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digi.job.id – vzdělávací program
Vzdělávací program digi.job.idi je zásadním výstupem projektu Digitální profesní identity
(digi.job.id) z programu Erasmus+. Je realizovaný od září 2015 do srpna 2017. Projekt
vytváří konsorcium šesti partnerů ze šesti evropských zemí. K naplnění cílů projektu mají
všichni partneři potřebnou technickou kvalifikaci a zkušenosti na poli SOV (Středního
odborného vzdělávání).

o BFI OOE – AT
o AKLUB – CZ
o CEPS PROJECTES SOCIALS – ES
o ENAIP VENETO – IT
o OZARA - SI
o NWRC – UK

1) Popis projektu a úvod
Mladí lidé na konci svého odborného vzdělávání často při vstupu na pracovní trh čelí
mnoha problémům. Toto nastává ze strukturálního hlediska díky nedostatku adekvátních
pracovních míst

nebo nedostatku praktického vzdělávání ve SOV v některých

evropských zemích. Z hlediska výuky a učení jsou tyto problémy způsobeny
nedostatečnými prezentačními schopnostmi studentů a faktem, že ne vždy znají vlastní
dovednosti, kompetence a schopnosti rozvíjené ve svém odborném vzdělávání a praxi. Z
tohoto důvodu postrádají základní kariérní manažerské schopnosti, ačkoliv technicky jsou
pro vstup na pracovní trh velmi dobře vybaveni.
Učitelé a mistři ve SOV často nejsou dobře připraveni, aby naučili své studenty využít
výsledky prakticky založené výuky pro rozvoj profesní identity nebo pro hledání
zaměstnání. Často to vůbec nepovažují za svou pracovní náplň a není to součástí jejich
oficiálních osnov.
Ovšem mezinárodní průzkumy a studie ukazují, že firmy mají dobré zkušenosti
s používáním sociálních médií k náboru zaměstanců a že nábor pomocí sociálních médií v
budoucnu významně poroste.
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Všichni partneři projektu vyjádřili potřebu nových, adekvátních nástrojů pro usnadnění
přechodu ze SOV k zaměstnání a vybavení studentů velmi dobrými znalostmi svých
schopností, což zvýší jejich sebedůvěru, odolnost a pozitivní přístup k vybrané profesi.
Vzhledem k tomu, že problémy jsou evropské, bude pro partnerství adekvátní nadnárodní
přístup.
Projekt chce řešit výše zmíněné otázky vypracováním výukového modulu pro vytváření
interaktivních, digitálních životopisů studentů SOV, učňů a absolventů a použít okruh
sociálních médií za účelem demonstrace studentských kompetencí, které vznikly v
procesech praktické výuky pro:

a)

rozvoj profesní identity a

b)

pro žádosti o zaměstnání

Studenti by měli být schopni prokázat, co se naučili ve svém vzdělávání a uplatnit to na
trhu práce; rozvíjet digitální a prezentační dovednosti, naučit se jak bezpečně a
promyšleně používat sociální sítě pro profesní účely a měli by zapůsobit svými
dovednostmi a kompetencemi na zaměstnavatele a získat tak zaměstnání.

2) Pedagogické/Didaktické přístupy
Současné přístupy k tvorbě osnov zdůrazňují význam existence jasné příručky pro učitele,
která by umožnila jednak ucelený proces učení, ale zároveň i výběr obsahu a témat pro
studenty.
Vzdělávací program digi.job.id poskytuje rámec pro učitele a studenty při práci na tématu
uplatňování dovedností a kompetencí jednotlivců a prezentaci těch nejrelevantnějších v
(interaktivním) digitálním profilu a životopisu.
Program je flexibilní do takové míry, aby si mohli studenti a učitelé vybrat z jasně
stanoveného rámce, na které učební výstupy a témata se zaměřit v souvislosti se svými
prioritními znalostmi a dovednostmi.
Úvodní část podává jasný přehled a poskytuje základní znalosti, které jsou dále
prohlubovány a rozšiřovány v dalších částech.
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Výstupy pro mladé lidi
Vzdělávací program digi.job.id používá přístup založený na výsledcích vzdělávání.
Vzdělávací programy obecně už nejsou popisovány pomocí vstupů, které žáci obdrží.
Místo vstupu (“Jaký obsah by se měli učit?”) je veškerá pozornost věnována výstupu
(“Jaké jsou výsledky učení?”).
Úzce spjatá s vzdělávacím přístupem založeným na výsledcích a kompetencích je nová
vlastní koncepce pro učitele. Učitelé se nezaměřují pouze na komunikační znalosti
založené na obsahu, ale zajišťují docházejícím studentům schopnost aplikovat znalosti v
profesních a osobních situacích.
Pro implementaci učení založeného na kompetencích jsou jednotlivé části vzdělávacícho
programu digi.job.id transformovány do učebních výstupů.

