Karierno svetovanje s pomočjo

KARIERNEGA DREVESA (CaT)

WSEI
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v štirih preprostih korakih:

Vodja projekta je
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Svetovalec oblikuje za posameznega
udeleženca račun na spletni strani
Career Tree
Partnerji projekta so:
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Ko je račun vzpostavljen, svetovalec
predloži udeležencu napotke za prijavo
Udeleženci opravljajo preizkuse
samostojno, v skupinah ali posamično,
ob podpori svetovalca
Svetovalec razpravlja o rezultatih
testiranja z uporabo poročila, ki je na voljo
takoj po zaključku testa

 BAHCESEHIR UNIVERSITESI (Turčija)
 KADIS D.O.O. LJUBLJANA (Slovenia)
 ASSOCIACIÓ BAOBAB (Španija)
 POLISH PSYCHOLOGISTS’ ASSOCIATION
(Velika Britanija)

Ta projekt je financiran s strani Evropske komisije
(projekt št.: 2014-1-PL01-KA200-003345).
Ta publikacija odraža mnenje avtorja samega in Komisija
ni odgovorna za kakršnokoli uporabo podatkov, ki jih vsebuje.

KARIERNO
DREVO (CaT)
JE SISTEM VEČDIMENZIONALNE

Sofinancirano v okviru programa
Evropske unije in programa Erasmus

diagnoze v okviru izobraževalnega
in poklicnega svetovanja

www.career-tree.eu

KARIERNO DREVO
(CaT) je:

Paket diagnostičnih testov ter izobraževalnega
in poklicnega svetovanja za mlade v starosti
od 16 do 22 let
Orodje za psihologe, vzgojitelje in učitelje
za podporo mladim pri načrtovanju in razvoju
njihove kariere
Pomoč v procesu poklicnega svetovanja

KAJ PODPIRA UPORABO

KARIERNO DREVO
(TESTU CaT)

KAKOVOST ORODJA
 Test Karierno drevo je visoko zanesljiv in veljaven, testiran je na reprezentativni skupini mladih, starih od 16 do
22 let
 Orodje je medkulturno in na voljo na Poljskem, v Združenem kraljestvu, Turčiji, Španiji in v Sloveniji
 Začetna opredelitev poklicnih interesov omogoči, da so
rezultati na voljo v kratkem času in so prilagojeni potrebam udeleženca
 Študija poteka na spletu v privlačni grafični obliki
za mlade

ENOTNO
RAZISKOVALNO
ORODJE

ON-LINE
TESTIRANJA
IN POROČANJA

KARIERNO
DREVO
(CaT)

PAKET IZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNIH
NASVETOV

www.career-tree.eu
SPLETNO POROČILO
 Poročilo o rezultatih se samodejno ustvari, ko je test
končan in je na voljo v dveh različicah; za svetovalca
in za udeleženca
 Poročilo vsebuje kvantitativni in kvalitativni povzetek
rezultatov o opredeljenih poklicnih interesih in predispozicijah

IZOBRAŽEVALNI IN POKLICNI NASVETI

VEČDIMENZIONALNE
»DIAGNOZE«
(opisi lastnosti
in potencialov
udeleženca)

VEČDIMENZIONALNO DIAGNOSTICIRANJE
 Testiranje s pomočjo kariernega drevesa omogoča
opredelitev poklicnih predispozicij na sledečih
področjih:
 Osebnost
 Sistem vrednot in življenjskih ciljev
 Temperament
 Kognitivne sposobnosti
 Medosebne spretnosti
 Podjetniške spretnosti
 Poklicni interesi
 Trenutne kvalifikacije
 Testna vprašanja izhajajo iz analize kvalifikacijskih
zahtev sedmih (7) poklicnih skupin in 200 vzornih
poklicev

 Končni rezultati vsebujejo podrobne opise in zahteve
za tri vzorne poklice, ki najbolje ustrezajo lastnostim
udeleženca
 Nasveti vsebujejo opise tehnik in metod za razvijanje
lastnosti in spretnosti, pomembnih za kariero
 Informacije, ki se nahajajo v poročilu, se lahko uporabijo za razvoj privlačnega življenjepisa

