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. 3415131 Spolupráce kariérového poradce s rodiči - webinář, která
je doporučena pro výchovné a kariérové poradce základních škol Pardubického kraje.

34 Projekt I KAP II
3415131

Spolupráce kariérového poradce s rodiči - webinář

Doporučeno pro:

výchovné a kariérové poradce základních škol Pardubického kraje

Termín konání:

24.ledna 2023 od 13:00

Rozsah:

2 hodiny

Místo konání:

On-line forma

Spojení:
Lektor:

Mgr. Petra Šnepfenbergová,

Garant za CCV:

Mgr. Jitka Rathouská

Tematická náplň:

Statistiky ukazují, že role rodičů je při rozhodování dítěte o budoucí profesi
zásadní. Většina rodičů si to uvědomuje a chce pro své dítě to nejlepší. Proč a jak
tedy spolupracovat s rodiči? Škola jako vzdělávací instituce má příležitost i
povinnost rodiče svých žáků informovat, ale může je také inspirovat a motivovat ke
spolupráci na tématu volba střední školy, resp. profese. Paní lektorka bude s
účastníky sdílet své tipy a zkušenosti z praxe.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

0 Kč

Poznámka:

Webinář bude probíhat v MS Teams. Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma. Pro přihlašování písemnou formou nebo emailem lze použít obvyklý formulář přihlášky na akce DVPP.

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
3415131 Spolupráce kariérového poradce s rodiči - 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 "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

