4th NEWSLETTER

INNO-CAREER
Dovolujeme si vám zasílat 4. newsletter projektu
INNO CAREER, za období od 1. května 2015 - 30.
září 2015. Cílem projektu je příprava vzdělávacího
kurzu dalšího vzdělávání pro kariérové poradce.
Kurz je vytvářen cestou rozvoje a adaptace
inovačních přístupů a metod a přispěje
k profesnímu rozvoji a způsobilosti karierových
poradců.

Jednotliví partneři popsali své aktivity na finalizaci
jimi připravovaných výstupů. Informovali se
vzájemně o průběhu pilotního ověření kurzu
v jednotlivých zemích, o hodnocení kurzu
účastníky a o národních aktivitách podporujících
vytvoření sítě kariérových poradců. Partner USRV
představil zprávu o stavu celé e-sítě kariérových
poradců. Partner EOPPEP představil metodiku
monitorování a vyhodnocení pilotního ověření.

4. ZASEDÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU
Třetí zasedání projektového týmu se konalo
v Benátkách v Itálii, dne 24. září 2015. Zasedání se
zúčastnili zástupci partnerů [EOPPEP (vedoucí
partner), EURICON, USRV, NVF, INEK PEO)
a externí hodnotitel projektu (KYPRIANIDES
NIKOLAOU & ASSOCIATES).
Tato akce měla dva cíle. Diskutovat o otázkách
týkajících se vypracování závěrečné zprávy o
činnosti a závěrečné finanční zprávy, jejíž termín
odevzdání je 30.10.2015 a zkontrolovat stav
projektem vypracovaných výstupů a produktů
projektu.

EURICON projednal s ostatními partnery
v Závěrečnou zprávu hodnocení kvality realizace
projektu a externí hodnotitel svoji zprávu.
“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.”
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Konference byla zahájena EOPPEP všeobecnou
prezentací projektu. Poté INEK-PEO představil
výsledky tří analytických prací, které byly v rámci
projektu realizovány. Jednalo se o šetření
vzdělávacích potřeb kariérových poradců,
průzkum nabídky kurzu dalšího vzdělávání pro
kariérové poradce a analýza profesních profilů
kariérových poradců. EOPPEP představil výsledek
své práce na profesním profilu kariérového
poradce. EOPPEP představil inovativní prvky
vzdělávacího
kurzu
dalšího
vzdělávání
PORADENSTVÍ
2020:
Aktuální
aspekty
celoživotního poradenství & zaměstnanosti – Nové
kompetence pro kariérové poradce. NVF
představil e-learningovou aplikaci vytvořenou na
míru tohoto kurzu.

EURICON dále představil propagační aktivity,
které byly realizovány v daném období.
A konečně, EOPPEP s partnery projednal plán
dalšího využívání produktů projektu, dohodu o
využívání těchto projektů a způsob předložení
závěrečné zprávy o projektu řecké Národní
agentuře.
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE & TŘETZÍ TEMATICKÝ
WORKSHOP
Závěrečná konference a 3. workshop projektu
INNO-CAREER se konal v Aténách, Řecko, dne 25.
září 2015. Zúčastnili se jich zástupci všech
partnerů, externí hodnotitel a jako hosté kariéroví
poradci z veřejného a soukromého sektoru,
zástupci neziskového sektoru i orgánů veřejné
správy atd.

Hosté workshopu vyjádřili zájem o nově vytvořený
kurz a měli konkrétní připomínky a návrhy týkající
se možných zlepšení, využití příležitostí a šíření
výstupů projektu. V následující diskusi byli hosté
vyzváni k diskusi o dalším směřování projektového
partnerství a využití výstupů projektu.
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PILOTNÍ OVĚŘENÍ KURZU V ČR (NVF)

DOSAVADNÍ STAV PROJEKTU INNO-CAREER
Partner NVF s externím IT developerem dokončili
vývoj e-learningové aplikace a proběhlo pilotní
ověření vzdělávacího kurzu v partnerských zemích.
EOPPEP vypracoval hodnocení a monitorování
pilotní implementace, plán dalšího využívání
výstupů projektu, dohodu o tomto využívání a
partner EURICON Ltd 1000 brožur a 500 CD.
Všichni partneři o výstupech projektu informovali
na formálních i neformálních setkáních
s kariérovými poradci.
PILOTNÍ OVĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍCHO KURZU
Ve všech partnerských zemích proběhlo pilotní
ověření kurzu PORADENTSVÍ 2020. V České
republice a Řecku bez podpory e-learningové
aplikace, v Itálii a na Kypru s její podporou. Kurz
tvoří šest inovativních tematických modulů, pro
které byly vypracovány poměrně rozsáhlé studijní
materiály určené pro distanční formu studia.
Studijní materiály obsahují povinné a sebereflexní
otázky. Kromě toho byl vypracován pro každý
modul test znalostí a sebehodnoticí dotazník.
Stejný sebehodnoticí dotazník vyplňují účastníci
kurzu před a po kurzu. Z dotazníku před kurzem
podává tutorovi daného běhu informaci o
chybějících dovednostech a znalostech účastníků.
Porovnání dotazníku vyplněného před a po kurzu
dokumentuje vliv kurzu na znalosti a dovednosti
jeho účastníků.

PILOTNÍ OVĚŘENÍ KURZU V ŘECKU (EOPPEP)

.
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PILOTNÍ REALIZACE STUDIJNÍHO PROGRAMU NA
KYPRU (INEK-PEO)

PILOTNÍ REALIZACE VÝCVIKOVÉHO KURZU V
ITÁLII (USRV)
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Prosím navštivte naše webové stránky www.inno-career.eu.
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