
Iniciatíva Európskej únie

     Mládež v
             pohybe

10. – 12. júla 2014, Trenčín

Stan iniciatívy Mládež v pohybe 

v blízkosti Európa stage

AKTIVITY:

PríďTE do nášho STAnu A zAžITE AKTíVnu zábAVu!

-  Zahrajte si kvíz o Európe a vyhrajte ceny! Hrá sa celý deň

-  Kurz Hula hoop  –  11. a 12. júla o 11:00 – Rezervujte si miesto počas 

otváracích hodín stanu Mládež v pohybe, pred ktorým sa kurzy konajú. 

ChILL ouT 

od 18:00 do 02:00 SI MôžETE V STAnE MLádEž V PohYbE 

TrošKu VYdýChnuť – nErAdno PrEPáSť!

-  Kurz jogy začína o 19:00, spravíme si Pohodu.  10., 11., 12. júna –  

Rezervujte si miesto počas otváracích hodín stanu.

-  Turnaj v stolnom futbale začína každý večer o 21:00. Víť azi neodídu 

naprázdno. Registrácia v stane Mládež v pohybe.

SoboTA 12. júl 

14:00 - 14:30  

Štúdio zážitku Outward Bound Slovensko

Think globally, art locally! Alebo o tom 

prečo sme zmaľovali Monu Lízu.

Budeme s vami tvorivo zdieľať, ako 

sa nám podarilo spojiť to, čo nás baví 

s tým, čo má zmysel. Pohovoríme 

si o aktívnej participácii a tvorivých 

aktivitách mladých ľudí.

14:45 - 15:15  

EURES 

Možnosti práce v zahraničí

Ste pripravený byť mobilný v Európe? 

Počas prezentácie a workshopu EURES 

sa dozviete všetko o pracovných 

pozíciách a študijných príležitostiach v 

Európskej Únii.

15:30 - 16:00  

Erasmus Mundus Students and Alumni 

Association

Aj Vás zaujíma, čo sa skrýva pod 

názvom Erasmus Mundus? Je to 

štúdium v zahraničí, motivujúce 

akademické prostredie, štipendium, 

skúsení pedagógovia, jazyky, nové 

zážitky, príležitosti, priatelia z celého 

sveta a ešte omnoho viac.

Ak máte chuť študovať na niekoľkých 

univerzitách v Európe alebo vo svete a 

získať diplom kvalitného magisterského 

alebo doktorandského programu, 

možno je Erasmus Mundus práve Vašou 

šancou spraviť „dieru do sveta“.

16:15 - 16:45

Euraxess v pohode

Neváhaj a zisti viac o bohatej ponuke 

bezplatných služieb, ktoré ponúkajú 

servisné centrá Euraxess. Oblasť 

európskeho výskumu poskytuje úžasné 

pracovné a kariérne možnosti práve 

pre mladých talentovaných ľudí. My ti 

ochotne poradíme, kde a ako efektívne 

hľadať pozície vo výskume. Zisti, 

prečo je zahraničná mobilita dôležitá a 

realizuj svoj výskum v pohode.  

Prezentácia aktivít a služieb servisných 

centier Euraxess formou videí.  

Prezi prezentácie a kvízu.
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šTVrToK 10. júl 

16:00 – 16:30 

 SAAIC - Národná agentúra programu 

Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 

prípravu

Čo zaujímavé ponúka program Erasmus+ 

práve pre Vás? Príďte si vypočuť, aké 

novinky prináša so sebou nový program 

Európskej únie v oblasti vzdelávania a 

odbornej prípravy, mládeže a športu 

na roky 2014-2020. Získajte prehľad a 

vyberte si to svoje!

16:30 – 17:00  

SAAIC – Euroguidance

„Rozvíjam sa, teda som...“  

Na čo je dobré kariérne poradenstvo 

a rozvoj? Ako rozvíjať zručnosti pre 

riadenie vlastnej kariéry? Ako sa dá 

zužitkovať mobilita/zahraničný pobyt? 

Čo je to portfólio a na čo sa využíva? 

Okrem hľadania odpovedí na tieto otázky 

sa dozviete aj o aktivitách Euroguidance 

centra pri príležitosti 10. výročia od vstupu 

Slovenskej republiky do Európskej únie.

17:00 – 17:30  

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)

Prečo sa stať dobrovoľníkom? Kde 

konkrétne sa dá pomôcť na Slovensku 

a v zahraničí ? Čo dobrovoľníctvo dáva 

a čo berie - dôvody, prečo sa stať 

dobrovoľníkom. Čo je to Európska 

dobrovoľnícka služba ? Dobrovoľnícka 

skúsenosť z Veľkej Británie a Čiernej Hory.

17:30 – 18:00

 EURES
Možnosti práce v zahraničí

Ste pripravený byť mobilný v Európe? 

Počas prezentácie a workshopu EURES sa 

dozviete všetko o pracovných pozíciách a 

študijných príležitostiach v Európskej Únii.

PIAToK 11. júl 

11:00 - 11:30

Cirkus divadlo a Newton

Čo má spoločné Isaac Newton, cirkus 

a divadlo? Predstavíme vám autorský 

projekt, ktorý kombinuje divadlo, cirkus 

a vedu. Uvidíte krátke ukážky a budete 

si môcť vyskúšať na vlastnom tele ako 

funguje fyzika v akrobacii.

