CENTRUM ANDRAGOGIKY
Podzimní newsletter
plný novinek!
Vážení obchodní přátelé,
v letních měsících jsme pro vás připravili nové atraktivní témata otevřených
seminářů a klubů zlepšování, které se zaměřují na výzvy současné doby.
Zároveň novinkou je možnost ONLINE školení.
Těší nás, že vám můžeme nabídnout možnosti, jak ušetřit peníze a zároveň
posílit konkurenceschopnost v rámci projektů výzvy č.110 a Povez II.
Řešíte návrat zaměstnanců po rodičovské dovolené? Využijte příspěvky na
mzdové náklady pro své zaměstnance.
Přemýšlíte, jak dětem zaplnit volný čas po škole? Vyberte mimoškolní aktivity
pro vaše děti ZDARMA.
Na závěr se krátce ohlédneme za uplynulými letními měsíci.

Co chystáme na podzim:

Vyberte si z naší nabídky otevřených seminářů!
Semináře jsou určeny širokému okruhu profesionálů z různých oborů.

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE

Zkuste interaktivní a otevřené diskuse k profesním tématům!

KLUBY ZLEPŠOVÁNÍ

Vzdělávejte se ONLINE:
24. 9. 2020: Lze predikovat finanční zdraví firmy

1. 10. 2020: Prosperita nebo bankrot?

15. 10. 2020: Jak vést ženský tým

Současná krizová situace nutí firmy, aby hledaly úspory a měly pod kontrolou
náklady. Hledají se způsoby, jak svůj byznys udržet nad vodou a zároveň posílit
konkurenceschopnost. Touto cestou vám nabízíme vzdělávání vašich
zaměstnanců ZDARMA.

VZDĚLÁVÁNÍ ZDARMA

Potřebujete zvýšit svým zaměstnancům odbornou kvalifikaci?
Využijte projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II
(Úřad práce ČR).

PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Jak efektivně překonat bariéru návratu rodičů zpět do zaměstnání? Pro
zaměstnavatele a pro rodiče pečující o malé děti připravujeme řadu kurzů,
které poskytnou komplexní podporu vedoucí k snadnějšímu návratu na trh
práce. Zaměstnavatelé mohou využít příspěvky na mzdové náklady.

NÁVRAT NA TRH PRÁCE PO RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ

Mimoškolní aktivity pro vaše děti ZDARMA
Aktivity jsou určené dětem na 1. stupni ZŠ.

DĚTSKÝ KLUB

Co se u nás dělo o prázdninách:

Školili jsme
Ani během prázdnin jsme nepolevili a školili jsme
ve firmách napříč různými obory. Díky naší
rozsáhlé nabídce kurzů jsme školili
například Efektivní práce s časem, Kompetentní
manažer, Konfliktní situace, Obchodní
dovednosti, Vedení lidí, Vyjednávání a
argumentace, z technických kurzů např. NSP 3
čalouník, z IT kurzů MS Excel, Word a Teams a
mnoho dalšího.

Zkoušky lektorů
Odbornost lektorské práce je klíčový faktor
určující kvalitu a efektivitu vzdělávací aktivity.
Lektoři z firmy Arrows profesionalizovali své
znalosti v andragogice a rozšířili své řady o
kvalifikované odborníky na vzdělávání dospělých.

Příměstské tábory
Hlavním tématem tábora pro rok 2020
byly přírodní živly. S odhodláním jsme
prozkoumali všechny čtyři živly, které nás
obklopují – oheň, voda, vítr, vzduch.

FOTOGRAFIE

Pronájem prostor
Svatební den je vzácný okamžik, proto jsme velice rádi, že se rovnou dva
mladé páry rozhodly u nás uspořádat svůj den D.
V létě k nám zavítala paní Lucie Königová, která zde realizovala seminář Cesta
zpátky k sobě - jak dostat opět radost a smysl do vašeho života.

PRONÁJEM

Nemáte možnost se zúčastnit našich akcí ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?
Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!
obchod@centrumadragogiky.cz

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte
nás kontaktovat.
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