3) Celkové cíle učebních modulů
Celkový cíl přípravy digi.job.id spočívá ve zlepšení pracovních příležitostí pro dospívající a
mladé dospělé (studenty SOV, učně a absolventy), pokud jde o ukončení jejich odborného
nebo vzdělávacícho studia s cílem vstoupit na trh práce v dohledné budoucnosti. Jednou
z nejlepších strategií, která upozorní zaměstnavatele, je prezentace a prosazení
vlastních dovedností a kompetencí v sociálních sítích. Pro tento přístup je zapotřebí
několik témat, která jsou úzce spjata. Konsorcium proto stanovilo tyto lekce:

-

Lekce 1: Úvod k seznámení se všemi tématy a obsahem

-

Lekce 2: Rozpoznání a ověření si vlastních dovedností/kompetencí

-

Lekce 3: Online reputace a vlastní značka, pracovní platformy, co dělat a nedělat
online

-

Lekce 4: Prezentační nástroje pro prezentaci vlastních produktů nebo dovedností

-

Lekce 5: Komunikace na sociálních sítích za účelem vytvoření strategie
pro dobrou značku

-

Lekce 6: Digitální online životopis pro budování vlastní značky
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Pro celou přípravu je důležité nastavit správnou úroveň. Lidé v cílové skupině digi.jobs.id
obecně zůstávají na kvalifikační úrovni 3 z osmiúrovňového EQF. Proto se úrovně1 se
všemi deskriptory objevují v celé přípravě a všech dokumentech:
EQF

Znalosti

Úroveň

Dovednosti

znalosti faktů, zásad, řada

Kompetence

kognitivních

procesů a obecných praktických

a nést

odpovědnost

za

dovedností splnění úkolů v práci nebo

pojmů v oboru práce požadovaných při plnění ve studiu
Úroveň 3 nebo studia

úkolů a řešení problémů při
výběrem

a

problémů

použitím přizpůsobovat své chování

základních
nástrojů,

řešení

metod, okolnostem
materiálů

a

informací
Po přenesení do rozdílných Národních rámců kvalifikací (NRK) partnerských zemí toto
znamená:
EQF Úroveň

NRK AT

NRK CZ

NRK ES

NRK IT

NRK UK

NRK SI

3

3

3

2

3

3

3

Po vzdělávání, které je založené na úrovních EQF, budou klienti cílové skupiny schopni:
o prokázat a uplatnit, co se naučili ve svém vzdělávání
o vytvořit interaktivní, digitální životopisy, aby prokázali kompetence pro
 a) vytvoření profesní identity a
 b) pro procesy ucházení se o zaměstnání
o ovládat digitální a prezentační dovednosti
o používat bezpečně a promyšleně sociální sítě pro profesní účely
o prezentovat se včetně videí, fotografií, infografiky
o působit profesionálně na sociálních sítích
o zapůsobit na zaměstnavatele svými dovednostmi a kompetencemi a získat tak
zaměstnání
Poznámka: Všechny úkoly a jejich trvání by měly být přizpůsobeny znalostem,
dovednostem a kompetencím skupiny.
_______________________________
1

Deskriptory definující úrovně v Evropském rámci kvalifikací (EQF). Online:

