Veletrh Vzdělání a řemeslo skončil. Mise AICM ČR byla úspěšná…
Tisková zpráva zde dne 11. listopadu 2019
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V sobotu 9. listopadu v 15.00 hodin odpoledne se zavřely brány letošního již 25. ročníku
„školského“ veletrhu Vzdělání a řemeslo. Od čtvrtka 7. listopadu po celé tři dny měli především
žáci osmých a devátých tříd základních škol možnost se blíže a konkrétněji seznámit s nabídkou
studijních a učebních oborů vystavujících středních škol.
Výstavy se účastnila tradičně s prezentačním stánkem informačních center
pro mládež také Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice
(AICM ČR).
Expozice byla svým obsahem určena nejenom žákům škol, ale také pedagogům. Stánek
nabízel zájemcům především informační a vzdělávací materiály z produkce AICM ČR, které jsou
vhodné jak pro samostatné využití ze strany žáků a studentů, tak také jako doplňkové materiály
pro společnou výuku ve třídách.
Vedle vlastních produktů AICM a základních materiálů informačních center
pro mládež stánek nabízel také materiály partnerů, například In-Prague (katalogy KAPKA),
EURODESKU, programu ERASMUS+ a dalších.
Mezi důležité úkoly odborné obsluhy stánku patřilo také získávání kontaktů
na pedagogy, kteří projevili zájem o průběžné zasílání informací ze zdrojů AICM ČR
a informačních center pro mládež.
Expozici AICM ČR na výstavě partnersky zajišťovala informační centra pro mládež
členských organizace AICM ČR, kterými bylo Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
z Českého Krumlova a KreBul, o.p.s. z Prachatic.
Partnerem při realizaci expozice AICM ČR byl Jihočeský kraj, který projekt finančně
podpořil prostřednictvím dotačního programu Podpora práce s dětmi a mládeží.
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O materiály a informace neměli zájem jenom
žáci škol…

…ale také jejich pedagogové…
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….nejenom pedagogové…

…ale také rodiče
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