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Jejich výstupem bylo větší zapojení firem do výuky, tvorby
přesnějších oborů, které reflektují potřeby trhu a vzniku projektů
pro podporu hard and soft skills. 

V tomto roce se nám podařilo uskutečnit setkání Kulatých stolů
hned dvakrát: na jaře a před Vánoci.

Na jaře, v době nouzového stavu, se nám podařilo uskutečnit
setkání zástupců 15 škol a 8 zástupců firem on-line formou.

Řešila témata: Lepšího propojení škol a firem, Jak dostat ke
studentům více praxe v rámci školy, Jaké jsou jejich aktuální
možnosti a také problémy ze strany škol i ze strany firem.

 

AKCE
LIDÉ

 SMYSL

Kulaté stoly - jaro



 

Cetas z.s.

 

AKCE
LIDÉ

 SMYSL



VÝROČNÍ
ZPRÁVA 

2019
CO JSTE CHTĚLI ZNÁT

A NEBOJÍTE SE ZEPTAT. .

Cetas z.s.

Jejich výstupem bylo Příprava online mini-konference na
středních školách online formou v rozsahu 4 přednášek se
zaměřením na aktuální problémy studentů.

V tomto roce se nám podařilo uskutečnit setkání Kulatých stolů
hned dvakrát: na jaře a před Vánoci.

Před Vánoci, v době nouzového stavu, se nám podařilo uskutečnit
setkání 6 zástupců škol on-line formou.

Řešila témata:. Jakou formou pokročovat v nastavených cílech v
případě trvání výjimečného stavu a jak zapojit studenty  s
omezenými možnostmi zapojení.  

 

AKCE
LIDÉ

 SMYSL

Kulaté stoly - zima



VÝROČNÍ
ZPRÁVA 

2019
CO JSTE CHTĚLI ZNÁT

A NEBOJÍTE SE ZEPTAT. .

Cetas z.s.

16 přednášek, o kterých účastníci sami hlasovali měsíc před
konferencí.
4 partnerské přednášky
5 workshopů od firem a řečníků s více jak 5 letou praxí v
oboru, kde obsah workshopů se týkal lepšího rozhodování,
pochopení sebe sama a svých silných stránek a snazším
rozhodováním se při výběru budoucího zaměstnání.

Konference určená pro studenty SŠ a mladé lidi ve věku od 13 do
26 let zaměřená na vzdělání a praxi. 

V letošním roce proběhla na jaře a na podzim.

Cílem bylo pomoci studentům lépe se připravit na trh práce a
získat praxi v oboru jejich zájmu, poznat metody seberozvoje i
vzdělávat se v moderních technologiích. 
Obsahem konference bylo:

Forma konference byla on-line live stream a přednášející se
aktivně zapojili do diskuze, po skončení jejich přednášky.

 

Pražský Barcamp - jarní
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JAKÉ BYLO PUBLIKUM NA JARNÍ
KONFERENCI PRAŽSKÝ BARCAMP 

V ROCE 2020?
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15 přednášek, o kterých účastníci sami hlasovali měsíc před
konferencí.

Konference určená pro studenty SŠ a mladé lidi ve věku od 13 do
26 let zaměřená na vzdělání a praxi. 

V letošním roce proběhla na jaře a na podzim.

Cílem bylo pomoci studentům lépe se připravit na trh práce a
získat praxi v oboru jejich zájmu, poznat metody seberozvoje i
vzdělávat se v moderních technologiích. 
Obsahem konference bylo:

Forma konference byla on-line stream, video ze záznamy a
přednášející se aktivně zapojili do chatu.
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JAK DOPALDLA PODZIMNÍ
KONFERENCE PRAŽSKÝ BARCAMP 

V ROCE 2020?

http://bit.ly/slovonazaver_podzim2020
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Spolupráce firem na neformálním vzdělávání

Jsme rádi, že mnoho našich partnerů vnímá jako investici do
svého rozvoje konzultace o tom, jaké jsou potřeby mladých lidí
pro profesní růst, jak mladí lidé vnímají svoji kariéru a kde a jak
hledají ideální zaměstnavatele.

Pomoc organizace není tedy jen pro studenty, ale také pro firmy,
dle aktuálních potřeb každé z nich. 
Jednalo se o spolupráci v oblastech: náboru, marketingu nebo
nastavení interních procesů pro vytvoření kvalitních stáží pro
mladé lidi.

 

Odborné konzultace 
pro firmy
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NÁŠ TÝM



A PŘÍŠTÍ ROK OPĚT NA
VIDĚNOU!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S NÁMI JE SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ
ZAJÍMAVĚJŠÍ .

 

Cetas z.s.

prazskybarcamp.cz

 

cetas.cz kulatestoly.cz

http://bit.ly/bc_v_zprava
http://bit.ly/cetas_v_zprava
http://bit.ly/KS_v_zprava

