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Co znamená být lektorkou GoKids a BabySigns?



Máte podporu 
týmu a zaručenou kvalitu 
kurzů → snadnější rozjezd!

★ Nejste v tom samy
○ Ať jde o metodickou nebo 

marketingovou podporu, vždy 
se máte na koho obrátit

○ Jste členkou týmu a máte 
spoustu kolegyň, které vám 
rády pomohou nebo poradí

○ Máte přístup k intranetovým 
stránkám, uzavřené skupině 
lektorů a průběžnému 
vzdělávání

★ Máte na výběr z kurzů
○ Větší nabídka → víc zájemců
○ Delší čas s vámi



Baby Signs - znakování

★ Semináře pro rodiče
★ Kurzy pro děti a 

rodiče Znakujeme se 
zpěvem a hrou 1 a 2



Rozvíjím se - miminka a batolata

★ Např. kurzy jako:
★ Hurá na nočník
★ Miminko a já 

(sourozenecké 
vztahy)

★ Mňam - Etiketa pro 
batolata

★ Zábava na bříšku 
pro miminka od 2 
měsíců atd.



Rozvoj emoční inteligence u dětí od narození do 3 let

★ Semináře pro rodiče 
miminek a batolat o 
výchově
○ Respektující výchova
○ Sourozenecké vztahy
○ Řešení komplikovaných 

situací



GoKids English s Baby Signs pro děti od 6 do 36 měsíců

★ Kurzy pro děti a 
rodiče



GoKids English s prvky Montessori pro děti od 3 do 6 let

★ Kurzy pro děti
★ Montessori inspirace



Poznáváme svět s prvky Montessori pro děti od 1 do 2 let

★ Kurzy pro děti s 
rodiči

★ Montessori inspirace



Jak vybíráme lektorky



Hlavní kritéria
Výběru lektorek

★ Místo působení
○ Zda je v daném místě 

potřeba další lektorka

★ Odborná způsobilost
○ U kurzů angličtiny, je 

třeba nejprve ověřit 
znalost AJ (ověřujeme 
před pozváním do kurzu)

○ Není potřeba pedagogické 
vzdělání - všechny 
lektorky prochází 
certifikačními kurzy a 
odbornost zaručujeme 
vyškolením.



Co
vhodná kandidátka na 

lektorství má

★ Nadšení pro práci s 
dětmi a rodiči

★ Touhu dále se 
vzdělávat v oblasti 
rozvoje dětského 
potenciálu

★ Příjemné vystupování a 
empatické jednání



Jak se stát lektorkou



Kdo
se může stát lektorkou 

našich programů?

★ Každý kdo složí 
certifikační test a 
splní podmínky dle 
smlouvy o spolupráci

★ Nezávislá lektorka musí 
mít vlastní 
živnostenský list



Jak se stát 
lektorkou

Začít můžete už dnes!

1. Vyplňte krátky formulář na 
http://gokids.cz/kurzy/lektork
y/ a my vám pošleme odkaz do 
Lektorské přípravky, kde se 
dozvíte vše potřebné. 

2. Projděte si přípravku a 
vyplňte údaje do smlouvy o 
spolupráci

3. Po podpisu smlouvy a zaplacení 
certifikace vám zašleme 
manuály a zpřístupníme 
certifikační kurzy.

http://gokids.cz/kurzy/lektorky/
http://gokids.cz/kurzy/lektorky/


Jdete do toho?
Kontakt: Michaela Tilton � 608 476 041 � michaela@gokids.cz


