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Informace pro učitele:
Deskriptory lekce

Obsah

Název lekce

Digitální online životopis

Učební hodiny

7-8

Popis lekce

Cílem digitálního online životopisu je, aby studenti pochopili dostupné
nástroje pro vytvoření online životopisu, který jim pomůže při hledání
zaměstnání, dále poskytnout tipy pro sestavení online životopisu a čas a
podporu k rozvinutí aktuálního online životopisu.
Po dokončení této lekce začnou studenti vytvářet skutečný online
životopis, který bude vycházet z poznaných pokynů a který bude mít
potenciál pomoci jim podniknout kroky k dosažení úspěchu při hledání
zaměstnání.

Učební výstupy
Po dokončení této lekce studenti:
LO 1
Rozpoznají nejúčinnější online nástroje a produkty sociálních médií, které mohou být použity
k prezentaci vlastních silných stránek potenciálním zaměstnavatelům prostřednictvím vytvoření
online životopisu vhodného pro vybrané povolání.
LO 2
Budou vědět jak:
-sestavit profesionální životopis za použití nástrojů pro online životopis
-použít vhodné nástroje sociálních médií pro vytvoření efektivní prezentace, která se
zaměřuje na získání zaměstnání, zejména při používání profesionálního síťového
nástroje, jako je LinkedIn nebo podobný nástroj
LO 3
Budou znát detaily, které je nezbytné zahrnout do svých profesních profilů a vhodný jazyk
k použití.
LO 4
Objevili online zdroj, který mohou použít pro hledání zaměstnání.
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Kompetence, znalosti a dovednosti
Kompetence

Na konci lekce žák získá zodpovědnost a samostatnost k:


Rozhodnutí, které nástroje použít k sestavení vhodného online
životopisu pro specifickou profesní oblast (LO 1).



Identifikování vhodného obsahu, který vloží do profesního síťového
nástroje, jako je LinkedIn nebo dalších podobných nástrojů běžně
používaných ve své zemi (LO 2)



Identifikování použití jazyka pro online životopis, vhodného pro zvolenou
profesi (LO 3)

Dovednosti

Znalosti



Vložení a aktualizování profesních a osobních detailů do online
nástroje, který vytvoří online zdroj, který pomůže při získávání
zaměstnání (LO 4)



Použití vhodného jazyka pro svou prezentaci budoucím
zaměstnavatelům
Na konci lekce student bude:



Schopen identifikovat užitečné online nástroje, včetně produktů
sociálních médií pro hledání práce (LO 1)



Vědět, jak vytvořit profesionální online prezentaci, která se zaměřuje na
získání práce (LO 2)



Znát potřebu pravidelné aktualizace profesního profilu, aby se ujistil, že
odráží všechny složky zájmů potenciálních zaměstnavatelů (LO 2)



Vědět, jaký jazyk je vhodný pro efektivní online profesní profily (LO 3)

Hodnotící kriéria
LO

Aplikace a dovednosti

LO 1 Identifikovat nejvhodnější online nástroje pro získání zaměstnání
Jak se efektivně prezentovat budoucím zaměstnavatelům; online životopisy a profesní
LO 2 síťové nástroje jako pokračující proces

LO3

LO4

Jak použít vhodný jazyk při vytváření online profesního profilu
Objevení online zdroje, který může být použit při hledání práce
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Výukový plán
Učitel uvede lekci:
- Stanovením cílů lekce, včetně učebních výstupů
- Krátkým přehledem toho, jaký obsah bude zahrnut
- Zjištěním, co již účastníci školení o této oblasti práce vědí – zda má někdo online
životopis nebo profesní profil na síti (zkontroluje se žáky současné znalosti)
- přehledem o hodnocení potřebném pro dokončení jednotky (pracovní listy a hodnocení)
Čas – přibližně15 min.
Učební a výukové materiály lekce se skládají z:
- PowerPointové prezentace ve 4 částech
- Pracovních listů + Hodnocení
Čas – přibližně 3 hodiny (pro práci s pracovními listy + hodnocením)
Výstupy očekávané od každého žáka jsou:
- Digitální verze “tradičního” životopisu
- Vytvořený profesní síťový profil, za použití LinkedIn nebo podobného nástroje

