
 

Vážení účastníci našich kurzů, 

Diakonická akademie i v současné situaci stále vzdělává. 

Většinu kurzů jsme převedli do formy on-line a máme s tímto vzděláváním již hodně 

zkušeností i spokojených účastníků kurzů. 

Pouze některé kurzy nelze převést do on-line formy, protože vyžadují fyzický nácvik 

dovedností (Nácvik manipulace s nehybným a málo pohyblivým klientem, Co všechno můžu 

dělat, aby mě záda tolik nebolela, První pomoc prakticky a zážitkově, Bazální stimulace nebo 

Psychiatrická minima - navazující kurz a aktivizace). Pokud v naplánovaných termínech 

těchto kurzů situace neumožní prezenční formu, plánujeme tyto kurzy otevřít v náhradních 

termínech, až nám to umožní situace spojená s pandemií Covid-19 a vládními opatřeními. 

Vaši přihlášku po domluvě s Vámi převedeme na některý z dalších termínů. 

Na odkazu Nejbližší kurzy najdete termíny kurzů pro nejbližší 1 - 2 měsíce. 

Kurzy on-line lze pořádat i na zakázku do vaší služby. 

Jako jednu z forem vzdělávání nabízíme kulaté stoly on-line k aktuálním tématům jak pro 

pracovníky v přímé práci, tak pro sociální a vedoucí pracovníky - sledujte aktuální nabídku. 

Jako další formu vzdělávání nabízíme konzultace on-line k problémům, které vás trápí ve 

vaší službě - např. individuální nastavení práce s konkrétním klientem, konzultace 

k dokumentaci apod. 

Co potřebujete k on-line kurzu – počítač s kamerou a mikrofonem, internet - pracujeme 

v prostředí ZOOM, ke kterému se účastník kurzu jednoduše připojí pomocí našeho návodu, 

který po přihlášení zašleme.  

Pokud budete potřebovat pomoc s nastavením programu, pomůžeme vám po telefonu a 

vysvětlíme, „kam kliknout“, aby vše fungovalo. 

Naše kurzy jsou interaktivní i ve formě on-line. Podmínkou pro aktivní účast v našich on-

line kurzech jsou kamera i mikrofon zapnuté po celou dobu kurzu. Při účasti více 

pracovníků z jedné organizace akceptujeme nanejvýš dvě osoby na jeden PC kvůli interakci. 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás na našich kurzech! 

                                                                                               Vaše Diakonická akademie 

 

Vybíráme z postřehů absolventů našich on-line kurzů: 

 Děkuji, i přes online verzi myslím, že byla příjemná atmosféra, všichni účastníci dostávali 
prostor ke sdělování svých postřehů, dotazů a připomínek, na které bylo lektorkou 
reagováno. Byl také prostor pro vlastní zamyšlení, jak to mám já a kde mám svoje limity. 
Zaznělo spoustu dobrých uplatnitelných typů. Probíhala skupinová práce i vyzkoušení si 
delegovacího rozhovoru. Pozitivně hodnotím i zadání předchozí přípravy na kurz. 

 Líbilo se mi, že jsme měli možnost pracovat i na vlastních úkolech i ve skupinkách, neuměla 
jsem si ani představit, že to bude možné. 
(z kurzu Time management) 
 

 Přestože jsme se nemohli potkat face to face, kurz byl zajímavý, poutavý, měl spád a hodně 
jsem si z něj odnesla. Chci poděkovat také za organizaci kurzu. Připadala jsem si opečovaná 
s tím přivítáním ráno, než jsme začali. A bylo dobré, že jsme měli možnost si funkčnost 
spojení předem vyzkoušet. Děkuji za ten přístup a péči.  
(z kurzu Vedení týmu) 

https://www.diakonicka-akademie.cz/vzdelavani/Nejblizsi-kurzy/
https://www.diakonicka-akademie.cz/kulate-stoly/


 

