
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE SZKOLENIOW E W  HOLANDII  

 

Testowanie pierwszej 
wersji programu 
szkoleniowego EEP 
 
Pod koniec stycznia 2020 r. w Hertogenbosch, w Holandii odbyło 

się 3-dniowe spotkanie, podczas którego partnerzy projektu 

testowali ćwiczenia z programu szkoleniowego EEP. 

 

 

 

Jak zorganizowane jest doradztwo zawodowe dla osób o niskich  

kwalifikacjach, które chcą wejść na rynek pracy? Jakie rozwiązania 

w tym zakresie są wdrażane w Europie? Partnerzy projektu z sześciu  

krajów UE próbują znaleźć odpowiedź na te pytania w ramach 

europejskiego projektu Erasmus Employment Plus (EEP). 

 

Celem projektu EEP jest wsparcie osób niekwykwalifikowanych 

i o niskich kwalifikacjach w wejściu lub powrocie na rynek pracy, 

z wykorzystaniem ukierunkowanych porad zawodowych. 

 

Założeniem projektu EEP jest to, iż zazwyczaj metody, techniki 

i narzędzia poradnictwa zawodowego mają charakter ogólny i nie są 

specjalnie ukierunkowane na zaspokojanie potrzeb osób 

niewykwalifikowanych i o niskich kwalifikacjach. W rezultacie 

doradcy zawodowi nie zawsze są dobrze przygotowani 

do wspierania dorosłych klientów z tej konkretnej grupy docelowej. 

Co więcej, częściowo z tego powodu dorośli ci rzadko mają dostęp 

do poradnictwa zawodowego, które jest dostosowane do ich 

konkretnej sytuacji.  

 

W ramach projektu opracowywany jest zestaw ćwiczeń 

do wykorzystania przez doradców zawodowoych w pracy z klientami 

wraz z podręcznikiem dla trenera szkolącego doradców 

zawodowych z oferowanych ćwiczeń. Ćwiczenia będą dostosowane 

do różnych etapów procesu poradnictwa zawodowego, co może 

stanowić cenny dodatek do istniejącego repertuaru metod 

i instrumentów służących do wspierania klientów o niskich 

kwalifikacjach.  

 

Pod koniec stycznia 2020 r. w Hertogenbosch w Holandii odbyło się 

trzydniowe szkolenie trenerów programu ze wszystkich krajów 

partnerskich, podczas którego przetestowano pierwszą serię 

ćwiczeń programu. W kolejnych miesiącach cały program zostanie 

przetestowany podczas sesji pilotażowych w krajach partnerskich 

projektu. Rezultatem projektu będzie m.in. ogólnodostępny zestaw 

ćwiczeń, składający się z czterech modułów, ukierunkowany 

na wspieranie klientów o ograniczonych umiejętnościach 

i kwalifikacjach, a także towarzyszący ćwiczeniom podręcznik 

trenera. 

 

Program jest opracowywany zgodnie z zasadami aktywnego uczenia 

się i obejmuje następujące tematy: orientacja na klienta i diagnoza 

potrzeb, wybory zawodowe, motywacja i style uczenia się oraz 

profilaktyka wypalenia zawodowego. Ostatni moduł powstał z myślą 

o wsparciu samych doradców zawodowych pracujących z klientami 

o niskich kwalifikacjach.
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Co dalej? 

 

Podczas kolejnych etapów projektu ćwiczenia oraz podręcznik dla trenera zostaną przetłumaczone 
na języki wszystkich krajów partnerskich (bułgarski, niemiecki, niderlandzki, hiszpański i polski). 
 
Kontynuowane będa także prace nad platformą e-learningową, na której zostaną zamieszczone 
mateeriały w podziale na cztery moduły tematyczne:  
 

Moduł 1: Orientacja na klienta i diagnoza potrzeb.  
Modul 2: Wybory zawodowe.  
Moduł 3: Motywacja i style uczenia się.  
Moduł 4: Profilaktyka wypalenia zawodowego.  

 
W najbliższych miesiącach rozpoczną się także prace nad kolejnymi etapami projektu, dotyczącymi 
narzędzia do oceny kompetencji rozwijanych w ramach programu szkoleniowego. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Celem projektu 

ERASMUS 

EMPLOYMENT PLUS 

(EEP) jest odpowiedzenie 

na wyzwania stojące 

przed doradcami 

zawodowymi, którzy 

stanowią kluczowe ogniwo 

między klientami o niskich 

kwalifikacjach a rynkiem 

pracy. 

 

 

 

Szczegółowe informacje:  

http://erasmusemployment

plus.org/  

 

info@15billionebp.org  

EMPLOYMENT 

PLUS: 
#itsaboutpeople 

 

Zdalne działania 
w ramach projektu 

                                                     

 

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a program Erasmus + nie może być pociągnięty 

do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych. 
 

 

 

Kolejne spotkanie partnerów projektów miało odbyć 

się w formie stacjonarnej w marcu 2020 r. w Valladolid, 

w Hiszpanii. Jednak z uwagi na panującą pandemię 

zostało przeprowadzone zdalnie. 

 

Podczas jednodniowego spotkania online partnerzy projektu EEP uzgodnili ostateczną wersję ćwiczeń 
oraz podręcznika dla trenera. Rozmawiano także na temat wytycznych i wskazówek dotyczących 
dalszego testowania ćwiczeń podczas sesji pilotażowych w krajach partnerskich. 
 
Podczas spotkania partnerzy rozmawiali także o funkcjonalnościach planowanej w ramach projektu 
platformy e-learningowej, na której będą dostępne ćwiczenia i dodatkowe materiały do pobrania 
dla doradców zawodowych. 
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