Gaudeamus Roadshow Česko letos
navštíví 6 regionů!
Tisková zpráva vydaná organizátorem veletrhů Gaudeamus, společností MP–Soft, a.s.
Tradiční podzimní veletrhy pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Gaudeamus není v roce 2020 možné uspořádat. Volbu správného studia po
maturitě však letošní maturanti na příští rok odložit nemohou. Proto
organizační tým veletrhu pro studenty připravil „Gaudeamus Roadshow
Česko“. Cílem tohoto konceptu je vzít nejdůležitější aspekty veletrhu
Gaudeamus a přivést je studentům přímo do jejich regionu. V rámci
Gaudeamus Roadshow se uskuteční vždy jednodenní akce v těchto
krajských městech: Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Jihlava a Pardubice.
Základem pro získání maxima relevantních informací o studijních
možnostech je vždy osobní setkání s odborníky, absolventy i ostatními
studenty univerzit, vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí. Gaudeamus
Roadshow toto setkání a výměnu informací studentům umožní v bezpečném
a pohodlném prostředí prostřednictvím kontaktních míst jednotlivých škol. Roadshow
bude doplněna o přednášky skol, které studentům umožňují získat doplňující informace
a nahlédnout do zákulisí jejich budoucího studia. Pro nerozhodné studenty bude
otevřeno testovací centrum s testem předpokladů pro studium.
Gaudeamus Roadshow nezapomíná ani na středoškolské pedagogy
a výchovné poradce. Pro tuto skupinu odborníků je připravován komplexní
informační servis a speciální program odborných přednášek. V roce 2020 byla také
nově spuštěna informační aplikace Gaudeamus Advisor, která pedagogům pomůže při
jejich práci se studenty.
Vstup na Gaudeamus Roadshow Česko je pro studenty a pedagogy zdarma
po povinné registraci na www.gaudeamus.cz.
Gaudeamus Roadshow bude doplněna celoroční on-line prezentací
vystavovatelů na portálu www.gaudeamus.cz, v aplikaci Gaudeamus Guide
pro studenty a rodiče a v aplikaci Gaudeamus Advisor pro středoškolské
pedagogy. Tyto on-line informační zdroje nabídnou kompletní kontaktní informace,
rejstříky studijních oborů, informace o fakultách a přijímacím řízení na všech
zúčastněných školách. Návštěvníkům budou také k dispozici vyhledávače studijních
oborů, škol a fakult.

Gaudeamus Roadshow proběhne v těchto termínech a městech:
•

•

•

•

•

•

Brno
o 6. 10. 2020
o Kongresové centrum, Hlinky 35
Olomouc
o 7. 10. 2020
o BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1
Zlín
o 8. 10. 2020
o Baťův institut, Vavrečkova 7040
Jihlava
o 13. 10. 2020
o Dělnický dům, Žižkova 1696
Ostrava
o 14. 10. 2020
o Dům kultury města Ostravy, 28. října 2556/124
Pardubice
o 20. 10. 2020
o Výstavní a společenské centrum IDEON, Jiráskova 1963

Akce je organizována
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1.

Zásady bezpečného kontaktu a vzájemné komunikace: povinné nošení
roušek ve všech prostorách akce a pravidelná dezinfekce rukou u návštěvníků
i zástupců škol je základem pro zajištění bezpečnosti vzájemného kontaktu. Kde
je to možné, doporučujeme navíc dodržovat vzájemné rozestupy 1,5 – 2 m.
I při nemožnosti dodržet tuto vzdálenost je rouška adekvátní vzájemnou
ochranou.

2.

Otestuj se bezpečně! Před použitím počítače v Testovacím centru je povinné
vydezinfikovat si ruce. Při čekání na volný počítač je doporučeno dodržovat
vzájemný rozestup.

3.

Rozdělení akce do oddělených sektorů pro kontaktní místa škol, přednášky
pro studenty a přednášky pro pedagogy. Spolu s využitím celkové kapacity
prostor maximálně z 50 %, zajistí dostatek prostoru pro návštěvníky.

4.

Vzájemné oddělení kontaktních míst škol, které spolu sousedí, mobilními
paravány zamezí přímému kontaktu mezi zástupci škol.

5.

Kontrolou počtu návštěvníků na vstupu i výstupu z akce po celý den bude
zajištěno dodržení bezpečných limitů pro celkový počet účastníků v jeden
okamžik. Vstup na akci bude umožněn pouze studentům a pedagogům, předem
registrovaným na www.gaudeamus.cz, po předložení potvrzení o registraci.
Současně je doporučena účast pouze dvou zástupců škol na jedno kontaktní
místo.

6.

Vstup na akci je zdarma s cílem omezit kontakt při kontrole vstupu.

7.

Návštěvníkům je doporučeno k návštěvě akce využít i odpolední hodiny.
Pomůžeme tak omezit kumulaci většího počtu návštěvníků v jeden okamžik.

Gaudeamus Roadshow nahrazuje Evropský veletrh pomaturitního
a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno, který je již 27 let stěžejní akcí
pro sektor pomaturitního vzdělávání v regionu střední Evropy. Na veletrhu
se pravidelně setkávají zástupci vzdělávacích institucí (renomované univerzity, vysoké
školy, jazykové školy, poradenské agentury a další instituce) se studenty, maturanty,
středoškolskými pedagogy, odborníky na vzdělávání i zájemci o celoživotní vzdělávání.
Veletrh Gaudeamus představuje všem zájemcům o pomaturitní vzdělávání komplexní
nabídku studijních možností jak v České a Slovenské republice, tak v mnoha dalších
zemích Evropy i světa.

