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Obnovení tradice technického vzdělání - kdy bude
technické vzdělání in? 
 
"Březen, za kamna vlezem" napadne každého, kdo se podívá z okna. Počasí si
s námi pohrává.  Někteří z nás pociťují jarní únavu a  naopak někteří už pomalu
plánují jarní úklid. Už aby tady bylo jaro! 
 
Stále platí, že chybí lidé ve všech oborech.  V důsledku snahy přilákat nové
zaměstnance nebo si udržet ty stávající, zaměstnavatelé se snaží rozšířit své
firemní benefity. Ukazuje se, že jedním z nich je vzdělávání. Větší část
zaměstnanců považuje vzdělání za klíčové nejen před začátkem kariery, ale i
během ní. Faktem je, že vzdělaný personál je základem úspěšné společnosti. 
 
„Firma je taková, jak vzdělané má lidi„ motto PhDr. Marie Jírů, majitelky
společnosti Centra andragogiky. 
 
Výzva 97 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II v rámci Operačního
programu Zaměstnanost, je přesně ta výzva, která vám pomůže realizovat
vaše firemní benefity. 
 
Již delší dobu celospolečenským problémem je  nedostatek technicky
vzdělaných mladých lidí. Sice počet vysokoškoláků roste, ale především
v humanitních a ekonomických oborech. Ukazuje se, že matematika, chemie a
fyzika zajímá stále méně žáků. Přitom mladí technicky vzdělaní lidé jsou ve
firmách velmi žádáni. Z toho důvodu jsme chtěli podpořit celkovou technickou a
vědeckou gramotnost, tedy schopnost všech žáků přijímat s porozuměním
základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak ovlivňují život každého
z nás. Naše dětské centrum Šance  jako jediné v Hradci Králové je součástí
projektu TECHNICKÉ ŠKOLKY podporující zájem o techniku, kreativitu a
manuální zručnost u dětí předškolního i školního věku. Tento projekt vznikl
z iniciativy členů České manažerské asociace pro podporu technické kreativity
u dětí. Naším cílem je hravou formou přiměřenou věkovým možnostem dětí,
podporovat a rozvíjet jejich technické myšlení, tvořivost, manuální zručnost a
verbální schopnosti.

Vydejte se s námi do světa! O jarních prázdninách jsme pro vás
připravili jarní příměstský tábor, během kterého děti poznávaly specifika
kontinentů. Podívaly se mezi americké indiány a poznávaly jejich zvyky, stavěly
iglú z cukrových kostek, procestovali evropské země, skládaly japonské origami
a mnoho dalšího. 
 
Navštivte s námi zajímavá místa také v létě!

Natáčení nového seriálu Čechové 
Natáčení nového seriálu Čechové je v plném proudu a přinášíme první fotky z

placu u nás v Cihelně.

Pomáháme domovu sv. Máří!

Zapojit se můžete i vy – doneste
k nám věci, které pomohou
maminkám a jejich dětem
v azylovém domě. Oceníme určitě
potraviny, hygienické potřeby a věci
pro miminka.

Otevřené semináře

Kluby zlepšování

Odborné snídaně

ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA
CIHELNA

Uspořádali jsme v centru Cihelna:

Angažovanost: Budování
respektu

Získávání respektu, motivace a angažovanost.
To bylo tématem otevřeného semináře v Centru

andragogiky.

Vzdělávání interních lektorů
U nás se učí interní lektoři. Bohdana s nimi

prochází jednotlivé vzdělávací metody a aktivity,
kterých má celou zásobu. Zdá se, že je to dost

baví.

Cihelna nabízí:

CENTRUM EVENTU
Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří.
Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost
uspořádat s námi nejen školení, ale nově také
eventy! 
 
Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a
následně jim dopřejte uvolnění v podobě
eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší
společnosti díky zábavně vzdělávacímu
teambuildingu.

Naplníme Vaše představy bez starostí a
problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance
s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci
naplno.

PRONÁJEM ŠKOLICÍCH
PROSTOR

Reprezentativní budova školicího centra je
vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale
i pro konference či přednášky a různé kulturní
a společenské akce. Je koncipována přibližně
až pro 100 účastníků. Využít lze konferenční
prostory, pět školicích místností vybavené
kompletní infrastrukturou moderních
multimediálních systémů, variabilním systémem
židlí a stolů, recepci a zázemí pro občerstvení
účastníků školení, seminářů a konferencí.
Variabilita místností, včetně vybavení a techniky
umožňuje přizpůsobit prostory na míru
jednotlivým požadavkům. Školicí prostory jsou
řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí.

RODINNÉ FIRMY 
 

Navazujeme na loňské velmi úspěšné téma a semináře pro rodinné firmy
budeme pořádat i letos. První letošní seminář proběhl již v únoru.

Rodinné firmy jsou základem každé stabilní
ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na
vysoké odpovědnosti ke svému okolí a
respektuje tradice a původní produkty. Investice
do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří
tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné
firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.

Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním
zkušenostem z rodinného podnikání zabývá
podporou rodinných firem. Dlouhodobě
spolupracujeme s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR, momentálně na
projektu „Rok rodinného podnikání“.

Projekt Šance na restart v praxi
Každý z nás má schopnost vést uspokojivý život, pokud má ty správné podmínky. Pomáháme starším
lidem ze zdravotním znevýhodněním při návratu na trh práce. Projekt Šance na restart je příležitostí

odkrýt svůj potenciál, rozšířit profesní dovednosti a získat pocit smysluplnosti díky novému pracovnímu
uplatnění. Právě zahajujeme třetí etapu, proto se neváhejte zapojit i vy.

Projekt realizuje nadšený tým lektorů, koučů a poradců naší neziskové organizace Šance na vzdělání. 
www.sancenarestart.cz

Reportáže Východočeské televize V1
Dlouhodobě spolupracujeme s Východočeskou televizí V1, která u nás natáčí

reportáže. Máte možnost se na ně podívat. 
Redaktoři i moderátoři Východočeské televize se vzdělávají v Centru

andragogiky.

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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Zásady zpracování osobních údajů 
 

Pokud nechcete dostávat naše zprávy, můžete se odhlásit.
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