REKVALIFIKAČNÍ KURZ LEKTOR/LEKTORKA
Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace 18558/09/-24/917
Zahájení kurzu:
Forma studia:
Výuka:
Cena:
Místo konání:
Cílová skupina:

OBSAH:

13. – 14. září 2010 v 9,00 hodin; další termíny dvoudenních bloků: 30. 9. – 1. 10.,
14. – 15. 10., 25. – 26. 10., 11. – 12. 11., 25. – 26. 11., 9. – 10. 12. 2010
prezenční v rozsahu 100 hodin + závěrečná zkouška dne 16. 12. 2010
9 – 17 hodin
19.000,- Kč + 20 % DPH
Podnikatelský institute PYRAMIDA, s.r.o. Karlštejnská 30, Praha 5
Po úspěšném zakončení kurzu obdrží účastník Osvědčení o rekvalifikaci,
které opravňuje k vykonávání této profese.

Odborní pracovníci vzdělávání dospělých, lektoři firemního vzdělávání, poradci,
učitelé a všichni, kdo se chtějí kvalifikovat nebo rekvalifikovat, aby mohli učit dospělé
a potřebují si doplnit potřebné znalosti a dovednosti.
Lektorské dovednosti – osobnost lektora, metodika a didaktika lektorské práce
Prezentační dovednosti lektora
Komunikace a asertivita
Kreativní techniky práce se skupinami
Práce s obtížnými situacemi a lidmi
Příprava a vedení workshopu
Trenérské dovednosti
Psychologie osobnost
Psychologická příprava lektora
Praktický výcvik – závěrečný workshop: realizace vzdělávací akce

Profil absolventa:
 Po ukončení rekvalifikačního kurzu je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci lektora/školitele
vzdělávacích kurzů.
 Absolvent má základy pedagogických, psychologických a prezentačních dovedností.
 Má vědomosti o procesu vzdělávání, jeho jednotlivých fázích, včetně specifik vzdělávání dospělých.
 Je schopen prezentovat a používat adekvátní výukové metody.
 Umí používat moderní didaktické metody výuky.
 Uplatňuje aktivizující, motivační výukové metody.
 Dokáže připravit školicí modul, realizovat ho a vyhodnotit účinnost.
 Umí projektovat a vytvářet vzdělávací programy sestavené z jednotlivých modulů.
Garant kurzu:
PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, ředitel Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o.
Rekvalifikační kurz interaktivně vedou kvalifikovaní učitelé s vysokoškolskou a odbornou vzdělávací praxí.
Přihlášky:
na tento rekvalifikační kurz jsou ke stažení na www.pyramidasro.cz nebo na vyžádání zašleme.
Další informace získáte na adrese: institut@pyramidasro.cz, tel. 251 612 282 a 739 571 753

