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INNO-CAREER
Dovolujeme si Vám zaslat nový newsletter projektu
INNO CAREER. 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.

2. SETKÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU

Druhé setkání projektového týmu se konalo v Praze
dne 2. října 2014. Setkání se zúčastnili zástupci všech
partnerů (EOPPEP, EURICON, USRV, NVF, INEK PEO) a
zahraniční
hodnotitel
projektu
(KYPRIANIDES
NIKOLAOU & SPOL).

Partner INEK PEO představil závěry výzkumu
„Identifikace, hodnocení a výběr nejvhodnějších
existujících inovačních systémů a metod učení
karierových poradců“, který obsahuje důležité výstupy
třech výzkumů: šetření a komparaci existujících
programů dalšího vzdělávání a profesních profilů –
Setkání mělo dva cíle. Prvním byla diskuse o otázkách,
postupů
certifikace
karierových
poradců
v
které se vztahují k přípravě průběžné a finanční zprávy
partnerských i v jiných evropských zemích, šetření
projektu k 30. 10. 2014. Druhým byla kontrola výsledků
vzdělávacích
potřeb
karierových
poradců
v
realizace projektových balíčků, diskuse o budoucích
partnerských zemích.
aktivitách a jejich plánování.
Partner EOPPEP představil „Vytvoření společného
Na začátku setkání zástupci partnerů EOPPEP a
evropského profesního profilu karierového poradce“ a
EURICON představili instrukce pro přípravu průběžné a
NVF představil obsah dokumentu „Vzdělávací kurz“,
finanční zprávy projektu.
„Vzdělávací nástroje“ a „Průvodce studiem“.
Dále všichni partneři představili své aktivity a jejich
výsledky.

“Projekt INNO-CAREER je financován za podpory Evropské komise. Toto sdělení odráží pouze
názory autorů a Evropská komise neodpovídá za jakékoli využití informací v něm obsažených.”
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Partner USRV představil obsah „Příručka hodnocení
výkonu absolventa kurzu“, která zahrnuje metody,
procesy a nástroje hodnocení schopností získaných
účastí ve vzdělávacím kurzu.
Na závěr po krátké diskusi partneři schválili aktuální
tabulku rozdělení výstupů a plánu balíčků projektu.
Bylo odsouhlaseno konání dalšího (3.) setkání
projektového týmu v Benátkách v dubnu 2015.

2. TEMATICKÝ WORKSHOP

Druhý tematický workshop projektu INNO-CAREER se
konal v Praze dne 3. října 2014. Tematického
workshopu se zúčastnili zástupci všech pěti partnerů,
zahraniční hodnotitel projektu a odborníci na kariérové
poradenství ze soukromého a veřejného sektoru
(soukromí podnikatelé, zástupci státních orgánů, aj.).
Tematický
workshop
byl
zahájen
celkovým
představením projektu ze strany partnera EURICON.
Dále zodpovědní partneři představili dosavadní výstupy
všech výzkumů, ze kterých vzdělávací kurz vychází.
Konkrétně partner INEK PEO představil hlavní výsledky
výzkumu vzdělávacích potřeb karierových poradců a
objasnil souvislost se vzdělávacím kurzem Partner NVF
představil výstupy porovnání vzdělávacích kurzů pro
karierové poradce, a partner EOPPEP představil hlavní
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nálezy výzkumu profesních profilů karierových poradců
ve státech partnerů i v jiných evropských zemích. Na
závěr byly prezentovány obsahy šesti vzdělávacích
modulů, které nově připravovaný kurz pro kariérové
poradce.
Účastníci ze sektoru kariérového poradenství projevili
veliký zájem o projekt. Diskutovány byly jednotlivé
moduly a návrhy pro zlepšení vzdělávací metodologie i
jejich obsahů.

DOSAVADNÍ VÝVOJ PROJEKTU INNO-CAREER

Od začátku projektu do dnešního dne bylo dokončeno
mnoho akcí. Konkrétně jsou dokončena šetření obsahu
vzdělávacích kurzů kariérových poradců, profesního
profilu kariérového poradce a šetření vzdělávacích
potřeb
kariérových
poradců,
které
přispěly
k významným závěrům v souvislosti:
s charakteristikami programů dalšího vzdělávání
v partnerských zemích i v jiných evropských státech
s akcemi, povinnostmi, profesionálními vlastnostmi
i s novými podněty pro karierové poradce v Evropě
se znalostmi, dovednostmi i způsobilostmi poradců,
které musí být zdokonaleny
s požadovaným tematickým vzděláním i
příslušnými akcemi zvýšení dovedností karierových
poradců
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výstupů projektu byla vypracována příručka k vytváření
sítí „Network Specifications Guide“.
Dále jsou realizovány diseminační aktivity, jsou
průběžně vytvářeny a inovovány dodnes jsou Plán
Projekce „Dissemination Plan“ vytvoření webové
stránky projektu ve všech jazykových verzích partnerů
a elektronický mailing list pro všechny partnerské
země.

Navíc k tomu byla také dokončena práce na analýze
profesních profilů s výtsupem „Common European
Occupational Profile for Career Guidance Counsellors“,
na popisu vzdělávacího kurzu „Training Course“ i na
příručce „Accreditation Procedures Guide“.

Těšíme se na budoucí akce. Do té doby prosíme o
Na základě výše uvedených poznámek se partneři návštěvu naší webové stránky www.inno-career.eu.
shodli na názvu vzdělávacího kurzu „GUIDANCE 2020:
Modern elements of Lifelong Guidance & Employability
– New emerging skills for career guidance
practitioners“. Vzdělávací kurz se skládá z následujících
modulů:


Kariérové poradenství pro integraci cizinců



Kariérové poradenství a trh práce

 Uznávání výsledků neformálního a informálního
učení


Kariérové poradenství pro mobilitu



Rozvoj dovednosti řízení vlastní kariérové dráhy



Zabezpečování kvality kariérového poradenství

Studijní materiály všech výše uvedených modulů byly
připraveny pro distanční formu studia v anglickém
jazyce a budou přeloženy do češtiny, řečtiny a italštiny.
Studijní materiály budou k dispozici v e-learningovém
prostředí na webové stránce projektu. Části studijních
textů budou interaktivní (např. elektronický kvíz,
interaktivní úkoly). Byla vytvořena příručka „Průvodce
studiem“ v anglickém jazyce. Pro potřeby dalšího šíření
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