Narzędzia pracy Doradcy Zawodowego - odkrywanie potencjału
Cel szkolenia
Poznanie metod diagnozy potencjału Klienta, sposobów ich interpretacji oraz kreowania
rozwiązań zawodowych. Przedstawienie narzędzi pracy stosowanych w doradztwie
zawodowym i zastosowanie ich w pokazowym real time case studies (prezentacji
autentycznej sesji doradczej).
Odbiorcy:
studenci i absolwenci studiów z doradztwa zawodowego
początkujący doradcy zawodowi oraz doradcy którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje
dla kaŜdego, kto chce zdobyć dodatkowe narzędzia i umiejętności związane z pracą doradcy
zawodowego
W programie:
Narzędzia pracy Doradcy Zawodowego – odkrywanie potencjału – czyli jak zdiagnozować
potencjał Klienta:
Audyt Kariery (jak analizować doświadczenie zawodowe oraz wiedzę Klienta)
Preferencje (jak odkryć profesję zgodną z pasją, hobby, jak badać zainteresowania, wartości
i aspiracje)
Predyspozycje (jak badać temperament, osobowość, talenty, zdolności, umiejętności)
Przekazujemy narzędzia diagnostyczne, metodologie pracy, a uczestnicy mają okazję oglądać
rzeczywisty proces doradczy – unikalna wartość!
Niestandaryzowane narzędzia diagnostyczne
oraz
Testy, kwestionariusze, scenariusze rozmów z Klientem
Chętni uczestnicy
zostaną przebadani profesjonalnym testem przez licencjonowanego Konsultanta Career Direct
(badającym osobowość, umiejętności, zainteresowania oraz wartości) (dodatkowa opłata 200
zł) lub Personal ID (badającym osobowość) (dodatkowa opłata 60 zł)
Metody:
demonstracja i modelowanie praktycznych zastosowań narzędzi doradczych:
narzędzia jakościowe - niestandaryzowane
narzędzia ilościowe - testy i kwestionariusze
w formie:
prezentacji, warsztatu, dyskusji, symulacji oraz real time case studies (prezentacji
autentycznej sesji doradczej)
Trener:
Zajęcia poprowadzi Aleksandra Szurek - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno
z klientami, jak i w prowadzeniu warsztatów oraz studiów podyplomowych dla doradców
zawodowych.
Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personal ID, Wykładowca
akademicki, Trener, Superwizor.
Absolwentka Socjologii na UG oraz Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego
i Zarządzania Kompetencjami w SGH, Certyfikowany Coach ICC.
Członek International Coaching Community oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich.
Prowadzi: coaching kariery, business coaching, life coaching, doradztwo zawodowe, jak
równieŜ symulowane rozmowy kwalifikacyjne.

Przygotowuje przyszłych doradców zawodowych do pracy z klientem prowadząc superwizje,
wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych wg autorskiego programu. Prowadzi
warsztaty oraz wykłady m.in. z tematyki odkrywania własnych zainteresowań
i predyspozycji, zarządzania karierą oraz czasem.
Publikuje artykuły dotyczące rozwoju osobistego.
Związana m.in. z WyŜszą Szkołą Zarządzania Personelem oraz z Instytutem Rozwoju
Osobistego Sens.
Wcześniej kilkuletni pracownik agencji badań rynku i opinii społecznej.
Organizacja:
Szkolenie dwudniowe (8 godz., 10 – 18.00)
Miejsce – WyŜsza Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa, ul. Hirszfelda 11
Cena – 650 zł. za 2 dni szkolenia.
NajbliŜszy termin: 20 -21 IX 2014
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