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Program szkolenia – warsztaty aktywizacji zawodowej SPADOCHRON 
 
 

Tytuł szkolenia                Warsztaty aktywizacji zawodowej metodą SPADOCHRON 

Liczba godzin                                                          36h 

Wykładowca/y                                                  Radosław Jaźwiec 

Miejsce/a szkolenia Tarnów, ul. Kościuszki 37A, 33-100 Tarnów 

 
 
 

Cele szkolenia1 
 

Efekty- Umiejętności nabyte 
w trakcie szkolenia2 

Wskaźnik pomiaru efektów3 

Cel 1. 
Nabycie umiejętności określenia 
własnych predyspozycji 
zawodowych 

Uczestnik po odbytym szkoleniu 
będzie potrafił określić i 
wymienić swoje umiejętności 
oraz predyspozycje zawodowe 

Raport poszkoleniowy/ankieta 

Cel 2. 
Nabycie umiejętności 
przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych oraz 
autoprezentacji 

Uczestnik po odbytym szkoleniu 
będzie potrafił przygotować 
dokumenty aplikacyjne oraz 
umiejętnie dokona 
autoprezentacji 

Raport poszkoleniowy/ankieta 

Cel 3. 
Wzrost motywacji do 
samodzielnego poszukiwania 
zatrudnienia 

Uczestnik po odbytym szkoleniu 
podejmie samodzielnie kroki w 
kierunku poszukiwania miejsca 
zatrudnienia 

Raport poszkoleniowy/ankieta 

 

Harmonogram 
szkolenia 

Tematyka zajęć 

6h 
  

(W trakcie zajęć dwie 
przerwy 15 min oraz jedna 
przerwa obiadowa 45 min) 

Wprowadzenie do najpopularniejszego programu z dziedziny planowania 
kariery. 
Przyjemne i skuteczne metody integracyjne. 
Koncepcja „Spadochronu”: CO mi jest potrzebne, JAK się tam dostanę, 
GDZIE jest klucz do Krainy Pracy?! 
Poszukiwania właściwej przestrzeni do realizacji planów zawodowych. 
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6h 
 

 (W trakcie zajęć dwie 
przerwy 15 min oraz jedna 
przerwa obiadowa 45 min) 

Tabela Pamięci: na drodze osiągnięć wczoraj, dziś i jutro. 
Tworzenia obrazu idealnej pracy w oparciu o elementy i treści życia 
odnoszące się do otoczenia emocjonalnego. 
Poszukiwanie potencjalnego miejsca zatrudnienia, poprzez analizę 
zbieżności – określenie relacji, jakie zachodzą między typem osobowości a 
środowiskiem. 
 

6h 
 

 (W trakcie zajęć dwie 
przerwy 15 min oraz jedna 
przerwa obiadowa 45 min) 

Poszukiwanie aktywnych i efektywnych metod pozyskiwania informacji na 
potrzeby rozwoju zawodowego. 
Analiza potrzeb uzyskiwanych rezultatów będących na służbie motywacji. 
Osiąganie skuteczności mierzonej realizacją celów w krótkim i długim 
terminie. 
 

6h 
 

 (W trakcie zajęć dwie 
przerwy 15 min oraz jedna 
przerwa obiadowa 45 min) 

Jawny i ukryty Rynek Pracy – efektywność różnorodnych i 
niekonwencjonalnych metod szukania pracy. 
Tabela Priorytetów. Wiem co potrafię, ale jak z tego skorzystać? 
Style pracy – jako istotny czynnik odróżniający osoby posiadające tę samą 
grupę umiejętności. 
 

6h  
 

 (W trakcie zajęć dwie 
przerwy 15 min oraz jedna 
przerwa obiadowa 45 min) 

Efekty stosowania metody PIZ . 
Specyficzne i rzadkie techniki rekrutacji. 
Moja idealna praca - podsumowania, wnioski, ustalenie planu działania. 
Efektywne techniki zarządzania karierą w czasie. 
 

6h 
 

 (W trakcie zajęć dwie 
przerwy 15 min oraz jedna 
przerwa obiadowa 45 min) 

Aplikowanie – życiorys zawodowy i list motywacyjny – niestandardowe 
metody ich tworzenia. 
Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki autoprezentacji. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 1 Cele szkolenia muszą być prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla uczestników oraz zaprezentowane w 
sposób mierzalny (np. Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i 
praktycznych związanych z pracą w programie Excel. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie umiał wprowadzać i edytować 
dane w programie, a także wykonywać podstawowe obliczenia)  
2 Należy wpisać co będzie potrafił Uczestnik po odbytym szkoleniu (np. w przypadku szkolenia z Biznesplanu Uczestnik 
potrafi m.in. dokonać charakterystyki produktu).  
3 Wskaźnik pomiaru efektu: egzamin, test, ankieta ewaluacyjna   