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page (20.03.2016
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4) Struktura vzdělávacího programu
Školení se stále více a více organizují na modulárním základě. Výukové obsahy učebních
osnov digi.jobs.id jsou tedy nastaveny do lekcí. Všechna témata mají vlastní začátek a
hodnocení a jsou tématicky koordinována a pevně provázána.
V rámci těchto jednotek jsou popsány výstupy učení, které jsou opět rozděleny do
kompetencí, dovedností a znalostí. Interakcí se vytváří struktura výše popsaných učebních
výstupů.
Pro celoevropské srovnání a měření vzdělávacího obsahu byl vložen do vzdělávacího
programu ECVET, Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu.
U jednotlivých lekcí se měří trvání dosažení výsledků učení a přenáší se do bodů ECVET.
V tomto procesu se uplatňuje evropský klíčový přístup ve výši 25 pracovních hodin na bod
ECVET. Celé školení tedy zahrnuje 2 body ECVET (odpovídající pracovní době 50 hodin).

5) Hodnocení
Pro další vzdělávání a procesy přípravy je důležité sledovat výsledky učení studentů na
určené úrovni. Proto každý výstup učení následuje přezkoumáním podle učebního
obsahu. Velký význam má použití aplikačně zaměřeného způsobu místo odkazování na
fragmentální stupnice.
Mimoto je pro studenty velmi důležitý také test. Reflektuje jejich vlastní učební výkony a
poukazuje na části vzdělávacích témat, na které je potřeba se ještě dále zaměřit.
Abychom podpořili tento přístup, jsou pro všechny kontrolní procesy používány zvláštní
jednotky a vyhodnocovací listy, které detailně odráží přehled výsledků učení.
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Lekce 1: Úvod
Deskriptory lekce

Obsah

Název lekce

Digi Job ID – úvod lekce

Počet hodin

10

Popis lekce

Cílem této úvodní lekce je poskytnout široký přehled v oblasti prezentace na poli sociálních
sítí za účelem ucházení se o zaměstnání. Po ukončení této lekce si studenti uvědomují
důležitost budování vlastní značky.
Úvodní lekce poukazuje na potřebu procesu reflexe pro identifikaci vlastních silných stránek a
dovedností (souvisejících se zaměstnáním), stejně jako o významu internetu jako nástroje
firem pro nábor. Lekce také poskytuje přehled pravidel nezbytných pro komunikaci a
interaktivitu v budování vlastní značky a některé základní znalosti o potřebě individuálního,
profesionálního digitálního životopisu.

Účební výstupy (dále LO)
Po dokončení lekce by studenti měli být schopni:

LO 1
chápat potřebu charakteristiky a popisu silných stránek a dovedností související s daným
zaměstnáním v souvislosti s procesem budování vlastní značky, digitálním procesem
ucházení se o zaměstnání a digitálním životopisem
LO 2
uvědomit si, že pracovní nábor se odehrává na internetu a na platformách sociálních médií
LO 3
uvědomit si, že zadávání informací na internet může být hazardní
LO 4
uvědomit si, že profesionální vzhled je důležitý pro procesy ucházení se o zaměstnání
LO 5
rozumět tomu, že pro sociální sítě platí zvláštní komunikační pravidla
LO 6
mít inspiraci k vytvoření individuálního, digitálního životopisu pro svou digitální prezentaci
a procesy budování vlastní značky
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Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce student získá zodpovědnost a samostatnost v :
Započetí procesu reflexe osobních silných stránek a dovedností (LO 1)
Hledání informací ohledně náborového procesu na internetu (LO 2)
Uvědomění si hazardu při zadání osobních informací na internet (LO 3)
Rozlišení mezi dobrou a špatnou video/foto kvalitou a prezentačními technikami (LO 4)
Uvědomění si rozdílných komunikačních strategií na sociálních sítích (LO 5)
Identifikaci osvědčených postupů v digitálních životopisech (LO 6)

