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. 0126111 Marketing a PR moderní školy - webinář, která je
doporučena pro ředitele škol a školských zařízení.

01 Řízení školy a školský management
0126111

Marketing a PR moderní školy - webinář

Doporučeno pro:

ředitele škol a školských zařízení

Termín konání:

22.června 2021 od 08:30

Rozsah:

4 vyučovací hodiny

Místo konání:

On-line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Miloslav Hubatka, lektor - Vzdělávací systémy , Moderní metody a moderní technologie ve vzdělávacím
procesu

Garant za CCV:

Bc. Michaela Mzyková

Tematická náplň:

1.BLOK - 90 minut
•Základní marketingové pojmy a nástroje a jejich vliv ve světle současných změn ve
školství aneb co je dnes jinak
•Co je a co není PR, jak jej tvořit, cílit a rozvíjet – aktivní přístup školy jako
podmínka
•Naučíme vás, jak správně komunikovat s médii, jak psát tiskové zprávy a jak se
vhodným způsobem prezentovat – konkrétní nástroje, pravidla, parametry
2.BLOK - 90 minut
•Ukážeme význam správného zacílení a načasování a jak je zjistit a realizovat v
praxi – výhody oproti konkurenci a předcházení problémů
•Jak správně vytvářet, rozvíjet a udržovat komunikaci s rodiči – konkrétní
praktické rady a postupy na různé typy rodičů a různé situace
•Ukážeme i optimální, osvědčené a hlavně užitečné řešení a příklady z praxe –
konkrétní ukázky, návody a řešení
Ukázat na konkrétní nové poznatky a nástroje pro moderní marketing a PR školy v
kontextu měnících se současných podmínek a požadavků

Akreditace:
Účastnický poplatek:

700 Kč

Poznámka:

webinář prostřednictvím Microsoft Teams

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
0126111 Marketing a PR moderní školy - webinář
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 "01 Řízení školy a školský management"
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

