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V pořadí 2. škola v Moravskoslezském kraji otevírá obor, který je
v současnosti velmi žádaný - Logistiku
Střední škola techniky a služeb v Karviné od nového školního roku
2017/2018 otevírá studijní obor Logistika. Obor bude zaměřen na
průmyslovou logistiku.
Co si pod tímto pojmem představit?
Průmyslová logistika představuje jednak
 materiálový management: nákup surovin a materiálů ->
skladové hospodářství - > výroba
 a následně fyzickou distribuci: skladové hospodářství - >
distribuce do velkoobchodu a maloobchodu -> případně až ke
koncovému zákazníkovi.
Žádanost tohoto oboru je ve firmách obrovská. Zcela chybí
absolventi středního kádru. Absolvent tohoto oboru může dále
pokračovat studiem na vyšších odborných školách i na vysokých
školách jak u nás tak v rámci EU.
Kontakt: Tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná - Nové Město
Tel. spojovatelka: 596 343 551
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Chceš zjistit, jak se úspěšně pohybovat na sociálních sítích?
Zakladatelka Viva Inklubatoru, spoluorganizátorka TEDxOstrava a nadšená inovátorka celospolečenských témat to je Renata Ptáčníková.
Chcete se naučit, jak se pohybovat a uspět na sociálních sítích?

Pak by se vám mohl hodit tento kanál: https://www.youtube.com/channel/UCJuiWdcxU6k272P_V5dliRQ
Sledovat ji můžete také prostřednictvím instagramu https://www.instagram.com/perspectiverelations/,
facebooku https://www.facebook.com/perspectiverelations/?fref=ts i jiných sociálních sítí 
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SAVE THE DATE: 13. 3. - 19. 3. 2017
Interkulturní školení Juleica v Bahratalu!
Také tento rok pořádá djo-Deutsche Jugend in Europa interkulturní základní školení Juleica pro vedoucí mládeže.
Termín školení: 13. 3.-19. 3. 2017
Místo školení: středisko djo Strašidelný zámek Bahratal
Obsah:
- Základy práce s dětmi a mládeží
- Mezinárodní skupina mládeže a tým
- Skupinová psychologie a vedení skupiny
- Základy interkulturní komunikace
- Právní otázky v ochraně a práci s dětmi a mládeží
- Projektový a finanční management
- Práce s veřejností a fundraising
- Metody práce v mezinárodním projektu
- Česko-německá jazyková animace
Navíc na vás čeká pestrý večerní program, mladí lidé z různých
koutů Evropy a milý mezinárodní tým. Jazykové znalosti nejsou
podmínkou!
Co je zvláštního na tomto školení?
Školení proběhne v mezinárodní skupině, díky čemuž můžete získat a rozšířit své interkulturní kompetence a na
praktických příkladech zjistit, jak funguje práce s mládeží v Německu. Zároveň se seznámíte se zajímavými lidmi a
možná už začnete plánovat svůj vlastní mezinárodní projekt. Školení odpovídá v Německu uznávané kartě
vedoucího mládeže (JuLeiCa). Součástí školení je i interkulturní učení a jazyková animace.
Účastnit se mohou (nejen) mladí lidé z ČR a Německa ve věku od 16 let.
Přihlášky zasílejte do: 17. 2. 2017
účastnický poplatek: 40 EUR
Další informace a přihlášky: Hana Campos, hana-campos@djo.de,
Tel. +49 30 446 778-0, info@djo.de
www.djo.de

Zveřejnila: Markéta Nováková

Informace z regionu nejen pro mladé lidi
vila Rotiglovka, čp. 177
735 72, Petrovice u Karviné

ICM a TIC Petrovice u Karviné

www.icmpetroviceuk.cz
info@icmpetroviceuk.cz
Facebook ICM a TIC Petrovice u Karviné
Instagram Icentrumpetroviceuk

Staň se redaktorem online časopisu REMIX a získej press kartu!
Pro mladé lidi, studenty škol, nabízíme jedinečnou možnost
začlenit se do týmu redaktorů časopisu Remix:
http://remix.nicm.cz/. Jejich články, které budou tematicky
zajímavé pro mladé čtenáře, můžeme publikovat v
celorepublikovém časopise Remix. U této aktivity máme dobrou
zkušenost s přímou spoluprací s pedagogy češtiny (např. slohové zadání na určité téma, které bude nejlépe
vyhodnoceno, bude otištěno v Remixu).
Praxe je taková, že vypracovaný článek odešlete na adresu
info@icmpetroviceuk.cz, následně bude předán redakčnímu týmu
časopisu. Pracují zde vyškolení odborníci, kteří článek zhodnotí, případně
se ozvou s prosbou o částečnou úpravu, korekci – tím se právě mladý
člověk nejlépe naučí základy žurnalistiky, získá praxi a přímý kontakt s živou
redakcí. Pokud se stane některý z přispěvatelů pravidelným, bude
v přímém kontaktu s lidmi s REMIXu, bude mít své portfolio otištěných
článků… a neopakovatelnou příležitost praxe v žurnalistice.
Pro stálé přispěvatele nabízíme Press kartu - příležitost účastnit se
mnoha kulturních, sportovních
a vzdělávacích akcí zdarma jako žurnalistický pracovník.
Na téma psaní do časopisu pro partnery a jejich mladé zájemce o
novinářskou práci rádi uskutečníme besedu s prezentací!
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