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čo je kurz Kariérové poradenstvo pre 21. storočie,

aké prístupy kurz využíva,

kto ho vytvoril,

pre koho je určený a 

ako ho môžete čo najlepšie využívať.

Táto príručka vám predstaví e-learningový kurz Kariérové poradenstvo pre 21. storočie.

Vysvetlíme vám…

Dúfame, že sa vám bude kurz páčiť a že ho budete zdieľať s kolegami.

Úvod



Kariérové poradenstvo pre 21. storočie je flexibilný a voľne prístupný e-learningový kurz pre

odborníkov v oblasti kariérového poradenstva v celej Európe, ktorý môžete absolvovať vlastným

tempom.

Je interaktívny a obsahuje množstvo multimediálneho obsahu, vďaka ktorému je učenie

jednoduché a zábavné.

Kurz je dostupný v piatich rôznych jazykoch.

Čo je kariérové poradenstvo pre 21. storočie?

Český NórskyAnglický

Poľský Slovenský

flexibilný vlastné tempo prístupný



Profesionálny 
rozvoj

Kariérové 
vzdelávanie

Meniaca sa rola
kariérových poradcov

Venuje sa téme profesionality a jej
úlohe pri zvyšovaní kvality práce

kariérových poradcov
 

Rozoberá kariérové vzdelávanie a to,
ako možno vyučovať a hodnotiť

kariérové kompetencie.
 

Kariérové poradenstvo pre 21. storočie sa venuje štyrom veľkým témam, ktoré sú v popredí záujmu

expertov v oblasti kariérového poradenstva:

Ktorým témam sa venuje?

Orientácia 
vo svete práce 

Rozoberá, ako sa trh práce časom
vyvíjal a ako sa s ním vyvíjalo

kariérové poradenstvo. 
 

Predstavuje teórie kariérového
poradenstva, spoločenské zmeny a

digitálne technológie.
 



Kariérové poradenstvo pre 21. storočie je

zameraný na sprostredkovanie vedomostí a

zážitku užívateľom (študentom). Celé

vzdelávanie si plánujete a riadite vo svojej réžii..

Kurz vám tiež poskytuje inšpiráciu tým, že

predstavuje nové témy, teórie a modely,

poskytuje príklady a ponúka pohľady od

odborníkov.

Aký prístup k učeniu kurz využíva?

Povzbudzuje vás, aby ste sa učili skúmaním učebných materiálov a premýšľaním o nich. Kurz je

starostlivo štruktúrovaný tak, aby vás previedol sériou aktivít, ktoré vám uľahčia proces učenia.

Mnohé z aktivít majú formu pútavých interaktívnych hier, ktoré sú navrhnuté tak, aby otestovali

vaše vedomosti.

Obsah kurzu “Kariérové poradenstvo pre 21.

storočie” a zvolený vzdelávací prístup je

založený na dôkazoch a bol vyvinutý skupinou

medzinárodných odborníkov.

Kurz je otvorený a bezplatný pre všetkých

odborníkov v oblasti kariérového poradenstva

alebo kohokoľvek iného, kto má záujem o tému

kariérového poradenstva.



Kto vytvoril tento kurz?

Kurz bol vytvorený v rámci strategického partnerstva Erasmus+ piatimi európskymi

organizáciami: 

Sdružení pro kariérové poradenství a
kariérový rozvoj 

(Česko)

Združenie pre kariérové poradenstvo
a rozvoj kariéry 

(Slovensko)

SantiaX 
(Česko)

Katalyst Education Foundation
(Poľsko)

Innland Norway University 
of Applied Science 

(Nórsko)



Prečo kurz vznikol?

Projekt bol inšpirovaný spätnou väzbou od odborníkov z predchádzajúcich projektov, ktorí

chceli pokračovať v profesionálnom rozvoji, no často mali problém získať k nemu prístup.

