
 

www.gradua.cz 

 
 

Personalizovaný cyklus – sestavte si svůj cyklus sami 
 

 
Úvod 
Vedle stávajících vzdělávacích cyklů si můžete nově sestavit 
personalizovaný vzdělávací cyklus sami nebo s pomocí našich odborníků. 
Vstupní e-analýza a konzultace probíhá online a zabere Vám minimum 
času. Věříme, že takto individualizovaná vzdělávací cesta Vám pomůže 
systematicky rozvíjet požadované dovednosti, které můžete okamžitě 
uplatňovat ve Vašem životě. Naší snahou je co nejvíce zefektivnit a celkově 
zpříjemnit vzdělávací proces pomocí moderních trendů ve vzdělávání. 
Cyklus je možno doplnit microlearningovými tématy, které Vám umožní 
rychlejší dosažení žádoucích cílů Vašeho rozvoje. 
 

Cíle 
▪ Individuální rozvoj znalostí a dovedností vlastním tempem. 
▪ Personalizovaný vzdělávací cyklus. 
▪ Zapojení online vzdělávání se všemi jeho výhodami. 
▪ Systematičnost rozvoje včetně vstupní analýzy. 

 

Obsah 

Vstupní e-analýza vzdělávacích potřeb z oblasti soft skills 
▪ e-dotazník pro budoucího účastníka personalizovaného cyklu, 
▪ e-dotazník pro přímého nadřízeného k ověření vzdělávacích potřeb, 
▪ výstupem jsou definované Vaše vzdělávací potřeby v oblasti soft 

skills. 
Online konzultace k výstupům ze vstupní analýzy (30 – 60 minut) 

▪ možnost sestavit si sám vzdělávací plán – personalizovaný cyklus, 
▪ možnost konzultace s naším koučem/odborníkem na vzdělávání, 
▪ sestavení vzdělávacího cyklu s naší pomocí a jeho možné 

zefektivnění pomocí microlearningu, virtuálních tříd. 
Microlearning – zefektivnění vzdělávání 

▪ zařazení vybraných témat zpracovaných do malých, dobře 
srozumitelných vzdělávacích bloků, 

▪ reagujeme na konkrétní vzdělávací potřeby, které je možné pokrýt 
online, 

▪ časová flexibilita, dostupnost a opakovatelnost dle individuální 
potřeby, 

▪ nemusí se absolvovat celá témata, ale jen potřebné bloky. 
Personalizovaný cyklus  

▪ cyklus se skládá z minimálně tří kurzů z oblasti soft skills, 
▪ individuální cesta rozvoje, 
▪ akcelerace dovedností díky nadstavbovým a rozvíjejícím kurzům, 
▪ praktické uplatňování dovedností. 

 

Metodika 
Metodika přípravy: e-dotazník, online analýza, dotazník. 
Metodika výuky: microleaning, virtuální třída, metodika vybraných 
otevřených kurzů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Určeno 

Všem potenciálním zájemcům o systematické vzdělávání v oblasti soft 
skills – v oblasti Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod.,  
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín Místo Variabilní 
symbol 

Místo a termíny budou stanoveny na základě Vašeho 
zájmu. 
 

Cena a rozsah 
Cena bude stanovena podle sestaveného individuálního vzdělávacího 
cyklu. Vstupní analýza a konzultace jsou bonusem pro Vás a jsou 
zdarma. 
 
10% sleva Vám bude přiznána při objednání minimálně 3 kurzů 
z nabídky oblasti Vedení týmu, osobní a manažerské kompetence. 
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