11:45 - 12:15

K&F Projekt o.z.

Postavili sme sa na nohy.

Na podujatí Mládež v pohybe 2014 

ukážeme tanečnú šou dvoch tanečníkov 

- členov skupiny, ktorá vznikla vďaka 

projektu. Zahráme dve piesne, ktoré 

vznikli na projekte pod názvom 

«Prezentuj sa, umelče!». Na záver vám 

predstavíme video, ktoré natočili mladí 

ľudia - začiatočníci v natáčaní videí.

14:00 - 14:30

Erasmus Student Network Slovensko

Chceli by ste získať skúsenosti zo 

študijného pobytu v zahraničí? Ísť na 

stáž do firmy alebo pôsobiť ako asistent 

učiteľa na škole v inej krajine? Cestovať 

po Európe, ale i po svete, zdokonaliť 

si jazykové schopnosti, ochutnávať 

zahraničné kuchyne, nadviazať priateľstvá 

s ľuďmi z celého sveta, spoznávať odlišné 

kultúrne zvyklosti a získať spomienky, 

na ktoré nikdy nezabudnete? Vyskúšajte 

najvyhľadávanejší výmenný program na 

svete Erasmus! Okoreňte si svoj životopis 

zahraničnou skúsenosťou, ktorá Vám 

odštartuje pracovné príležitosti po celom 

svete! Vymeňte domáci stereotyp a príďte 

sa motivovať študentmi, ktorí to zažili na 

vlastnej koži! Erasmus otvára dvere aj 

Vám!

15:30 - 16:00 

Člověk v tísni - pobočka Slovensko

Radi by ste svoj čas a energiu venovali 

medzinárodným projektom vo vzdelávaní 

dospelých v Európe či inde vo svete? 

Chcete robit niečo zmysluplné a užitočné? 

Príďte sa pozrieť, ako to robíme my 

v organizácii Člověk v tísni - pobočka 

Slovensko. Je to úžasná šanca pre 

mladých ľudí zapojiť sa do projektu, ktorý 

môže zmeniť životy iných.

16:15 - 16:45  

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC)

Prečo sa stať dobrovoľníkom?  Kde 

konkrétne sa dá pomôcť na Slovensku 

a v zahraničí ? Čo dobrovoľníctvo dáva 

a čo berie  - dôvody, prečo sa stať 

dobrovoľníkom. Čo je to Európska 

dobrovoľnícka služba ? Dobrovoľnícka 

skúsenosť z Veľkej Británie a Čiernej Hory.

17:00 - 17:30

Štúdio zážitku Outward Bound Slovensko

Think globally, art locally! Alebo o tom, 

prečo sme zmaľovali Monu Lízu

Budeme s vami tvorivo zdieľať, ako sa 

nám podarilo spojiť to, čo nás baví s tým, 

čo má zmysel. Pohovoríme si o aktívnej 

participácii a tvorivých aktivitách mladých 

ľudí.
 

SoboTA 12. júl 

10:00 - 10:30 

Erasmus Student Network Slovensko

Chceli by ste získať skúsenosti zo 

študijného pobytu v zahraničí? Ísť na 

stáž do firmy alebo pôsobiť ako asistent 

učiteľa na škole v inej krajine? Cestovať 

po Európe, ale i po svete, zdokonaliť 

si jazykové schopnosti, ochutnávať 

zahraničné kuchyne, nadviazať priateľstvá 

s ľuďmi z celého  sveta, spoznávať odlišné 

kultúrne zvyklosti a získať spomienky, 

na ktoré nikdy nezabudnete? Vyskúšajte 

najvyhľadávanejší výmenný program na 

svete Erasmus! Okoreňte si svoj životopis 

zahraničnou skúsenosťou, ktorá Vám 

odštartuje pracovné príležitosti po celom 

svete! Vymeňte domáci stereotyp a príďte 

sa motivovať študentmi, ktorí to zažili na 

vlastnej koži! Erasmus otvára dvere aj 

Vám!

11:00 - 11:30  

Cirkus divadlo a Newton 

Čo má spoločné Isaac Newton, cirkus 

a divadlo? Predstavíme vám autorský 

projekt, ktorý kombinuje divadlo, cirkus 

a vedu. Uvidíte krátke ukážky a budete 

si môcť vyskúšať na vlastnom tele ako 

funguje fyzika v akrobacii.

11:45 - 12:15 

K&F Projekt o.z.

Postavili sme sa na nohy.

Medzi naše aktivity patrí hudobné 

laboratórium pre začínajúce skupiny, 

bezplatné nahrávanie piesní, alternatívny 

K&F Klub, tanečné skupiny, 

tanečná sála, coworkingové priestory, 

študentská kancelária, organizovanie 

plesov, festivalov a ďalších aktivít. Na 

podujatí Mládež v pohybe 2014 ukážeme 

tanečnú šou dvoch tanečníkov - členov 

skupiny, ktorá vznikla vďaka projektu. 

Zahráme dve piesne, ktoré vznikli na 

projekte pod názvom «Prezentuj sa, 

umelče!». Na záver vám predstavíme 

video, ktoré natočili mladí ľudia - 

začiatočníci v natáčaní videí.

ProgrAM