Projekt spĺňa štyri hlavné ciele:

sprístupniť kvalitné vzdelávanie čo
najväčšiemu množstvu kariérových
odborníkov;

ukázať smerovanie ďalšieho vzdelávania a
profesionálneho rozvoja kariérovým
odborníkom;

umožniť kariérovým poradcom uplatniť
získané vedomosti a zručnosti vo svojej praxi a

predstaviť moderné metódy poskytovania
vzdelávania pri príprave odborníkov v oblasti
kariérového poradenstva.



Pre koho je kurz určený?

Kurz Kariérové poradenstvo pre 21. storočie je otvorený a dostupný pre každého, kto ho

považuje za zaujímavý. Myslíme si, že bude obzvlášť zaujímavý pre:

odborníkov v oblasti
kariérového poradenstva
(vo všetkých sektoroch)

 študentov kariérového
poradenstva

prevádzkovateľov
služieb kariérového
poradenstva

organizácie, ktoré školia
odborníkov v oblasti

kariérového poradenstva

profesijné združenia
kariérového poradenstva

zamestnávateľov



pracovať na kurze sami alebo s kolegami;

profesionálne sa rozvíjať vlastným tempom a kedykoľvek budete chcieť.

Akonáhle máte vytvorený účet, máte prístup ku kurzu na celý život;

absolvovať celý kurz alebo len modul, ktorý vás zaujíma;

robiť si poznámky a premýšľať o tom, čo sa učíte;

zdieľať to, čo sa učíte, na sociálnych médiách a/alebo so svojimi kolegami a

spolupracovníkmi;

používať časti kurzu vo vlastnej praxi, napr. vkladať videá do prezentácií alebo

používať teoretické modely či príklady.

 Ako kariérový poradca môžete zvýšiť svoju odbornosť nasledujúcimi spôsobmi:

Odborníci v oblasti kariérového poradenstva

Na vstup do kurzu nepotrebujete predchádzajúce

skúsenosti ani kvalifikáciu, môžete pracovať vlastným

tempom a sústrediť sa na to, čo je pre vás nové.



skombinovať e-learningové materiály s vašim učebným plánom na vytvorenie

zmiešaného vzdelávacieho programu (blended learning);

urobiť z Kariérového poradenstva pre 21. storočie povinný alebo voliteľný

modul vo vašom programe;

povzbudzovať študentov, aby kurz vypĺňali, uvažovali o ňom a hovorili o ňom

so svojimi rovesníkmi;

prezentovať videá a iné materiály v triede;

využívať úlohy z kurzu ako formatívnu domácu úlohu alebo ich kombinovať do

skúšok a hodnotení študentov; a

inšpirovať sa možnosťami, ktoré e-learning a obsah kurzu môže ponúknuť

vášmu vlastnému kurzu.

Môžete:

Pedagógovia a školitelia odborníkov v oblasti
kariérového poradenstva

Ak ste organizácia, ktorá vzdeláva a školí odborníkov v

oblasti kariérového poradenstva, môžete voľne kombinovať

materiály kurzu s vlastným vzdelávacím programom.



inšpirovať sa širšou celoeurópskou perspektívou v oblasti kariérového

poradenstva, ktorú kurz ponúka;

doplniť vaše formálne vzdelávanie o ďalšie moduly z Kariérového poradenstva

pre 21. storočie;

čerpať z informácií prezentovaných v kurze pri skúškach a hodnoteniach;

využiť referencie a zdroje na rozvoj vašich vedomostí; a

pomocou kurzu spoznať niektoré z popredných organizácií, sietí a jednotlivcov

v tejto oblasti.

Kurz môžete použiť na podporu svojho učenia nasledujúcimi spôsobmi:

Študenti kariérového poradenstva

Ak v súčasnosti študujete kariérové poradenstvo alebo

príbuzný odbor alebo o tom uvažujete v budúcnosti, kurz

môže byť cenným zdrojom vzdelávania a prípravy.



rozoslať kurz svojim členom;

používať kurz ako formálnu alebo neformálnu súčasť vzdelávacích programov,

ktoré asociácia ponúka svojim členom;

propagovať kurz ako spôsob zapojenia nových ľudí do tejto profesie; a

prezentovať materiály a výstupy získané v kurze na konferenciách,

workshopoch a podujatiach.