Dovednosti

Na konci lekce student ovládá následující dovednosti:
Uvědomuje si vlastní dovednosti a silné stránky (LO 1)
Identifikuje náborové nástroje a platformy na internetu (LO 2)
Identifikuje pozitivní obsah pro budování vlastní značky (LO 2)
Identifikuje dobrou a špatnou foto/video kvalitu (LO 4)
Popíše důležitost používání různých komunikačních dovedností na sociálních sítích (LO 5)
Vybere si adekvátní nástroje pro vytvoření digitálního životopisu (LO 6)

Znalosti

Na konci lekce žák bude:
Znát význam detailního ověření kompetencí pro aplikaci a budování vlastní značky (LO 1)
Vědět, že společnosti používají sociální sítě pro ověřování osob (LO 2)
Vědět, že internet nikdy žádnou informaci nezapomene (LO 3)
Vědět, že je obtížné vymazat osobní informace z internetu (LO 3)
Vědět, že kvalita materiálů a prezentace je nezbytná pro ucházení se o zaměstnání a
budování vlastní značky (LO 4)
Vědět, že různé sociální sítě vyžadují různé komunikační strategie (LO 5)
Znát důležitost individiuálního, digitálního životopisu (LO 6)

Hodnotící kritéria
LO

Aplikace a dovednosti

LO 1

Vyjmenovat 3 různé vlastní (s prací spojené) silné stránky

LO 2

Vyjmenovat 3 různé náborové nástroje na internetu

LO 3

Popsat způsob, jak najít všechny informace o sobě na internetu
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LO 4

Popsat důležitost použití dobrých médií (kvality související s video/foto/prezentačními technikami)

Uvést 2 příklady, jak na internetu o sobě vytvořit profesionální dojem
LO 5
Uvést 2 příklady, jak na internetu o sobě vytvořit špatný dojem
Popsat několik možností, jak vytvořit digitální životopis
LO 6

Vyjmenovat 2 platformy, kde je možné umístit digitální životopis
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Lekce 2: Rozpoznání/ověření
dovedností/komepetencí
Deskriptory lekce

Obsah

Název lekce

Rozpoznání/ověření vlastních dovedností/kompetencí

Počet hodin

8

Popis lekce

Před započetím procesu budování vlastní značky by si studenti měli být jisti svými silnými
stránkami (dovednostmi a kompetencemi). Studenti v odborné přípravě a žáci učňovského
systému by měli mít možnost reflexe toho, co ve skutečnosti po výcviku umí a ukázat to
potenciálním zaměstnavatelům za použití sociálních médií.
Reflexe dovedností/kompetencí by měla být vedena s pomocí učitelů a měla by být zaměřena
hlavně na velmi konkrétní praktické dovednosti.
Po druhé lekci by žáci měli být schopni prezentovat své dovednosti a dozvědět se o
technikách prezentace, online reputace a významu budování vlastní značky.

Učební výstupy
Po dokončení lekce budou studenti schopni:
LO 1
vědět, co lidé potřebují pro úspěšné vykonávání svého současného/potenciálního
zaměstnání a provádět vlastní proces kontroly kompetencí podle klasifikací/terminologie
ESCO (Evropská klasifikace dovedností/schopností, kvalifikací a povolání) a EQF
LO 2
mluvit o svých vlastních kompetencích, silných a slabých stránkách se svými učiteli /
kolegy a spojit znalosti se vzděláním, předchozími zkušenostmi, prakticky zaměřenou
prací a každodenním životem
LO 3
zaměřit se na dobré a úspěšné pracovní techniky a sociální dovednosti, které používají /
používali jako součást své každodenní práce
LO 4
rozhodnout se, které pracovně založené techniky by měli zahrnout do procesu ucházení
se o zaměstnání a budování vlastní značky
LO 5
diskutovat o svých charakterových rysech, hodnotách, názorech, přesvědčeních,
kompetencích, znalostech, dovednostech, kvalifikacích, charakteristikách učení,
potřebách, přáních, cílech, zájmech s učiteli a dalšími žáky
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Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce žák získá zodpovědnost a samostatnost ve:
stanovení svých potřeb pro úspěšné plnění současného nebo potenciálního zaměstnání a
bude schopen vést svůj vlastní proces kontroly kompetencí podle klasifikace ESCO a EQF
(LO1),
vyjádření svých vlastních kompetencí, silných a slabých stránky a účelně propojí úroveň
vzdělání, předchozí zkušenosti, situace z prakticky zaměřené práce a každodenní záležitosti
(LO2),
soustředění se na dobré a úspěšné pracovní postupy a sociální dovednosti aplikované v
pracovním prostředí (LO3),
provedení vhodného rozhodnutí, které pracovní postupy by měl zahrnout do ucházení se o
zaměstnání a své zamýšlené image v budování vlastní značky (LO4),
prezentování vhodného přehledu charakterových rysů, hodnot, názorů, přesvědčení,
kompetencí, znalostí, dovedností, kvalifikací, charakteristik učení, potřeb, přání, cílů a zájmů
učitelům a ostatním studentům (LO5).

