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. 3411138 Konference - Cesty kariérového poradenství II, která je
doporučena pro kariérové poradce, výchovné poradce, pedagogické pracovníky včetně vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ.

34 Projekt I KAP II
3411138

Konference - Cesty kariérového poradenství II

Doporučeno pro:

kariérové poradce, výchovné poradce, pedagogické pracovníky včetně vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ

Termín konání:

Od 16.března 2023 do 17.března 2023 od 09:00

Rozsah:

12 hodin

Místo konání:

Hotel Jezerka, Seč - Ústupky

Spojení:
Lektor:

Mgr. Lenka Matuszná, Uduca Quality Liberec
PhDr. Sylvie Navarová,
Mgr. Petra Šnepfenbergová,
Mgr. Pavlína Vašátová,

Garant za CCV:

Mgr. Bc. Lucie Ryšavá

Tematická náplň:

Dvoudenní konference, která je určena pedagogickým pracovníkům základních i
středních škol z celého Pardubického kraje, kteří se zabývají kariérovým
poradenstvím nebo mají o toto aktuální téma zájem. Navazuje na konferenci, která se
konala v březnu 2019. Konference je naplněna konferenčními příspěvky a workshopy se
zaměřením na aktuální témata kariérového poradenství a předávání zkušeností dobré
praxe.
Témata a lektoři workshopů:
Mgr. Petra Šnepfenbergová: Mapování kompetencí
PhDr. Sylvie Navarová: Kariérová diagnostika a další témata zaměřená na
problematiku kariérového poradenství v praxi škol.
Podrobný program bude zveřejněn do konce roku 2022

Akreditace:
Účastnický poplatek:

0 Kč

Poznámka:

Konference je realizována v rámci projektu I KAP II a je pro účastníky zdarma. Účastníci mají v rámci
konference zajištěné ubytování ve 2L pokojích včetně stravy. Dopravu na konferenci a zpět si zajišťují
účastníci.

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
3411138 Konference - Cesty kariérového poradenství II
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 "34 Projekt I KAP II"
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

