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Týden vzdělávání dospělých
Jihočeský kraj
Týden vzdělávání dospělých 2017 (TVD) v Jihočeském kraji pořádala Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských
zdrojů za podpory Jihočeského paktu zaměstnanosti. Záštitu nad akcí převzali hejtmanka Jihočeského
kraje Mgr. Ivana Stráská a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda. V celé republice byly
Týdny vzdělávání dospělých také pod záštitou Úřadu práce ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Celou akci v Jihočeském kraji odstartovala 10. října konference Vzdělávání dospělých v 21. století.
Konferenci zahájil Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje, který upozornil, že dnešní
doba je dynamická, přináší nám řadu změn, na které je nutné reagovat a vzdělávání je právě jednou z
cest, jak se s těmito změnami vypořádat. Na důležitost a význam vzdělávání upozornil rovněž také Ivan
Loukota, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR a předseda výkonné rady a řídícího výboru
Jihočeského paktu zaměstnanosti, který ve své řeči pronesl: „Vzdělávání řadím na jedno z prvních míst,
jako prevenci proti nezaměstnanosti.“ Petr Bauman, prorektor pro studium Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích sdělil, že „jedním z cílů pro univerzitu je, aby ji společnost vnímala nejen jako
partnera ve vzdělávání mladých, ale i dospělých.“
Týden vzdělávání dospělých ukazuje lidem možnosti, kam mohou v jižních Čechách vyrazit za
vzděláním a jaká je v této oblasti nabídka. Jedná se i o skvělou příležitost, kdy mohou účastníci
bezplatně získat kontakty, typy na nové a kvalitní lektory či se dozvědět něco nového. Akce je určena
pro širokou veřejnost, pro všechny od patnácti let až do seniorského věku.
Hlavní týden se konal od 16. do 22. října, vzhledem k počtu zapojených akcí část proběhla i mimo tento
termín. Týden vzdělávání se konal v celém Jihočeském kraji a zapojili se do něj státní i nestátní
instituce, firmy a neziskové organizace. Na většinu akcí je vstup zcela zdarma, pouze u některých
aktivit se hradí symbolické vstupné (např. na materiál). Většina aktivit je volně přístupná a není nutné
se na ně dopředu registrovat.
V paletě letošní nabídky byly například zajímavé přednášky o přírodě, zdraví, našich mazlíčcích, z
oblasti osobního rozvoje, informatiky, semináře, dny otevřených dveří, kulaté stoly, exkurze,
promítání, výstavy, ale také ukázky jazykového vzdělávání, práce s grafickými programy či workshop s
královskou hrou šachy. Přehled aktivit TVD 2017 najdete na následujících stránkách nebo také
v archivu na webu www.tydnyvzdelavani.cz a na https://www.facebook.com/TVDJK/
Celkem se v Jihočeském kraji v rámci TVD v roce 2017 realizovalo 90 různých aktivit, zapojilo se kolem
55 organizací a zúčastnilo se více jak 3500 účastníků.
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PROGRAM
Jak citovat správně a jednoduše podle ISO 690
26.10.2017

26.10.2017

Podíváme se, jaké prvky by citace měla obsahovat a jak citaci vytvořit podle u nás
nejpoužívanější citační normy ČSN ISO 690, a to pro tradiční i méně obvyklé zdroje
informací. Vyzkoušíte si práci s citačním manažerem CitacePRO. Školitel: Ing. Helena
Vorlová

The Writing Clinic: Who, Where and What?
Prezentace o službách konzultačního centra pro akademické psaní Writing Clinic při
Oddělení jazyků PřF JU Čas konání: 14.45 do 15.30

Festival Fotojatka 2017
25.10.2017

Originální promítání z toho nejlepšího, co nabízí světová i domácí tvůrčí a dokumentární
fotografie, balancující mezi přednáškou, standup komedií, improvizovaným trapnem a
řešením nenadálých technických problémů. Večer pro všechny, co se alespoň trochu
zajímají o fotky.

Luther
25.10.2017

24.10.2017

24.10.2017

Rok 2017 je rokem Martina Luthera. Letos uplyne přesně 500 let ode dne, kdy německý
kazatel, rodák z Eislebenu Martin Luther vyvěsil na dveře zámeckého kostela ve
Wittenbergu svých 95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi a kupčení s
odpustky.

