Μεθοδολογία για την απασχολησιμότητα
Κατευθυντήριες γραμμές για τις Συνεδρίες Σεμινάρια

Συνάντηση 1: αυτο-ανακάλυψη
Προσωπικές ικανότητες και εργαλεία για αναζήτηση εργασίας
ΣΚΟΠΟΣ
Ανακαλύψτε τις ατομικές συμπεριφορές και ικανότητες σας όσον αφορά την
κατάρτιση και την απασχόληση.
ΤΙ πρόκειται να μάθουμε



Τι είμαι; Τι θέλω να είμαι; Που βρίσκομαι; Πού θέλω να φτάσω για να;
Παρουσίαση επιστολή και βιογραφικό σημείωμα εφαρμογής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Θεωρητικός οδηγός μέσω παρουσίασης Power Point που απαντά:
«Ποιος είμαι εγώ;» «Πού είμαι;» . Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά και
προσωπικές ιδιότητες του καθενός από τους εκπαιδευομένους.
 Θεωρητικός οδηγός μέσω παρουσίασης Power Point «Τοποθέτησε
τον εαυτό μου στην Αγορά Εργασίας»: «Αυτό ανάλυση και επιστολή
παρουσίασης» (συνοδευτική επιστολή). Αναλύστε τις προϋποθέσεις
και τα όρια τα οποία απαιτούνται για την πρόσβαση σε εκπαίδευση και
απασχόληση. Εντοπίζουμε ένα παγκόσμιο όραμα όσον αφορά τις
μελλοντικές δυνατότητες του καθενός από τους εκπαιδευομένους.
Ανακαλύψτε μια βασική γνώση πώς να παρουσιάσετε τους εαυτούς
σας στην αγορά εργασίας ή / την κατάρτιση.
 Γνωστική δοκιμή στην ταχύτητα, είστε ένας έμπειρος και διαφορετικός
όσον αφορά τις αντιλήψεις («9 άτομα» και «Παππούδες»): λειτουργούν
τα προσωπικά προσόντα του υποψηφίου.
 "πλούσιο θείο" Δυναμική: Εργασία πώς να γράψετε επιστολή, αίτηση
για μια θέση εργασίας, συμβολικά, για να περιγράψει τον εαυτό του /
της.
 Συνολική διάρκεια: 4 ώρες
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Συνάντηση 2.
Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας (2)
• Βιογραφικό Σημείωμα
• Χρησιμοποιώντας τη Word και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
 Θεωρητικός οδηγό μέσα από Παρουσίαση. Προετοιμασία, βιογραφικού
σημειώματος, εισηγήσεις, βιογραφικό υλικό και βιογραφικό σημείωμα
pdf.
 Δραστηριότητα: επιλογή του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων
βιογραφικών για να τους δώσουμε να καταλάβουν την ανάγκη να κάνει
μια ωραία παρουσίαση.
 Πώς να κάνουμε το βιογραφικό μας / Μαθαίνουμε πώς να
δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Πως να
επισυνάψετε έναν έγγραφο (συνήθως το βιογραφικό μας).

