Týdny vzdělávání dospělých - termíny aktivit
Název aktivity

Termín konání

Časová dotace

1. Internet – hledání informací
o vzdělávání

19. 11. 2012

9:00

-

9:45

2. Průvodce tvorbou
strukturovaného životopisu

19. 11. 2012

10:00

-

10:45

3. Vyhledávání informací
o pracovních místech

19. 11. 2012

11:00

-

11:45

4. Testování počítačových
dovedností ECDL

19. 11. 2012

13:00

-

13:45

5. Vyhrajte si kurz

19. 11. 2012

14:00

-

14:45

6. Zvolená rekvalifikace

19. 11. 2012

9:00

-

9:45

7. Možnosti dalšího
vzdělávání

19. 11. 2012

10:00

-

10:45

8. Integrovaný systém
typových pozic a možnosti
jeho využití

19. 11. 2012

11:00

-

11:45

9. Příprava na výběrové řízení
(otázky a odpovědi)

19. 11. 2012

13:00

-

13:45

10. Základní kroky k zahájení
podnikání

19. 11. 2012

14:00

-

14:45

11. E-learningové testy

23. 11. 2012

9:00

-

9:45

12. Jak poznat dobrý kurz

23. 11. 2012

10:00

-

10:45

13. Testy vyšší obtížnosti z
Excelu a Wordu

23. 11. 2012

11:00

-

11:45

14. Co by měla obsahovat
pracovní smlouva? Základy
pracovního práva

23. 11. 2012

13:00

-

13:45

15. Nezávislé testy a jejich
využití při přijímacích
pohovorech

23. 11. 2012

14:00

-

14:45

16. Psychologické testy

23. 11. 2012

9:00

-

9:45

17. Katalog rekvalifikačních
kurzů

23. 11. 2012

10:00

-

10:45

18. Aktuální témata uplatnění
se na trhu práce

23. 11. 2012

11:00

-

11:45

19. Písemné testy vybraného
rekvalifikačního kurzu

23. 11. 2012

13:00

-

13:45

20. Prezentace obsahů
rekvalifikačních kurzů

23. 11. 2012

14:00

-

14:45

Popisy jednotlivých aktivit
Internet – hledání informací o vzdělávání


Účastníci se dozvědí, jak se vyznat v síti internet a jak si vyhledat správné informace
ke svému dalšímu vzdělávání.

Průvodce tvorbou strukturovaného životopisu
 Účastníci se v rámci aktivity nejen seznámí s hlavními aspekty strukturovaného
životopisu a získají praktická doporučení pro jeho tvorbu, ale také si pod vedením
lektora budou moci vytvořit svůj vlastní strukturovaný životopis.
Vyhledávání informací o pracovních místech


Na setkání se účastníci dozvědí, jak efektivně vyhledat a zhodnocovat informace o
pracovních místech na internetu.

Testování počítačových dovedností ECDL


Účastníci si ověří své dovednosti a znalosti při práci s aplikacemi Word, Excel,
PowerPoint a Správce souborů Průzkumník pomocí mezinárodních testů ECDL.
Testy ECDL prověřují praktické znalosti základních uživatelských programů a jsou
jednotné pro celou Evropskou unii.

Vyhrajte si kurz
 Vyzkoušíte si praktické a teoretické znalosti na jednoduchém workshopu, který bude
zaměřen na oblast výpočetní techniky a administrativy. Nejúspěšnější účastník
workshopu bude odměněn kurzem zdarma.
Zvolená rekvalifikace


Na setkání se účastníci seznámí s postupem, jak žádat o zvolenou rekvalifikaci, která
může pomoci rychleji získat pracovní místo na trhu práce. Aktivita je vhodná pro
uchazeče a zájemce o práci, kteří jsou evidování na úřadu práce.

Možnosti dalšího vzdělávání


Účastníci setkání budou seznámeni s formami možných kurzů v oblasti dalšího
vzdělávání. Každá forma bude charakterizována z pohledu časového i z pohledu
náročnosti na účastníka. Získané poznatky účastník může využít účastník při výběru
kurzu.