Cestovatelské úterky - Chile
Vašek Válek pohovoří o svých zážitcích a zkušenostech z Chile. Čas konání: 18:00-20:00

Včela medonosná klíčem k dlouhověkosti
V rámci Akademických půlhodinek vystoupí Radmila Čapková Frydychová z
Entomologckého ústavu BC AV ČR. Čas konání: 16:00-16:40

23.10.2017

Čínština pro začátečníky
22.10.2017

21.10.2017

Ukázková lekce čínského jazyka pro začátečníky. Zájemci mohou pokračovat v dálkovém
semestrálním kurzu. Více informací rádi poskytneme na tel. 777650554. Čas konání:
13:45-15:45 Pořádá: AKAI KIKU s.r.o.

Technologie ve výuce a studiu angličtiny/Technology in the
classroom and the study of English
Čas konání/Time: 12,30 – 13,30

21.10.2017

Obrázky ve výuce jazyků/Pictures in language teaching and study
Čas konání/Time: 9:00 Obrázky ve výuce a studiu jazyků

Academic Writing and Writing Clinic
21.10.2017

Čas konání/Time: 9,45 – 10,15 Prezentace o základních principech akademického psaní v
angličtině a o službách konzultačního centra pro akademické psání Writing clinic při
Oddělení jazyků PřF JU. Prezentace je v angličtině
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21.10.2017

Autonomní učení/Autonomous Learning

21.10.2017

Využití televize a filmů ve výuce - ukázková hodina/Using TV and films
in the classroom – a sample lesson

Čas konání/Time: 10,30 – 11,30

Čas konání/Time: 13,45 – 14,45
21.10.2017

Nejen na ostružiny do Homolských lesů
Zveme Vás na botanickou exkurzi PřF JU a jihočeské pobočky ČBS.

Staňte se moderátorem na 5 minut!
20.10.2017

Den otevřených dveří Rádia K2 proběhne 20.10.2017 od 8:30 do 12:00. Dozvíte se od
nás, jak rádio vzniklo, představíme vám některé členy a hlavní náplní bude, že si právě
Vy, zkusíte moderování v rádiu.

English Quiz taster
20.10.2017

Přijďte si procvičit svou angličtinu při ukázce anglického kvízu English Quiz. Akce je
vhodná pro účastníky s úrovní angličtiny B1- a vyšší.

Experience telephoning
20.10.2017

Ukázka tematicky zaměřeného tréninku telefonování v anglickém jazyce. Účastníci si
procvičí slovní zásobu pomocí studijní aplikace Quizlet, kterou si stáhnou do svého
chytrého telefonu a slovní zásobu si tak odnesou uloženou pro další připomenutí, kdykoli
budou potřebovat.

Vyprávění příběhů v angličtině/Story-telling in English
20.10.2017

20.10.2017

Čas konání/Time: 10,30 – 11,30 Procvičte si angličtinu a zapojte svou představivost na
semináři zaměřeném na tvorbu a vyprávění příběhů. Seminář proběhne v angličtině.
Minimální úroveň: B1

Zkoušky TOEIC - TOEIC for ALL!
Čas konání/Time: 13,00 – 14,00

Jak psát Wikipedii
20.10.2017

Přednáška o nejobsáhlejší otevřené encyklopedii všech dob s praktickými ukázkami toho,
jak Wikipedie funguje, jak ji používat i jak do ní přispívat. Zjistíte, jak snadné je upravovat
zde články, a s pomocí zkušeného wikipedisty na Wikipedii opravíte chybu.

Ozvěny 43. ročníku Ekofilmu
19.10.2017
19.10.2017

Promítání vítězného snímku z letošního 43. ročníku festivalu Ekofilm od 18:30. Megeti –
ztracená vlčice, Německo, 2017, režie Yann Sochaczewski

Kulatý stůl na téma Digitální gramotnost
V návaznosti na sérii kulatých stolů v roce 2016 přinášíme další témata do krajů.

Výchova bez poražených
19.10.2017

Jak vychovávat, aby se nikdo necítil poražený a aby v rodině byly naplněny potřeby dětí i
rodičů? Jak to udělat, aby se výchova obešla bez trestů? Jak se při výchově vyhnout
přílišným ústupkům dětem? Jak dětem naslouchat? Jak s dětmi mluvit? Jak děti naučit
řešit jejich vlastní problémy?

