
 Советниците за кариера сертифицирани според GCDF програмата 
можат да реализираат активности како :  
� Советници за индивидуални и групни советувања за кариера  
� Обучувачи за стратегии за барање на работа  
� Координатори на ресурсни центри за кариера  
� Подучувачи за кариера  
� Координатори за развој на кариера на човечки ресурси  
� Обучувачи за првични интервјуа  
� Менаџери за развој на кариера  
� Специјалисти за вработување  
� Кадар за развој на работната сила  
� Ресурсни лица за информации во врска со занимања и пазар на  
труд 

„Да го работиш она 

што го сакаш е 

слобода.  

   Да го сакаш она што 

го работиш е среќа.“ 

 Френк Тајгер 

ПРЕДНОСТИ НА GCDF СЕРТИФИКАТОТ  

Услови за аплицирање на учество на обуката :  

• Универзитетска диплома  

• Искуство во реализации на обуки (120 часа)  

• Потполнет формулар за аплицирање  

Асоцијацијата  на советници за развој на кариера  - АСК 
објавува ПОВИК за пријавување за ОБУКА според  
Меѓународната програма за сертификација на советници 
за кариера  

Global Career Development Facilitator—GCDF 

 

Сертифициран Советник за развој на кариера 

 

*GCDF  
(Global Carrier Development 

Facilitator)   
 

Програмата за советници за 
кариерен развој започнал 

во 1997 година од страна на 
Центарот за акредитации и 

образование  
(CCE, www.cce-global.org), 
Националниот комитет за 

координација на 
информации и професиите 

(NOICC),   
Националниот одбор за 

сертифицирани  советници  
(NBCC, www.nbcc.org). 

Период: јуни – декември 2017 

Краен рок на аплицирање и уплата: 07 јуни 2017 

Промотивна цена: 42.400 ден 

(вклучени: материјали, обука / кафе паузи, менторирање, такса за 

GCDF сертификат од CCE-САД)  

АСК - нуди следна обука за советници за кариера  

Услови за сертифицирање:  

• Образование  

• 200 часа практично искуство 

• Прифаќање на Етичкиот кодекс  

• Завршена обука  

• Супервизија  

• Надомест за апликацијата  



КонтактКонтактКонтактКонтакт: : : :     

Наташа Ивановска 078 44 99 23 

natasa.ivanovska@ps.mk 

 

Биљана Велевска 070 252 812 

biljana@impulsi.com.mk 

МЕТОДОЛОГИЈА  
 

1. Обука во училница  
Содржи петдневна обука, со активни методи и техники на 
работа, која ќе започне во втората половина на јуни 2017. 
Главниот акцент ќе биде ставен на вештини за пружање помош 
и интеракција со клиентот, процес на проценка на клиентот, 
индивидуално советување на кариера, работа на случај, 
подготовка на обука, вештини за презентирање, итн.  
2. Онлајн менторство според Меѓународната програма за 
обука на советници за кариера и индивидуална студија на случај  
3. Еднодневна обука на практична студија на случај која 
опфаќа супервизија и ќе се одржи во декември 2017 

4. Сертифицирање  
 

Подготовка пред обука  
Пред започнување со обуката потребно е да изработите 
презентација во која ќе ги опишете вашите размислувања:  
1. Како планирате да работите советување за кариера?  
2. Кои би биле Вашите клиенти?  
3. Какви потреби од советување имаат?  
4. Каков тип на услуги ќе им понудите?  
5. Кои се Вашите цели?  
 

Асоцијација на советници за развој на кариера 

Во текот на обуката, ќе поминете низ 
модулите за обука според 

Меѓународната програма за обука на 
советници за кариера:  

 

Модул I  
Теории за развој на кариера  

Модул II  
Вештини за комуникација и процес на пружање 

помош  
Модул III  

Процес на проценка  
Модул IV  

Процес на обука и програми за развој на 
кариера  
Модул V  

Одлучување, планирање и стратегии за 
барање на работа  

Модул VI  
Пазар на работна сила  

Модул VII  
Етички и правни прашања  

Процес на обука 

Пријави се! 

Области на компетентност на кариерен 
советник  

 

1. Развој на кариера: Теорија и информации  
2. Комуникациски вештини и процес на 

пружање помош  
3. Процес на проценка во развојот на кариера  
4. Процес на обука и програми за развој на 

кариера  
5. Процес на донесување на одлуки, 

планирање и стратегии за  
барање на работа  

6. Информации за кариера и пазарот на труд  
7. Етички и правни прашања во водството за 

кариера  
 

 

Обуката ја спроведуваат GCDF тренери со 
релевантно искуство како кариерни советници, 
тренери и консултанти од областа на човечките 
ресурси, членки на Управниот Одбор на АСК. 


