
LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Akreditace MŠMT • Profesní kvalifikace dle NSK • Komplexní proškolení 

Chcete změnit profesi a hledáte uplatnění na trhu práce?
Máte svoji odbornou kvalifikaci a chcete předávat zkušenosti dál?

Víte, že dalších pět let bude EU výrazně dotovat vzdělávání dospělých a bude třeba kvalifikovaných lektorů?
Staňte se lektorem na volné noze nebo interním lektorem ve firmě!

NEDEJTE ŠANCI NUDĚ VE VAŠEM KURZU!

Akreditované osnovy:
• Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých 

a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých 
• Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu

na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich
vyplývajících kompetencí 

• Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč.
volby didaktických pomůcek a metod výuky 

• Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích
potřeb účastníků vzdělávacího programu 

• Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím
interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory
příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek 

• Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a
metod práce se skupinou 

• Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu 
• Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 

Absolvováním zkoušky před autorizovanou osobou na závěr kurzu získáte 
Osvědčení o profesní kvalifikaci dle zák. 179/2006 Sb.

Termín: 14. 7. - 15. 9. 2020 v čase 8:00 - 16:00 h.  
(14. 7., 15. 7., 16. 7., 28. 7., 29. 7., 30. 7.,  4. 8., 5. 8., 6. 8., 2. 9., zkouška 15. 9.)

Místo konání: Plzeň
Cena: 19 800 Kč / 1 osobu (rekvalifikační kurz je osvobozený od DPH)

Přihlášky on-line: ZDE:  https://forms.gle/RfUaMXJPrp2iL9j17  nebo na webu www.grafia.cz

Další informace:  kurzy@grafia.cz, tel.: 378 771 223, 377 227 701

Nechte si proplatit kurz úřadem práce jako zvolenou rekvalifikaci
(tzv. zvolená rekvalifikace, vhodná pro nezaměstnané i zájemce o zaměstnání,

další info na Vašem úřadě práce nebo na www.grafia.cz)
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