Workshop pro začínající lektory
19.10.2017

Prověřte si s námi vaše jazykové znalosti a pedagogické nadání. Připravili jsme pro vás
inspirativní workshop plný praktických rad pro výuku jazyků. Seznamte se s naší
certifikovanou výukovou metodou Effecto. Těšíme se na vás! Čas konání: 13:00-15:00
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Co umí arteterapie?
19.10.2017

Co je to arteterapie? Co o člověku může vypovídat jeho obrázek či jím vytvořená koláž?
Jak může arteterapie přispívat ke zmírňování některých obtíží či nemocí? Jak může
arteterapie pomáhat člověku zvládat náročné situace a rozvíjet vlastní osobnost?

Trénování paměti
19.10.2017

Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta
ke zvýšení sebevědomí. Přijďte se s technikami trénování paměti nejen seznámit, ale
svou paměť i aktivně potrénovat. Čas konání: 15:45-16:45

Den otevřených dveří na Centru celoživotního vzdělávání VŠERS
19.10.2017

Centrum celoživotního vzdělávání VŠERS, z.ú. Vás srdečně zve na Den otevřených dveří,
který se uskuteční dne 19. 10. 2017 od 10:00 - 14:00 hodin.

Israel
19.10.2017

We invite you to a talk about our experience from pilgrimage to Israel. Namely we
travelled to Haifa and Akká where all the Bahá’í believers should try to make a pilgrimage
to at least once in their lives to visit the holy shrines and places. Time: 16:00

Nebojte se chemie
19.10.2017

Akce je určena široké veřejnosti, učitelům chemie a dalším zájemcům v Jihočeském kraji.
Podíváme se společně na chemii kolem nás a zjistíme, kde všude se s chemií potkáme
během všedního dne. Víte třeba co najdete v kuchyňské soli a že silikony nejsou jenom v
ňadrech některých krásek?

Elektronické zdroje a efektivní akademický výzkum
19.10.2017

Praktická prezentace zaměřená na vybrané elektronické zdroje dostupné Akademické
knihovně ve spolupráci s EBSCO Information Services. Čas konání: od 14.30 do 15.30

Přednáška Jiřího Pasze: Sociální práce za hranicemi všednosti
19.10.2017

Jiří Pasz se specializuje na lidská práva a zvyšování povědomí o humanitárních
problémech. Fotil pankáče v Barmě, psal o dětských vojácích v Ugandě a točil o
prostitutkách v Nepálu. Přednáška začíná v 9h

Science Café Jindřichův Hradec - Cesta vede do vesmíru
18.10.2017

Sny o vesmíru – jak to všechno začalo? Kdo byli muži v pozadí rozvoje kosmonautiky?
Jaká byla role nacistického Německa a Peenemünde? Je kosmonautika vedlejším
produktem tzv. Studené války? Jak a proč se zrodil Sputnik?

Otestujte si svou angličtinu
18.10.2017

Zdarma otestování jazykových dovedností – délka trvání 30 minut. Čas konání: 10:00 12:00 a 13:00 - 16:30

Seminář s odborníkem z praxe
18.10.2017

Setkání s panem Jiřím Šonkou, majitelem společnosti Farma u lesa a.s. Čas konání: od
14h

Ukázková výuka angličtiny na TF JU
18.10.2017

Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu angličtiny na Teologické fakultě. Čas konání:
14:00-15:00

Home sweet home Boršov
18.10.2017

Prezentace tří dokumentů, které byly natočeny studentem a obyvatelem Boršova nad
Vltavou Filipem Nesládkem. Čas konání: 18 - 20h
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Náměty/podněty z akademické obce samosprávě pro pozitivní
stárnutí
18.10.2017

Workshop bude realizován pro zaměstnance Jihočeské univerzity. Cílem workshopu je
představení aktivit zaměřených na pozitivní stárnutí v Jihočeském kraji a mapování
dalších možných aktivit v rámci celoživotního učení a vzdělávání, aktivizací a prevenci
sociální izolovanosti.

