Pro naše milé lektory
Doporučujeme našim lektorům, aby na školící akci dorazili vždy 30 minut před
začátkem, nejsme-li domluveni jinak, protože je naším dobrým zvykem začínat
s přednáškou přesně v uvedenou dobu.
Nejkratší možná doba semináře jsou 3 hodiny čistého času, tj. 4 vyučovací
hodiny. Předpokládaná doba ukončení je tedy včetně přestávek kolem 3,5 h po
začátku.
Očekáváme, že si lektor s sebou přinese externí flesh disk, nebo CD
s prezentací. Soubor by měl být uložen ve formátu PowerPoint. Ocenili bychom
informaci a domluvu předem.
Naše učebna je obvykle vybavena těmito didaktickými pomůckami:
dataprojektor, flipchart a CD, DVD přehrávač se zvukem. Myslete tedy na to,
že přednáška může být velice pestrá! Připojení k internetu však není vždy a
všude. Záleží na místních možnostech.
Naše klientky velice ocení praktické ukázky – příklady produktů, stručný tištěný
materiál, CD, ukázky zdravotnických prostředků a pomůcek, kazuistiky, příklady
dobré praxe, nácviky. Vždy rádi předem pomůžeme – kopírování, atd.
Lektor by měl stát nebo vyjímečně sedět na podiu vpředu, aby měl přímý
kontakt s publikem a udržel jeho pozornost.
Na začátek doporučujeme se krátce představit a seznámit posluchače s vlastní
odborností, říci něco o své práci a především zmínit důvod, proč sestry
seznamujete s tématem, čím může přispět k jejich praxi, co se dozví, naučí,
vyzkouší si atd.
Dále by lektor měl vyzvat účastníky, aby se krátce představili, aby věděl kde
pracují, proč si vybrali dané téma, atd...

Doporučujeme oznámit časy přestávek, na nichž se lze předem domluvit
s posluchači. Každá přednáška by měla obsahovat nejméně jednu přestávku
v délce dvacet minut, ale maximálně dvě přestávky 10 -15 minut.)
Navrhujeme začít s teoretickou částí a po přestávce se zaměřit na praktický
nácvik (ukázky, příklady, recepty, podklady, cvičení …dle tématu).
Celá vzdělávací akce by měla svým obsahem gradovat a posluchači ocení, když
si pro ně lektor připraví tzv. „bonbónek na závěr“.
Diskuse může být kdykoliv v průběhu a zejména na závěr, protože sestry tak
často odcházejí s pocitem, že je někdo vyslechl, že se mohly k tématu vyjádřit,
a že lektora zajímal jejich názor. Interaktivní akce působí vždy lépe a jak známo
otázky publika jsou největší odměnou lektora.
Očekáváme, že se lektor s posluchači rozloučí, pozve je na další seminář
pokud je nějaký naplánovaný a samozřejmě na závěr „pochválí své publikum“!
Je možné upozornit na příští akce, novinky, sdělit kontakt pro další dotazy
a konzultace.
Těšíme se na spolupráci a brzké setkání !
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