ATERA PROBETXU GEHIAGO FOREMI
Ibilbide formatibo propioa diseinatu eta burutu

Aprobetxatu FOREMek eskaintzen dizkizun ZERBITZUAK:
 Enplegurako orientazioa eta aholkularitza

Nafarroako lan merkatua ezagutu gure orientazio
tresnen bitartez

 Enpleabilitate ibilbideak
 Kualifikazio ibilbideak

Gure komunitateko formakuntza eskaintza ezagutu

 Langabezian dauden pertsonentzat prestakuntza

Autoenplegua, Enpresa-sorkuntza

 Lanean dauden pertsonentzat prestakuntza

Lan bilaketarako teknikak

 Enpresentzat formakuntza

Forem, enpresa antolatzailea den einean, ikastaroen

 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak enpresetan

gastuaren hobaria kudeatu dezake (Hiruko

 Autoinformazioa-Enplegu kluba

Fundazioa)

 Enpresa proiektuetan aholkularitza
 Lan eskaintzen kudeaketa

Langile aukeratze-prozesuak

* INFORMAZIOA ETA ORIENTAZIOA JASO:
LANBIDE ORIENTAZIO ZERBITZUA (hitzorduarekin)
Hasierako elkarrizketa (zerbitzuen informazioa)
Diagnosi pertsonalizatua:
 Zure profil profesionalaren analisia
 Zure helburu profesionalak ezarri
 Beharrak antzeman (formakuntza, motibazioa, gaitasunak…)
 Aukeratze prozesuak prestatzeko tailerrera bideratu
ENPLEABILITATE EDO/ETA KUALIFIKAZIO IBILBIDEETARA BIDERATU

ENPLEABILITATE IBILBIDEAK (hitzorduarekin)

KUALIFIKAZIO IBILBIDEAK (hitzorduarekin)

ZURE ENPLEABILITATEA HOBETZEKO GAITASUNAK GARATZEN ETA HOBETZEN
LAGUNTZEN DIZUGU

LANBIDE KUALIFIKAZIOEI BURUZ INFORMAZIOA ETA ORIENTABIDEA ESKAINTZEN
DIZUGU

- Programan parte hartze konpromezuaren sinadura.
- Zure profilaren diagnosian aurreikusitako beharren araberako jarduera
plana.
- Okupazio txostena / Zeharkako gaitasunen txostena.
- Formakuntza / Hezkuntza eskaintzara bideratu.
- Tailerretara bideratu:


Konpetentzia eta Gaitasun Sozialak



Enplegurako Gaitasun Digitala



Gizarte parte hartzerako Gaitasun Digitala

- KUALIFIKAZIO IBILBIDEARI buruzko aholkularitza / Prestakuntza beharren
antzematea eta Jarduera plana:

 Profesionaltasun ziurtagiriei eta Lanbide Heziketako Tituluei
lotutako formakuntza eskaintzara bideratzea.

 Funtsezko gaitasunak prestatzeko tailerretara bideratzea.
 Lanbide ibilbidearen edo formakuntza ez formalaren bidez
lortutako gaitasun profesionalak egiaztatzeko deialdiei
buruzko informazioa.

ENPLEGUA / AUKERATZE PROZESUAK
*Orientazio zerbitzuak eta ibilbide finantzatuak:

FORMAKUNTZA IBILBIDE PROPIOA DISEINATU EZAZU:
Zure prestakuntza plana diseinatzeko jarraitu beharreko pausuak
1. Pausua. Izena eman www.foremnavarra.org
Izena ematearen abantailak:
 Gure formakuntza eskaintza, argitalpen berriak edo intereseko albisteak ezagutzen lehena izan.
 Ikastaroetan on line izena ematea, kontsulta eta edukien deskarga.
 Zure izen-ematearen historikoa ezagutu.
Zertara zaude itxaroten: eman ezazu izena!

2. Pausua. Aukeratu interesatzen zaizun ikastaroa www.foremnavarra.org atarian
 Diruz lagundutako ikastaroak lanean daudenei eta langabetuei zuzenduak (parte hartze baldintzen kontsulta egin
programazio bakoitzean)
 Deskontua duten diruz lagundu gabeko ikastaroak langabetuentzat eta Langile Komisioetara afiliatuak
daudenentzat.
 Profesionaltasun Zihurtagiria duten Ikastaroak (Administrazioak bermatutako formakuntza)

FOREM BESTE ZERBITZU BATZUK:



ENPRESENTZAT FORMAKUNTZA: Neurriko irtenbide formatiboak. Hobarien kudeaketa.
ERASMUS+: 1. MUGIKORTASUNA, profesionaltasun zertifikatu batzuk amaitutakoan zure praktikak Europako herrialde batean
egin itzazu. Tutoretzadun praktikak. Hizkuntza prestakuntza. 2. HIRITARTASUN ERAGINKORRA eta lan duina: aukera gutxiago dituzten
gazteei laguntza eskaintzen diegu, daukaten ahalera guztia garatzen lagunduz eta gizarte parte hartzea indartuz.



“ITZULBIDE BIDEAK”: Zure atzerriko egonalditik, on-line lanbide-orientazio zerbitzua eskaintzen dizugu, Nafarroan lan
bilaketa edo enpresa sorkuntzarako gida, aholkua, informazioa eta laguntza eskainiz.



ENPLEGURAKO FORMAKUNTZA PROFESIONALAREN IRAKASKUNTZARAKO
PROFESIONALTASUN ZIHURTAGIRIA: enplegurako formakuntza profesionala edozein modalitatean emateko
akreditazio ofizialeko programa: aurrez aurrekoa, teleformakuntza edo/eta mistoa.

… kalitatezko ZERBITZUAK

