
                                                                                                                                                 

                                      

Vyzkoušejte nový online kurz „Manuál pro vzdělávání dospělých“  

Tisková zpráva EKS 29.6.2015 
 

Učíte dospělé nebo se zajímáte o problematiku vzdělávání? Chcete se svou nabídkou oslovit nové 

cílové skupiny? Vyzkoušejte nový online kurz EKS „Manuál pro vzdělávání dospělých“, kde se 

dozvíte, jak zohlednit různorodé potřeby a očekávání do přípravy, náboru ale i do samotné 

realizace kurzů.  Kurz je určen učitelům, poradcům, koučům, lektorům ale i dalším odborníkům 

ve vzdělávání a organizátorům kurzů a je zdarma přístupný na www.ekscr.cz. 

 

Diverzita- klíčové téma ve vzdělávání dospělých 

Dnešní svět je velmi proměnlivý, jen málokdo si po celý život vystačí s informacemi ze střední školy. 

Celoživotní učení se tak stalo běžnou součástí našeho života a vzdělávání dospělých je dnes širokým 

oborem s množstvím témat, forem a také cílových skupin. Podle stávajících demografických trendů se 

struktura obyvatelstva ČR bude v následujících desetiletích stále více proměňovat a v kurzech tak 

můžeme počítat s nárůstem nejrůznějších cílových skupin. Téma diverzity ve vzdělávání dospělých 

tedy nabývá čím dál tím více na důležitosti. 

 

Na co se můžete v kurzu těšit  

Při přípravě kurzu jsme vycházeli z naší dvanáctileté praxe se vzděláváním specifických cílových 

skupin a z principů tzv. inkluzivního vzdělávání. V praxi to znamená, že při přípravě, náboru i 

samotné realizaci kurzů vycházíme vstříc odlišným potřebám různorodých cílových skupin. Velký 

důraz klademe také na individuální přístup lektora a interaktivní formu výuky. Tím dochází k zmírnění 

bariér v přístupu ke vzdělávání, zvýšení motivace k účasti i míry aktivního zapojení.  

Kurz „Manuál pro vzdělávání dospělých“  nabízí nejen praktický návod pro přípravu kurzů, které 

zaujmou, ale najdete zde i tipy pro zmírnění bariér v přístupu ke vzdělání a navíc máte možnost 

vyjádřit se k jednotlivým tématům a diskutovat s kolegy z celé ČR. 

 

Interaktivní forma kurzu 

Forma kurzu je interaktivní a vychází vstříc odlišným potřebám čtenářů- jednotlivé lekce není nutné 

procházet v pevně stanoveném pořadí a z nabídky si můžete vybrat pouze lekce či jejich části, které 

vás nejvíce zaujmou. Je také možné pomocí odkazů přímo v textech přeskakovat z lekce do lekce, 

protože některá témata spolu úzce souvisejí a objevují se v kurzu na více místech. Pro snadnější 

orientaci v kurzu jsme využili hravé ikonky lektorky a vrány, které přináší zajímavé tipy z lektorské 

praxe a vnáší do kurzu odlehčení, nadsázku a humor. 

 
 

Kurz vznikl v rámci projektu“ Inkluzivní 

principy v dalším vzdělávání“ podpořeného z 

Operačního programu vzdělávání a 

konkurenceschopnost a Státního rozpočtu ČR. 

 

 
EKS je vzdělávací a poradenská organizace s více než desetiletou tradicí. Našimi klíčovými tématy jsou profesní uplatnění, osobní rozvoj a rovné 
příležitosti. Prosazujeme zkušenostní a interaktivní formu výuky, která je zaměřena na praktický užitek. Věříme ve vzdělávání a zmocňování jako formu 
rozvoje člověka v každém věku a každé životní situaci. 
EKS je organizací akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jsme držiteli Národní ceny 
kariérového poradenství za rok 2012 a 2013 a ocenění Společnost přátelská rodině. Jsme rovněž členskou organizací Asociace institucí vzdělávání 
dospělých ČR a People Management Fora. 
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Markéta Cudlínová  
Tel: 222 211 799 
E-mail: marketa.cudlinova@ekscr.cz 
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