Pražský Barcamp:
Jak být profi, až vylezeš školu.
Jediná Barcamp konference svého druhu v ČR.
Myšlenka klasického Barcampu s větší přidanou hodnotou. Možnost registrovat se jako
přednášející má kdokoli, svobodné hlasování o přednáškách v přesně vymezeném termínu, jeden den a samozřejmě vše zdarma. V Praze je tato událost povýšena na jednodenní konferenci se zaměřením na témata kolem - Vzdělávání a praxe mladých. Je určena
výhradně pro studenty SŠ/VŠ
(15-26let).
Celodenní konference se koná v nových prostorách Microsoftu (Vyskočilova 1561/4a,
Praha 4), v čase od 8 - 18hodin. Předpokládaný počet účastníků - 230.
		
			
Nejde o veletrh škol, jde o veletrh praxe, příběhů a konkrétních nabídek konkrétních firem.
První Barcamp pro mladé, kteří potřebují inspiraci, odpovědi a rozhled, jak efektivně studovat, najít si dobrou praxi/stáž a kam zamířit po studiu. Nabízí určitou formu kariérního
poradenství a propojování světů práce, školy
a zábavy.
		
			
Cílem je ukázat studentům SŠ/VŠ, co po škole.
Ukázat mladým, že pracovní poměr nesmrdí a člověk si z něj odnese mnoho zkušeností
využitelných v budoucnu.
					
Zároveň formou diskuse při účasti v řízené diskuzi Kulatého stolu vyvrátit negativní předsudky studentů škol vůči práci v korporátu a nabídnout studentům potřebnou praxi pro své
budoucí uplatnění v rámci svého studijního oboru či školy. “Chceme zapojit všechny, kteří si
uvědomují, že budoucnost je i v technických oborech, které nám dokáží zajistit absolventy
pro budoucnost - koncepce “Společnost 4.0”,
říká Zdeněk Blažek, šéf projektu.
		
		
“Pražský Barcamp chce nastartovat dialog mezi školami a firmami. Konference má do budoucna velké ambice - chce přitáhnout přednášející se zajímavou přidanou hodnotou pro
studenty středních i vysokých škol”,
komentuje Michaela Kosíková, tvůrce myšlenky Pražského Barcampu.
				
Generálním partnerem konference Barcamp je společnost Microsoft.
Dalšími partnery jsou: LMC, nadace O2, Smart Up, CrossCaffe, GROWINGPEOPLE, Shoptet,
JJA. Záštitu udělili organizace CETAS a STARUPING. Vládní záštitu poskytl Pavel Bělobrádek - místopředseda vlády pro vědu a výzkum. Mediální podporu konference zajišťují Tube
Up, StartupJobs, EnjoyTeam a BUZZWORDS.
Více informací na webu > http://prazskybarcamp.cz/