Kočičí seminář s Borískem a Mouroslavem
18.10.2017

Přijďte pomazlit opuštěné kočičáky a zrelaxovat se v jejich společnosti. Hlavními hostiteli
budou Borísek a Mouroslav z Kočky České Budějovice. Těšit se můžete i na bohatý
tématický doprovodný program. Čas konání: 13-16h

Haló, haló, koček není vůbec málo! … aneb problematika toulavých a
opuštěných koček
18.10.2017

Jak vypadá současná situace ohledně bezprizorních koček na Českobudějovicku a jak se
řeší. Co dělat když najdete opuštěnou kočičku? Co je to tzv. depozitum? A spoustu
dalších zajímavých informací a zkušeností z praxe se o této problematice dozvíte na
přednášce od Mgr. Anna Matoušů, PhD. ze spolku Kočky České Budějovice.

Má kočka 9 životů? ...aneb význam kastrací a očkování koček
18.10.2017

MVDr. Hana Lešetická představí problematiku kastrací, očkování a základní péče o zdraví
koček v souvislosti nejen s našimi domácími mazlíčky, ale i s kočičkami opuštěnými.

Studujte střední školu, která vám vyjde vstříc.
18.10.2017

Představíme vám, jak vypadá moderní střední škola, ve které si můžete dálkovou či
kombinovanou formou doplnit středoškolské vzdělání s maturitou.

Den otevřených dveří v ECČB - dotace, úspory energie, konzultace
18.10.2017

Ve středu 18.10.2017 bude od 10 do 17 hodin poradenské středisko Energy Centre
České Budějovice otevřené pro všechny, kdo budou mít zájem o informace o aktuálních
dotacích (kotlíkové dotace, Nová zelená úsporám atd.), možnostech úspor energie a
využití obnovitelných zdrojů energie.

Science Café Jindřichův Hradec - Cesta vede do vesmíru
18.10.2017

Sny o vesmíru – jak to všechno začalo? Kdo byli muži v pozadí rozvoje kosmonautiky?
Jaká byla role nacistického Německa a Peenemünde? Je kosmonautika vedlejším
produktem tzv. Studené války? Jak a proč se zrodil Sputnik?

Otestujte si svou angličtinu
18.10.2017

Zdarma otestování jazykových dovedností – délka trvání 30 minut. Čas konání: 10:00 12:00 a 13:00 - 16:30

Seminář s odborníkem z praxe
18.10.2017

Setkání s panem Jiřím Šonkou, majitelem společnosti Farma u lesa a.s. Čas konání: od
14h

Ukázková výuka angličtiny na TF JU
18.10.2017

Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu angličtiny na Teologické fakultě. Čas konání:
14:00-15:00

Home sweet home Boršov
18.10.2017

Prezentace tří dokumentů, které byly natočeny studentem a obyvatelem Boršova nad
Vltavou Filipem Nesládkem. Čas konání: 18 - 20h
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Náměty/podněty z akademické obce samosprávě pro pozitivní
stárnutí
18.10.2017

Workshop bude realizován pro zaměstnance Jihočeské univerzity. Cílem workshopu je
představení aktivit zaměřených na pozitivní stárnutí v Jihočeském kraji a mapování
dalších možných aktivit v rámci celoživotního učení a vzdělávání, aktivizací a prevenci
sociální izolovanosti.

Umí vaši zaměstnanci DOBŘE cizí jazyky? Zjistěte to!
17.10.2017

Validní měření jazykové vybavenosti zaměstnanců jasně ukáže, jak reprezentují vaši
zaměstnanci společnost před obchodními partnery a umožní lépe plánovat a hospodařit
s vynakládanými prostředky na jazykové vzdělávání.

Vilém z Rožmberka na cestě k polské koruně
17.10.2017

V rámci Akademických půlhodinek tentokrát vystoupí. Kateřina Pražáková z Historického
ústavu FF JU. Čas konání: 16:00-16:40

Cestovatelské úterky- Jižní Korea
17.10.2017

Petr Calupiansky pohovoří o svých zážitcích a zkušenostech z Jižní Koreje. Čas konání:
18:00-20:00

Ozvěny Fotojatek - the nejlepší of 2007-2014
17.10.2017

Výběr z těch nej věcí za historii festivalu (a zároveň vás pozvu na nový ročník). Promítání
slideshow světové a české tvůrčí a dokumentární fotky. Humor, dokument, portrét,
koncept - a pokaždé jinak, než byste čekali. Plus uvádění za všechny peníze. Vstup
zdarma.

