Týden vzdělávání
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Program pro
JIČÍN
Účast na všech akcích ZDARMA!
Více na úřadech práce nebo na

www.kr-kralovehradecky.cz
www.tydnyvzdelavani.cz

Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých ČR, o. s.

Pondělí 10. 11. 2014

Čas
8:00-17:00

Akce a její pořadatel
Knihovna Václava Čtvrtka - Den otevřených
dveří. Možnost provést zájemce po knihovně.
Představení knihovny a jejich služeb.
13:00-14:00 Mgr.Petra Pejcharová, Eurocentrum Hradec
Králové, EURES - Možnosti studia, stáže a práce
v zahraničí
14:00-15:30 Poradna SOROPO Jičín - Šmejdi dnes a zítra.
Během přednášky Vás seznámíme s novinkami,
které nám přinesla velká změna zákonů od ledna
letošního roku. Přednáška bude reagovat na
současné postupy, které prodejci často využívají
a jak se proti nim spotřebitelé mohou bránit.
Představíme nejčastější nachytávky, které prodejci
využívají. Přednáška je určena pro všechny, kdo
mají zájem se dozvědět nové informace a třeba
se i něco nového naučit. Každému se totiž může
stát, že udělá chybu nebo se nechá napálit.
Pojďme se naučit bránit a podobná rizika co
nejvíce snížit.
14:00-16:00 Akademie Jana Amose Komenského z.s. - Den
otevřených dveří. Osobní konzultace k nabídce
AJAK.
15:30-17:30 PhDr. Alice Müllerová, Centrum Euroguidance - Dům zahraniční spolupráce - Znáte svoje
silné stránky? Aneb Kariérové poradenství pro
každého! Seznamte se s metodami kariérového
poradenství, které vám mohou pomoci (nejen) při
hledání práce.

Místo konání
Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně, Denisova 400,
506 01 Jičín
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

Kancelář Akademie Jana
Amose Komenského,
Fügnerova 676,
506 01 Jičín
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

Úterý 11. 11. 2014

Čas
8:00-15:00

Akce a její pořadatel
Poradna SOROPO Jičín - Den otevřených dveří.
Během celého dne bude probíhat den otevřených
dveří, na kterém Vás rádi přivítají pracovníci
poradny. Představíme Vám, co všechno naše
poradna poskytuje a jak může lidem pomoci.
Budete si také moci prohlédnout naše prostory
a i něco dobrého ochutnat.

Místo konání
Poradna SOROPO Jičín,
Sladkovského 111,
506 01 Jičín

Úterý 11. 11. 2014

Čas
Akce a její pořadatel
10:00-11:00 Most ke vzdělání - Bridge to education - Stress
management. Zvládání stresu a zátěžových situací
patří k častým požadavkům na trhu práce, vysoká
míra odolnosti vůči stresu se ale od nás požaduje
také v soukromém životě. I přes množství informací k tomuto tématu, má řada z nás problém
ustát náročné situace a hektiku zaměstnání,
i mimo něj, bez stresu. V rámci ukázkové hodiny
pochopíme, proč takto fungujeme a řekneme si,
co nám může pomoci.
10:00-17:00 Knihovna Václava Čtvrtka - Den otevřených
dveří. Možnost provést zájemce po knihovně.
Představení knihovny a jejich služeb.
13:00-16:00 ČEKO IMPORT a.s. - Den otevřených dveří.
Prezentace možností kurzů pro získání zbrojního
průkazu, kurzů horolezectví, bowlingu, zvyšování
fyzické kondice v posilovně, relaxačních metod,
atd.
14:00-15:00 Josef Ježek - Ochrana osob a majetku u CBS.
Možnost uplatnění u CBS a ukázka bezpečnostních prostředků.
14:00-16:00 Akademie Jana Amose Komenského z.s. - Den
otevřených dveří. Osobní konzultace k nabídce
AJAK.

Místo konání
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně, Denisova 400,
506 01 Jičín
Centrum Walzel, Dlouhá
138, 549 81 Meziměstí

MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí
Kancelář Akademie Jana
Amose Komenského,
Fügnerova 676,
506 01 Jičín
15:00-16:00 Armáda České republiky, Rekrutační pracoviště
MÚ Jičín, Žižkovo náměsPardubice - Možnosti uplatnění a vzdělávání
tí, 506 01 Jičín, zasedací
v Armádě ČR
místnost v přízemí
16:00-18:00 PCstorm s.r.o., - Zásady nakupování na internetu. MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
Práva a povinnosti zákazníků, pravidla bezpečmístnost v přízemí
ného nakupování, efektivní výběr zboží, typy
internetových obchodů.
16:00-18:00 Mgr. Blanka Kalátová Lisá - Otevřená hodina
4.ZŠ, učebna výtvarné
v keramické dílně. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí výchovy
zkusit pracovat s keramickou hlínou.
17:15
K-klub - Angličtina na dovolenou. Pozvání na
K-klub středisko volného
ukázkovou hodinu (den otevřených dveří).
času, Valdštejnovo náměstí 2, 506 01 Jičín
17:30
K-klub - Dospělácká kytara. Pozvání na ukázkovou K-klub středisko volného
hodinu (den otevřených dveří).
času, Valdštejnovo náměstí 2, 506 01 Jičín
18:00
K-klub - Taneční divadlo. Pozvání na ukázkovou K-klub středisko volného
hodinu (den otevřených dveří).
času, Valdštejnovo náměstí 2, 506 01 Jičín