Dovednosti

Na konci lekce bude student ovládat následující dovednosti:
poskytnutí rychlého popisu pracovních potřeb potřebných pro úspěšný pracovní výkon
(LO1),
souvisle popíše své vlastní kompetence, silné a slabé stránky v psaném projevu a tím
prezentuje souvislosti / možné inovativní asociace mezi úrovní vzdělání, předchozími
zkušenostmi, praktickými pracovními situacemi a každodenními záležitostmi (nejlépe pro
případné textové využití na sociálních sítích (LO2)
úspěšně představí svou práci a použije vhodné sociální dovednosti ve svém pracovním
prostředí (LO3),
napíše vhodnou formu žádosti o zaměstnání, která neobsahuje všechny, ale pouze
relevantní informace o pracovních aktivitách, které může použít ve svém profilu osobní
značky (LO4),
udělá relevantní výběr mezi svými charakterovými rysy, hodnotami, názory, přesvědčeními,
kompetencemi, znalostmi, dovednostmi, kvalifikacemi, které chce zahrnout do vlastní
prezentace, vytvořené pro sociální sítě nebo jiné účely (LO5).

Znalosti

Na konci lekce bude student:
vědět, jaké jsou jeho nezbytné pracovní potřeby pro úspěšnou práci (LO1),
znát své skutečné kompetence, silné a slabé stránky společně s možnými způsoby jejich
kombinace, týkající se jeho úrovně vzdělání, předchozích zkušeností, situací z praxe a
každodenních činností (LO2),
vědět, co vyžaduje pro úspěšnou práci a jak použít vhodné sociální dovednosti ve svém
pracovním prostředí (LO3),
umět napsat vhodnou formu žádosti o zaměstnání, která neobsahuje všechny, ale pouze
relevantní informace pro sociální sítě (LO4),
vědět, které charakterové rysy, hodnoty, názory, přesvědčení, kompetence, znalosti,
dovednosti, kvalifikace by měl zahrnout do vlastní prezentace vytvořené pro sociální sítě
nebo jiné účely (LO5).
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Hodnotící kritéria
LO

Aplikace a dovednosti

LO 1

Vytvořit krátký seznam kompetencí podle ESCO a EQF klasifikací/terminologie

LO 2

Definovat vlastní silné a slabé stránky, které se vztahují k hledanému zaměstnání

LO 3

Prezentovat vlastní úspěšné pracovní techniky a osvědčené postupy z předchozího zaměstnání, vzdělávání
nebo každodenního života

LO 4

Vytvořit seznam pracovně založených technik, které by měly být zahrnuty do procesu hledání zaměstnání a
budování vlastní značky

LO 5

Být schopen diskutovat o vlastních znalostech, dovednostech, cílech a zájmech ve skupině
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Lekce 3: Online reputace a vlastní značka
Deskriptory lekce

Obsah

Název lekce

Online reputace a vlastní značka
Pracovní platformy
Co dělat a nedělat online

Počet hodin

8

Popis lekce

Osobní značka je užitečná při hledání zaměstnání nebo pro zlepšení profesionálního
postavení: cílem lekce číslo 3 je poskytnout studentům/žákům povědomí o
rizicích/možnostech online reputace a tím, jak zvýšit výhody vlastní značky.
Lekce provede studenta/žáka kroky, týkajícími se hodnocení jeho současné online pověsti a
tím, co může udělat pro její vedení ve vztahu ke svým pracovním cílům.