Συνάντηση 3.
Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας
 Συνέντευξη εργασίας
 Δεξιότητες επικοινωνίας/ Λεκτική και Μη Λεκτική επικοινωνία
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
 Θεωρητική οδηγό
προετοιμασίας για συνέντευξη, Παρουσίαση
Εργασίας.
 Πιο ρόλο διαδραματίζουν οι συνεντεύξεις εργασίας. Διαφορετικές
καταστάσεις.
 Εφαρμογή n ° 2014-2-ES02-KA205-005432
 Παρακολούθηση ταινιών Η δυναμική μέθοδος και ανάλυση της
διαδικασίας και στάσεις ...
 Επικοινωνιακές δεξιότητες: Θεωρία μέσω της μη-λεκτική επικοινωνίας
και Παρουσίαση.
 Διευκρινίσεις σχετικά με το (υλικό για το δάσκαλο στο Word (μη-λεκτική
επικοινωνία) και μη λεκτική.
 Επικοινωνία DVD.
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Συνάντηση 4
Πως εντοπίζω τις θέσεις εργασίας που αφορούν
την απασχόληση
(πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση). Χρήση του Διαδικτύου.
Σκοπός
Ενημερώνει και συμβουλεύει τους εκπαιδευομένους ώστε να ψάξουν και να
βρουν κατάρτιση και απασχόληση.
ΤΙ πρόκειται να μάθουμε
 Χρήση εφημερίδων, δελτία για τη νεολαία. Μάθετε να διαβάζετε τις
προσφορές θέσεων εργασίας, και να εκτιμήσετε κατά πόσο μπορείτε
να υποβάλετε αίτηση για τη εργασία η οποία προσφέρετε ή αν θα την
αγνοήσετε.
 Μαθαίνω να αναλύω μια διαφήμιση και τη χρήση του τηλεφώνου.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
 Θεωρητική οδηγός από το σημείο Ισχύς: «διαφημίσεις στην
εφημερίδα» και
 «Διαδικασία Συνέντευξης τακτοποίηση».
 Θεωρητική εξήγηση σχετικά με τις «συστάσεις χρήση τηλέφωνο» για
την αναζήτηση εργασίας.
 Υποβάλλοντας αίτηση για μια συνέντευξη για εργασία.
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσα από διάφορες πηγές.
 Συμπλήρωση εντύπων ή αιτήσεων για εργασία μέσω του διαδικτύου ή
σε χαρτί.
 Ενημέρωση εφημερίδων και δελτία. Μάθετε πώς να προσδιορίζεται τις
διαφημίσεις και τις πληροφορίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
 Κάθε εκπαιδευόμενος επιλέγει μια διαφήμιση στον τύπο με μια
πραγματική προσφορά εργασίας που αυτός / αυτή μπορεί να υποβάλει
αίτηση.
 Επαγγελματικό προφίλ. Κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να
προετοιμάζει μια συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό του για την
εν λόγω θέση.
 Παιχνίδι ρόλων: Μια διαφήμιση από τον τύπο επιλέγεται.
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Συνάντηση 5
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
ΣΚΟΠΌΣ
Γνωρίστε την κατάσταση της αγοράς εργασίας στην χωρά σας.
ΤΙ πρόκειται να μάθουμε
 Τύποι συμβάσεων, μισθών αμοιβών. Ενημερώστε τους για το σύστημα
το οποίο οι εκπαιδευόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν. Κάντε τους να
γνωρίζουν ποια στοιχεία συνθέτουν ένα συμβόλαιο της απασχόλησης
και μισθοδοσίας.
 Αποζημιώσεις και επιδόματα: Γνώση του συστήματος σε κάθε χώρα, το
είδος οφέλη και βοήθεια, οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν
πρόσβαση μετά από μια περίοδο απασχόλησης ή περίοδο ανεργίας,
κ.λπ.
 δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων. Δώστε τους
συμμετέχοντες τις έννοιες των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που, ως
εργαζόμενοι, θα έχουν να αντιμετωπίσουν στην πραγματική αγορά
εργασίας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
 Θεωρητική οδηγός μέσω ενός σημείου: «Πρόσβαση στην αγορά
εργασίας"
 Επεξήγηση των αμοιβών.
 Γραφείο Εργασίας για αποζημιώσεις και τα οφέλη και πώς να τα
συμπληρώνετε.
 Παιχνίδι Ρόλων για την κατάσταση του εργαζομένου και του εργοδότη
του / της: η δυναμική αποτελείται από εργάζεται πάνω σε δύο
διαφορετικές καταστάσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των εργαζομένων: η πρώτη περίπτωση, ο διαχειριστής
καταχράται των δικαιωμάτων των εργαζομένων του. Στην άλλη
κατάσταση, η εταιρεία εκμεταλλεύεται τον εργαζόμενο (σε αυτή την
δεύτερη περίπτωση, ο υπεύθυνος της δυναμικής παίζει το ρόλο του
διαχειριστή).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΛΙΚΗ
Ερωτηματολόγιο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:
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Απασχολησιμότητα

Εργαστήρι

