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KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Příprava na povolání, volba kariérové a vzdělávací dráhy
bývá mnohdy náročná. Celoživotnímu kariérovému
poradenství se tudíž dostává stále větší pozornosti na
evropské i na národní úrovni. Uznává se jako průřezové
téma evropských politik zasahující do několika odvětí
(základní, střední, vyšší odborné a vysoké školství,
vzdělávání dospělých, zaměstnanost, sociální začleňování).
Děje se tak pro zřetelné a neoddiskutovatelné přínosy
kariérového poradenství nejen pro jednotlivce, ale také pro
společnost. Pro naplnění své role musí být kariéroví poradci
vybaveni širokým spektrem znalostí a dovedností. Jedná se
např. o kompetence k řízení vlastní profesní dráhy, k
zabezpečování kvality kariérového poradenství, k využívání
inovativních poradenských a vzdělávacích nástrojů, metod
či postupů, k různým formám práce s klienty, k vyhledávání
vzdělávacích příležitostí, k práci s diagnostickými nástroji,
ke sledování nových trendů atd.
Většina stávajících systémů kariérového poradenství není
příliš
úzce
propojena
se
zaměstnavatelskou
a podnikatelskou sférou. Postrádá konkrétní informace
o trendech a o prognózách potřeb trhu práce, o povoláních
a jejich vývoji v budoucnu. Klienti kariérového poradenství
v důsledku toho nemusí mít reálný vhled na profesní dráhu,
kterou si vybrali. Projekt reaguje na tyto výzvy.

CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu INNO-CAREER: PŘÍPRAVA
PROTOTYPU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO KARIÉROVÉ
PORADCE je tvorba kurzu dalšího vzdělávání pro kariérové
poradce. Při tvorbě se využívá adaptace existujících
inovativních přístupů a metod.

Mezi další cíle projektu patří:
příprava společného profesního profilu kariérového
poradce na evropské úrovni,
úprava vzdělávacího programu do národních jazyků
partnerských zemí a tvorba e-learningového prostředí,
ve kterém bude kurz realizován,
vytvoření postupu pro hodnocení studijního výkonu
účastníků kurzu,
přispění k rozvoji evropských strategií a politik
ovlivňujících kariérové poradenství.

Projekt svým zaměřením cílí na rozšiřování vzdělávacích
příležitostí pro kariérové poradce, na jejich kontinuální
profesní rozvoj, na obohacení jejich dovedností o moderní
prvky celoživotního poradenství, stejně jako na podporu
porozumění tvůrců politik, poskytovatelů těchto služeb
a dalších zainteresovaných osob a institucí novým
dovednostem, které musí kariéroví poradci zvládat při práci
s klienty.
V rámci projektu bude nově vytvořený kurz pro kariérové
poradce pilotně ověřen v partnerských zemích (Česká
republika, Itálie, Kypr, Řecko) na reprezentativním vzorku
kariérových poradců. V těchto zemích budou také probíhat
diseminační aktivity, propagace a další využívání výstupů
projektu.
Délka realizace projektu je dvouletá (2013-2015).

CÍLOVÁ SKUPINA
Cílovou skupinou projektu jsou:

kariéroví poradci bez ohledu na instituci, ve které
pracují,
státní a veřejné instituce mající v kompetenci
kariérové poradenství,
tvůrci politik,
vedoucí pracovníci institucí,
kariérové poradenství,

které

poskytují

instituce poskytující další vzdělávání kariérovým
poradcům.

PRACOVNÍ BALÍČKY
Project INNO-CAREER je realizován prostřednictvím osmi pracovních
balíčků (work package, WP), ve kterých jsou vykonávány aktivity projektu
jednotlivými partnery nebo formou jejich vzájemné spolupráce.
WP1: ŘÍZENÍ
WP1 se zaměřuje na řízení projektu k jeho úspěšné realizaci v daném čase
a s daným rozpočtem v souladu s projektovou žádostí, na včasnou tvorbu
a odevzdání výstupů, na efektivní propagaci, na šíření a komercionalizaci
aktivit.
WP2: IDENTIFIKACE, HODNOCENÍ A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍCH
EXISTUJÍCÍCH INOVATIVNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ A METOD
KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
Cílem WP2 je zjištění současné situace, identifikace a hodnocení
existujících vzdělávacích systémů a metod kariérového poradenství, na
jehož základě bude vybrán nejvhodnější model aplikovatelný
v partnerských zemích.
WP3: VYPRACOVÁNÍ PROFESNÍHO PROFILU A STANDARDU
KARIÉROVÉHO PORADCE, PŘÍPRAVA PROTOTYPU VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU ZALOŽENÉHO NA PROFESNÍM PROFILU, ADAPTACE
AKREDITAČNÍCH KRITÉRIÍ A PROCESU AKREDITACE
V rámci WP3 je vytvářen kurz dalšího vzdělávání pro kariérové poradce ve
čtyřech jazykových verzích, e-learningová platforma, na které bude kurz
provozován, a nástroj pro hodnocení studijního výkonu účastníků tohoto
kurzu.
WP4: VYTVOŘENÍ SÍTĚ KARIÉROVÝCH PORADCŮ V PARTNERSKÝCH
ZEMÍCH A PILOTNÍ OVĚŘENÍ PROTOTYPU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Cílem WP4 je vytvoření sítě kariérových poradců v partnerských zemích,
pilotní ověření kurzu dalšího vzdělávání pro kariérové poradce
a vyhodnocení tohoto pilotního ověření.
WP5: ZABEZPEČENÍ KVALITY
Cílem WP5 je zabezpečit odpovídající kvalitu projektových aktivit, procesů
a produktů.
WP6: EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
Cílem WP6 je systematické monitorování a hodnocení realizace projektu
(aktivit a výstupů).
WP7: PUBLICITA A DISEMINACE VÝSTUPŮ PROJEKTU
WP7 zahrnuje aktivity k dosažení co největší publicity a diseminace
výstupů projektu.
WP8: VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ PROJEKTU
WP8 se soustřeďuje na aktivity potřebné k zajištění dalšího využívání
výsledků projektu v budoucnosti.
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