Učební výstupy
Po dokončení lekce budou studenti schopni:
LO 1
Úvod: Definovat vlastní značku a pojem online image (slovníček)
LO 2
Vyhledat současnou online osobní image a sociální reputaci. Cvičení umožňující
studentovi shromáždit svá data dostupná online. Zmapovat data nalezená v LO2 a
analyzovat je pomocí seznamu dobrých/špatných kritérií.

LO3
Jak zasáhnout při odstranění špatných dat / informací ze sítě. Seznam činností, které je
třeba provést za účelem odstranění účtů z platforem; nebo požádat o stažení údajů.
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Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce student získá zodpovědnost a samostatnost ve:
Sběru dat; zkontroluje a zhodnotí “online dostupnost”, kterou má v současné době (LO2)
Vědomě vybere příslušná data a informace, které bude publikovat online pro vytvoření
pozitivní osobní značky (LO2)
Zakročí, aby opravil negativní nebo zkreslené osobní informace publikované sociálními
médii (LO3)

Dovednosti

Na konci lekce bude student zvládat následující dovednosti:
Shromáždit osobní online data za účelem analýzy současné image osobní značky (LO1/2)
Použít seznam pro analýzu osobních dat prezentovaných online, aby identifikoval
dobrou/špatnou reputaci (LO2)
Aplikovat vhodné postupy k opravení nebo odstranění špatných nebo negativních dat z
platforem sociálních médií (LO3)

Znalosti

Na konci lekce bude student
Znát pojmy online “vlastní značka” a pozitivní a negativní součásti, které ji charakterizují
(LO1)
Znát možná rizika toho, že přítomnost osobních údajů lidi odhaluje a že existují pravidla a
omezení ochrany osobních údajů uplatňovaná vnitrostátními / evropskými právními předpisy
(LO2/3)
Znát postupy k odstranění účtů/dat ze sociálních platforem (LO3)

Hodnotící kritéria
LO

Aplikace a dovednosti
Shromáždit osobní data online a nakreslit obrázek dobrých/špatných základů reputace založených na
“tabulce kontrolního seznamu osobních údajů”

LO2

Popsat 3 negativní obsahové rysy spojené s hledáním práce, které by se mohly objevit na internetu
Popsat 3 pozitivní obsahové rysy spojené s hledáním práce, které by se mohly objevit na internetu
Popsat, jak se dá odstranit účet z Facebooku, Linkedinu, Instagramu, Twittru, Pinterestu apod.

LO 3

Popsat jak – a zda lze odstranit zprávy, fotky atd. z Facebooku, Linkedinu, Instagramu, Twittru, Pinterestu
nebo jiných platforem sociálních médií
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Lekce 4: Komunikace na sociálních sítích
Deskriptory lekce

Obsah

Název lekce

Komunikace na sociálních sítích

Počet hodin

8

Popis lekce

Cílem lekce Komunikace na sociálních sítích je poskytnout přehled o tom, jaké různé využití
sociálních médií mohou studenti realizovat, aby navrhli dobrou strategii digitální osobní
značky.
Na konci lekce 5 budou studenti schopni určit, které platformy sociálních médií jsou více
používané hledači talentů a společnostmi. Kromě toho si studenti pro svůj odborný sektor
vyberou dvě vhodné platformy sociálních médií a budou je umět použít.

Učební výstupy
Po dokončení lekce budou studenti schopni:
LO 1
rozpoznat nejdůležitější platformy sociálních médií používané personalisty/ společnostmi
pro hledání talentů.
LO 2
určit dvě vhodné platformy sociálních médií pro svůj specifický odborný sektor.
LO 3
znát tipy a triky pro správné využití platforem sociálních médií vybraných tak, aby odrážely
jejich odborné profily.

Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce student získá zodpovědnost a samostatnost pro:
Analyzování sociálních médií profesionálním způsobem (LO 1).
Identifikování platforem sociálních médií, které jsou nejvíce používané
personalisty/společnostmi (LO 1)
Identifikování nejpoužívanějších sociálních platforem ve specifickém odborném sektoru
(LO 2)
Tipy a triky pro správné použití různých platforem sociálních médií. (LO 3)

Dovednosti

Na konci lekce bude student ovládat následující dovednosti:
Uvědomit si, jak hledači talentů používají sociální sítě (LO 1)
Identifikovat korektní platformy sociálních médií, které je možno použít ve specifickém
odborném sektoru (LO 2)
Technické znalosti o různých platformách sociálních médií. (LO 3)
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Znalosti

Na konci lekce bude student:
Vědět, že hledači talentů používají různé platformy. (LO 1)
Vědět, jak hledači talentů/společnosti používají sociální sítě. (LO1)
Vědět, které platformy sociálních médií jsou nejlepší pro vykreslení jejich odborného profilu.
(LO 2)
Vědět, jak korektně používat různé platformy sociálních médií. (LO 3)

Hodnotící kritéria
LO

Aplikace a dovednosti

LO 1

Identifikovat a posoudit, které jsou nejdůležitější platformy sociálních médií

LO 2

Identifikovat a posoudit, které platformy sociálních médií je možné použít pro specifický odborný sektor a
proč.

LO 3

Správně používat vybranou sociální platformu.
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Lekce 5: Prezentační nástroje
Deskriptory lekce

Obsah

Název lekce

Prezentační nástroje

Počet hodin

7–8

Popis lekce

Cílem této lekce je poskytnout praktický přehled v oblasti prezentačních nástrojů používaných
v online profesních profilech (např. LinkedIn, XING). Po skončení lekce budou studenti znát
prezentační nástroje a jejich výhody. Budou schopni vybrat adekvátní prezentační nástroje
pro prezentaci vlastních produktů nebo dovedností.
Prezentační nástroje této lekce umožní studentům připravit základy pro lekci číslo 6. Každý
student bude schopen zdokumentovat své produkty nebo dovednosti pomocí videa nebo
fotografií. Každý žák si připraví profilové foto a obrázek pozadí pro Lindedln profil. Kromě
toho si studenti najdou a vyberou infografické prvky vhodné pro jejich online profesní profily.

Učební výstupy
Po dokončení lekce budou studenti schopni:

LO 1
identifikovat a popsat cílové posluchače pro své online profesní profily (digitální životopis).
LO 2
znát hlavní prezentační nástroje, které mohou být použity pro online profesní profil.
LO 3
zdokumentovat své produkty a dovednosti pomocí videa nebo fotografií
LO 4
mít svou vlastní profilovou fotografii a obrázek pozadí pro LinkedIn profil.
LO 5
mít infografické prvky, které použijí pro své online profesní profily.
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Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce student získá zodpovědnost a samostatnost v:
Identifikování cílové skupiny pro svůj online profesní profil. (LO 1)
Rozeznání a použití různých prezentačních nástrojů používaných v online profesních
životopisech. (LO 2)
Započetí dokumentace svých produktů a dovedností pomocí videa a fotografií. (LO 3)
Přípravě vlastní profilové fotografie nebo profilové fotografie pro ostatní. (LO 4)
Rozeznání a použití infografiky. (LO 5)

Dovednosti

Na konci lekce bude student ovládat následující dovednosti:
Stručně popíše očekávání a potřeby cílové skupiny svého online profilu. (LO 1)
Rozezná a stručně popíše hlavní prezentační nástroje používané u online profilů. (LO 2)
Vybere adekvátní prezentační nástroje pro prezentaci vlastních produktů nebo dovedností.
(LO 2)
Připraví video nebo fotografie, které zdokumentují jeho produkty a dovednosti. (LO 3)
Připraví si profilovou fotografii. (LO 4)
Najde a vybere vhodné infografické prvky. (LO 5)

Znalosti

Na konci lekce student bude:
Vědět, jak je důležité identifikovat cílovou skupinu pro úspěšnost svého profesního profilu.
(LO 1)
Znát hlavní prezentační nástroje a vědět o jejich výhodách. (LO 2)
Znát důležitost dokumentace a vizuální prezentace svých produktů a dovedností. (LO 3)
Znát důležitost profilové fotografie a obrázku pozadí pro Lindedln profil. (LO 4)
Vědět, proč je lepší používat infografiku pro komunikaci s cílovou skupinou. (LO 5)

Hodnotící kritéria
LO

Aplikace a dovednosti

LO 1

Popsat cílovou skupinu svého online profesního profilu.

