opracowanie własnego sposobu pracy
nad daną kompetencją. Jako prowadzący zajęcia powinieneś zachęcać
uczestników do samodzielnego myślenia, wprowadzenia własnych pomysłów i
działań w celu rozwoju kompetencji.

Rekomendacje i sugestie
Dwa kolejne dokumenty – karty: “Spostrzeżenia do zapamietania” oraz “Porady
na temat rozmowy kwalifikacyjnej”,mają na celu pomóc uczestnikowi zebrać
informacje, które chciałbyzapamiętać, gdyż uważa je za przydatne. To uczestnik
sam decyduje, co należy tu zapisać. Listy te stanowią praktyczne podsumowanie
tzw. dobrych praktyk, które można wykorzystać podczas przygotowania do
rozmowy kwalifikacyjnej.
Opiania na ten temat poszczególnych zadań może być wyrażona podczas
kolejnego spotkania. Pomaga to uczestnikowi przypomnieć sobie co już zostało
opracowane. Uczestnicy mogą potrzebować wsparcia odnośnie sposobu wykazania
tego jak udało im się poprawic daną kompetencję i w jaki sposób ją
zademonstrować. Trzeba im dać czas i odpowiednio do tego zachęcić.
Kiedy uczestnicy rozpoczną pracę nad częścią 3 zestawu obejmującą m.in.
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, mogą zapomnieć o przykładach
kompetencji, które zbierali podczas szkolenia. Sekcja „Przegląd kompetencji”
w części 2 jest bardzo przydatna na tym etapie.
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Przygotowanie prezentacji kompetencji
Po zakończeniu pracy nad poszczególnymi kompetencjami, uczestnicy mogą
wypełnić stronę zwaną „Portfolio: kompetencja” znajdującą się w profilu każdej
kompetencji. Strony te mają być częścią kompletowanego portfolio uczestnika
(zob. zestaw szkoleniowy). Na każdej z tych stron uczestnik wpisuje, jak udało mu
się porawić daną kompetencję iw jaki sposób może ją zademonstrować np. jak
udowodnić, że posiada umiejętność komunikacji lub zarządzania czasem.
Dowodem na stronie do Portfolio mogą byćwpisane np. oświadczenia takie jak
stwierdzenia: „jestem odporny na stres” lub „Moja odporność wzrosła, bo kiedy
doświadczam porażki, mówię sobie, że to jest to częścią życia a ja muszę się
szybko pozbierać i iść dalej.” czy w końcu kolejny przykład: „W zeszłym miesiącu
kiedy …”
Na stronie internetowej projektu www.employ-project.com znajdują się również
dodatkowe źródła dotyczące kilku kompetencji. Dodatkowo Projekt pizza, również
opisany na stronie internetowej, jest przykładem, który pozwala uczestnikom pracować
nad rozwijaniem kilku kluczowych kompetencji, którymi zajęto się w ramach progarmu
EMPLOY.

3.4. Krok 3 - PREZENTACJA
W ostatniej części szkolenia uczestnik ma przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
w taki sposób, aby w jej trakcie czuł się pewnie, i aby rozmowa zakończyła się sukcesem.
Część zestawu zwana „Prezentacją” zawiera trzy aspekty, na których należy się
skoncentrować:
„Networking” – budowanie i utrzymywanie sieci kontaktów
Pisanie CV - (w tym tworzenie video CV)
Rozmowa
kwalifikacyjna
–
umiejętności
potrzebne
podczas
rozmowy
kwalifikacyjnej (w tym przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą
komunikatora Skype)

Portfolio kompetencji
W ostatniej części przewiduje sie trochę czasu na przygotowanie Portfolio kompetencji
uczestnika.
Portfolio składa się z karty: „Karta oceny kompetencji” wykorzystanej przez uczestnika
do stworzenia własnego portfolio (zob. zestaw szkoleniowy).
Karta ta powinna być wypełniona kiedy uczestnik zakończył część 2 i 3 programu. Ma to
na celu przegląd oceny końcowej postępu uczestnika. Korzystanie z tej samooceny
w połączeniu z portfolio pozwala również ocenić czy zestaw szkoleniowy może posłużyć
jako część modułu edukacyjnego.2 Nauczyciel może sprawdzić, czy portfolio rzeczywiście

