Etapas do curso
Ao adquirir o curso GPS Profissional, o profissional passará
pelas seguintes etapas para maior aproveitamento do material:

Capacitação teórica online

1º passo
Você assistirá a uma série de vídeos do prof. Leo Fraiman que
vão ajudar você na sua formação para aplicar
o Projeto GPS Profissional com seus orientandos. Após conferir
todos os temas, você poderá realizar a avaliação online, que é
o próximo passo.

Avaliação online

2º passo
A avaliação é composta de questões para verificar alguns dos
conhecimentos transmitidos nos vídeos. Com 70%, ou mais, de
acerto, ao final do processo, o mediador é declarado
conceitualmente capacitado para aplicar o material e recebe um
certificado. Caso contrário, pode refazer a avaliação e tentar
novamente obter o certificado ao concluí-la.

Vídeos das atividades utilizadas nos atendimentos

3º passo
Para cada atividade do livro, foram preparados vídeos para
serem vistos com seus orientandos ao longo do processo de
escolha profissional. É importante que os vídeos sejam vistos
previamente pelo mediador, para que se familiarize com os
conteúdos. Algumas atividades contam com vídeos para serem
exibidos no início e no fechamento da sessão.

Cadastre seus orientandos e acompanhe o progresso a cada
sessão/etapa

4º passo
É possível cadastrar o nome, e-mail e informações de cada um
de seus orientandos e acompanhar a trajetória das atividades
que realizam individualmente. A cada etapa concluída, o
orientando é automaticamente encaminhado para o vídeo da
atividade seguinte – e os vídeos já vistos podem ser acessados
novamente a qualquer momento, apenas nas sessões com
o mediador, que é quem tem o login e a senha de acesso ao
portal GPS. As informações sobre os orientandos são sigilosas,
apenas o orientador pode acessá-las e atualizá-las a qualquer
momento.

Conteúdos exclusivos para o profissional

Extra

Na área do profissional, o mediador ainda tem acesso aos
conteúdos exclusivos preparados para ajudar no aperfeiçoamento
de seu trabalho, com orientações sobre marketing pessoal e
divulgação de seus serviços.