 Nejpřínosnější byla pro mě cvičení ve skupinkách. Nedovedla jsem si představit výuku on-
line, ale byla jsem kladně překvapená  jak to vše dobře probíhalo. Zejména spojení a 
rozdělení skupinek při zadávání úkolů od paní lektorky. 
(z kurzu Komunikace vedoucího pracovníka) 

 Myslím si, že DA on-line režim zvládla skvěle, i když není nad osobní kontakt. Jen se těším 
na dobu, kdy již nebude pandemie a budeme se moci zase potkávat osobně. Na druhou 
stranu bychom se asi nepotkávali s kolegy z druhého konce republiky.  

 Zajímavé byly příspěvky a komentáře od ostatních účastníků kurzu z jejich zaměstnání i 
zkušeností z osobního života. Dále také videa, která byla součástí školení. 
(z kurzu Kde končí „sociální negramotnost“) 

 Oceňuji výborné lektorské dovednosti, přednes byl dobře strukturovaný a zajímavý tak, že 
poslouchání bylo po celou dobu velmi poutavé. Během přestávek jsem se těšila, co nového se 
dozvím po nich. 

 Díky za můj první on-line kurz, srozumitelný výklad a příklady z praxe. Příště se těším na 

setkání naživo.   

 Chci poděkovat, že bylo vzdělávání aspoň v on-line formě. Paní lektorka výborně zvládala 
„přednášet“ a zapojovat další účastníky. 
(z kurzu Psychiatrické minimum)  

 

 Velmi praktické rady ohledně technik a příklady z vlastní zkušenosti, kterých měl lektor 
nepřeberné množství. Díky, že se kurz konal i teď v takto náročné době.  

 Hrozně oceňuji v dnešní době, že jsem nemusel cestovat na kurz 150 Km. Online kurz se mi 
líbil, lektor vyučoval srozumitelně, nemám připomínek. 
(z kurzu Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti 
prevence) 
 

 Kurz byl velice přínosný. Líbilo se mi také živé vedení kurzu lektorkou. Mrzí mě, že není 
možné osobní setkávání, ale i tak jsme během dvou dnů diskutovali a vytvořili dobrý kolektiv.  

 I v on-line podobě byl kurz příjemný, přínosný a lektorka úžasná. 

 Paní lektorka přednášenou metodu brilantně ovládá (s otázkami, se kterými jsem „přišel“, se 
vypořádala, aniž bych je musel pokládat). Z pohledu použitého formátu online výuky jsem byl 
překvapený, je výsledek prakticky stejný jako tváří v tvář.  

 Paní lektorka je velmi příjemná a inspirativní, a to i když jsme se potkali on-line. Příští rok si 
objednám další kurz, který u Vás vede v rámci seberozvoje. 
(z kurzu Typologie osobnosti) 
 

 V sociálních službách pracuji již patnáct let a zažila jsem již mnoho kurzů a však kurz on-line 
poprvé. Lektorka byla připravená a vedla ho dobře i v technicky složitějším prostředí. Na 
kurzu mi vyhovovalo, že probíhal formou diskuse. Kurz hodnotím jako velmi dobrý a pro mou 
práci přínosný. 
(z kurzu Základy práce s člověkem s mentálním postižením) 
 

 Odnáším si spoustu nápadů, kulatý stůl výborně splnil svůj účel, i když byl on-line. 

 Z techniky mám trochu strach, ale podpora Diakonické akademie byla super. Velmi chválím 
a děkuji za pomoc při počátečních technických problémech s připojením. 

 On-line provedení kurzu je pro mne obohacující novinkou. Ušetřila jsem čas, protože 
odpadlo cestování. Určitě bych doporučila další setkání on-line. 

 On-line prostředí je pro mě nová úžasná zkušenost. Spolu s ostatními jsme se zamýšleli nad 
praktickými tématy, která jsme věděli dopředu, diskutovali jsme a sdíleli mnoho dobrých 
příkladů z praxe. 
(z kulatých stolů) 