Tvorba životopisu
17.10.2017

Jak správně zpracovat svůj profesní životopis aby zaměstnavatele upoutal, jak dobře
napsat průvodní či motivační dopis. Zájemci se musí přihlásit telefonicky do 11.10.2017
na jeden z těchto telefonních kontaktů: 950 165 156, 950 156 154. Čas konání: 9:00 12:00

Vzdělávejte moderně
17.10.2017

Dovolujeme si vás pozvat na regionální seminář na téma VZDĚLÁVEJTE MODERNĚ! aneb
Aktuální trendy, sociální sítě, gamifikace prezenčních a distančních kurzů a praktické
nástroje pro vzdělávání (nejen) dospělých pořádaný národním střediskem EPALE při
Domu zahraniční spolupráce.

Science Café České Budějovice - Cesta vede do vesmíru
17.10.2017

17.10.2017

Sny o vesmíru – jak to všechno začalo? Kdo byli muži v pozadí rozvoje kosmonautiky?
Jaká byla role nacistického Německa a Peenemünde? Je kosmonautika vedlejším
produktem tzv. Studené války? Jak a proč se zrodil Sputnik?

Ozvěny 42. ročníku Ekofilmu
Promítání vítězných snímků ze 42. ročníku festivalu Ekofilm. Promítání začíná od 16h.

Den otevřených dveří v Britském centru JU
17.10.2017

17.10.2017

Zveme Vás do knihovny a multimediální studovny Britského centra. Bohatá kolekce
studijních materiálů je neustále doplňována o nové tituly. Rádi Vám poradíme s výběrem
vhodného typu mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky a poskytneme potřebné
informace.

Ukázková hodina výuky španělštiny na TF JU
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Přijďte se podívat na ukázkovou výuku španělštiny na Teologické fakultě. Čas konání:
16.35-17.15

Koučovací zóna
17.10.2017

Koučování je jedna z nejefektivnějších forem osobního rozvoje. V Koučovací zóně,
pořádané Mezinárodní federací koučů - ICF ČR, si můžete zdarma vyzkoušet, jak probíhá
koučovací sezení s profesionálním koučem, a dozvědět se, jak můžete koučování využít
pro váš osobní a pracovní růst.

Karel Hynek Mácha - "zářivý meteor" obrozenecké literatury
17.10.2017

Přednášející se pokusí přiblížit, jaké specifické, inovativní či dokonce provokativní
charakteristiky Máchovy „literární řeči“ mohou nalézt srovnání v širším
(středo)evropském kontextu. Zohlednění těchto souvislostí nabídne zcela nový pohled
na tohoto vybraného tzv.

Prevence proti rakovině prsu - přednáška pro ženy i muže
17.10.2017

Ve spolupráci s Mamma Help uspořádáme v rámci projektu Úspěšná žena Písecka
seminář na podporu prevence proti rakovině prsu - součástí bude i ukázka samovyšetření
prsu. Na přednášku mohou přijít jak účastnice projektu Úspěšná žena Písecka, tak i široká
veřejnost

Korejština pro začátečníky
16.10.2017

Přijďte a vyzkoušejte si jaké je to učit se korejsky s naší lektorkou. Kromě toho, že umí
perfektně korejsky, sama v Korei žila, studovala a pracovala. Ráda vám tedy
zprostředkuje i své zkušenosti a poznání korejské kultury. Čas konání: 18:00 -19:30
Pořádá: AKAI KIKU s.r.o.

Brafitting stylově - nosíte správnou velikost podprsenky?
16.10.2017

Přijďte si vyzkoušet naše brafittingové služby na vlastní kůži. Zjistíte, jestli velikost Vaší
podprsenky je skutečně pro Vás ta pravá. Také se dozvíte, jak se o své prádlo starat, aby
Vám co nejdéle vydrželo jako nové. Akci můžete využít kdykoliv během týdne (i kdykoliv
mimo týden vzdělávání).

