
 

F-16-03 

Program szkolenia trenerów programu „Spadochron” 
Poniedziałek -  10:00 – 17:15 
 
 
 
 

Sesja przedpołudniowa 
Wprowadzenie o programie, (przedstawienie siebie, FISE, przedstawienie uczestników, 
oczekiwania i obawy, kontrakt) 
Integracja  
Koncepcja „Spadochronu”: CO mi jest potrzebne, JAK się tam dostanę, GDZIE jest klucz do Krainy 
Pracy?! 
Omówienie materiałów, form pracy. 

 Przerwa obiadowa 
 
 
 
 

Sesja popołudniowa 
Co powinieneś wiedzieć o tym treningu?  
Krok pierwszy: otoczenie fizyczne, miejsce 
Krok trzeci: moje zdolności (etapy tego kroku: tabela pamięci, historie, klawisze, matryca) 
Omówienie i wypełnienie tabeli pamięci. 
Historia 1 napisanie, zaznaczenie na klawiszach i omówienie. 
Historia 2 - napisanie 
Runda końcowa 

Wtorek -  10:00 – 17:15 
 
 
 
 

Sesja przedpołudniowa 
Runda początkowa 
Krok drugi - otoczenie duchowe i emocjonalne 
Historia 2 - omówienie. Napisanie historii 3 
Krok czwarty - ludzie z którymi chcę pracować 
Rynek pracy - mini wykład (co to jest, sprzedawca i kupujący, postawa prosząca i oferująca) 

 Przerwa obiadowa 
 

 

Sesja popołudniowa 
(ewentualne dokończenie poprzedniego wykładu) 
Historia 3 - omówienie, napisanie historii 4 
Krok piąty - informacje z którymi chcę pracować (treść i forma) 
Historia 4 omówienie, napisanie historii 5 
Runda końcowa. 

 Środa -  10:00 – 17.15 
 
 
 
 

Sesja przedpołudniowa 
Runda początkowa.  
Historia 5 - omówienie, napisanie historii 6 
Sposoby poszukiwania pracy ( pracownicy - pracodawcy). Jawny i ukryty rynek pracy. Jak się 
poruszać po ukrytym rynku pracy. Aktywne metody poszukiwania pracy.  
Historia 6 - omówienie, napisanie historii 7 
Krok szósty - przedmioty z którymi chcę pracować. 

 Przerwa obiadowa 
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Sesja popołudniowa 
Historia 7 - omówienie. 
Krok siódmy - rezultaty jakie chcę osiągnąć w krótkim i długim terminie. 
Wprowadzenie metody PIZ (PIK) - wybór trzech miejsc. 
Runda końcowa 

Czwartek -  10:00 – 17:15 
 Sesja przedpołudniowa 

Realizacja praktyczna metody PIZ 
 Przerwa obiadowa 
 

 

Sesja popołudniowa 
Omówienie wyników stosowania PIZ w praktyce – wnioski 
Tabela priorytetów  
Moja idealna praca - podsumowania, wnioski, ustalenie planu działania  
Runda końcowa. 

Piątek -  10:00 – 14.00 
 
 
 
 
 

Sesja przedpołudniowa 
Runda początkowa. 
Dokumenty aplikacyjne – cv i list motywacyjny   
Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki autoprezentacji  
Miejsce na potrzebne tematy które wypłynęły podczas szkolenia zazwyczaj: rola asertywności i 
przekonań, pewność siebie, rola samoświadomości, radzenie sobie ze stresem, itp. - do wyboru. 
Ćwiczenie scenek, mówienia pełnym głosem. 
Podsumowanie. 
Zakończenie szkolenia 

 Przerwa obiadowa 
 

  

 

 


