Logo organizátora

PROJEKT VZDĚLÁVACÍ AKCE
NÁZEV AKCE:

Organizátor:
Odpovědná osoba:

Rok

1. Název vzdělávací akce:
Nácvik vlastnoručního podpisu

2. Specifikace vzdělávací akce (detailní popis akce, smyslu,
hlavního cíle):
Vzdělávací akce reaguje na vzrůstající trend… Vychází z Evropského rámce…
Podporuje strategii Národního programu reforem… Hlavním cílem je zajistit…

3. Vstupní požadavky (měly by být jasně měřitelné – pokud
nejsou, je třeba rozepsat způsoby jejich ověření)
Vstup do vzdělávací akce bude umožněn po dosažení věku 18 let,
prokazatelnou znalostí anglického jazyka na úrovni B2 (účastník předloží
odpovídající certifikát spolu s přihláškou) a znalostí základů obsluhy PC na
úrovni MS Word… (účastník předloží certifikát ECDL nebo jiný obdobný,
případně předvede…).

4. Vzdělávací cíle (vyberte, které jsou vhodné):
a. Hlavní cíle:
Absolventi akce budou schopni:
• Identifikovat vzdělávací potřeby na základě…
• Vybrat vhodné nástroje…

b. Cíle na úrovní znalostí (viz Bloomovu taxonomii kognitivních cílů):

c. Cíle
na
úrovní
dovedností
psychomotorických cílů):

(viz

Daveovu

taxonomii

d. Cíle na úrovní postojů (viz Kratwohlovu taxonomii afektivních cílů):

5. Personální zajištění (popis lektorského sboru, vč. požadavků
na lektory):
Mgr. Jenovéfa Druhá je absolventkou… Dále absolvovala kurzy v oblasti
(název, rok, typ certifikátu)… Její specializací je…
NEBO
Požadavky na lektory akce:
• Vysokoškolské vzdělání v oboru…
• Absolvování zkoušky z profesní kvalifikace…
• XXX let praxe v oboru…
• Osobnostní profil lektora…
• A další…

6. Délka akce, časový harmonogram:
Akce je koncipována jako 5denní, kdy každý výukový den bude zahrnovat 6
výukových hodin teorie (á 45 min) a 2 hodiny praxe (á 60 min.)…

Téma
Úvod
Seznámení s BOZP, PO a
GDPR

Hodinová dotace
1
1

Lektor
Josef První
Helga Druhá

CELKEM

7. Ukončení akce:
Akce bude ukončena prezentací/praktickou zkouškou… Znalostní test bude
sestaven z XXX otázek a pro úspěšné absolvování je nutné… Tematické
okruhy textu budou sestávat z… Za sestavení testu zodpovídá…/vzorový test
je přílohou projektu.
Úspěšnému absolventu bude předán v poslední den akce certifikát, který bude
obsahovat…

8. Organizační podmínky akce:
a. Termín akce:
b. Místo konání akce (adresa, učebna, navigace):
c. Přihlašování na akci:
Přihlášky budou přijímány prostřednictvím… do…

d. Ubytování:
Ubytování účastníkům organizátor nezajišťuje.

e. Stravování:
Stravování bude zajištěno formou…

f. Parkování:
Parkování v objektu akce je možné…

g. Materiální vybavení účastníků:
Účastníci od organizátora v rámci vstupního poplatku obdrží…

9. Lektorský scénář (časový plán, rozpis učiva…):
Čas

Téma

Postup
výuky

Metody

Pomůcky

Poznámky

10.

Evaluace akce:

V průběhu akce… Po skončení akce dostanou účastníci dotazník… Dotazník
bude sestávat z otázek týkajících se okruhů… Vyhodnocení dotazníku bude
provedeno… a poslouží… Dotazník je přílohou tohoto projektu.

11.

Kalkulace akce:

Kalkulace je provedena pro 10 osob v kurzu.
Položka
Částka
Pers. náklady na lektory
Pers. náklady na org. pracovníky
Náklady na tisk materiálů
Náklady na občerstvení
Náklady na propagaci

Zisk
CELKEM
V Praze dne…
Odpovědná osoba:

Poznámka
40 vyuč. hodin x 500
Kč/hod.