Středa 12. 11. 2014

Čas
Akce a její pořadatel
8:00-11:00, Knihovna Václava Čtvrtka - Ukázka práce se
12:00-17:00 čtečkou elektronických knih nebo tabletem. Představení pojmu elektronická kniha, její formáty,
kde sehnat e-knihy a jak je číst. Ukázka práce
se čtečkou elektronických knih Amazon Kindle 3.
Ukázka práce s tabletem - iPad.
8:00-17:00 Knihovna Václava Čtvrtka - Den otevřených
dveří. Možnost provést zájemce po knihovně.
Představení knihovny a jejich služeb.
8:00-16:00 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN:
Den otevřených dveří, nabídka vzdělávání pro
dospělé.
10:00-12:00 SPoŠkA - Minimum pro začínající podnikatele.
Tato lekce Vám ušetří zbytečné starosti a dodatečné výdaje, přednáší zkušení pedagogové - oblast
účetnictví, práva a legislativy .
10:00-17:00 ÚP ČR KoP Jičín a SPoŠkA: Výstava středních škol
STUDENT 2014 - informace o učebních
a studijních oborech více jak 30 středních škol
nejen pro žáky ZŠ a jejich rodiče, ale i pro
dospělé zájemce o doplnění vzdělání v dálkových
a jiných formách.
13:00-16:00 ČEKO IMPORT a.s. - Den otevřených dveří.
Prezentace možností kurzů pro získání zbrojního
průkazu, kurzů horolezectví, bowlingu, zvyšování
fyzické kondice v posilovně, relaxačních metod,
atd.
14:00-16:00 Akademie Jana Amose Komenského z.s. - Den
otevřených dveří. Osobní konzultace k nabídce
AJAK.
14:00-15:30 Ivana Nouzecká - Agentura Start - Seznámení
s rekvalifikačními kurzy Agentury Start Hradec
Králové - kadeřnice, kosmetička, masér, pedikérka, manikérka a nehtová designérka a vizážistka.
Podmínky přijetí, obsah výuky, uplatnění na trhu
práce. Z kurzu vizážistiky: a) promyšlený šatník;
b) vhodné střihy pro vaši postavu s ohledem na
tvar těla; c) délkové proporce; d) výběr materiálu
14:00-16:00 SPoŠkA - Minimum pro začínající podnikatele.
Tato lekce Vám ušetří zbytečné starosti a dodatečné výdaje, přednáší zkušení pedagogové - oblast
účetnictví, práva a legislativy.
15:00-16:00 Komentovaná procházka historickým centrem
Jičína, provádí Ivana Komárková. Na prohlídku
bude volně navazovat akce na Valdické bráně.

Místo konání
Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně, Denisova 400,
506 01 Jičín

Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně, Denisova 400,
506 01 Jičín
SPoŠkA s.r.o., Na Tobolce
389, 506 01 Jičín
SPoŠkA s.r.o., Na Tobolce
389, 506 01 Jičín

Masarykovo divadlo,
Husova 206, 506 01
Jičín

Centrum Walzel, Dlouhá
138, 549 81 Meziměstí

Kancelář Akademie Jana
Amose Komenského,
Fügnerova 676,
506 01 Jičín
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

SPoŠkA s.r.o., Na Tobolce
389, 506 01 Jičín

Sraz před Informačním
centrem, Valdštejnovo
nám. 1, 506 01 Jičín

Středa 12. 11. 2014

Čas
Akce a její pořadatel
16:00-17:00 "Nahoru - dolů." Jak a čím žije dominanta města
Valdická brána.
16:00-17:00 Oblastní charita Jičín, Dobrovolnické centrum
- Seznámení se službami charity a dobrovolnickými projekty. Představení charitativních sbírek,
možnosti pomoci lidem v nouzi. Popis a nabídka
dobrovolnických činností na Jičínsku a Novopacku
jako možnost seberealizace, získání praktických
dovedností a vhodné využití volného času pro
studenty, nezaměstnané, seniory, maminky na
MD a všechny, kteří chtějí pomáhat.
17:00-18:00 Oblastní charita Jičín - Být či nebýt …
PĚSTOUNEM? Seznámení s tím, co je to náhradní
rodinná péče, jaké má formy, kdo se může
stát náhradním rodičem a jak se tím změní
život rodiny. Představení toho, jakým dětem je
zapotřebí zajistit péči náhradních rodičů a jak
taková péče vypadá.
17:00
K-klub - Divadelní soubor. Pozvání na ukázkovou
hodinu (den otevřených dveří).
18:30

Hvězdárna a K-klub - Astronomie. Pozorování dle
počasí.

