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KLUB AKADEMIE V AKADEMICKÉ
Inovativní vzdělávání Game Based-Learning
jeho možnosti a omezení pro přípravu na povolání 21. století
Účastníci seznámí s:
historií vzniku vzdělávání založeném na hře,
rozdílem mezi gamifikací a Game-Based Learning (GBL),
teoretickými východisky GBL: teorií sebeurčení, flow a Foggovým modelem chování,
aplikací pedagogických směrů v gamifikovaném vzdělávání pro žáky a studenty,
výsledky studií dovedností studentů vzdělávaných gamifikovanými metodami,
současnou pozicí vzdělávání založeného na hře v nabídce vzdělávacích programů
pro dospělé,
pro a proti resp. kde a jak GBL efektivně účinkuje/neúčinkuje.
Na závěr prezentace si účastníci mohou vyzkoušet některou z on line her pro rozvoj
kognitivních dovedností, např. analytického myšlení, řešení problémů, flexibilního
myšlení nebo kreativity.
PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČENÝ

Studentům VŠAPs a široké veřejnosti se zájmem o vzdělávání
Učitelům, rodičům, lektorům a manažerům vzdělávání
JAK BUDE SEMINÁŘ PROBÍHAT
Přednáška s praktickými ukázkami a možností
vyzkoušet si hry on-line.

LEKTOR
KAREL ŠURANSKÝ je facilitátorem a koučem a
jednatelem společnosti Team Training spol. s r.o.
Od r. 1993 navrhuje a realizuje vzdělávací programy pro
mezinárodní a české firmy především v oblasti vedení lidí,
měkkých dovedností a individuálníhoa týmového
koučinku. Je certifikovaným lektorem a koučem
programů Situační vedení(Ken Blanchard Comp., USA),
Mentální koučink (Profil Training, Maďarsko), Accelium
School (Mind Lab, Izrael) aj. Vystudoval odbornou fyziku
na Masarykově univerzitě v Brně.
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RNDr. Karel Šuranský

Kdy?
18. března 2020
16:00 - 18:30
Vstupné 150 Kč
Kde?
VŠAPs, Akademická 409, Terezín

CYKLUS 3 WORKSHOPŮ
POWER TO LEAD
Zacházení s mocí je základem úspěchu nejen v roli leadra, ale i v běžném životě při jednání
v rodině, ve škole nebo s kamarády. Jen člověk, který zachází se svými silami vědomě ve
prospěch sebe i druhých, může naplňovat svůj potenciál beze zbytku. Zvlášť ve vedoucí roli, kdy
je vliv našich slov a činů silnější, je důležité si svoji sílu uvědomovat a usměrňovat. V naší
kultuře je moc často spojována se svojí temnou stránkou: manipulací, zneužíváním v různých
podobách, což nám občas brání uplatnit svůj vlastní vliv.
Program je koncipován jako
třídenní denní workshop
test DPI (Diamond Power Intelligence)
individuální konzultace.
Všechny aktivity na sebe navazují.
První den je zaměřen na individuální práci se svými zdroji moci.
Druhý den se zaměřuje práci s mocí v roli leadra a rovnováhu mezi využíváním moci k něčemu
nebo proti něčemu/ někomu. Test DPI (Diamond Power Intelligence) je nástroj díky kterému
získáte informace o svém vlivu, skutečném dopadu vašich slov a činů.
V individuální konzultaci budete moci svým výsledkům dobře porozumět a díky nim si uvědomit,
jaké změny můžete udělat, abyste snáze dosahovali svých cílů a získali větší sílu v roli, kterou
zastáváte.
Třetí den workshopu vám ukáže konkrétní cestu, jak plánované kroky uvést do praxe. Celý
program je prakticky orientován na malé kroky, které vedou k velkým změnám.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ
Program je určený lidem a organizacím, které zajímá, s jakou mocí disponují, jaké zdroje síly
využívají příliš, a jaké dosud nepřiznané zdroje síly mají, což je klíčem k vytváření agilní a inovační
kultury

