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Co je e-learning Kariérové poradenství pro 21. století

Jaký přístup využívá

Kdo ho vytvořil

Komu je určen

Jak ho co nejlépe využít

V této příručce vás seznámíme s e-learningovým kurzem Kariérové poradenství pro 21. století.  

Vysvětlíme vám… 

Věříme, že si tento kurz užijete a že ho budete sdílet se svými kolegy/kolegyněmi. 

ÚVOD
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Kariérové poradenství pro 21. století je flexibilní a volně dostupný online kurz pro kariérové

poradce napříč Evropou, umožňující sebeřízené učení. 

Kurz je interaktivní a nabízí multimediální obsah, díky kterému se učení stává snadným 

a zábavným.

Kurz je dostupný v pěti jazykových mutacích. 

Co je e-learning Kariérové poradenství 
pro 21. století?

angličtina norštinapolština

slovenština čeština

flexibilní sebeřízené dostupný



Rozvoj
profesionality
kariérových poradců

Kariérové
vzdělávání

Měnící se role
kariérových poradců

Prozkoumáte pojetí profesionality 
a její roli v rozvoji kvality práce

kariérových poradců.
 

Prozkoumáte, co je kariérové
vzdělávání; jak lze kariérové

kompetence vyučovat a jak je
hodnotit. 

 

E-learning Kariérové poradenství pro 21. století se zabývá čtyřmi velkými tématy kariérového

poradenství:

Jakým tématům se věnuje?

Navigace
světem práce

Prozkoumáte, jak se v průběhu času
vyvíjí svět práce a jak se spolu s ním

rozvíjí kariérové poradenství. 
 

Prozkoumáte teorie kariérového
poradenství 

v době sociálních změn 
a digitálních technologií.

 



Kariérové poradenství pro 21. století je 

e-learningový kurz, který vám nabízí získání

nových vědomostí a zkušeností a možnost řídit

si vlastní proces učení. Je navržen tak, abyste si

mohli sami zvolit tempo a způsob učení. Kurz

vám nabízí inspiraci - představuje nová témata,

teorie a modely, poskytuje příklady a postřehy

od odborníků.

Jaký přístup e-learning využívá?

Podporuje vás v tom, abyste ke svému učení využili nabízené studijní materiály a dále s nimi

pracovali. Kurz je pečlivě strukturován a provede vás řadou aktivit, které vám učení usnadní.

Mnoho aktivit má podobu poutavých interaktivních her, které jsou navrženy tak, aby průběžně

testovaly vaše pokroky v učení.

Obsah a vzdělávací přístup, ze kterého kurz

Kariérové poradenství pro 21. století vychází,

byl vytvořen týmem mezinárodních odborníků a

je postaven na důkazech - využívá ověřených

zdrojů a vyzývá účastníky k průběžné reflexi své

praxe. 

Kurz je zdarma a volně dostupný všem

kariérovým poradcům i všem, kteří mají zájem

se v této oblasti vzdělávat. 



Kdo se podílel na vytvoření tohoto kurzu?

Kurz byl vytvořen v rámci strategického partnerství Erasmus+ pěti evropskými organizacemi.

Sdružení pro kariérové poradenství 
a kariérový rozvoj, z.s.,

Česká republika 

Združenie pre kariérové poradenstvo
a rozvoj kariéry, Slovensko

Santia, s.r.o., Česká republika

Katalyst Education, Polsko

Høgskolen i Innlandet, Norsko



Proč byl e-learning vytvořen?

Projekt byl inspirován zpětnou vazbou od kariérových poradců zapojených do předchozích

projektů, kteří se chtěli dále profesně rozvíjet, ale neměli k tomu dostatek příležitostí. 

Projekt si klade čtyři hlavní cíle:

zpřístupnit vzdělávání co největšímu množství
kariérových poradců

ukázat jim směr dalšího vzdělávání 
a profesního rozvoje

umožnit aplikovat získané vědomosti 
a dovednosti do vlastní praxe

zavést moderní vzdělávací metody 
do vzdělávání kariérových poradců



Komu je e-learning určen?

Kurz Kariérové poradenství pro 21. století je otevřený a dostupný všem zájemcům. Věříme,

že bude zajímavý především pro:

odborníky v oblasti
kariérového poradenství
(ve všech sektorech)

studenty kariérového
poradenství

poskytovatele služeb
kariérového poradenství

organizace, které školí
odborníky v oblasti

kariérového poradenství

profesní asociace
kariérového poradenství

zaměstnavatele



projdete kurzem sami nebo společně se svými kolegy;

budete pokračovat ve svém profesním rozvoji vlastním tempem a podle svých

možností; jakmile budete mít v kurzu účet, máte přístup ke kurzu na celý život;

absolvujete celý kurz nebo pouze modul, který vás zajímá;

budete si zaznamenávat a reflektovat, co se naučíte;

budete sdílet to, co se učíte, na sociálních sítích a/nebo se svými kolegy 

použijete obsahu kurzu ve vlastní praxi, např. vkládání videí do prezentací

nebo používání teoretických modelů a příkladů.