Místo konání
Valdická brána Jičín
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

K-klub středisko volného
času, Valdštejnovo náměstí 99, 506 01 Jičín
Hvězdárna Jičín, Raisova
(za obchvatem vpravo)

Čtvrtek 13. 11. 2014

Čas
8:00-16:30

Akce a její pořadatel
Den otevřených dveří na pracovišti Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje v Jičíně.
12:15-14:15 Ukázkový počítačový kurz pro začátečníky.
Představení počítačových kurzů pořádaných
knihovnou, téma dle zájmu účastníků. Na kurz je
nutné se předem přihlásit kvůli omezenému počtu
počítačových míst osobně v knihovně, na tel.
493 532 833 nebo na adrese:
andrenkova@knihovna.jicin.cz
13:00-16:00 ČEKO IMPORT a.s. - Den otevřených dveří.
Prezentace možností kurzů pro získání zbrojního
průkazu, kurzů horolezectví, bowlingu, zvyšování
fyzické kondice v posilovně, relaxačních metod,
atd.
13:30-14:30 Ing. Jan Bartoš, Technologické centrum Hradec
Králové, o.p.s. - Ukázková hodina koučinku
a přípravy na podnikání.

Místo konání
Železnická 460, 506
01 Jičín
Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně, Denisova 400,
506 01 Jičín

Centrum Walzel, Dlouhá
138, 549 81 Meziměstí

MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí

Čtvrtek 13. 11. 2014

Čas
Akce a její pořadatel
14:00-16:00 Akademie Jana Amose Komenského z.s. - Den
otevřených dveří. Osobní konzultace k nabídce
AJAK.
15:30-17:30 Jak na domácí sýr. Svoje zkušenosti nejen
s výrobou sýrů (ale třeba prášku na praní či mýdla) prozradí Mgr. Marcela Danišová. Přednáška
s praktickými radami, návody a ukázkami.
16:00
MC Kapička - SAMI SOBĚ - burza praktických
znalostí a dovedností. Každý umí či zná něco, co
jiný ne. Zveme Vás na 1. sérii „miniworkshopů“,
jejichž autory jsou sami účastníci. Připravte si
5 – 10 minutový workshop, během kterého
naučíte ostatní něco, o čem si myslíte, že to
neumějí či neznají (recept, řešení hlavolamu,
informace z oblasti, ve které se pohybujete,
výpočet daní, povídání o zajímavém místě, které
jste navštívili, …). Sami se pak přijďte inspirovat
a dozvědět mnoho nového a nepředvídatelného.
Více na www.mckapicka.cz.
17:00
K-klub - Dospělácká kytara. Pozvání na ukázkovou
hodinu (den otevřených dveří).
17:00

17:30

Místo konání
Kancelář Akademie Jana
Amose Komenského,
Fügnerova 676,
506 01 Jičín
MÚ Jičín, Žižkovo náměstí, 506 01 Jičín, zasedací
místnost v přízemí
MC Kapička,
17. listopadu 1074,
506 01 Jičín (budova
KB)

K-klub středisko volného
času, Valdštejnovo náměstí 2, 506 01 Jičín
K-klub - Malba/Kresba. Pozvání na ukázkovou
K-klub středisko volného
hodinu (den otevřených dveří).
času, Valdštejnovo náměstí 2, 506 01 Jičín
K-klub - Balet pro dospělé. Pozvání na ukázkovou K-klub středisko volného
hodinu (den otevřených dveří).
času, Valdštejnovo náměstí 2, 506 01 Jičín

Pátek 14. 11. 2014

Čas
8:00-14:00

Akce a její pořadatel
Knihovna Václava Čtvrtka - Den otevřených
dveří. Možnost provést zájemce po knihovně.
Představení knihovny a jejich služeb.
14:00-16:00 Akademie Jana Amose Komenského z.s. - Den
otevřených dveří. Osobní konzultace k nabídce
AJAK.

Místo konání
Knihovna Václava Čtvrtka
v Jičíně, Denisova 400,
506 01 Jičín
Kancelář Akademie Jana
Amose Komenského,
Fügnerova 676,
506 01 Jičín

Kontaktní osoby:
Mgr. Radana Jakubcová - tel.: 950 122 349
radana.jakubcova@jc.mpsv.cz
Mgr. Zdeňka Procházková - tel.: 950 122 348
zdenka.prochazkova@jc.mpsv.cz

