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zprávě řecké národní agentury. Následovala
diskuse, partneři předložili svá stanoviska a
následně sjednali konečná řešení a termíny.

INNO-CAREER
S potěšením Vám zasíláme 3. newsletter projektu
INNO CAREER, za období od 1. října 2014 - 30
dubna 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.
3. ZASEDÁNÍ PROJEKTOVÉHO TÝMU
Třetí zasedání projektového týmu se konalo v
Benátkách v Itálii, dne 20. až 21. dubna 2015.
Zasedání se zúčastnili zástupci partnerů
(EURICON, USRV, NVF, INEK PEO) a zahraniční
hodnotitel projektu (KYPRIANIDES NIKOLAOU &
ASSOCIATES). Zástupce EOPPEP (vedoucí partner)
se
zúčastnil
některých
částí
programu
prostřednictvím komunikace přes Skype.

Posléze byly představeny aktivity, do kterých byli
zapojeni partneři.

Tato akce měla dva cíle, a to jednak diskutovat o
výsledcích hodnocení průběžné zprávy a nutných
nápravných opatřeních, druhým cílem bylo
přezkoumání dokončené a zbývající činnosti
realizace pracovních balíčků a projednání
časového harmonogramu, během něhož mají být
finalizovány.

Partner USRV představil „Příručku postupů
hodnocení“ a „Příručku pro specifikace sítě“.
Následovala diskuse s partnery na téma finalizace
těchto výsledků. Partner EURICON seznámil
ostatní partnery se záměrem vytvořit e-network
jako samostatnou součást webových stránek
projektu.

Partner
NVF
prezentoval
e-learningovou
platformu ve vývojovém stádiu, která bude
využita pro pilotní realizaci vzdělávacího
programu. Partner NVF rovněž prezentoval návrh
scénáře jednoho z modulů kurzu.

Na začátku zasedání zástupce partnera EURICON
prezentoval obecné připomínky uvedené ve
“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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Dále se diskutovalo o obecných směrech,
požadavcích a postupech pro realizaci pilotního
kurzu v každé partnerské zemi.
Partneři USRV a NVF prezentovali tematické
moduly, za jejichž vývoj byli zodpovědní.

Závěrem bylo společně dohodnuto aktualizované
rozdělení úkolů a časový harmonogram projektu,
podle
vedoucího
partnera
EOPPEP,
prostřednictvím komunikace přes Skype. Bylo
rovněž ujednáno, že se závěrečné zasedání
projektového týmu uskuteční v Aténách v Řecku
v září 2015.
DOSAVADNÍ VÝVOJ PROJEKTU INNO-CAREER
Následujícího dne EURICON prezentoval již
završenou činnost v oblasti šíření projektu (letáky,
revidované verze webových stránek projektu v
angličtině, italštině, češtině a řečtině atd.) a
přidělil ostatním partnerům další úkoly a termíny.
Dále partneři projednali způsoby, jak vylepšit
kvalitu projektu. Partner EURICON navrhl některé
dodatečné indikátory pro hodnocení jednotlivých
partnerských položek. Zahraniční hodnotitel
stručně shrnul nové pokyny, které budou
aplikovány při sestavení zprávy konečného
externího hodnocení.

Od zahájení projektu byly uskutečněny tyto
aktivity: šetření vzdělávacích kurzů a profesních
profilů kariérových poradců, šetření vzdělávacích
potřeb,
vytvoření
struktury
jednotného
evropského odborného profilu kariérových
poradců, návrh vzdělávacího kurzu s názvem
„PORADENSTVÍ
2020:
Aktuální
aspekty
celoživotního poradenství a zaměstnatelnosti Nové kompetence pro kariérové poradce“ a
příprava digitálních vzdělávacích materiálů ve
všech partnerských jazycích.
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 byli přilákaní noví účastníci vzdělávacího
programu, kteří si přejí vylepšit své
způsobilosti
 došlo ke zdokonalení produktů projektu
•
výměnu osvědčených postupů, sdílení
znalostí a zkušeností týkajících se obdobných
projektů na evropské a celosvětové úrovni,
•
vytýčení a implementace jednotných
měřítek kvality.

E-learningovou platformu pro pilotní realizaci
vzdělávacího programu vyvíjí česká IT společnost v
součinnosti s partnerem NVF. Ostatní partneři se
dohodli úzce spolupracovat s partnerem NVF za
účelem přezkoumání této platformy, vykonání
nezbytných testů a vylepšení tak, aby byla včas k
dispozici pro pilotní školení. Za účelem snadného
šíření informací jsou webové stránky projektu
pravidelně aktualizovány, leták projektu byl
sestaven ve všech jazycích a doručen partnerům.

Za účelem dosažení co možno nejvyšší evropské
přidané hodnoty bude e-network realizována na
mezinárodní úrovni, bude hromadně sdílená a
bude nabízet možnost k vytvoření národních
podsítí v každém státě.

E-network kariérových poradců
Významnou aktivitou projektu je vývoj e-networku
kariérových poradců v každé zemi účastníků.
Partnerství se rozhodlo vyvinout e-fórum s
hlavním zaměřením na:
•
umožnění
realizace
prototypu
vzdělávacího programu,
•
povzbuzení nových zájemců k účasti na
pilotním programu,
•
umožnění certifikace vzdělávacích výsledků
dosažených účastníky,
•
propagaci - šíření vzdělávacího programu a
jeho výsledků mezi zainteresované strany
karierového poradenství (ministerstva, sociální
partneři, veřejné a soukromé karierové
poradenské služby, vědecké spolky a organizace
atd.) a kariérové poradce tak, aby:

V počáteční fázi bude e-network sestávat z
karierových poradců, kteří budou buď účastníky
pilotního vzdělávacího programu, nebo pouze
zájemci o témata tohoto školení. Později bude
nabídnuta národním, evropským, mezinárodním
vědeckým organizacím / sítím / institucím
operujícím v odvětví karierového poradenství,
rovněž možnost ucházet se o členství v této síti,
v rámci propagace projektových aktivit v širším
měřítku, sdílení informací a zkušeností a vzájemné
výměny osvědčených postupů, které by
zdokonalily výsledky projektu.
V současnosti byla vypracována Příručka pro
specifikace
sítě
pro
karierové
poradce
v partnerských zemích. Ve vývojovém stádiu se
nachází i e-fórum jako samostatná součást
webových stránek projektu.
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Těšíme se na budoucí akce. Do té doby prosíme o
návštěvu našich webových stránek www.innocareer.eu a registraci v e-fóru INNO CAREER.
PILOTNÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
Pilotní realizace vzdělávacího programu ve všech
partnerských
zemích
je naplánována
v
nadcházejících měsících. Partneři zahájí nezbytnou
přípravu pro organizaci pilotních aplikací, selekci
účastníků a školitelů v souladu s již akceptovanými
podmínkami, národními prioritami, potřebami
atd.

Úzká spolupráce s IT vývojářem byla přijatá v této
přípravné fázi jako nezbytná.
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