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Zlepšete své lektorské dovednosti v bezplatném online kurzu 

Naučíte se, jak vzdělávat lidi efektivně a zábavně. 

 

V úterý 29. dubna chystá český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce slavnostní spuštění nového, 
bezplatného online kurzu pro vzdělavatele dospělých „Lektorské dovednosti II“. Bude dostupný na adrese 
https://kurzy.epale.cz.  

Kurz navazuje na úspěšný e-kurz pro začínající lektory „Lektorské minimum I“, který již absolvovalo přes 1500 
lidí. Kurz Lektorské dovednosti II je vhodný především pro mírně pokročilé lektory, ale inspiraci v něm najdou i 
ti zkušenější. Je navíc koncipován tak, aby oslovil i tzv. příležitostné lektory, kteří jen občas poskytují nějaká 
školení. 

Účastníci kurzu se naučí sestavit vzdělávací akci, která kombinuje prezenční i distanční formy výuky.  Zjistí také, 
jak připravit jednoduchý online kurz s gamifikačními prvky. S konkrétními dotazy se mohou obracet na 
odborníky, kteří jim poradí v tzv. „Lektorské laboratoři“. Kurz obsahuje celkem 20 edukačních videí a jeho 
absolvování trvá zhruba 8 hodin. Je ale na každém, jestli si ho projde celý, nebo se bude věnovat pouze 
tématům, která ho zajímají. Po zvládnutí závěrečného testu získají absolventi certifikát.  

Při příležitosti slavnostního spuštění kurzu pořádá tým EPALE webinář na téma „Pod pokličkou online 
vzdělávání aneb launch nového e-kurzu EPALE“, který se uskuteční 29. dubna od 14 do 15 hodin. 

EPALE je anglická zkratka pro elektronickou platformu pro vzdělávání dospělých v Evropě (The Electronic 
Platform for Adult Learning in Europe). Jde o virtuální a vícejazyčnou komunitu odborníků ve vzdělávání 
dospělých, kteří zde mohou společně diskutovat nad nejrůznějšími tématy, sdílet své zkušenosti, odborné 
publikace a pozvánky na různé semináře, veletrhy a konference. Platformu lze využít také pro vyhledávání 
partnerů pro realizaci vzdělávacích projektů v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých. Více informací 
najdete na webových stránkách https://ec.europa.eu/epale/cs.  

 
 
  
 
Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová  
vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

Dům zahraniční spolupráce 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního 
vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz 


