ANALÝZA

EVALUACE
VE VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB
Jednodenní interaktivní kurz
Nejlepší školení je to, které dá účastníkům přesně to, co potřebují. Jak však takového
ideálního stavu dosáhnout? Připravit školení a
zjistit, kdo ho potřebuje? Nebo zjistit, co kdo
potřebuje a „ušít“ školení na míru? Mají
jednotlivé skupiny zaměstnanců stejné
vzdělávací potřeby? Jak zjistit, co bude užitečné
školit? Koho se ptát a jak? Přijďte sdílet své
zkušenosti a seznámit se s efektivními postupy
analýzy vzdělávacích potřeb.

Jednodenní interaktivní kurz
S evaluací vzdělávání je to jako
s hubnutím. Zázračné pilulky vypadají sice
lákavě, ve výsledku však efekt nepřináší.
K efektivní evaluaci je nutné uvažovat o smyslu,
nákladech a také o postojích a obranách, které s
psychologickými dopady hodnocení souvisí.
Právě tato témata jsou obsahem kurzu, na
kterém se mimo jiné seznámíte s možnostmi
dotazníkové metody EBTA (evidence-based
training analysis).

OBSAH KURZU:

OBSAH KURZU:






Vzdělávání – možnosti a omezení
Očekávání od školení
Motivace ke školení a rozvoji
Nástroje a postupy analýzy a zdroje
informací
Práce s výstupy

TERMÍN:

6. LISTOPADU 2012, 9:00 – 17:00 hodin







Kdo a proč potřebuje měřit vzdělávání
Úrovně měření (Kirkpatrickův model)
Subjekty měření
Nástroje a jejich využití
EBTA – praktický nástroj na měření

TERMÍN:
20. LISTOPADU 2012, 9:00 – 17:00 hodin

PRO KOHO JSOU KURZY URČENÉ?
Pro pracovníky HR: HR managery, HR specialisty, specialisty tréninku

LEKTORKA:
Ing. IRENA ŠTĚPÁNOVÁ
Zkušená lektorka, trenérka a kouč. Při přípravě a realizaci rozvojových programů vychází ze svých dlouholetých
zkušeností z personalistické a manažerské praxe. Má bohaté zkušenosti s designováním a implementací procesů
vzdělávání a jejich návaznostem na rozvojové programy, strategiemi vzdělávání zaměstnanců, kompetenčními
modely a jejich návazností do HR procesů. Dlouhodobě se zabývá měřením efektivity vzdělávání.

Podnikatelský institut
PYRAMIDA, s.r.o.
KONTAKTUJTE NÁS:

Karlštejnská 11/30
158 00 Praha 5
Tel.: + 420 251 611 455, + 420 739 571 753

www.pyramidasro.cz
E-mail: institut@pyramidasro.cz
MÍSTO KONÁNÍ:

Podnikatelský institut PYRAMIDA

CENA:
4.300,- Kč za 1 účastníka / 1 den

Zvýhodněná cena celého cyklu v rozsahu 2 dnů
je 6.880,- Kč (sleva 20 %).
K uvedeným cenám připočítáváme 20 % DPH.
Cena obsahuje učební texty a občerstvení.

PŘIHLÁŠKY NA KURZ:
Přihlásit se můžete telefonicky či prostřednictvím přihlášky, která je ke stažení na
http://www.pyramidasro.cz/?id_clanek=83
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