Ukázkové hodiny, jak se učit cizí jazyk
16.10.2017

Ukázkové hodiny - angličtina, němčina pro začátečníky, věčné začátečníky, mírně
pokročilé i pokročilé. Učíme "Přímou metodou", která se zaměřuje na konverzaci,
naučíme Vás v cizím jazyce i myslet! Čas konání: 16:00 -18:00

Work-life balance: pracovat i žít
16.10.2017

Žijeme ve světě neúprosné konkurence. Obstát v něm mnohdy vyžaduje enormní
pracovní nasazení. Co nám může pomoci k tomu, abychom i při zvládání vysokých
pracovních nároků dokázali žít harmonický, smysluplný, naplňující život?

Začínáme s Corelem
16.10.2017

Vzdělávací seminář Začínáme s Corelem je určen pro pracovníky s dětmi a mládeží.
Účastníci semináře budou seznámeni se základy práce v grafickém softwaru CorelDRAW
Graphics Suite 2017.

Jak zvýšit své šance na pohovoru
16.10.2017

Workshop proběhne během dne hned dvakrát: od 10h a od 14h, kapacita je omezena na
max. 15 osob. Doporučujeme provést online registraci na akci prostřednictvím
přiloženého formuláře. Akci Vám přináší Fond dalšího vzdělávání: Cesta pro mladé cesta k uplatnění na trhu práce.
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16.10.2017

Informační stánek Cesty pro mladé – stáže pro studenty
Nebojte se zeptat na informačním stánku na všechno, co vás zajímá. Zástupci Cesty pro
mladé vám budou k dispozici 16. a 17. 10. od 9:00 do 16:00. V pondělí 16. 10. můžete
navíc na infostánku zdarma využít kariérové poradenství. Tak se u nás nezapomeňte
zastavit, moc se na vás těšíme!

Co je pozitivní stárnutí?
16.10.2017

16.10.2017

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen v České
republice, ale i v ostatních zemí Evropy. Nevnímejme stárnutí společnosti automaticky
jako hrozbu.

Filosofie jako studijní obor na VŠ a její význam pro současného
člověka.
Teologická fakulta JU jako jediné místo pro studium filosofie v Jižních Čechách.

16.10.2017

Šachová hra jako součástí kvalitního vzdělání nejen pro děti, ale i pro
dospělé a seniory!
Šachy mají daleko větší rozměr, než jen sportovní. Jsou součástí kvalitního vzdělání a
všeobecného rozvoje člověka, pozitivně ovlivňují intelektuální schopnosti, technické
dovednosti i charakterové vlastnosti jednotlivce.

Botanická exkurze z Prachatic
14.10.2017

Zveme Vás na podzimní botanické exkurze PřF JU a jihočeské pobočky ČBS. Odjezd
autobusem (na Vimperk) do Prachatic (8:45 autobus z Českých Budějovic), odtud po
modré do Frantol do údolí Zlatého potoka, a údolím Zlatého potoka do Vitějovic. Odtud
odjezd busem do ČB v 17:31 (18:20 v ČB).

Hackaton
14.10.2017

První hackathon pořádaný společností FIEDLER AMS s.r.o. Do soutěže se lze přihlásit jako
2-3 členný tým nebo jako jednotlivec. Celkový počet míst je omezen.

Uklidíme Branišovský les
13.10.2017

Rádi bychom pozvali dobrovolníky (děti, mládež a dospěláky) k úklidu Branišovského lesa
za sídlištěm Máj v Českých Budějovicích. Sraz dobrovolníků na konečné MHD autobusů č.
3 na sídlišti Máj od 15,30 hodin, k dispozici budou rukavice a odpadkové pytle.

Statistické usuzování a jeho význam v ekonomii
12.10.2017

Příklady ekonomických úloh; Historie statistiky (jen na 5 minut, zato nejzajímavější
kapitola); Ochutnávka statistických metod na ekonomických úlohách; Naděje a nástrahy
statistické analýzy.

Jak na zkoušky Cambridge English: Young learners (YLE) a KET pro
žáky ZŠ?
11.10.2017

V první části semináře se zaměříme na dětské zkoušky Cambridge English: Young
Learners (YLE). Představíme si formát zkoušek Starters/Movers/Flyers, dostupné
přípravné materiály a praktické tipy pro vyučující, podíváme se na změny formátu
zkoušek, ke kterým dojde v roce 2018.

Měsíc kybernetické bezpečnosti na Jihočeské univerzitě
10.10.2017

Sdružení CZ.NIC, provozovatel Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, ve spolupráci s
Jihočeskou univerzitou Vás radí uvítají na semináři pořádaném v rámci Měsíce
kybernetické bezpečnosti, který se uskuteční 10. října v Českých Budějovicích.