LO 2

Vyjmenovat alespoň 4 různé prezentační nástroje, které mohou být použity u online profesního profilu.

LO3

Ukázat nám schopnost dokumentace některých produktů nebo dovedností pomocí videa nebo fotografií.

LO 4

Prezentovat své profilové foto a obrázek pozadí pro LinkedIn profil.
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LO 5

Prezentovat infografické prvky, které si student vybral pro svůj online profesní profil.
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Lekce 6: Digitální online životopis
Deskriptory lekce
Název lekce

Obsah
Digitální online životopis
Vytvoření digitálního online životopisu pro vlastní značku

Počet hodin

8

Popis lekce

Cílem lekce Online životopis je, aby studenti porozuměli dostupným nástrojům pro vytvoření
online životopisu, což napomůže hledání zaměstnání. Dále je to poskytnutí tipů pro
sestavení online životopisu a času a podpory k vypracování aktuálního online životopisu.
Při dokončení lekce začnou studenti dle osvojených vodítek vytvářet aktuální online
životopis, který má potenciál pomoci jim při přijímání kroků k dosažení úspěchu při hledání
zaměstnání.

Učební výstupy
Při dokončení lekce studenti:
LO 1
rozeznají nejefektivnější online nástroje a produkty sociálních médií, které mohou být
použity pro prezentaci vlastních silných stránek potenciálním zaměstnavatelům
sestavením online životopisu odpovídajícím výběru profese

LO 2
vědí jak

sestavit profesní životopis za použití online nástroje pro životopisy

použít vhodné nástroje sociálních médií k vytvoření efektivní prezentace, která se
soustředí na získání zaměstnání, částečně za použití profesionálního
networkingového nástroje jako například LinkedIn nebo podobného nástroje
LO 3
znají detaily, které je nezbytné zahrnout do jejich profesionálních profilů a vhodný jazyk k
použití

LO 4
našli online zdroj, který lze využít při hledání zaměstnání
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Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce bude žák schopen:
Rozhodnout se, které nástroje využije k sestavení vhodného online životopisu pro
specifickou odbornou oblast (LO 1).
Určí vhodný obsah, který by měl být zahrnut do profesního networkingového nástroje, jako
je LinkedIn nebo jiný podobný nástroj běžně používaný v jejich zemi (LO 2)
Určí používaný jazyk pro online životopis, vhodný pro profesi, kterou si vybral
(LO 3)

Dovednosti

Na konci lekce bude student ovládat následující dovednosti:
Shromáždí a aktualizuje profesní a osobní detaily pro online nástroj, který vytvoří online
zdroj, pomáhající při získání zaměstnání
Použije jazyk vhodný ke své prezentaci pro budoucí zaměstnavatele

Znalosti

Na konci lekce bude žák schopen:
Určit vhodné online nástroje, včetně produktů sociálních médií pro hledání zaměstnání
(LO 1)
Vědět, jak sestavit profesionální online prezentaci, která se soustředí na získání zaměstnání
(LO 2)
Vědět o potřebě pravidelné aktualizace profesního profilu, aby se ujistil, že reflektuje
všechna pole zájmů budoucích zaměstnavatelů (LO 2)
Vědět, který jazyk je vhodný pro efektivní online profesní profily (LO 3)

Hodnotící kritéria
LO

Aplikace a dovednosti

LO 1

Identifikovat nejvhodnější online nástroje pro získání zaměstnání

LO 2

Jak se efektivně prezentovat budoucím zaměstnavatelům, online životopisy a profesní networkingové
nástroje jako trvalý proces

LO 3

Jak použít vhodný jazyk při vytváření profesního online profilu
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