Vážení,
tímto Vás oslovuji jménem společnosti FM Consulting s.r.o. s možností účastnit se projektu spolufinancovaného z
Evropské unie, reg. č.:
CZ.1.07/3.2.11/03.0084

Kurz inovací v cestovním ruchu ve Středočeském kraji
Účastníci kurzu mohou být lektoři, pedagogové a odborníci na cestovní ruch.
Proč by vás účast na tomto kurzu mohla zajímat?
-

Účast v kurzu je zcela zdarma
Prohloubení kvalifikace, zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků, lektorů a odborníků na cest. ruch
Škola, jejíž pedagogové byli proškoleni ve zcela novém, inovativním kurzu, zaměřeném na cestovní ruch, získá
větší prestiž
Zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu
Možnost navázání další spolupráce v rámci národních i mezinárodních projektů financovaných EU
Získání přístupu do e-learningové podoby kurzu
e-learningový kurz a všechny další materiály budete moci dále zdarma využívat ve své praxi
Možnost ovlivnit výslednou podobu kurzu s ohledem na potřeby Středočeského kraje

Nabízíme:
- Kompletní přípravu a administraci kurzu (občerstvení, pronájem prostor, proškolení)
- Vytvoření obsahu kurzu
- Proškolení certifikovanými lektory, jedněmi z nejlepších v ČR, kteří mají zkušenosti jak se školením inovací, tak
přímo inovací v cestovním ruchu, a to i v zahraničí
Požadujeme:
- Zájem na dalším vzdělávání
- Účast na dvou odborných setkáních, při kterých se bude připomínkovat kurz s ohledem na potřeby
Středočeského kraje – tzv. focus group (2 x 8 hodin – únor a duben 2014- přesný termín bude po dohodě
upřesněn, místo setkání pravděpod. Praha)
- Účast na samotném kurzu (listopad/ prosinec 2014 – celkem 4 dny – 3 dny kurz + 1 den závěrečné zhodnocení)
- Místo působení nebo trvalé bydliště ve Středočeském kraji
- Zaslání stručného životopisu
Pokud Vás nabídka zaujala, pročtěte si prosím přílohy, ve kterých je blíže specifikován program kurzu, jeho cíle,
harmonogram, identifikace pořadatele a další.
Mějte prosím na paměti, že kapacita kurzu je omezena a že tento kurz je nabízen i jiným vzdělávacím institucím
podobného zaměření. V případě zájmu se prosím ozvěte nejpozději do konce ledna 2014 na e-mail, viz níže.
Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo vybrat účastníky kurzu podle svého uvážení, zpravidla s přihlédnutím k životopisu, ze
kterého by mělo být zřejmé, že absolvent kurzu bude mít možnost šířit informace nabyté v kurzu co nejefektivněji ve
Středočeském kraji.
Jaroslav Jirsa, projektový manažer
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na:
jaroslav.jirsa@fmconsulting.cz
fmconsulting.cz
FM Consulting s.r.o.
Na Čihadle 55, Praha 6, 160 00

