NEPODCEŇUJTE SEBEVZDĚLÁNÍ
infolinka Komenský: 464 623 333, www.sebevzdelani.cz

5. – 10. 11. 2007

III. ročník Týdne vzdělávání
dospělých v Pardubickém kraji

Týden vzdělávání dospělých se koná pod záštitou členky Rady Pk Mgr. Bc. Jany Smetanové.

ZDARMA
VSTUP
ECHNY AKCE
NA VŠ

Akce v Domě techniky v Pardubicích
Datum konání akce

Čas konání

Název organizace

pondělí 5.11. 2007
13:00 hod.
Pardubický kraj
		
13:10–13:30 hod. Základní a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice
		
13:00–17:00 hod. Pardubický kraj
				
		
12:00–16:00 hod. Eurocentrum Pardubice a Národní agentura
			
pro evropské vzdělávací programy
		
16:00–17:00 hod.		
		
14:00–15:00 hod. 1. VOX a.s., vzdělávací a poradenská spol.
				
		
17:00 hod.
GENESIS Pardubice
úterý 6.11. 2007
14:30–16:00 hod. Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395
		
16:00–17:30 hod. LITE Pardubice, o.s.
středa 7.11. 2007
15:00–15:30 hod. UNIVERZITA Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
16:00–17:00 hod.
YES! jazyková škola Pardubice
čtvrtek 8.11. 2007
13:30–15:00 hod. Dům techniky Pardubice
		
15:00–16:00 hod. Střední zdravotnická škola Pardubice, Průmyslová 395
				
		
16:00–17:00 hod. Střední odborná škola, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118
				
sobota 10.11.2007
9:00–14:00 hod.
CRFreeNet Chrudim, Sv. Čecha 50
				
				
				

Název akce
Slavnostní zahájení III. ročníku Týdne vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji
Muzikoterapeutický koncert žáků školy
Veletrh celoživotního vzdělávání – prezentace 29 organizací nabízejících programy
v rámci celoživotního vzdělávání
Program celoživotního učení: COMENIUS
ČR LEONARDO DA VINCI, GRUNDTVIG, E-TWINNING
Souborný doklad o vzdělání EUROPASS
Odborná přednáška Mgr. Ludmily Zíchové na téma: Vzdělávání Otevírá X možností aneb
1. VOX a. s. od A do Z
Atraktivní pasáže v Excelu
Přednáška na téma „Člověk a hypertenze“ včetně praktického měření krevního tlaku
Ukázková hodina výuky anglického jazyka
Kurz pro mentorky
Angličtina Callanovou metodou – ukázková hodina
Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví v Domě techniky v Pardubicích
Rakovina prsu – příznaky, prevence, samovyšetření prsu včetně
praktické ukázky a možnosti vyzkoušení vyšetření
Rozšíření turistických a poznávacích možností města Pardubic – představení
nových vycházkových okruhů ve městě Pardubice
Téma 1. Bezdrátové počítačové sítě z hlediska uživatele, telefonování přes Internet,
jak postupovat v případě potíží s připojením
Téma 2. Úvod k operačnímu systému GNU/Linux jako směrovači v bezdrátové síti
(zájemci obdrží CD, ze kterého mohou systém zpřístupnit na kterémkoliv PC)

Akce probíhající v okrese Pardubice
Název akce
Termín konání
Čas konání
Ukázková hodina specializovaného doučování pro děti i dospělé, která
5.11.–10.11. 2007
celodenně
pomáhá zvládat problémy s učením, se čtením, psaním a gramatikou.		
9:00–18:00 hod.
Rezervace účasti na akci předem na telefonu 777 926 776
Ukázka výuky v počítačovém kurzu
5.11. 2007
14:00 hod.
			
Ukázková hodina – Poprvé u počítače
6.11. 2007
14:00–16:00 hod.
Nabídka účasti na kurzech anglického jazyka:
		
		
Základní kurz AJ pro začátečníky se čtyřhodinovou týdenní dotací
5.11. a 8.11. 2007
16:45–18:15 hod.
Základní kurz AJ pro středně pokr. se čtyřhodinovou týdenní dotací
5.11. a 8.11. 2007
16:45–18:15 hod.
Speciální kurz přípravy ke státní jazykové zkoušce pro pokročilé
5.11. a 8.11. 2007
16:30–18:00 hod.
Speciální kurz přípravy k mezinárodní zkoušce Cambridge First Certificate 5.11. 2007
17:00 hod.
in English pro pokročilé
Základní kurz AJ pro mírně pokročilé s dvouhodinovou týdenní dotací
6.11. 2007
16:30–18:00 hod.
Základní kurz AJ pro mírně pokročilé s dvouhodinovou týdenní dotací
6.11. 2007
16:30–18:00 hod.
Základní kurz AJ pro začátečníky s dvouhodinovou týdenní dotací
8.11. 2007
16:30–18:00 hod.
Základní kurz AJ pro mírně pokročilé s dvouhodinovou týdenní dotací
8.11. 2007
16:30–18:00 hod.
Den otevřených dveří na úseku rekvalifikací Úřadu práce v Pardubicích
6.11. 2007
14:00–17:00 hod.
Angličtina Callanovou metodou
6.11. 2007
17:00–18:00 hod.
Ukázkové hodiny večerní výuky (IT, AJ, marketing, hospodářské
6.11 a 7.11. 2007
17:00–19:30 hod.
výpočty, zbožíznalství, technická dokumentace a občanská nauka)			
Ukázková hodina v rekvalifikačním kurzu Podvojného účetnictví
7.11. 2007
16:30–18:00 hod.
Úvod do projektového řízení – základní předpoklady úspěšného projektu
6.11. 2007
15:00–16:30 hod.
Počítač jako nástroj v rukou úspěšného manažera
7.11. 2007
15:00–16:30 hod.
Jak správně prezentovat aneb bezchybná prezentace jako klíč k úspěchu
8.11. 2007
15:00–16:30 hod.
Ukázková hodina výuky AJ
8.11. 2007
17:30–19:00 hod.

