Plan szkoleń na rok 2016

Nazwa i zakres szkolenia

Przewidywane Czas trwania
terminy
szkolenia
realizacji
w godzinach
szkolenia

Przewidywana
liczba
uczestników
szkolenia

Charakterystyka
osób dla których
szkolenia są
przeznaczone

Informacja o Rodzaj
egzaminie
zaświadczenia
zewnętrznym

Szkolenie pod nazwą.” Szukam pracy”.
Zakres szkolenia:
- reakcje w trudnych sytuacjach,
- kompetencje i predyspozycje zawodowe,

I edycja
w II kwartale
2016r.
/od 04.04.2016
do 22.04.2016/

- bariery na drodze do zatrudnienia,
- zarządzanie sobą podczas poszukiwania
pracy,
- analiza rynku pracy,
- formy zatrudnienia,
- wizytówka zawodowa – dokumenty
aplikacyjne,

II edycja
w III kwartale
2016r.
/od 05.09.2016
do 23.09.2016/

Szkolenie 80
godzinne jest
realizowane przez
okres trzech kolejno
następujących po
sobie tygodni i
składa się z dwóch
części:
1) 40 godzin
zegarowych zajęć
prowadzonych w
formie warsztatów, w
podziale na odrębne
sesje tematyczne,
realizowane przez 10
kolejnych dni, z
wyjątkiem sobót i dni
ustawowo wolnych
od pracy;

- sztuka mówienia i prezentacji,
- zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy,
- oferty na rynku pracy,
- przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
- rozmowa kwalifikacyjna,

2) 40 godzin
zegarowych
praktycznych
ćwiczeń, w ramach
których uczestnicy
poszukują pracy oraz
uczestniczą we
wspólnych
spotkaniach, których
celem jest wymiana

Osoby zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie
Pracy, które:

- w przedziale:
od 16 osób
do 32 osób

- nie posiadają
doświadczenia w
poszukiwaniu pracy,
-utraciły motywację do
poszukiwania pracy w
związku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej
poszukiwaniu,
- chcą powrócić na
rynek pracy po długim
okresie braku
aktywności zawodowej

- brak egzaminu
zewnętrznego

- zaświadczenie ukończenia
szkolenia
Zaświadczenie otrzymują
uczestnicy, których obecność na
zajęciach w każdej części
szkolenia była nie niższa 80%
liczby godzin określonych
programem szkolenia

- edukacja dla rynku pracy,
- plan poszukiwania pracy,

doświadczeń oraz
wzajemna pomoc i
wsparcie w trakcie
poszukiwania pracy.

- podjęcie zatrudnienia,
- aktywne poszukiwanie pracy przez uczestników
szkolenia,
- dzielenie się własnymi doświadczeniami, oraz
wzajemna pomoc i wsparcie podczas poszukiwania
pracy

Ćwiczenia
praktyczne
realizowane w ciągu
5 kolejnych dni, z
wyjątkiem sobót i dni
ustawowo wolnych
od pracy

Ogółem liczba miejsc dla uczestników planowanych szkoleń - maksymalnie 32 osoby

