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. 3430131 Práce s osobní značkou pro rozvoj kariéry - webinář,
která je doporučena pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ Pardubického kraje.

34 Projekt I KAP II
3430131

Práce s osobní značkou pro rozvoj kariéry - webinář

Doporučeno pro:

pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ Pardubického kraje

Termín konání:

24.května 2023 od 14:00

Rozsah:

2 hod

Místo konání:

on-line forma

Spojení:
Lektor:

PhDr. Petra Drahoňovská,

Garant za CCV:
Tematická náplň:

Osobní značka/brand nemusí mít pouze marketingový význam, ale může v moderním
pojetí kariérového poradenství sloužit jako určitý kompas a významný prvek „selfcareer-managementu“, tj. může podporovat aktivizaci našich klientů v jejich
přístupu k tomu, aby se samostatně a vědomě ve své kariéře na budoucích profesních
křižovatkách dokázali dobře rozhodovat a kvalitně sebeprezentovat.
V průběhu webináře se účastníci seznámí s aktuálním konceptem osobní značky pro
strategii celoživotního rozvoje kariéry. Další část bude zaměřena na CV a pohovory
na dnešním trhu práce ve vazbě na osobní značku. Poslední část bude zaměřena na to,
jak rozvíjet kvalitní online profesní sebeprezentaci.

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.

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
3430131 Práce s osobní značkou pro rozvoj kariéry - 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