Pořádající subjekt a místo konání
BASIC – studijní centrum, Plavecký areál, 2. patro,
Jiráskova 2664, Pardubice
Počítačová učebna vzdělávacího centra IdeaHELP
Štrossova 239, Pardubice (areál veterinární kliniky)
Ing. Irena Kovářová, učebna firmy, areál SYNPO, S. K. Neumanna 1316, Pardubice
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325
učebna HB 19 v budově školy
učebna HB 8 v budově školy
učebna HB 21 v budově školy
učebna HB 11 v budově školy
učebna HB 19 v budově školy
učebna HB 1 v budově školy
učebna HB 2 v budově školy
učebna HB 1 v budově školy
Úřad práce v Pardubicích, kancelář č. 2, ul. B. V. Kunětické 2011
YES! jazyková škola, Pernerova 444, Pardubice
Soukromá střední odborná škola pro podnikatele
DELTA, s.r.o., Ke Kamenci 151, Pardubice
Vzdělávací středisko Klub Polabiny IV, s.r.o., Mozartova 456, Pardubice
Učebna společnosti First Class Education, s.r.o., Štrossova 291, Pardubice

LITE Pardubice, o.s., budova Domu služeb, ul. 17. listopadu 237, Pardubice

Podrobný program najdete na www.sebevzdelani.cz
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Akce probíhající v okresech Pardubického kraje
okr. Chrudim
Název akce
Termín konání
Čas konání
Den otevřených dveří úřadu práce
6.11. 2007
13:00 - 17:00 hod.
Kurz základů první pomoci
10.11. 2007
8:30 nebo 13:00 hod.
(proběhne 2x v průběhu dne) 		
Rezervace účasti na akci předem 			
na tel. 724 304 321 nebo 			
e-mail: info@1pomoc.info
		

okr. Svitavy
Ukázka výuky v počítačovém kurzu
5.11. 2007
14:00 hod.
			
			
Týden otevřených dveří pro zájemce
5.11. - 8.11. 2007 14:00 - 15:30 hod.
o celoživotní vzdělávání: 			
- jazykové kurzy a státní jazykové
zkoušky na Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky
- počítačové kurzy pro veřejnost
(kurz Základy práce na PC, kurz
Počítačová grafika a digitální fotografie)
- univerzita třetího věku (pro seniory)
Den otevřených dveří úřadu práce
6.11. 2007
13:00 - 17:00 hod.
			
Den otevřených dveří s programem:
8.11. 2007
14:00 - 17:00 hod.
Informace o studiu pro žáky ZŠ,
informace o vzdělávacích programech
školy pro dospělé, prohlídka školy,
ukázková hodina somatologie a první
pomoci, praktický nácvik resuscitace
okr. Ústí nad Orlicí			
Ukázka výuky v počítačovém kurzu
5.11. 2007
14:00 hod.
			
			
Den otevřených dveří na úseku
6.11. 2007
13:30 - 16:30 hod.
rekvalifikací a IPS úřadu práce
		
Rekvalifikační počítačové kurzy pro
8.11. 2007
14:30 hod.
všechny			
		

RMA
VSTUPCZDA
HNY AKCE
NA VŠE

Pořádající subjekt a místo konání		
Úřad práce v Chrudimi, Pardubická 310, oddělení poradenství
EMERGENCY SPZ o.s., budova školicího střediska první
pomoci, Bělá 49, Luže (okr. Chrudim)

Počítačová učebna vzdělávacího střediska IdeaHELP
Svitavy, ul. 5. května 13 (učebna se nachází nedaleko
vlakového nádr. v sídle DRUPORK)
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638

Úřad práce ve Svitavách - malá zasedací místnost,
ul. Bezručova 2055/13
Střední zdravotnická škola ve Svitavách, Purkyňova 259

Počítačová učebna vzdělávacího střediska IdeaHELP 		
Žamberk, Klostermanova 1258 (učebna se nachází 		
nedaleko vlakového nádraží v sídle spol. IdeaHELP)
Úřad práce v Ústí nad Orlicí,
ul. 17. listopadu 1394, zasedací místnost v přízemí
Vzdělávací středisko Konero, s.r.o., Lázeňská 1402, Ústí
nad Orlicí (2. patro, budova bývalého Stavebního
podniku a úřadu práce, vchod CSG Elitex) 		

Podrobný program najdete na www.sebevzdelani.cz

