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Rok se s rokem sešel a v Českých Budějovicích se uskutečnil, jubilejní, již dvacátý, ročník výstavy Vzdělání a řemeslo. Tradičně
mezi 108 vystavovateli nechyběla expozice Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice
(AICM ČR). Jejím garantem tradičně byla jihočeská informační centra pro mládež České Budě jovice,
Český Krumlov, Prachatice, Tábor a poprvé i Jindřichův Hradec.

Již od prvního dne výstavy expozice upoutávala nejen návštěvníky z řad žáků a studentů, ale i desítky pedagogických
pracovníků nejen z jihočeských základních a středních škol. Tradičně je mezi návštěvníky expozice AICM ČR velký zájem o
produkty podporující formální i neformální vzdělávání jak z dílny AICM ČR, tak i v expozici prezentovaných partnerských
organizací - například Nadace Naše dítě, programu Erasmus+: Mládež v akci, Eurodesku, Europe Directu, Zastoupení
Evropské komise, atd. A i letos měli pracovníci Informačních center pro mládež, členů AICM ČR, zájemcům co nabídnout.
Zájem pedagogických pracovníků byl podpořen mimo jiné i specializovanými zpravodaji s nabídkou edukačních materiálů pro
základní i střední školy, které zpracovala a cíleně rozeslalaAICM ČR a její členové před konáním výstavy.

Tato nabídka byla prezentována i v expozici AICM ČR na výstavě Vzdělání a řemeslo a žádný zájemce tak neodešel s
prázdnou. Pro pedagogické pracovníky byly v expozici AICM ČR připraveny balíčky těchto edukačních materiálů v tiskové
podobě s tím, že nechyběla ani nabídka zaslání dalších materiálů, které jsou k dispozici v elektronické podobě.

V odpoledních hodinách expoziciAICM ČR na výstavě Vzdělání a řemeslo navštěvovali především rodiče s dětmi.Apředevším
rodiče se zajímali o konkrétní nabídky a možnosti formálního i neformálního vzdělávání v tuzemsku i zahraničí. Zajímavostí je
například poptávka po studijním oboru aranžérka svateb. S využitím IS Infoabsolvent+ zájemci o studium tohoto oboru byli v
expoziciAICM ČR uspokojeni. Stejně tak zvládli pracovníci jihočeských Informačních center pro mládež i dotazy na Evropskou
dobrovolnickou službu či odborné stáže v zahraničí, atd.

Pravidelná účast nejen na této, ale i dalších výstavách a veletrzích vzdělávání a pracovních příležitostí tak umožňuje AICM ČR
nejen prezentovat nabídku služeb a produktů Informačních center pro mládež podporujících formální i neformální vzdělávání.
Přispívá i k neformálnímu vzdělávání samotných pracovníků Informačních center pro mládež zabezpečujících expozice AICM
ČR. Tyto aktivity přispívají i k podpoře partnerství se subjekty působícími v či ve prospěch vzdělávání, zaměstnanost či
podnikání.A i výstava Vzdělání a řemeslo potvrdila zájem těchto subjektů o spolupráci s celostátní sítiAICM ČR.

V nejbližším období můžete  navštívit expozici AICM ČR na  tradičním veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
MY JOBS LIBEREC 2014 ve dnech 16 - 18. října 2014 v Liberci. Garantem prezentace jsou Informační centra pro mládež,
členové AICM ČR, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Více informací www.educaliberec.cz.

AICM ČR nebude chybět ani na tradiční přehlídce středních škol která se uskuteční v Olomouci ve dnech 26-27.SCHOLARIS,
listopadu 2014. Expozici AICM ČR zde garantuje Informační centrum pro mládež Prostějov, člen AICM ČR, jehož zřizovatelem
je Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Více informací www.scholaservis.cz.
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1-3.10.2014 výstava Vzdělání a řemeslo
expozice AICM ČR  - žáci základních škol

1-3.10.2014 výstava Vzdělání a řemeslo
expozice AICM ČR  - rodiče a žáci základních škol


