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cena za szkolenie, VAT zw. dla instytucji publicznych. W cenie materiały szkoleniowe i catering.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia indywidualnego – termin do uzgodnienia
CEL
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stosowania testu „Wybór zawodu – krok
po kroku” oraz Paszportu Kompetencji KomPas.
PROGRAM

PROPONOWANE NARZĘDZIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czynniki wpływające na wybór zawodu.
Struktura i stosowanie testu „Wybór zawodu – krok po kroku”.
Interpretacja wyników badania.
Kompetencje – umiejętności – kwalifikacje.
Konstrukcja oraz zasady wypełniania teczki „KomPas Paszport Kompetencji”.
Możliwości zastosowania i wykorzystania prezentowanych narzędzi.

Test: Wybór zawodu - krok po kroku
"Wybór zawodu - krok po kroku" jest narzędziem orientacji zawodowej, pomocnym
w analizie preferencji zawodowych. Jest on przeznaczony zarówno dla uczniów stojących
przed wyborem zawodu, jak i dla osób bezrobotnych chcących nadać swojej karierze
zawodowej nowy bieg.
Test "Wybór zawodu - krok po kroku" dzieli się na dwie części: arkusze robocze służące
samoocenie predyspozycji zawodowych oraz katalog zawodów obszernie opisujący
dostępne możliwości kształcenia w wybranym zakresie.
Wybór zawodu - udostępniamy w formie broszury, do kupienia w ECEO – koszt 7,90 zł/szt.
brutto. Istnieje możliwość doliczenia kosztów zakupionych testów do ceny szkolenia.
KomPas - Paszport Kompetencji Zawodowych
KomPas jest narzędziem do dokumentowania wykształcenia i
kwalifikacji
zawodowych. W KomPasie możliwe jest gromadzenie informacji dotyczących zarówno
kwalifikacji zdobytych formalnie, potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły lub
kursu, nabytych podczas pracy lub praktyk, jak również zdobytych nieformalnie.
Dokumentacja opiera się na opisie kompetencji właściciela, który w swoim KomPasie
zawiera wszystkie dotychczasowe doświadczenia i kompetencje związane z konkretnym
zawodem lub grupą zawodów, jak również kwalifikacje kluczowe. Przedstawiona forma
dokumentowania jest częścią europejskiej strategii uczenia się przez całe życie. Ułatwia
odpowiednie przeanalizowanie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego pod kątem
wymagań związanych z obranym zawodem oraz wspomaga rozwój indywidualnej
strategii wyboru zawodu i poszukiwania pracy. KomPas może być stosowany w ramach
warsztatów analizy kompetencji, stanowiących wstęp do szkoleń z zakresu podnoszenia
kwalifikacji i dokształcania. KomPas jest uzupełniany przez właściciela, z pomocą i pod
nadzorem profesjonalnego doradcy. Jest doskonałym narzędziem pomocnym w
poszukiwaniu pracy – potencjalnemu pracodawcy przekazuje pełną i uporządkowaną
charakterystykę poszukującego pracy, w formie wyróżniającej go spośród innych
kandydatów.
Teczki KomPas do kupienia w ECEO – koszt 60 zł/szt. brutto.
Istnieje możliwość doliczenia kosztów zakupionych KomPasów do ceny szkolenia.

METODY PRACY

Prezentacja multimedialna wspomagana krótkim wykładem, dyskusje, ćwiczenia
indywidualne, testy i formularze.

PROFILE TRENERÓW

Anna Wacławik
Ukończyła podyplomowe studia na kierunku „doradztwo zawodowe” oraz „coaching”.
Posiada licencję doradcy zawodowego II stopnia. Doświadczenie w pracy jako doradca
zawodowy zdobywała w urzędzie pracy, a obecnie w firmie szkoleniowej. Nadal czynnie
pracuje jako doradca zawodowy: opracowuje i prowadzi szkolenia z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy, rozmowy kwalifikacyjnej, planowania kariery, komunikacji,
asertywności, a także udziela porad indywidualnych. Współpracowała ze szkołami
prowadząc zajęcia z orientacji zawodowej dla uczniów. Uczestniczka licznych szkoleń
zawodowych m.in. Metoda Edukacyjna, Kurs Inspiracji, Klub Pracy, Indywidualny Plan
Działania. Trener Analizy Potencjału Zawodowego, Szkolenie trenerów w zakresie
prowadzenia szkoleń modułowych w technologii e-learning dla pracowników instytucji
rynku pracy, Kompetentny trener biznesu. Aktywny coach i trener. Prowadzi szkolenia
m.in. z metod poradnictwa zawodowego, umiejętności interpersonalnych, budowania
zespołu, obsługi klienta.

