OBSAH VZDĚLÁVA
ACÍHO PROG
GRAMU „ST
TART POINT
T“
Projekt rozšiřuje na
abídku dalš
šího vzdělávvání prostře
ednictvím vy
ytvoření vzddělávacího programu
p
se speciální SW aplikací a skrip
pty pro perso
onalisty a ve
edoucí praco
ovníky, v jehhož průběhu si osvojí
inovativn
ní postupy pro
p zefektivn
nění výběru a zaškolová
ání nových pracovníků a naučí se pracovat
s vytvoře
enou aplikaccí.
Cíl vzdě
ělávacích mo
odulů:
 Z
Zmapovat sttávající posttupy účastníkků při výběrrovém řízení a konfrontoovat jejich zk
kušenosti
s ostatními účastníky
ú
 Definovat po
ozitiva a úska
alí výběrovýcch řízení
ak eliminovat úskalí výběrrových řízení
 Naučit se, ja
Seznámit účastníky
ú
s inovativními metodami výběru no
ových praco
covníků s ná
ávazností
 S
n
na efektivní zaškolování
z
nového praccovníka
 Účastníci si osvojí
o
zásad
dy a principy systému efe
ektivního zaškolování
ustředit na priority výběru
u a zaškolení
 Naučí se sou
Osvojí si zássady efektivn
ního zaškolovvání
 O
 Naučí se ovlládat základn
ní moduly pro
ogramu „STA
ART POINT““
Seznámí se s možnostm
mi jednotlivých
h modulů
 S
 Natrénují po
ostupy efektivního výběrru a efektivn
ního zaškolov
vání z pohleedu zadání vstupních
v
d
dat, priorit do
o programu „START
„
POIINT“
 Naučí se sta
anovovat term
mínované cíl e zaškolení
Seznámí se se základy vyhodnocení
v
í zaškolování
 S
 O
Osvojí si posstupy, jak zís
skávat z prog
gramu průběžně výsledky
y zaškolovánní a vyhodno
ocovat
 Natrénují in
ndividuální a operativn
ní úpravy v nastavené
ém harmonoogramu zaš
školování
d
dle konkrétních výsledků
ů daného novvého pracovn
níka
 Z
Získají progrramovou apliikaci „START
T POINT“ pro
o vlastní pou
užití
Metody výuky: přednáška-výkla
ad a vysvětllení témat le
ektory, brain
nstorming, řízzená diskuz
ze, power
point pre
ezentace, ukkázky a přík
klady, práce ve skupinác
ch, individuá
ální práce, ppráce na PC
C, trénink,
rozbor a zpětná vazb
ba, konzultac
ce s lektory, řešení případových studií a příkladů.
I. modu
ul – KRIT
TÉRIA VÝB
BĚROVÝCH ŘÍZENÍ A JEJICH NÁVAZNOS
ST NA EF
FEKTIVNÍ
ZAŠKOL
LOVÁNÍ NOVÉHO PRAC
COVNÍKA
OSNOVA
A:
 Priority výbě
ěru nového pracovníka
 Kritéria výbě
ěru dle pracovní pozice
 Informace prro uchazeče – co a jakou
u formou prez
zentovat uch
hazečům
 Metody výbě
ěrových řízen
ní
 V
Výhody a rizzika jednotlivý
ých metod
 Inovativní me
etody výběru
u s návaznosstí na efektivní zaškolová
ání
 Úvod do programu „STA
ART POINT“
 Z
Základní mo
oduly program
mu
 V
Význam jedn
notlivých modulů v systém
mu efektivníh
ho zaškolová
ání nového ppracovníka
 Možnosti a varianty
v
jednotlivých mod
dulů program
mu
 T
Trénink prácce s jednotliv
vými moduly (základy ovládání progra
amu - zadánní nového pra
acovníka,
n
nastavení prriorit, harmon
nogram zaškkolení, metod
dy zaškolování, metody vvyhodnocení))
 T
Trénink na konkrétním
k
pracovním přííkladu novéh
ho pracovníka
Výstup z prvního modulu: Vý
ýstupem po
o prvním mo
odulu vzdělá
ávání budouu účastníci (vedoucí
pracovnííci a persona
alisté), kteří dokáží přeh
hodnotit své stávající pos
stupy výběruu a zaškolen
ní nových
pracovnííků, uvědomit si své priorrity a podle n
nich dosadit a používat in
novativní posstupy, které poskytuje
p
program
m „START PO
OINT“, sezná
ámí se se zákkladními mod
duly program
mu a základyy obsluhy.