2

Punkty kredytowe ECVET mogą być przyznawane przy ocenianiu kompetencji w ramach kryterium czasu jaki
uczestnik przeznaczył na pracę nad nimi. Dodatkowe informacje i sugestie dotyczące oceny kompetencji
przekrojowych, takich jak te w zestawie szkoleniowym EMPLOY można uzyskać w Międzynarodowym raporcie
“EMPLOY International Report on evaluation of transversal competences and EQF comparison of national
qualification allocation - Desk research in Italy, Poland, Spain, Turkey, United Kingdom and the Netherlands”,
który dostępny jest na stronie internetowej projektu.
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pokazuje postępy uczestnika, jak wykazał w ostatnich kolumnach „Osobistej karty
kompetencji”. Prowadzący zajęcia może omówić to razem z uczestnikiem.
To uczestnik decyduje, co powinno znaleźć sie w jego portfolio. Mogą to być następujące
dokumenty:
Osobista karta kompetencji
Karta oceny kompetencji
CV
Profil kompetencji
Portfolio kompetencji:
– Wraz z notatkami w jakim stopniu uczestnik ma opanowane wybrane
kompetencje
– Załączony dowód z wykonanych ćwiczeń świadczących o posiadaniu danej
kompetencji
– Inne dowody na posiadanie kompetencji zawodowych oraz jego wiedzy,
takie jak np. zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa
Certifikat projektu EMPLOY (wzór dostępny w zestawie szkoleniowym oraz na
stronie internetowej projektu)
Zapraszamy do korzystania z „Zestawu szkoleniowego EMPLOY”!
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4. Wskazówki dotyczące programu

JAK ZAPLANOWAĆ SZKOLENIE PILOTAŻOWE
TERMINY PILOTAŻU: …………………….
Nauczyciele/osoby prowadzące szkolenie wypełniają poniższą tabelę wstawiając liczbę zajęć oraz
kontynuujących dane zagadnienie spotkań
Spotkanie nr
Temat
Kontynuacja

Spotkanie 1

1.Wprowadzenie: Cel kursu pilotażowego projektu
EMPLOY
PREZENTACJA narzędzi
- Kompetencje
- Portfolio
- Osobista karta kompetencji i umiejętności– stan
obecny
- Formularz „Informacja zwrotna – mini karta
kompetencji”
- Karta : “Spostrzeżenia do zapamiętania”
- Karta „Poarady na temat rozmowy
kwalifikacyjnej”
2. Krótki film o owieczce (link ....)
(ang. Little movie of the sheep (web link …)
3. …

Spotkanie 2

1. Informacja zwrotna dotycząca spotkania nr 1
2. Osobista karta aktualnego stanu
3. KOMPETENCJA: Pozytywne podejście ( na
pierwszym miejscu oczekiwanych kompetencji
według raportu UE)
4. Zadanie…

Spotkanie 3

1. Informacja zwrotna dotycząca spotkania 2
2. Zadania dotyczące KOMPETENCJI: …

….

……

Ostatnie
spotkanie

1. Informacja zwrotna dotycząca postępów
uczestników projektu
i) Portfolio
ii) Osobista karta kompetencji – stan aktualny
iii) Moje spostrzeżenia
iv) Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
2. Osobista karta oceny
3. Ewaluacja pilotażu
4. Przyznany Certyfikat ocenionych efektów po
zakończeniu szkolenia
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ANEKS 1. Broszura dla Uczestnika

