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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!

Zveřejnila: Markéta Nováková
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Akademie KONEC PROKRASTINACE
KDY: 26.1.2017 - 23.2.2017, 17:30 - 20:00 hodin
KDE: Hertin s.r.o., Jiřího Trnky 1237/9, Ostrava
Máte problém začít něco dělat a často věci odkládáte? Znáte ten pocit, když přesně víte, co chcete, ale přesto to
neuděláte? Jste nerozhodní a nedokážete si vybrat, na co se ve své budoucnosti zaměřit? Věnujete velké
procento času věcem, ve kterých nevidíte smysl?

Zkuste program intenzivního tréninku proti prokrastinaci:

26. 1. 2017 Motivace a poznávání vlastního potenciálu
2. 2. 2017 Tvorba osobní vize
9. 2. 2017 Sebedisciplína, produktivita a efektivita práce
16. 2. 2017 Spokojenost a emoční vyrovnanost
23. 2. 2017 Objektivita a sebekoučování

Více inormací najdete zde: https://www.konec-prokrastinace.cz/akademie/registrace/2017-01-26-ostrava/

Zdroj: https://www.konec-prokrastinace.cz/akademie/registrace/2017-01-26-ostrava/
Zveřejnila: Markéta Nováková
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Den otevřených dveří na SOŠ NET OFFICE Orlová
Kdy: ve čtvrtek 26.1.2017 od 8 do 16 hodin pro všechny budoucí uchazeče o studium i širokou veřejnost
Kde: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová – Lutyně, 735 14

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o., zaměřená na vzdělávání v oblasti
informačních technologií, je v Orlové nejmenší školou. Studijní zázemí školy je však na
velmi vysoké úrovni. To dokládají nejen úspěchy studentů na krajských, celostátních a
mezinárodních soutěžích, ale také uplatnění absolventů v praxi.
V novém školním roce nabízí absolventům základních škol studium čtyřletého maturitního
oboru 1820M/01 Informační technologie
Přijímáme 1 třídu (30 žáků).
Přijďte se podívat na moderní metody výuky informatiky.

Zdroj: Mgr. Pavel Michelsohn, ředitel školy
Zveřejnila: Markéta Nováková

Přijďte si prohlédnout záhadu záhad
Na zámku Fryštát si můžete prohlédnout
historickou kopii Turínského plátna z roku
1651, jednu z celkem čtyřiceti, které se na
světě nacházejí. Jedná se o jednu z
křesťanských relikvií, které neustále
vyvolávají řadu otázek a budí pozornost jak
laiků, tak odborníků po celém světě.
Výstava bude probíhat do 16. dubna od
úterý do neděle od 10 do 17 h.
Zdroj: Dagmar Dlouhá, Magistrát města Karviné
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