Integrovaný systém typových pozic a možnosti jeho využití
 Účastníci se v rámci aktivity seznámí s možnostmi a využitím ISTP, naučí se využívat
jeho nástroje jednak pro hledání informací o jednotlivých pracovních pozicích, jednak
k vytvoření vlastního profilu, který pak mohou využít při hledání vhodného
zaměstnání.

Příprava na výběrové řízení – otázky a odpovědi
 Účastníci v rámci aktivity získají informace o standardním průběhu výběrového řízení,
seznámí se s nejčastějšími otázkami, které mohou u výběrového řízení padnout, a
naučí se na ně vhodně reagovat.
Základní kroky k zahájení podnikání


Setkání je vhodné pro osoby, které uvažují o zahájení podnikání. Na setkání budou
účastníci seznámeni se základními kroky, které musí provést, aby mohli zahájit
podnikání. Budou upozorněni na nejvhodnější postup a možnosti, jak získat potřebné
znalosti a dovednosti před zahájením vlastního podnikání.

E-learningové testy


Účastníci si vyzkouší práci v e-learningovém prostředí. Prakticky si prověří své
znalosti pomocí testů z několika oblastí.

Jak poznat dobrý kurz
 Účastníci v rámci aktivity získají informace, jak si vybrat vhodný kurz a jak posoudit
jeho kvalitu. Seznámí se s klíčovými prvky, které by měl každý kurz obsahovat, a
získají praktická doporučení, jak tyto prvky efektivně hodnotit.
Testy vyšší obtížnosti z Excelu a Wordu


Účastníci si testovou formou mohou ověřit zvládnutí pokročilejších parametrů
programu Word (např. hromadná korespondence a revize textu...) a Excelu (např.
kontingenční tabulky, grafy...).

Co by měla obsahovat pracovní smlouva? Základy pracovního práva
 Účastníci se v rámci aktivity seznámí s klíčovými aspekty pracovní smlouvy. Získají
praktická doporučení, nač je třeba si dát při uzavírání pracovní smlouvy pozor, a
dozvědí se o aktuálních změnách v oblasti pracovního práva.
Nezávislé testy a jejich využití při přijímacích pohovorech


Na setkání budou účastníci informováni o možnostech realizování nezávislých testů.
Budou charakterizovány oblasti, v nichž tyto testy mohou zájemci absolvovat. Bude
popsán možný přínos potvrzení o úspěšném absolvování nezávislého testu u
přijímacích pohovorů.

Psychologické testy
 Účastníci si v rámci aktivity vyzkoušejí absolvování psychologického testu
zaměřeného na určitou část jejich osobnosti. Získají tak nejen objektivní informace o
sobě, ale také budou mít praktickou zkušenost s absolvováním tohoto typu testů.
Katalog rekvalifikačních kurzů


Na setkání budou účastníci seznámeni s nejčastějšími rekvalifikačními kurzy. Dozví
se, jaké minimální obsahy by měly rekvalifikační kurzy mít. Získají tak ucelený
přehled o možných rekvalifikačních kurzech. Poznatky budou moci využít při jednání
na úřadu práce o možném zařazení do nejvhodnějšího rekvalifikačního kurzu.

Aktuální témata uplatnění se na trhu práce


Účastníci budou seznámeni se statistickým přehledem obsazování pracovních míst
v průběhu posledního roku. Budou vyhodnoceny aktuální poptávky o zaměstnání
v kraji Vysočina. Účastníci budou seznámeni s možnostmi, jak rozšířit kompetence,
aby se zvýšila jejich úspěšnost při výběrových řízeních.

Písemné testy vybraného rekvalifikačního kurzu
 Účastníci se seznámí s tvorbou písemných testů a s jejich hodnocením. Prakticky si
vyzkouší vybrané písemné testy používané při přijímacím pohovoru nebo při závěru
vzdělávacího kurzu. Vytvoří si tak přehled o rizicích, které se mohou při testech
objevit.
Prezentace obsahů rekvalifikačních kurzů
 Účastníci v rámci aktivity získají přehled o kompletní nabídce rekvalifikačních kurzů,
možnostech a podmínkách jejich absolvování. Získají také podrobné informace o
konkrétních aspektech jednotlivých rekvalifikačních kurzů.

Partneři projektu
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s.

Okresní hospodářská komora Jihlava

Institut pro vzdělávání dospělých