II.modull: START PO
OINT“ - EFEKTIVNÍ ZAŠ
ŠKOLOVÁNÍÍ NOVÝCH PRACOVNÍK
P
KŮ
Osnova:
 Firemní krité
éria zaškolování (dle priorrit firmy)
 O
Oborová krittéria zaškolov
vání (dle pra
acovní pozice
e)
 Individuální kritéria
k
zaško
olování (dle zznalostí a do
ovedností daného novéhoo pracovníka
a)
 Z
Zadání nové
ého pracovníka do progra
amu „START
T POINT“
 Nastavení ha
armonogram
mu zaškolová
ání v program
mu „START POINT“
P
 V
Vkládání spe
ecifických da
at zaškolován
ní do program
mu „START POINT“
 Možnosti programu „ST
TART POINT
T“ pro zaško
olení nových
h pracovníkůů bez znalo
osti práce
na PC
n
 Intenzivní tré
énink jednotlivých fází prá
áce s progra
amem
 Z
Zkušební komplexní zadání nového p
pracovníka a harmonogramu jeho zaaškolení
Výstup z druhého modulu:
m
Po
o absolvován
ní druhého modulu
m
vzdělávání budouu účastníci znát
z
typy
kritérií zzaškolování nových
n
prac
covníků, nau
učí se tvořit a vytvoří si vlastní dataabázi kritériíí a naučí
se s nim
mi pracovat dle individu
uálních potře
eb. Tréninkem v prostřředí program
mu „START POINT“
se naučíí zadat novvého praco
ovníka, nasttavit kritéria
a zaškolování a kritériia kontroly průběhu
zaškolovvání. Naučí se
s ovládat možnosti
m
pro
ogramu pro individuální nastavení
n
zaaškolování a vkládání
odbornýcch zaškolova
acích informa
ací pro dano
ou pracovní pozici.
p
III.modu
ul: VYHODN
NOCENÍ A ZP
PĚTNÁ VAZ
ZBA EFEKTIIVNÍHO ZAŠ
ŠKOLOVÁNÍÍ
Osnova:
 S
Shrnutí obslu
uhy program
mu „START P
POINT“ z předchozích mo
odulů
 V
Výstupy z prrogramu „STA
ART POINT““ – možnosti výstupů a je
ejich význam
m/použití
 Nastavení je
ednotlivých vý
ýstupů
 Ukázky jednotlivých výstupů
 T
Trénink nasttavení výstup
pů
 JJak prezento
ovat výstupy z programu „START PO
OINT“ novému pracovníkoovi
 JJak prezento
ovat výstupy z programu „START PO
OINT“ vedouc
cím pracovnííkům
 JJak využít výstupy
v
z pro
ogramu „STA
ART POINT““ pro další zaškolování ddaného prac
covníka a
RLZ
 JJak využít da
ata/výstupy ze
z zaškolová
ání pro zaško
olování dalších pracovníkků
 O
Operativní přenastaven
p
í parametrů
ů zaškolování v program
mu „START
T POINT“ v průběhu
zzaškolování
 Řešení indivviduálních situací z praxe
e účastníků
 Intenzivní tré
énink práce s programem
m „START PO
OINT“
 Z
Závěrečné ověření
o
znalo
ostí účastníků
ů z absolvov
vaného vzdělávání
 V
Vyhodnocen
ní a zpětná va
azba
 Z
Závěrečné shrnutí
s
a certtifikace
Výstup z třetího modulu:
m
Po absolvován
ní třetího závěrečného modulu vzzdělávání bu
udou mít
účastnícci ucelený přřehled o mo
ožnostech a metodách efektivního
e
systému
s
zaškkolování a programu
p
„START POINT“. Se
eznámí se s metodami vvyhodnocová
ání a kontro
oly průběhu zaškolováníí. Sestaví
si databá
ázi vlastních kontrolníc
ch a vyhod
dnocovacích
h mechanizm
mů, budou umět volitt vhodný
mechaniizmus dle sledovaného cíle. Naučí se kontroln
ní a vyhodno
ocovací mecchanizmy na
astavovat
v programu „START POINT“, nau
učí se získávvat z program
mu výstupy použitelné
p
pro
ro další práci a RLZ.
Na příklladech z vla
astní pracovní praxe si osvojí kom
mplexní výho
ody systémuu s využitím znalostí
ze všech
h absolvovan
ných modulů.