Část A) Nástroje pro vytvoření online “tradičních” životopisů
Část A prezentace.
Zopakujte si účel životopisu – shromáždění informací, které se týkají získání zaměstnání.
Poskytněte přehled o tom, jaké informace mohou být zahrnuty.
Zmiňte online verzi “tradičního” životopisu.
Poskytněte přehled nástrojů sociálních sítí, které dělají tu samou věc, což je shromáždění informací
spojených se získáním zaměstnání plus dynamické propojení s ostatními, kteří mohou mít požadovanou
práci nebo vědět, kde je taková práce dostupná.
Tato část může trvat přibližně 25 minut.
Ukažte typický životopis.
Hovořte o různých digitálních generátorech životopisů.
Nechte studenty udělat skutečné Google vyhledávání, aby viděli, kolik je možností.
Ukažte snímek s výsledkami hledání.
Ukažte UK Open University, nebo jiný z vaší země.
Europass
Demonstrujte stránku Europass, generátor životopisů.
Poukažte na video, které vysvětluje, jak daný nástroj použít.
Cvičení – nechte studenty vytvořit vlastní životopis za použití Europass generátoru.
Tato část může trvat přibližně 60 minut.

Část B) Profesní nástroje osobní značky
Zeptejte se studentů, zda vědí, co je to profesní nástroj osobní značky. Uvidíte, zda dokáží některé
vyjmenovat.
Vysvětlete, že profesní osobní značka je propojení životopisu se sociální sítí a vašimi profesními detaily.
Tím je činí dynamicky přístupné síti kontaktů.
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Zopakujte individuálně skupinu profesních nástrojů osobní značky.
Zdůrazněte ten, který je nejběžnější ve vaší zemi.
Čas- přibližně 40 minut
Nechte studenty za vaší pomoci rozhodnout se, který nástroj použijí pro vytvoření svého digitálního
profesního profilu.

Část C) Prezentování vašeho digitálního životopisu
Uveďte tuto část jako zabývající se tím, které informační sestavující bloky jsou považovány za základní
pro vytvoření efektivního digitálního profesního profilu.
Vysvětlete, že i když jsou tam některé obrázky z LinkedIn, aplikují se stejné principy, ať už je použit
jakýkoliv specifický nástroj.
Základní části:
Fotografie – profesionální, většinou hlava a ramena
Pozornost upoutávající titulek se jménem a titulem
Jméno – vaše známé jméno, ale ne přezdívka nebo všechna křestní jména
Pracovní pozice – profese se silnými deskriptory
Projděte všechny další klíčkové prvky obsahu.
Vysvětlete “Zářit” – vystoupit z davu.
Vysvětlete “Být nalezen” – znát a používat klíčová slova na vašem profesionálním poli.
Důležitost preciznosti, svědomitosti a přesnosti – kontrola pravopisu, kontrola faktů.
Projděte si některé příklady dobrých a špatných digitálních profilů (použijte pracovní list, který vám
pomůže identifikovat rozdíl mezi efektivními a neefektivními profily.
Čas- přibližně 60 minut.

Část D) Pokračující udržování a vytváření sítí.
Ukažte některé příklady neaktuálních profilů.
Zeptejte se na dopad těchto profilů na budoucí zaměstnavatele.
Shrněte tipy pro udržení aktuálního profilu:
Pravidelně kontrolovat – vytvořit si osobní plán.
Přidávat příběhy/posty.
Tipy pro vytvoření a zvětšení velikosti sítě:
Přidávejte komentáře k postům ostatních.
Podpořte ostatní.
Přidejte se a přispívejte do skupin.
Diskutujte o způsobech, jak se nestát zastaralým.
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Čas – přibližně 60 minut.
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