PROJEKT EMPLOY?
EMPLOY - "EMPLOY”: ZAPLANUJ SWOJE PRZYSZŁE ZATRUDNIENIE – ZAANGAŻUJ
swoją energię, umiejętności i twórcze podejście, aby zdobyć pracę! (ang. EMPLOY –
Design Your Future Employability) (2012-2014) to projekt europejski realizowany
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie na lata 2007-2013 - LEONARDO da
Vinci – Transfer Innowacji, w którego włączone było 8 organizacji edukacyjnych z Belgii,
Hiszpanii, Holandii, Polski, Turcji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Jego celem jest pomoc
młodym osobom w znalezieniu pracy.
Czy to dla mnie?
Jeżeli jesteś uczniem, studentem, absolwentem, osobą szukającą pracy, doradcą
zawodowym lub przedstawicielem biura pośrednictwa pracy zapraszamy Cię do
ZAANGAŻOWANIA SIĘ w projekt EMPLOY i poświęcenia czasu na śledzenie jego rozwoju,
a także do wykorzystania jego produktów i ćwiczeń opracowanych na podstawie
metodologii EMPLOY.
Dlaczego?
Ponieważ pomoże Ci to przygotować się do zdobycia pracy, o której marzysz!
Jak?
EMPLOY koncentruje się na kompetencjach, których pracodawcy oczekują od swoich
pracowników. Kiedy już wiadomo, czego oczekują, można samemu postarać się o
zdobycie odpowiedniego doświadczenia i poprawić u siebie te kompetencje czy
umiejętności!
Czy aby na pewno?
Tak, ponieważ przeprowadziliśmy badania teoretyczne i praktyczne w odniesieniu do
wszystkich krajów europejskich! Analiza potrzeb projektu EMPLOY wskazuje wyraźnie, że
pracodawcy poszukują osób/pracowników, które oprócz przygotowania akademickiego,
technicznego lub praktycznego posiadają kompetencje przekrojowe oraz umiejętności
życiowe.
Badania wskazały na te właśnie kompetencje w Hiszpanii, Holandii, Polsce, Turcji,
Włoszech i Wielkiej Brytanii oraz dostarczyły wielu spostrzeżeń dotyczących rynku pracy
oraz potrzeb społecznych w każdym z tych krajów. Biorąc pod uwagę zmianę na rynku
pracy w kierunku działalności międzynarodowej/rynków międzynarodowych oraz
wykorzystanie nowych technologii, kandydatów powinna cechować umiejętność
wyszukiwania, zarządzania i wykorzystywania informacji oraz nowych mediów,
znajomość języków obcych, ale też umiejętność uczenia się oraz elastyczność, aby mogli
oni sprostać stale zmieniającym się wymaganiom w miejscu pracy. W źródłach również
konsekwentnie podkreślano potrzebę posiadania zdrowych umiejętności psychospołecznych, organizacyjnych lub związanych z danym zawodem i pozytywnych wartości.
Co teraz?
Wykorzystaj tę okazję: ZAANGAŻUJ swoje kompetencje i umiejętności. Weź udział
w projekcie EMPLOY w tym roku!
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść niniejszej broszury odzwierciedla
wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
Projekt
realizownay
w
ramach
programu
„Uczenie
się
przez
całe
życie
na lata 2007-2013” – Leonarod da Vinci – Transfer Innowacji, projekt numer: 2012-1-ES1-LEO0548308
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Partnerzy projektu EMPLOY:

Politeknika Ikastegia Txorierri, Spain
Landstede, The Netherlands
Norton Radstock College, UK
Centre for Continuing Education in Sopot, Poland
Bizkaia Science and Technology Park, Spain
CSCS – Centro Servizi „CulturaSviluppo”, Italy
European Forum for Technical and Vocational Training, Belgium
OPAL - Happy Kids / MutluBirey, Turkey

Niniejszy przewodnik jest produktem projektu EMPLOY realizowanego przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść niniejszej publikacji
odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Projekt
realizownay w ramach programu „Uczenie się przez całe życiena lata2007-2013”
lata2007
– Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji, projekt numer:
2012-1-ES1-LEO05-48308.