Ak ste súčasťou profesijnej asociácie kariérového poradenstva, môžete kurz využiť

na rozšírenie ponuky profesionálneho rozvoja pre svojich členov. Môžete to urobiť

takto:

Profesijné asociácie 
kariérového poradenstva



včleniť ho do procesu zaškolenia nových zamestnancov;

povzbudiť všetkých zamestnancov, aby sa zaregistrovali;

vložiť ho do vášho virtuálneho vzdelávacieho systému; a

odporúčať ho manažérom, aby ho využívali na podporu zamestnancov s

nedostatočným výkonom.

Ak prevádzkujete služby kariérového poradenstva alebo iný typ

spoločnosti/organizácie kariérového poradenstva, môžete kurz využiť pri

zvyšovaní kvalifikácie svojich zamestnancov. Môžete to urobiť nasledujúcimi

spôsobmi:

Prevádzkovatelia služieb 
kariérového poradenstva

povzbudiť váš HR tím a ďalších kľúčových zamestnancov, aby sa zapojili do

kurzu;

identifikovať kľúčový obsah a vedomosti, ktoré by mohli ovplyvniť stratégiu

rozvoja kariéry vašej organizácie; a

zapojiť kľúčových manažérov do používania kurzu.

Ak ste zamestnávateľ, ktorý má záujem podporovať rozvoj kariéry svojich

zamestnancov, možno budete chcieť využiť kurz na rozvoj kariérových zručností

vo vašej organizácii. Môžete to urobiť nasledujúcimi spôsobmi:

Zamestnávatelia 



Autorské práva a zdroj

musíte uviesť pôvodných autorov (aj v akejkoľvek upravenej verzii) kurzu;

z obsahu kurzu ani z jeho upravených verzií nemôžete získavať žiadny komerčný zisk;

musíte zdieľať akúkoľvek upravenú verziu pod rovnakou licenciou ako originál;

musíte uviesť, že projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou, pridať logo EÚ a číslo projektu (2020-1-CZ01-

KA204-078378).

E-learning „Kariérové poradenstvo pre 21. storočie“ je výsledkom projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá pre

vzdelávanie dospelých „E-learning pre odborníkov v oblasti kariérového poradenstva“ N° 2020-1-CZ01-KA204-

078378 spolufinancovaným Európskou úniou.

Všetky materiály sú bezplatné a open source, zdieľané pod licenciou CC BY-NC-SA 4.0 (prečítajte si o tejto licencii).

To znamená, že môžete používať, sťahovať, zdieľať, upravovať a zdieľať upravené verzie obsahu, ktorý sme vytvorili.

Vždy však majte na pamäti, že:

Tento text použite pri zdieľaní obsahu kurzu alebo jeho upravených verzií:

Projekt „Kariérové poradenstvo pre 21. storočie je výstupom projektu Erasmus+ Strategické partnerstvá pre vzdelávanie

dospelých „E-learning pre odborníkov v oblasti kariérového poradenstva“ spolufinancovaného Európskou úniou, ktorý

vypracovalo 5 partnerských organizácií: Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj (Česko), Združenie pre

kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (Slovensko), Høgskolen i Innlandet (Nórsko), Katalyst Education (Poľsko), SantiaX

(Česko). Originál kurzu nájdete tu: https://careerguidancecourse.eu/. Kurz je zdieľaný pod licenciou CC BY-NC-SA 4.0.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o licencii alebo chcete získať SCORM súbor kurzu, kontaktujte nás.

https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1n-piFLqDdlQgpIE4bqoUtQxQnOT54bAB/edit#heading=h.1fob9te
https://careerguidancecourse.eu/

