
Žácise musí učit komu ovat
{
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Umět sPřávně ryjádřit svoje ná"
zory Přédíáry á Př€z€ntovat
svoje vědomolti je Přo mnoho
.tudentů problém. Paídubi.ká
siředni škola (hc€ iéij.h komu'
nikační s.hopnosf řozvijet.

,'DtlcšDi mladí lidé
nají poněmě závaŽné plob
lénry s komunikací' lejiclr

vyjadřováDÍ je často velni
stro]ré' beznyšleDkovité'
vehni ovlivněné Především
infóťNaúríIIi tc(hno]ogie_
nri" říkí ředirelk' sfřpdní
odboťné školyvPrťdubicích
Lenka Rolečková'

Právě pardubickí soŠ jako
PilnÍ ze škol lY!Žila nabíd
ky Skills Development

PřÍodovědecká íákUtta Univelzjty Kailovy V Píaze ot€Vře pío sVé íUdentyi.bsotventy kaljérní poráden9ké
centum. Pilotni plovoz, kteíýj€ plánovaný do tetošnjho září, bude zaháje. 18. Únoí.' čŤK

cantlP El'iFN' ktpťé mimo
jíné nabízí tlénil*y plezen
tačních dovednos!í. leiich

lrlavní náplDi Jc, jak jiŽ
náZev napovídá' snaha
naučit nrladé ]idi spťávně

lYstllpovat na veřejl1osti
a zároveir v1rodDě W'jÍdřÍ
své názoly a Znalosti'
.'osobně jsenr se sctkala
například u nattrlit s žálry'
kteří PoŽidovaDé vědonosti
určtě nrěii, ale plostě Debyli
sclropDi jc správně pttzcn_
tovat," doplňuje Lenka
Ro]ečková.

ponděti 18' únÓr.2oo8

P.o Dnohé se zde otevíIá
noŽ[ost osvojit si sclroprros
ti' jak dostat Pod asPoň
částe('norr kontlolu DeNozi
nr Před diiležitýn jednánílD
či lystoupelín přcd veřej_
Dostí'
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vzdě!áVáci plÓgÍám

Diplomovaný zdřavotnický záchránář
dennÍ a dá kov; íoÍna' 3 e1ý

Diplomovaná všeobecná sestřa
dennj foína sludia' 3 5 el,

stud'un uko.čeno absoUtoíen] 1Ds)
ŠkoáJc záia,ená do Rc]s1iiku škÓl a škÓský.h záiízcní MŠMr ČR

Piíiňeňe vás ez liuíňacichzkoušek !

Žáci u matuítyvědomosfi často máji, ate nejsou schopniie ryjádňt.
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oíVČí KAŤoUcKÁ sTŘEoNí š KoLA T nablz l moŽnosl slld a Ve dvou etém oboru chanla'
livníslužby BěhemstudiamůŽešprclepšip.amvniLpatněnizískatješlěakredlorená

. Pra@Vn'kv sociáhich sluŽbách . Kuchařské pÍáce

. Všeobecnýsanilái . ščka

nabizíme obor Praktická
škola dvoulélá s ňožností Žiskáni VýŠe Uvedených Ósvědčéni

Plodospěé poiádáme akredIované lekváililkačníkurzyÝoborech PracovnikV soclálních
slUžbách á Všéobécný sanitář
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