Pozvánka na Evropský týden odborných dovedností
Ve dnech 10., 11. a 12. 11. 2020 se naše škola zapojuje do Evropského týdne odborných dovedností,
jehož cílem je zviditelnit možnosti odborného vzdělávání žáků. Na naší škole nabízíme odborné
vzdělání pracovníků ve zdravotnictví a sociální oblasti.
Proto jsme pro Vás připravili celkem tři on-line setkání, kterých se můžete zúčastnit pod níže
uvedenými odkazy na komunikační platformě zoom.us.
První plánované online setkání dne 10. 11. 2020 je věnováno žákům naší školy s cílem představit jim
možnosti a nabídnout jim získání cenných zkušeností při mezinárodních projektech v rámci eTwinning
a Erasmus+, a to nejen v souvislosti s odborností naší školy. Příslušný odkaz k diskuzi je žákům
k dispozici na školní komunikační platformě Edookit.
Druhé plánované online setkání dne 11. 11. 2020 je otevřeno pro žáky/zájemce naší školy s cílem
představit jim a nabídnout spolupráci na dvou nových mezinárodních projektech v rámci eTwinning
pro školní rok 2020 – 2021. Příslušné odkazy k diskuzi jsou žákům k dispozici na školní komunikační
platformě Edookit.
Další setkání dne 12. 11. 2020 je určené ředitelům/výchovným poradcům/zájemcům z regionálních
ZŠ, a to od 14:00 - 15:00 hodin. Účastníci se dozví důležité informace o naší škole, studijních oborech,
možnosti uplatnění našich absolventů v praxi a jaké další dovednosti nebo benefity mohou při studiu
na naší škole získat. Prosím o potvrzení účasti na online setkání na e-mailovou adresu
paaroval@szsuo.cz do 11. 11. 2020 (titul, jméno, příjmení, škola, město, pracovní pozice).
Odkaz: https://zoom.us/j/95063043591?pwd=TkhRVzV6cjA3eFVtZ0NlZmF3QXdQZz09
Ve druhé části od 15:00 - 16:00 hodin téhož dne představíme zájemcům možnosti zapojení
do mezinárodních projektů v rámci eTwinning a Erasmus+. Seznámíme Vás mj. s naším úspěšným
a oceněným projektem „How we practice“, za který škola získala ocenění eTwinningová škola, národní
a evropský certifikát kvality.
Odkaz: https://us04web.zoom.us/j/71146991809?pwd=U2UraEQwM0MxZy9lT3VoQTY5UTArUT09

Postup přihlášení k online setkání na platformě zoom.us případným zájemcům zašleme elektronicky.
V případě technických problémů s přihlášením Vám bude k dispozici Mgr. Vlasta Beranová
na telefonním čísle 606 030 890.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, těšíme se na Vás.
Mgr. Leona Červinková
Mgr. Lucie Paarová, kariérní poradce

