INFORMAČNÍ BULLETIN č. 3
GAUDEAMUS BRNO 2022

1. – 4. 11. 2022, Výstaviště Brno, pavilon V
POZVÁNKA DO PEDAGOGICKÉHO CENTRA
PŘIJĎTE NA GAUDEAMUS
SE SVÝMI STUDENTY
Jako středoškolští učitelé jste důležitou součástí života
studentů. Pomozte jim při zásadním rozhodnutí pro
jejich budoucnost, kterým volba dalšího studia
po maturitě bezpochyby je.
Umožněte prosím návštěvu veletrhu Gaudeamus v Brně
studentům 3. i 4. ročníku. Získají cenné informace
a přehled, aby se mohli správně rozhodnout o své
budoucnosti!
I pro vás je na veletrhu Gaudeamus v Brně připravena
spousta užitečných informací a benefitů, které vám
zpříjemní návštěvu!

PEDAGOGICKÉ CENTRUM
K návštěvě Pedagogického centra zveme všechny
pedagogy, třídní učitele i výchovné a kariérové poradce
středních škol.
Služby Pedagogického centra vám budou k dispozici, zatímco
si vaši studenti prohlédnou veletrh. Pedagogické centrum
je středisko služeb speciálně pro výchovné poradce
a pedagogy středních škol, přímo na veletrhu
Gaudeamus. Centrum nabídne program přednášek, seminářů
a konzultací s odborníky z MŠMT ČR, JCMM, Národního
pedagogického
institutu,
univerzit,
vysokých
škol
a ostatních institucí z České republiky i zahraničí.
Na přednáškách a konzultacích v Pedagogickém centru
získáte
aktuální
informace
o
trendech
ve vysokoškolském studiu, aktuálních podmínkách
přijímacího řízení i možnostech studia v zahraničí. Můžete
se přímo zeptat přítomných odborníků na vše co vás zajímá.
V Pedagogickém centru budou pro pedagogy připraveny
speciální informační sety s materiály od vystavujících škol
a Informačním systémem pro výchovné poradce.

Po dobu vaší návštěvy veletrhu můžete
neomezeně využívat pohodlné zázemí
Pedagogického centra s šatnou
a občerstvením zdarma.
Pedagogické centrum najdete v pavilonu
V, napravo od přednáškového sálu B.
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PROGRAM PEDAGOGICKÉHO
CENTRA
Úterý 1. 11. 2022
9:35 - 9:55

10:00 - 10:30
10:35 - 10:55
11:00 - 11:25
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:20
13:25 - 13:45
13:50 - 14:10

JCMM, z. s. p. o.
Způsob práce s online portfoliem ve výuce
Vysoké učení technické v Brně
MŠMT ČR
Povinné minimum" pro budoucí studenty
a studentky vysoké školy
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
Výhody Europassu a EQF pro učitele,
studenty i absolventy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ostravská univerzita

Středa 2. 11. 2022
9:35 - 9:55
10:00 - 10:30
10:35 - 10:55
11:00 - 11:25
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 13:05
13:10 - 13:20
13:25 - 13:45
13:50 - 14:10
14:15 - 14:35

Univerzita obrany
Vysoké učení technické v Brně
JCMM, z. s. p. o.
Způsob práce s online portfoliem ve výuce
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Mendelova univerzita v Brně
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Výhody Europassu a EQF pro učitele,
studenty i absolventy
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.
Ostravská univerzita

Čtvrtek 3. 11. 2022
9:45 - 9:55
10:00 - 10:10
10:15 - 10:35
10:40 - 11:00
11:05 - 11:25
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 12:55
13:00 - 13:20
13:25 - 13:45
13:50 - 14:10

Prague City University
Univerzita Hradec Králové
JCMM, z. s. p. o.
Způsob práce s online portfoliem ve výuce
Univerzita obrany
České vysoké učení technické v Praze
Univerzita Karlova
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Masarykova univerzita
Výhody Europassu a EQF pro učitele,
studenty i absolventy
Ostravská univerzita

Pátek 4. 11. 2022
10:00 - 10:20
10:25 - 10:35
10:40 - 11:00
11:05 - 11:25
11:30 - 11:50
11:55 - 12:15
12:20 - 12:40
12:45 - 12:55