CÍLE
Osvojíte si postupy a techniky, jak být pro své kolegy a nadřízené respektovanou autoritou.
Seznámíte se s tím, co tvoří zdroje vlivu, („rank“ tj. privilegia, kterými disponujeme) .
Uvědomíte si, jak se sféry vlivu mění v různých situacích a kontextech, co nás skutečně ovlivňuje.
Naučíte se větší flexibilitě ve využívání svých silných stránek.
Naučíte se lépe zvládat situace, ve kterých se vám vlivu nedostává a cítíte se zatím znevýhodněni.
Naučíte se vnímat, jaké má vaše konkrétní chování dopad na ostatní a pracovat s tím.

CYKLUS 3 WORKSHOPŮ
POWER TO LEAD
PROGRAM
DEN 1 - 3. 4. 2020, 9:30 - 16:30
MOC A VLIV
V čem spočívá vliv – základní principy vlivu/moci (vnější a vnitřní kritéria)
Poznání sfér vlivu (tzv. „ranky“ podle Julie Diamond)
Jak používáme svůj vliv ve skupině, v organizaci
Co s naším vlivem dělá kontext a jeho změny
Slepá místa: favorizování, indiskrétnost, přesilová hra syndrom slabého lva
DYNAMIKA VLIVU
Co je dynamika vlivu
Jak jí podléháme a co s ní dělat
Podle čeho poznáváme sílu ostatních
Vědomé řízení neverbálních signálů jako zdroj síly
Zneužívání vlivu a vzdávání se vlivu (cena za bezmocnost)

DEN 2, 24. 4. 2020 9:30 - 16:30
ROZŠIŘOVÁNÍ SFÉR VLIVU
Mapování svého osobního vlivu
Řešení dynamiky vlivu v reálných situacích
7 KOMPETENCÍ POWER IQ
Přístupnost - Zmocnění - Svědomí Respekt - Profesionalita - Spravedlnost - Rozhodnost
Jak těmto kompetencím rozumět
Jak to vypadá, když jsou silnou stránkou leadra
Do jakých pastí můžeme spadnout

DEN 3, 9:30 - 16:30 (termín třetího dne
bude upřesněn)
TRÉNINK KOMPETENCÍ
Seberozvoj, posilování vlastních kompetencí
Případové studie
Nácvik dovedností
Budeme navazovat na test DPI
Třetí den je nástavbový pro vážné zájemce
o rozvoj v této oblasti.
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LEKTORKY
Mgr. Alena Jáchimová
Ing., Mgr. Irena Konečná

3. 4., 24. 4., podzim 2020
9:00 - 16:30
CENA
1 den
2 dny
3 dny
Student 1600 Kč 3000 Kč 4000 Kč
Veřejnost 2600 Kč 5000 Kč 6000 Kč
CENA za test DPI 5900 Kč
CENA za individuální konzultaci
Student 1000 Kč
Veřejnost 1500 Kč
VŠAPs, Akademická 409, Terezín

SEBEPOZNÁVACÍ SEMINÁŘ

TYPOLOGIE PODLE MYERSOVÉ-BRIGGSOVÉ (MBTI)
Jak lépe porozumět sobě a druhým

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je zkratka označující jeden z
modelů osobnosti. Vytvořily ho americká psycholožka Isabel Briggs Myers a
její matka Katharine Cook Briggs. Název vznikl jako akronym z prvních
písmen. Model vychází z kritérií rakouského psychologa Carla Gustava
Junga publikovaných v jeho knize „Psychologické typy“. Kriteria jsou celkem
čtyři, každý z nich nabízí dvě možnosti na opačných pólech. Vznikne tak 16
osobnostních typů a čtyři základní temperamenty. Typologii jako prostředek
sebepoznání, který třídí PREFERENCE, ale neměří je.
Zaměřuje se na rozdíly mezi tím jak každý z nás:
Získává energii (E - I)
Vnímá informace (N - S)
Dělá rozhodnutí (F - T)
Organizuje svět kolem sebe, svou práci a svůj život (J - P)
Typologie neposuzuje schopnosti! Lidé preferují používání jedné metody pro
vnímání a jedné metody pro rozhodování.
PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČENÝ

Studentům VŠAPs a veřejnosti se zájmem o sebepoznání
Personalistům a pracovníkům HR, manažery
JAK BUDE SEMINÁŘ PROBÍHAT
Účastníci si během workshopu zjistí svůj osobnostní
typ, a hlavně se dozvědí, co se za jednotlivými písmeny
skrývá.
LEKTORKA
DANA KODEŠOVÁ je certifikovaná koučka a mentorka
se zkušenostmi v oblasti řízení lidských zdrojů,
vzdělávání a rozvoji a PR. Výkonná ředitelka EMCC
Czech Republic (European Mentoring and Coaching
Cancel). Absolventka výcviku Academy of Coaching
Excellence, Coaching & Business Constellations.
Studoval Andragogiku na FFUK, učitelství na MUVS ČVUT.
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Dana Kodešová

Kdy?
22. května 2020
9:30 - 16:00
CENA
Student 1400 Kč
Veřejnost 2400 Kč
Kde?
VŠAPs, Akademická 409, Terezín

KREATIVNÍ WORKSHOP
EMPLOYER BRANDING JAKO SOUČÁST
HR A FIREMNÍCH STRATEGII
Značka (Brand) je to, co nás činí jedinečnými a co nás odlišuje od ostatních. Značka
určuje směr a způsob našeho jednání a pomáhá nám při každodenním rozhodování.
Značka je pro nás zpětnou vazbou a předpokladem pro úspěch na trhu i ve společnosti.
Značka přitahuje správné lidi do firmy a zvyšuje jejich identifikaci, hrdost a angažovanost.
PROGRAM

Dopoledne Blok 1: Značka a trh práce
Co je značka a proč ji budovat?
Kdo je nositelem značky?
Jak vypadá současný trh práce?
Jak to vidí různé generace?
Cílové skupiny
Odpoledne Blok 2: Strategický přístup k employer brandingu
DNA firmy - vize, mise a hodnoty
Tvoříme a pečujeme o svou značku
EVP - unikátní atributy značky – jak je najít a jak s nimi pracovat?
Nástroje komunikace a sociální sítě
Příklady praxe – jaké jsou trendy na trhu a kam trh směřuje?
LEKTORKA A FACILITÁTORKA
Petra Sýkorová vystudovala projektový a strategický
management, na tomto poli se pohybuje 10 let. Při své práci
propojuje strategické, projektové a kreativní myšlení. Jejím
srdcovým tématem jsou projekty na poli HR v oblasti péče o
zaměstnance, firemní kultury, slaďování, HR marketingu,
employer brandingu a komunikace. Realizuje kreativní
workshopy, které vede tak, aby hlavními nositeli myšlenek a
tvůrci výstupů z workshopu byli především jeho samotní
účastníci. Petra si nenechává zkušenosti pro sebe. Ráda
inspiruje - přednáší, lektoruje a organizuje akce různého typu.
Nyní žije projektem Život do firmy, jehož je spoluzakladatelkou,
a jehož posláním je pomáhat firmám "být dobrými
zaměstnavateli", inspirovat a posouvat je vpřed. Zároveň je
členkou Studia Na Pahorku, kde se věnuje józe a osobnímu
rozvoji.
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Petra Sýkorová

Kdy?
18. června 2020
9:00 - 16:00
Studenti VŠAPs 1400 Kč
Veřejnost 2400 Kč
Kde?
VŠAPs, Akademická 409, Terezín