16. – 22. 10. 2017
www.tydnyvzdelani.cz
Jihočeský kraj

10

Veletrh práce
10.10.2017

Na co se můžete těšit? Nabídky práce a brigád z různých odvětví Osobní setkání se
zaměstnavateli z regionu Přehledné informace o firmách a pracovních pozicích
Přednášky na téma: První dojem Jak na pracovní pohovor Jak na motivační dopis a
další....

Galli Theater - České Budějovice
10.10.2017

Galli Theater se ocitneme tentokráte Im Zwischenreich! Naše oblíbená dvojice si pro nás
připravila takovou malou sondu do lidské duše. Z perspektivy jiného světa bude humorně
nahlížet na lidské neřesti.

Vzdělávání v 21. století
10.10.2017

V souvislosti s konáním každoroční akce Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji
jsme pro Vás připravili zahajovací konferenci s názvem „VZDĚLÁVÁNÍ V 21.

Galli Theater - Prachatice
09.10.2017

Srdečně vás zveme na úžasnou divadelní komedii Ehekracher, která sbírá úspěchy po
celém Německu. V Českých Budějovicích již tato hra byla představena v minulých letech
a vzbudila velký zájem, proto jsme se rozhodli ji nabídnout nově i v Prachaticích,
pomyslném centru Šumavy.

Odkryjme své vnitřní schopnosti - aneb harmonie psychiky a těla
07.10.2017

06.10.2017

05.10.2017

Kurz se zaměřuje na poznání toho jak pracuje lidský mozek a jak jsme schopni znásobit
svůj pozitivní vliv na svůj život, jak a proč fungují techniky mentální práce a jak se lze
dopracovat ke stabilní změně nežádoucích návyků.

Noc vědců s tématem mobilita
Svět je v pohybu. Přemisťují se lidé, zboží i informace. Jaké místo má v tom všem věda?
Prožijte s našimi vědci zábavný program napříč generacemi.

Vernisáž výstavy Člověk v tísni a diskuze s Tomášem
Kocianem z organizace Člověk v tísni
Tomáš Kocian je koordinátorem humanitární pomoci v krizových situacích. Diskuzi
předchází od 14:00 vernisáž výstavy v přízemí rektorátu/Filozofické fakulty JU. Výstavu je
možné navštívit až do 27. 10. 2017. Diskuze začíná od 15h.

Knihovna tour 2017
03.10.2017

Komentovaná prohlídka Akademické knihovny, podíváte se i do neveřejných částí AK. Ve
45 minutách získáte informace o službách knihovny,o vybavení a o tom, jak využívat
knihovnu převážně pro studium a výzkum.

Číňané a čínština v životě a díle Jaroslava Haška
26.09.2017

19.09.2017

Vydejme se po stopách Jaroslava Haška coby autora humoristických povídek a
časopiseckých sloupků s čínskou tematikou a světoběžníka, jenž měl bezprostřední a
překvapivě přesnou znalost čínské mentality a jazyka. Čas konání: od 18:30 Pořádá:
Jihočeská věděcká knihovna a AKAI KIKU

Čínský večer
Tajemství čínské medicíny Čchi-kung Čínské symboly a jinotaje Feng-šuej Čas konání:
17:00-21:00 Pořádá: AKAI KIKU s.r.o.
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JAK TO PROBÍHALO? PODÍVEJTE SE!

Zahajovací konference TVD JK 2017

Zahajovací konference TVD JK 2017 – virtuální realita
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Kočičí seminář s Borískem a Mouroslavem

Přednáška Haló, haló, koček není vůbec málo!
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Dotace nejen pro začínající podnikatele

Den otevřených dveří v Britském centru
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Skupinové poradenství OPZ

Ozvěny Ekofilmu
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Galli Theater Festival

Veletrh práce
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Výchova bez poražených

Kulatý stůl na téma Digitální gramotnost
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Flag parade

Testování Aj
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Koučovací zóna
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PODPOŘILI NÁS
V roce 2017 na Týdnu vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji spolupracovali:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
www.jcu.cz