UniLink - Poradenské centrum
pro vysokoškolské studium v zahraničí
Prague City University
Ostravská univerzita
JCMM, z. s. p. o.
Způsob práce s online portfoliem ve výuce
Univerzita Karlova
Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?
Výhody Europassu a EQF pro učitele,
studenty i absolventy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

SPECIALIZOVANÉ PŘEDNÁŠKY
V PEDAGOGICKÉM CENTRU
Způsob práce s online portfoliem ve výuce:
Přednáška je určena kariérovým poradcům a pedagogům
středních škol. Během ní se dozvíte, jak můžete motivovat žáky
v práci s vlastním portfoliem a jaký nástroj je k tomu
nejvhodnější.
Přednáška proběhne:
•
1.11., od 9:35 do 9:55
•
2.11., od 10:35 do 10:55
•
3.11., od 10:15 do 10:35
•
4.11., od 11:05 do 11:25

"Povinné minimum" pro
a studentky vysoké školy:

budoucí studenty

Cílem přednášky je předat výchovným poradcům a učitelům
základní informace pro poradenskou činnost směrem k žákům
zvažujícím studium na vysoké škole. Prezentace přiblíží základní
(a přitom mnohdy nejasné) podmínky studia na vysokých
školách, ukáže zdroje dat v oblastech, které budoucí studenty
zajímají (např. uplatnitelnost, finanční dostupnost) a seznámí
posluchače s aktuálními informacemi o vysokém školství.
Přednáška proběhne:
•
1.11., od 10:35 do 10:55

Výhody Europassu a EQF pro učitele, studenty
i absolventy:

Přednáška představí Evropský rámec kvalifikací a jeho význam
na absolventských vysvědčeních. Seznámí pedagogy s doklady
Europassu, jejich využitím ve výuce a výhodami pro studenty
a absolventy v dalším studium nebo praxi.
Přednáška proběhne:
•
1.11., od 12:45 do 13:05
•
2.11., od 13:25 do 13:45
•
3.11., od 13:25 do 13:45
•
4.11., od 12:20 do 12:40

Jak rozvíjet kvalitu středních škol s NPI?:
Přednáška
představí nástroje a projekty Národního
pedagogického institutu určené středním školám a jejich
pedagogům. Dozvíte se spoustu informací, které vám mohou
pomoci ve vaší každodenní práci ve škole a se studenty.
Přednáška proběhne:
•
1.11., od 12:20 do 12:40
•
2.11., od 12:45 do 13:05
•
3.11., od 12:20 do 12:40
•
4.11., od 11:55 do 12:15
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REGISTRACE PEDAGOGŮ
Pedagogové a výchovní poradci mohou zdarma získat
volnou vstupenku, platnou po celou dobu veletrhu a speciální
informační set pro pedagogy a výchovné poradce. Předpokladem
získání volné vstupenky, je registrace pedagoga nebo
výchovného poradce na adrese www.gaudeamus.cz.
Počet pedagogů registrovaných pro jednu školu není omezen.
Volné vstupenky budou zaslány e-mailem na adresu
uvedenou v registračním formuláři.
Vyplněné
volné
vstupenky
prosím
odevzdejte
v informačním stánku u vstupu do pavilonu V. Výměnou
za volnou vstupenku obdržíte Informační set, vstupenku
do Pedagogického centra a poukázku na občerstvení
zdarma.

Informační set obsahuje:
•
•
•
•

Přístup do mobilní aplikace Gaudeamus Advisor
s interaktivními rejstříky škol, studijních programů
a fakult.
Sadu informačních materiálů od vystavujících škol.
Tištěný katalog veletrhu.
Elektronický katalog veletrhu.

KDY A KDE SE VELETRH KONÁ?
XXVIII. ROČNÍK
VÝSTAVIŠTĚ BRNO
PAVILON V
1. – 4. LISTOPADU 2022
1. – 3. 11. 8:00 – 16:00
4. 11. 8:00 – 14:00

KONTAKT NA ORGANIZÁTORA
MP - Soft, a.s.
Příkop 4
604 16 Brno
545 176 136
info@gaudemaus.cz
www.gaudeamus.cz
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