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. 3419332 Workshop - kariérové poradenství pro žáky, která je
doporučena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ .

34 Projekt I KAP II
3419332

Workshop - kariérové poradenství pro žáky

Doporučeno pro:

žáky 8. a 9. tříd ZŠ a žáky SŠ

Termín konání:

26.ledna 2023 od 09:00

Rozsah:

4 hodiny

Místo konání:

Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11

Spojení:
Lektor:

Mgr. Jitka Rathouská,
Mgr. Irena Matějová,

Garant za CCV:

Mgr. Irena Matějová

Tematická náplň:

1. Moje Jachta na moři kariéry - Workshop je zaměřený na sebepoznání a možnosti
jeho využití při volbě následného vzdělávání. Žáci si během workshopu zmapují své
silné stránky a životní hodnoty a zapojí nejen hlavu  rozum, ale i ruce  tělo
a srdce  emoce. Tak o sobě kreativní činností získají mnoho poznatků. Také se
seznámí s informačními zdroji, které mohou využít při plánování další vzdělávací
dráhy. To vše jim pomůže zvolit si po ukončení povinné školní docházky takovou
vzdělávací cestu, jež bude v souladu s jejich zájmy a dovednostmi a na níž mohou
uspět.
2. Proměny kariéry - Program je zaměřen na mapování silných stránek a kompetencí a
jejich využití ve světě plném změn. Pozornost je věnována proměnám profesí a tomu,
co k jejich vykonávání člověk potřebuje. V průběhu programu se žáci seznámí také s
podobou profesního portfolia. Součástí programu je i téma propojování zájmů a
volnočasových aktivit se světem práce. Všechny činnosti probíhají interaktivní
kreativní formou.

Akreditace:
Účastnický poplatek:

0 Kč

Poznámka:

Akce proběhne v rámci projektu IKAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321, pro účastníky je zdarma.
Bližší specifikaci programů naleznete zde: www.ccvpardubice.cz/karierove-poradenstvi

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
3419332 Workshop - kariérové poradenství pro žáky
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