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů,
www.jsrlz.cz

Asociace institucí vzdělávání dospělých,
www.aivd.cz

Statutární město České Budějovice,
www.c-budejovice.cz/

Jihočeský kraj,
www.kraj-jihocesky.cz

Jihočeský pakt zaměstnanosti,
https://www.jsrlz.cz/jihocesky-paktzamestnanosti/
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Akademická knihovna JU

www.lib.jcu.cz

AKAI KIKU s.r.o.

www.akaikiku.cz

Asociace jihočeských rodin z.s.

www.asociacejr.cz

Biologické centrum Akademie věd

www.bc.cas.cz

Britské centrum JU

www.britskecentrum.cz

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

www.calla.cz

Centrum Celoživotního vzdělávání, VŠERS, z. ú.

www.vsers.cz/centrum-celozivotniho-vzdelavani

EDUCAnet – střední škola a základní škola České
Budějovice, s.r.o.
Educo Prosperity,vzdělávání a poradenství, spol. s
r.o. České Budějovice

www.ceskebudejovice.educanet.cz
www.educoprosperity.com

Ekofilm

www.ekofilm.cz

Ekonomická fakulta JU

www.ef.jcu.cz

Energy Centre České Budějovice, z.s.

www.eccb.cz

Eurocentrum České Budějovice

www.ceskebudejovice.eurocentra.cz

Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

www.elec.eu

Experience English

www.expenglish.cz

ESN Budweis VŠTE

www.esnvste.cz

FIEDLER AMS s.r.o

www.fiedler.company

Filozofická fakulta JU

www.ff.jcu.cz

Fond dalšího vzdělávání: Cesta pro mladé - cesta k
uplatnění na trhu práce

www.fdv.cz/cesta-pro-mlade

Fotojatka

www.fotojatka.cz

Goethe centrum JU

www.goethecentrum.cz

Horká Vana

www.horkavana.cz

Kampa – studentský klub

www.facebook.com/KampaJU
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ICM Č. B. - Informační centrum pro mládež České
Budějovice

www.icmcb.cz

JAIP

www.jaip.cz

Jazykové kurzy Strakonice

www.jazykystrakonice.cz

Jihočeská hospodářská komora

www.jhk.cz

Jihočeská vědecká knihovna

www.cbvk.cz

Knihovna městyse Křemže

www.knihovnakremze.estranky.cz

Kočky České Budějovice, z. s.

www.kockycb.cz

Mezinárodní federace koučů - ICF, regionální
kancelář ICF ČR v Českých Budějovicích

www.coachfederation.cz

Mezinárodní studentský klub JU

www.facebook.com/isc.jcu

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor
rodinné politiky a politiky stárnutí

www.mpsv.cz

MP Agency

www.mpagency.cz

Národní středisko EPALE při DZS

www.dzs.cz/cz/epale

Obecní knihovna Boršov nad Vltavou

www.borsovnvlt.cz/knihovna

Oddělení Jazyků, PřF JU

www.prf.jcu.cz/kja

MEVPIS

http://www.mevpis.cz

OP Prádlo

www.oppradlo.cz/

Přírodovědecká fakulta JU - katedra botaniky

http://botanika.prf.jcu.cz/

Psychologické poradenství

www.psychologie-cb.cz/

RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje z.s.

www.radambuk.cz

Rádio K2

www.radiok2.cz

Science Café České Budějovice a Jindřichův Hradec

www.sciencecafe.cz

Skřivánek s.r.o. - jazyková agentura

www.skrivanek.cz

Teologická fakulta JU

www.tf.jcu.cz
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ÚP ČR, Krajská pobočka České Budějovice,
Kontaktní pracoviště Tábor

www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/tabor/

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Písek

www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/pisek

VŠERS, z. ú., Centrum celoživotního vzdělávání

www.vsers.cz/centrum-celozivotniho-vzdelavani/

Wikimedia Česká republika - Senioři píší Wikipedii

www.wikimedia.cz/web/Hlavn%C3%AD_strana

Zemědělská fakulta JU - katedra aplikované chemie

www.zf.jcu.cz/

Jihočeská pobočka ČBS

www.botanospol.cz

Sdružení CZ.NIC

www.nic.cz

Sdružení CSIRT.CZ

www.csirt.cz

Zpracovala: Martina Karásková, Krajská koordinátorka AIVD
Kontakt: karaskova@jcu.cz; 389 032 066, 601 326 859
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