
 
 

 POZVÁNKA 
na vzdělávací, výukovou a školicí aktivitu (kombinovaná mobilita) 

ŠIBENIK, ABC centar, ulice Narodnog preporoda 4 
13.09. – 15.09.2022. 

 
 
Zveme vás na vzdělávací, výukovou a školicí aktivitu (kombinovaná mobilita), která se uskuteční v 
Chorvatské republice, ve městě Šibenik, v budově ABC centra, ulice Narodnog prepororda 4, od 
13.09.2022 do 15.09.2022. 
 
Cílem této aktivity je ověření webové aplikace pro online vzdělávání nezaměstnaných osob. 
 
Potenciální účastníci: 
 

1. Zaměstnanci a experti partnerských organizací zapojení do tvorby program pro vzdělávání 
dospělých (min. 5 osob). 

Dopady na cílovou skupinu: zlepšení znalostí a dovedností při realizaci online aktivit, zlepšení 
dovedností v práci s nezaměstnanými, zavádění inovací v práci s marginalizovanými skupinami, 
zlepšení znalostí v informatice a angličtině, posílení kapacity pro mezinárodní akce. 
 
2. Dlouhodobě nezaměstnaní (minimum 20 osob). 
Všichni účastníci budou mít během vzdělávacích, výukových a školicích aktivit k dispozici jazykovou 
a IT podporu. 
 
Všichni účastníci vyplní formulář Europass mobility, který bude dokumentovat získané znalosti a 
dovednosti. 
 
V případě zájmu o účast žádáme všechny zájemce o vyplnění přihlášky přiložené k této pozvánce 
a také o napsání motivačního dopisu, ve kterém uvedou, proč se chtějí zapojit do aktivit projektu 
a jak očekávají, že projekt povede ke zlepšení jejich znalostí a dovedností, popř. jak tyto 
dovednosti využijí ve své budoucí práci nebo při hledání zaměstnání. 
Termín dodání dokumentace je 31. srpna 2022. Dokumentaci prosím zasílejte na elektronické 
adresy zúčastněných organizací: 
 

„ŽENA“ (pro účastníky z Chorvatska): zena1@zena-drnis.hr 
Univerzita Palackého v Olomouci (pro účastníky z České republiky): lucie.viktorova@upol.cz   

Eurokreator T&C sp. z o.o. (pro účastníky z Polska): krzysztof_grudnik@o2.pl 
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (pro účastníky ze Slovinska): darja.kusar@lu-sb.si 
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PROGRAM  

vzdělávací, výukové a školicí aktivity (kombinovaná mobilita) 
ŠIBENIK, ABC centar, ulice Narodnog preporoda 4 

13.09. – 15.09.2022. 
 
 

Den 1 : Téma – seznámení s platformou, testování možností registrace, základní informace o platformě  
 

I. 09.00  -  09.45  -  Seznámení účastníků a organizátorů konference 
II. 09.50  - 10.35  - Doladění a odsouhlasení konferenčního programu 

III. 10.40  - 11.25  - Krátké představení platformy, první dojmy, otázky 
IV. 11.30  - 12.15  - První seznámení s možnostmi registrace/log-inu a úvodní testování  

OBĚD 12.15 – 14.00   
V. 14.00 - 18.30  - Workshopy; účastníci si budou moci vyzkoušet možnost přihlášení i úvodní testy 

vedoucí ke kurzům (dvě 15-minutové přestávky). 
VI. 19.00  – 21.00 p. m. – Mezinárodní večer (prezentace jednotlivých zemí skrz jídlo, hudbu, tanec a 

zvyky) 
 
 
Den 2 : Téma – Testování pracovního postupu platformy, diskuse a demonstrace materiálů. Účastníci 
budou mít čas nahlédnout do jednoho kurzu dle vlastního výběru. Pracovníci projektu a pracovníci 
Výstupu 01 zodpoví všechny otázky a provedou účastníky pracovním postupem platformy. 
 
Na ráno je plánována prohlídka města Šibenik. 
 

I. 13.00 - 13.45  - Diskuze, otázky z 1. dne a úvod do programu 2. dne 
II. 13.45 - 14.30  - Krátká prezentace pracovního postupu (workflow) platformy, kurzů a materiálů. 

OBĚD 14.30 – 15.30   
III. 15.30 – 16.15  – Workshopy, každý účastník bude mít možnost nahlédnout do jednoho kurzu dle 

vlastního výběru, projektový personál z Výstupu 01 povede a pomůže účastníkům s kurzem a bude 
odpovídat na otázky. 

IV. 16.15 – 20.45  - Workshopy, každý účastník bude mít možnost nahlédnout do jednoho kurzu dle 
vlastního výběru, projektový personál z Výstupu 01 povede a pomůže účastníkům s kurzem a bude 
odpovídat na otázky. 

 
 
 
 
 
 

                                                      

 
 

This publication reflects the views only of the author,  
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 



 
Den 3 : Téma – V případě potřeby pokračování testování ze 2. dne. Diskuse o problémech, námětech a 
návrzích účastníků ohledně designu a workflow platformy. Krátké workshopy o tom, jak vytvářet vlastní 
materiály a příklady dobré praxe v oblasti online vzdělávání. Účastníci budou mít možnost vytvořit si 
vlastní krátkou prezentaci v PowerPointu pomocí nástroje iSpring PowerPoint. 
 

I. 09.00  – 10.35  - Diskuze, otázky ze 2. dne a úvod do programu 3. dne. Bude zde prostor pro 
dokončení kurzů z předchozího dne (bude-li potřeba).  

II. 10.40.  – 12.25  – Příklady dobré praxe v oblasti online vzdělávání, krátká prezentace, jak si vytvořit 
vlastní powerpointovou prezentaci pomocí nástroje iSpring. 
OBĚD 12.25 – 14.00   

III. 14.00  – 17.30  – Workshopy, závěrečná diskuze, dojmy, návrhy a otázky týkající se platformy a 
přehled o konferenci  
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PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ 
na vzdělávací, výukovou a školicí aktivitu (kombinovaná mobilita) 

ŠIBENIK, ABC centar, ulice Narodnog preporoda 4 
13.09. – 15.09.2022. 

 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

 
INSTITUCE  

 
FUNKCE  

Očekávání od vzdělávacích a 
tréninkových aktivit  

Speciální požadavky na stravu 
  

 
Speciální požadavky na asistenci 
při workshopu (jazyková a IT 
podpora, tlumočník do znakového 
jazyka, atd.) 

 

 
 
K tomuto formuláři prosím připojte motivační dopis 
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