Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s.
nabízí v rámci projektu

Výchova ke zdraví v pedagogické praxi
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠECH TYPŮ ŠKOL
PARDUBICKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ
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