Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 3305191 Cesty kariérového poradenství -&#8211; konference pro
ZŠ a SŠ Pardubického kraje, která je doporučena pro kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ, ředitele a vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ,další
pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ.

33 Projekt I KAP
3305191

Cesty kariérového poradenství -&#8211; konference pro ZŠ a SŠ Pardubického kraje

Doporučeno pro:

kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ, ředitele a vedoucí pracovníky ZŠ a SŠ,další pedagogické pracovníky
ZŠ, SŠ

Termín konání:

Od 18.března 2019 do 19.března 2019 od

Rozsah:

16 hodin

Místo konání:

Hotel Jezerka, Seč - Ústupky

Spojení:
Lektor:
Garant za CCV:

Mgr. Monika Dvořáková, PhD., Bc. Petr Minář

Tematická náplň:

Aktuální situace v kariérovém poradenství:
1.
Orientace v kariérovém poradenství - úlohy jednotlivých aktérů (kulatý stůl
- CzechInvest, IPS, Euroguidance, CentrumKA...)
2.
Příklady dobré praxe - od začátečníků po Národní cenu KP (v jednání Gymnázium Tišnov a další)
3.
Workshopy - Vedení dětí k odpovědnosti a samostatnosti, Využití motivačních
karet v KP, Komunikace s rodiči

Akreditace:
Účastnický poplatek:

0 Kč

Poznámka:

Program bude průběžně upřesňován a doplněn po potvrzení vystoupení oslovených lektorů. Pozvánka s
upřesněným programem bude zaslána na všechny základní a střední školy Pardubického kraje do konce ledna
2019. Konference je realizována v rámci projektu RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 Implementace
Krajského akčního plánu Pardubického kraje. Náklady na konferenci (lektorské služby, ubytování a stravování
účastníků konference, pronájmy)jsou hrazeny z prostředků OP VVV a pro účastníky je účast na konferenci bez
poplatku. Účastníci budou mít zajištěno ubytování ve 2L pokojích, stravování v rozsahu oběd, večeře, snídaně,
oběd. Kapacita míst na konferenci je omezena, v případě většího počtu přihlášených rozhoduje o zařazení na
konferenci pořadí přijetí přihlášky. Na konferenci se mohou pracovníci škol hlásit prostřednictvím webových
stránek CCV Pardubice.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
3305191 Cesty kariérového poradenství -&#8211; konference
pro ZŠ a SŠ Pardubického kraje
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "33 Projekt I KAP"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

