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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Vážení kolegové, 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala naše vzdělávací 

společnost EDLiT s. r. o. finanční podporu na realizaci projektu s názvem I lektor dalšího vzdělávání 

potřebuje další vzdělávání. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně vzdělávání a lektorů, kteří se zaměřují na další vzdělávání. 

Půjde o rozvoj vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání, o rozvoj jejich andragogických znalostí, 

dovedností a lektorských kompetencí. Požadavky na lektory, kteří vzdělávají dospělé, se obecně 

neustále zvyšují, a to nejen v odbornosti, ale také ve zvládání náročných informačních 

a komunikačních technologiích, v aktuálních znalostech v oboru andragogiky a motivace vzdělávání 

dospělých. Projekt je určen 30 lektorům dalšího vzdělávání (primárně ze společnosti EDLiT s. r. o.). 

Před časem již řada z Vás vyplnila dotazník, který zjišťoval Váš zájem o účast na jednotlivých 

vzdělávacích aktivitách projektu, čímž byla provedena analýza Vašich vzdělávacích potřeb. Většina 

z Vás projevila zájem o účast hned v několika vzdělávacích aktivitách, někteří z Vás měli zájem o účast 

ve všech nabízených tématech. 

V rámci projektu proběhne vzdělávání lektorů DV: 

1. v PC dovednostech (MS Word zdokonalovací, MS Excel zdokonalovací, MS PowerPoint, 

Multimediální technologie ve vzdělávání dospělých, Skenování a digitalizace předloh do elektronické 

podoby, Digitální fotografie, digitální video, Interaktivní výuka – Interaktivní tabule jako pomůcka) 

2. v andragogických dovednostech (Osobnost lektora, Psychologické základy a principy vzdělávání 

dospělých, Komunikační a prezentační dovednosti, kultura řeči, Obsahová a metodická příprava 

vzdělávacího programu, tvorba osnov a sledu jednotlivých lekcí, organizace výuky, Metody vzdělávání 

dospělých, Problematické situace v průběhu kurzu a nácvik jejich zvládání, Jak vést workshop a jak 

aktivizovat pozornost účastníků, Kontrola, hodnocení účastníků a zpětná vazba, Materiálně 

didaktické prostředky ve vyučovacím procesu, Motivace při vzdělávání dospělých, koncept 

celoživotního učení) 

Školení budou probíhat 1 – 2 x měsíčně, v odpoledních hodinách, v učebně společnosti 

EDLiT s. r. o., Tyršova 275, Třinec, účastníci obdrží učební opory a osvědčení o absolvování kurzu. 

V rámci PC výuky bude mít každý účastník k dispozici notebook. Zahájení vzdělávání – únor 2013. 

V rámci přímé podpory bude cílové skupině lektorů propláceno jízdné (hromadnou dopravou) 

a během výuky bude také zajištěno stravování. Účast na všech vzdělávacích aktivitách je zcela 

ZDARMA! 
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Milí kolegové, 

pokud Váš zájem o účast v projektu trvá, vyplňte, prosím, závazně, níže uvedenou tabulku. 

Mám zájem o bezplatnou účast na níže uvedených vzdělávacích aktivitách (vepište ANO nebo NE): 

 PC DOVEDNOSTI Počet VH 
Datum a hodina 

konání 
Lektor ANO/NE 

1. 

MS WORD zdokonalovací 

1. část 
4 VH 

20. 2. 2013, 

15,30 – 18,45 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

MS WORD zdokonalovací 

2. část  
4 VH + 1 H OZ 

27. 2. 2013, 

15,30 – 19,30 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

2. 

