
 

 

 

„MODERNÍ LEKTOR, vzdělávejme inovativně a efektivně“ 

Učíte, lektorujete, školíte? 

Patříte mezi ty, kteří stále hledají, jak udělat své kurzy záživnější? 

Záleží Vám na tom, aby TO účastníci uměli použít v praxi, a aby jim TO zůstalo co nejdéle v hlavách? 

Patříte mezi ty, kteří svou cestu teprve hledají? V rámci projektu zahajujeme tento bezplatný kurz. 

 

Odpověděli jste alespoň 2 x ANO? Pak přijďte a absolvujte záživný kurz na vlastní kůži! Odnesete si know-how, které 

budete moci ihned aplikovat ve svých kurzech, bez ohledu na to, jestli učíte jazyk, účetnictví nebo PC dovednosti.  

Co zažijete? 

 Jak to v praxi vypadá, když si lektor a účastnící tak úplně nerozumějí (různá míra vstupních znalostí, různé 

styly učení a rozdílná motivace) a co s tím? 

 Co v lektorské praxi znamená „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“? 

 Jaké to je, když nevíte, na čem jste, protože se Vám nedostává informací o Vašich studijních výsledcích? 

 Co si počít, když přijdou na řadu „rušivé elementy“? 

Co si odnesete? 

 jak pracovat s motivací účastníků ve skupině, kde každý má trochu jiný cíl 

 jak přiblížit učivo všem, bez ohledu na to, jaký jsou učební typ (nejlépe se učí, když to vidí x slyší x prožívá a 

dělá) 

 návod jak vytvořit smysluplný plán lekce, či celého kurzu tak, aby se „z lesa ozývalo TO SPRÁVNÉ“ 

 paletu tradičních i netradičních metod interaktivní výuky a budete vědět, kdy po které sáhnout 

 způsoby, jak udržet koncentraci a jak u účastníků zvýšit schopnost zapamatovat si probírané učivo trvaleji 

 návod, jak motivačně zprostředkovávat informace o studijních výsledcích  

 tipy, jak efektivně v hodinách pracovat s chybou 

 video s Vaším vystoupením, které Vám připomene silné stránky Vaší komunikace a taky oblasti, které lze 

ještě vylepšit 

 možnost získat konzultaci a zpětnou vazbu od lektora lektorských dovedností z Vašeho kurzu s Vašimi 

studenty, tzv. „on the job training“. Smyslem je podpořit používání lektorského know-how a zavést do výuky 

maximum toho, co si lektor-účastník předsevzal.  

 

 

 

 
Přihlášky a informace: 

 

Jazyková škola Hello  

Mgr. Lucie Běhounková 

 774 143 556 

 behounkova@hello.cz 

 