 Jako kariérový poradce můžete rozšířit svou odbornost tím, že:

či spolupracovníky;

Odborníci v oblasti kariérového poradenství

Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti, abyste do kurzu

mohli vstoupit, můžete pokračovat vlastním tempem 

a zaměřit se na to, co je pro vás nové.



spojit e-learningové materiály s vaším učebním plánem za účelem vytvoření

kombinovaného vzdělávacího programu (blended learning);

učinit Kariérové   poradenství pro 21. století povinným nebo volitelným

modulem ve vašem programu;

podpořit studenty, aby se do kurzu zapojili, přemýšleli o něm a hovořili o něm

se svými vrstevníky;

použít videa a další zdroje ve výuce;

zadat úkoly z kurzu jako domácí úkol nebo je využít pro formální hodnocení;

inspirovat se možnostmi, které e-learning a jeho obsah může nabídnout

vašemu vlastnímu vzdělávacímu programu.

Můžete využít některou z těchto možností:

Vzdělavatelé kariérových poradců

Pokud jste organizace, která vzdělává kariérové poradce,

můžete volně využívat materiály vytvořené v kurzu 

ve vašich vzdělávacích programech.



inspiraci širší celoevropskou perspektivou v oblasti kariérového poradenství;

doplnění vašeho vzdělávacího programu o moduly vytvořené v kurzu

Kariérové poradenství pro 21. století;

informace, které vám mohou pomoci při zkouškách a hodnoceních;

nové zdroje a reference pro rozvoj vašich znalostí;

nové organizace, profesní sítě a jednotlivce dlouhodobě působící v oboru.

Může podpořit váš proces učení tím, že vím nabídne:

Studenti kariérového poradenství

Pokud se právě vzděláváte v kariérovém poradenství 

nebo v příbuzném oboru nebo o tom do budoucnosti

uvažujete, tento kurz může být důležitým zdrojem pro

samostudium.



rozeslat odkaz na kurz všem členům;

využít kurzu jako součásti formálního či neformálního profesního rozvoje

vlastních členů;

propagovat kurz jako jeden z možných způsobů oslovení nových zájemců 

představit materiály z kurzu na konferencích, workshopech a dalších

příležitostech.

Jestliže jste součástí nějaké profesní asociace sdružující kariérové poradce,

můžete e-learning využít pro rozvoj svých členů. Můžete například:

pro vstup do této profese;

Profesní asociace kariérových poradců



zařadit kurz do procesu zaškolení nových poradců;

podpořit své poradce v absolvování kurzu; 

vložit kurz do vašeho virtuálního vzdělávání;

doporučit vedoucím pracovníkům, aby kurz využívali k podpoře méně

zkušených poradců.

Pokud řídíte organizaci, která poskytuje služby kariérového poradenství, můžete

kurz využít pro zvýšení kvalifikace vašich poradců. To můžete udělat následujícím

způsobem:

Poskytovatelé služeb kariérového poradenství

doporučit zaměstnancům oddělení řízení lidských zdrojů a dalším klíčovým

pracovníkům účast v kurzu;

identifikovat oblastí dalšího vzdělávání, které by mohly zlepšit strategii

kariérového rozvoje ve vaší organizaci;

zapojit vedoucí pracovníky do účasti v kurzu.

Pokud jste zaměstnavatel, který chce podpořit kariérový rozvoj svých

zaměstnanců, možná budete chtít využít kurz k vytvoření nabídky kariérového

poradenství ve vaší organizaci. To můžete udělat tímto způsobem:

Zaměstnavatelé



Autorská práva a uvádění zdroje

Je třeba uvést původní autory kurzu (i v upravené podobě)

Nelze z obsahu kurzu nebo jeho upravených verzí získávat žádný komerční zisk

Upravenou verzi je třeba sdílet pod stejnou licencí jako originál

Je třeba uvést, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií, a přidat logo EU a číslo projektu (2020-1-CZ01-

KA204-078378)

E-learning Kariérové poradenství pro 21. století je výstupem projektu E-learning pro kariérové poradce

Strategického partnerství Erasmus+ pro oblast vzdělávání dospělých, č. 2020-1-CZ01-KA204-078378, který je

spolufinancovaný Evropskou unií.

Všechny materiály jsou zdarma a otevřené zdroje, sdílené pod licencí CC BY-NC-SA 4.0 (více o této licenci). To

znamená, že můžete použít, stáhnout, sdílet, upravovat a následně sdílet upravené verze obsahu, který jsme

vytvořili.

Avšak, vždy prosím pamatujte, že:

Tento text používejte kdykoliv budete sdílet obsah e-learningu či jeho upravenou verzi:

Projekt „Kariérové   poradenství pro 21. století je výsledkem projektu Erasmus+ Strategická partnerství pro vzdělávání

dospělých „E-learning pro kariérové   poradenství“ spolufinancovaného Evropskou unií, který vyvinulo 5 partnerských

organizací: Sdružení pro kariérové   poradenství a kariérový rozvoj, z.s. (Česká republika), Združenie pre kariérové   

poradenstvo a rozvoj kariéry (Slovensko), Høgskolen i Innlandet (Norsko), Katalyst Education (Polsko), SantiaX (Česká

republika). Originální kurz najdete zde: https://careerguidancecourse.eu/. Kurz je sdílen pod licencí CC BY-NC-SA 4.0.

Pokud máte nějaké pochybnosti o licenci nebo chcete získat soubor SCORM s kurzem, kontaktujte nás.
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