MS EXCEL zdokonalovací 

1. část  
4 VH 

13. 3. 2013, 

15,30 – 18,45 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

MS EXCEL zdokonalovací 

2. část  
4 VH + 1 H OZ 

20. 3. 2013, 

15,30 – 19,30 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

3. 
Prezentační program Microsoft 

PowerPoint 
4 VH + 1 H OZ 

24. 4. 2013, 

15,30 – 19,30 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

4. 
Multimediální technologie ve 

vzdělávání  
4 VH + 1 H OZ 

květen 2013  

(bude upřesněno) 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

5. 
Skenování a digitalizace předloh 

do elektronické podoby  
4 VH + 1 H OZ 

červen 2013  

(bude upřesněno) 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

6. 
Digitální fotografie, digitální video 

(2 x 4 VH)  
8 VH + 1 H OZ 

červenec 2013 

(bude upřesněno) 

Ing. et Ing. Jiří 

Polok 
 

7. 
Interaktivní výuka interaktivní 

tabule jako pomůcka 
7 VH + 1 H OZ 

září 2013  

(bude upřesněno) 

Lektor bude 

upřesněn 
 

*OZ = ověření znalostí 
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ANDRAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Počet VH 

Datum 

a hodina 

konání 

Lektor ANO/NE 

1. Osobnost lektora 7 VH + 1 H OZ 

říjen 2013  

(bude 

upřesněno) 

Bc. Sylva 

Mihulová 

 

2. 
Psychologické základy a principy 

vzdělávání dospělých 
14 VH + 1 H OZ 

listopad, 

prosinec 2013 

(bude 

upřesněno) 

Bc. Sylva 

Mihulová 

 

3. 
Komunikační a prezentační dovednosti, 

kultura řeči  
14 VH + 1 H OZ leden 2014 

Mgr. Daniel 

Sikora 

 

4. 

Obsahová a metodická příprava 

vzdělávacího programu, tvorba osnov a 

sledu jednotlivých lekcí, organizace výuky 

7 VH + 1 H OZ únor 2014 
Mgr. Daniel 

Sikora 

 

5. Metody vzdělávání dospělých  7 VH + 1 H OZ březen 2014 
Mgr. Daniel 

Sikora 

 

6. 
Problematické situace v průběhu kurzu a 

nácvik jejich zvládání  
7 VH + 1 H OZ duben 2014 

Mgr. Daniel 

Sikora 

 

7. 
Jak vést workshop a jak aktivizovat 

pozornost účastníků 
7 VH + 1 H OZ květen 2014 

Mgr. et Bc. 

Jiří Klement 

 

8. 
Kontrola, hodnocení účastníků a zpětná 

vazba 
7 VH + 1 H OZ červen 2014 

Mgr. et Bc. 

Jiří Klement 

 

9. 
Materiálně didaktické prostředky ve 

vyučovacím procesu 
7 VH + 1 H OZ 

červenec 

2014 

Mgr. et Bc. 

Jiří Klement 

 

10. 
Motivace při vzdělávání dospělých, 

koncept celoživotního učení 
7 VH + 1 H OZ 

srpen, ev. září 

2014 

Mgr. et Bc. 

Jiří Klement 

 

*OZ = ověření znalostí 
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Prosíme Vás o vyplnění níže uvedených údajů – pro účely vystavení Dohody o účasti v projektu: 

 

Titul, jméno, příjmení:  ........................................................................................................................... 

Datum a místo narození:  ........................................................................................................................... 

Číslo OP:  ........................................................................................................................... 

Adresa:  ........................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................... 

 

Obory lektorského působení: ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

 

Počet let praxe v lektorské činnosti:  ...................  

 

Tel.:  ..........................................................  e-mail:  .................................................................. 

 

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku a prosíme o jeho zaslání zpět, nejpozději do 31. 1. 2013 

na adresu: vratna.magdalena@edlit.cz. 

 

Vážení lektoři dalšího vzdělávání, 

využijte v maximální míře tuto jedinečnou nabídku, která Vám umožní získání, rozšíření či 

obnovení potřebných lektorských kompetencí, které přispějí ke zkvalitnění Vaší práce a tím i ke 

zkvalitnění celého vzdělávacího procesu. 

Na vzájemná setkání se těší projektový tým EDLiT s. r. o.  

mailto:vratna.magdalena@edlit.cz

