„ne SPI“
(nejenom) Studentský

(nejenom) Pedagogický (nejenom) Inkubátor

Přidej se k nám ve školním roce 2013/2014.

Co tě čeká?
o
o
o
o
o
o

vyzkoušíš si, jak se uplatnit v praxi (nejen v oblasti vzdělávání)
nabereš zkušenosti z práce s lidmi nejrůznějšího věku i zájmů
naučíš se pracovat v týmu
poznáš plno zajímavých lidí
zapojíš se do práce v reálné fungující společnosti
vyplníš příjemně i užitečně svůj volný čas

Co získáš?
o
o
o
o
o
o
o

trainee program se vším všudy
příjemnou a placenou praxi
reference, potvrzení, nabídky a možnosti pro budoucnost
účast na interním vzdělávání a pár certifikátů do začátku své kariéry
možné téma pro svou bakalářskou či jinou práci
příležitost zůstat u svých projektů i po ukončení studia
možnost spolupracovat i z místa svého bydliště

Co potřebuješ?
o
o
o
o

nápad – my pomůžeme s jeho realizací
zájem – můžeš se podílet na jiných projektech a později realizovat svůj vlastní
chuť a odvahu – věnovat sám sobě a svému rozvoji něco navíc
čas – o kterém ale rozhoduješ především ty sám

Jak se můžeš zapojit?
o
o
o
o

jako jednotlivec i jako tým
jako přímý realizátor aktivit (dětská skupina, programy pro školy, vzdělávání)
jako týmový hráč v již realizovaných aktivitách
inspiraci najdeš na www.alfadeck.cz/CAV

Kde se můžeš zapojit?
o Brno, Údolní 53 (areál VUT)
o Brno a blízké i vzdálené okolí – naše partnerské školy, školky, instituce a společnosti
o kdekoli jinde po celé ČR, pokud se občas objevíš v Brně (interní vzdělávání)

Máš zájem?
podívej se na www.alfadeck.cz/CAV/neSPI
pošli nám svůj stručný životopis včetně kontaktů na CAV@alfadeck.cz
přilož charakteristiku aktivit a nápadů, se kterými by ses chtěl zapojit
pokud zatím nemáš vlastní přímou aktivitu, napiš nám, jak bys mohl přispět (mým
koníčkem je administrativa, umím vytvořit webovou stránku, mám sbírku motýlů …)
o na mail vždy odpovíme, tvůj nápad zhodnotíme, pomůžeme s úpravami i realizací
o všechny zaslané informace považujeme za důvěrné
o
o
o
o

Vykroč do velkého světa praxe připraven!
Vykroč s Centrem Aktivního Vzdělávání!
CAV - ALFADECK s.r.o.

