„Nejen vzděláváním

V Hradci Králové dne 29. 6. 2017

k pestřejšímu životu.“
Vážení přátelé,
chtěli byste se v letošním roce zapojit do Týdne vzdělávání dospělých? O co vlastně jde?

Týden vzdělávání dospělých 2017 v Královéhradeckém kraji

probíhá každý

rok zhruba ve stejnou dobu a otevírá dveře široké veřejnosti.
Letos se uskuteční 6. - 10. 11. 2017, a my budeme rádi, když se rozhodnete připojit k nám.
Rádi bychom letošní TVD pojali
Co byste chtěli předvést a o co byste se chtěli podělit?
s novým
nádechem
a
se
Co byste nás chtěli naučit a jakou dovednost byste
zajímavými
prožitky.
Chtěli
rádi poslali dál?
bychom se zaměřit převážně na
Právě váš životní příběh a zkušenosti mohou být
tvořivost, kreativitu, praktické
inspirací pro ostatní. Fantazii se meze nekladou.
ukázky a sdílení zkušeností,
protože i to jsou způsoby, kde
může člověk vzdělávat a poznávat sám sebe. Vítány jsou i semináře a přednášky, které měli lidé
možnost navštívit v minulých letech. Záleží na vás, jakým způsobem byste měli chuť své téma uchopit.
TVD je akcí neziskovou a účast pro veřejnost je zdarma na všech aktivitách, proto i vaše případná
účast bude zcela bezplatná, každopádně můžete ji pojmout jako prima reklamu.
Ve dnech 6. – 9. 11. 2017 můžete využít vlastní prostory i prostory úřadu práce, v pátek 10. 11. je
prezentace možná jen ve vlastních prostorách. Jako formy prezentace je možné realizovat i
vícehodinové workshopy, kreativní dílny, ale vítány jsou i přednášky a semináře. Není třeba se
omezovat pouze na jednu akci, můžete uspořádat workshop u nás i u vás.

Přihlášku můžete zaslat do 8. 9. 2017 níže uvedeným kontaktním osobám:
Mgr. Věra Moderová, e-mail: vera.moderova@hk.mpsv.cz, telefon: 950 116 401
Mgr. Jana Špičáková, e-mail: jana.spicakova@hk.mpsv.cz, telefon: 950 116 400
Mgr. Helena Malínová, e-mail: helena.malinova@hk.mpsv.cz, telefon: 950 116 409
Mgr. Marie Jelínková, e-mail: marie.jelinkova@hk.mpsv.cz, telefon: 950 116 402
Co na závěr? Neváhejte a pošlete přihlášku zpět. Těšíme se na vaši účast. Bude to prima.
S přáním krásných dní
Mgr. Martin Horák v. r.
Ředitel krajské pobočky v Hradci Králové
Úřad práce České republiky

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. v. r.
Hejtman Královéhradeckého kraje

Zadavatelem akce je Královéhradecký kraj, organizačně TVD v Královéhradeckém kraji zajišťuje Úřad práce České republiky – krajská
pobočka v Hradci Králové (v Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově). Týdny vzdělávání dospělých® jsou
celostátní akcí organizovanou Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR, od roku 2011 i Úřadem
práce České republiky.

