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Dovednosti pro budoucnost a jejich rozvíjení u žáků 

Regionální metodické setkání 

Kód akce: 3417323 – PPP Svitavy, 3418123 – CCV Pardubice 

Doporučeno pro: kariérové poradce, výchovné poradce a další pedagogické pracovníky včetně vedoucích 

pracovníků základních a středních škol Pardubického kraje 

Datum: 30. 09. 2021 – Svitavy (od 8:00 do 12:00), 30. 09. 2021 - Pardubice (od 13:30 do 17:30)  

Lektorka: Mgr. Vendula Pecková 

Popis akce: Jedná se o první z řady regionálních metodických setkání, která se budou konat každoročně 

v Pardubicích a ve Svitavách. Bude zaměřeno na dovednosti, které se v globálních výzkumech ukazují jako 

klíčové pro úspěch dětí v budoucnosti. Lektorka vychází z několikaletých zkušeností ve firemním vzdělávání, 

které v současnosti aktivně uplatňuje v oblasti výchovy a vzdělávání. Během setkání se seznámíte s pěti 

klíčovými dovednostmi pro budoucnost a s možnostmi, jak se dá každá z nich u žáků rozvíjet. 

Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je 

zdarma. 

V případě zájmu o metodické setkání postupujte prosím následujícím způsobem: 

1) Online přihlášení – zde naleznete databázi našich akcí. Poté, co si vyberete program a kliknete 

na pole přihlásit, stačí pouze vyplnit potřebné údaje a odeslat. V případě Kódu platby vyberte 

prosím „1 v hotovosti“. Náklady jsou hrazeny z projektu IKAP II. 

2) Elektronicky – na formuláři Závazná přihláška – Metodická podpora a vzdělávání KP – učitelů, 

který je ke stažení na www.ccvpardubice.cz/soubory (v sekci Kariérové poradenství). Po čitelném 

vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji oskenovanou zašlete na e-mailovou adresu: 

kariera@ccvpardubice.cz. 

3) Písemnou formou – na formuláři Závazná přihláška – Metodická podpora a vzdělávání KP – 

učitelů, který je ke stažení na www.ccvpardubice.cz/soubory (v sekci Kariérové poradenství). 

Po čitelném vyplnění všech údajů a potvrzení vedením školy ji zašlete poštou na adresu 

CCV Pardubice. 

V případě dotazů se prosím obracejte na níže uvedené kariérové poradce. 

Těšíme se na vás. 

Mgr. Irena Matějová  Mgr. Naďa Burcalová  Mgr. Jitka Rathouská 

kariérový poradce  kariérový poradce  kariérový poradce 

466 536 530, 734 578 695 466 536 530, 601 332 774 466 536 530, 601 503 288 

matejova@ccvpardubice.cz burcalova@ccvpardubice.cz rathouska@ccvpardubice.cz 
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