
články
Tady se budeme trochu opakovat, 

protože články jsou základem každého blogu.

Nepochybujeme o tom, že máš spoustu zážitků,

o které by ses chtěl/a podělit. Kromě klasických

článků o tom, co se ti na tvé cestě přihodilo, o

místě kde jsi studoval/cestoval  nebo o

studentském životě v zahraničí, velmi uvítáme i

články obsahující rady a tipy, které můžeš 

svým následovníkům předat. Know – how 

které si ne svých cestách získal/a dostane 

teď úplně nový smysl a ulehčí život dalším

 generacím cestovatelů 

fotky
Moc by nám pomohlo, 

kdybys nám zaslal/a také foto

pro naše sociální sítě (FB a

Instagram) – samozřejmě

uvedeme autorství a tvůj

případný vzkaz sledujícím.

podcasty
Audiovizuální materiál je super, 

ale ne každý se cítí před zapnutou kamerou

příjemně. Máme řešení a tím jsou podcasty. Můžeme

spolu nahrávat rozhovory ale klidně i monolog,

pokud o to budeš stát. Proč? Protože poslouchat se

dá při vaření, běhání, ve vaně, v metru - prostě

kdykoli a to je pro naše publikum opravdu super.

Pokud se nám bude dařit, objevíme se možná

v budoucnu i na streemovacích službách. Nahrávání

si dohodneme individuálně na termín, který se ti

bude hodit. Nepustíme ven podcast, se kterým

nebudeš spokojen/a - budeme střihat, dělat pauzy,

opakovat, zkrátka upravovat dokud se ti výsedek

nebude zamlouvat.

videa
Pokud ti nevadí být vidět,

můžeme s tebou natočit i video.

Platí stejné pravidlo jako u

podcastů – nebudeme

zveřejňovat nic, s čím nejsi

spokojen/a. Můžeš přijít

s vlastním nápadem, nebo se

zapojit do některé 

z rubrik.

utváření profilu
státu

Každý stát u nás bude mít svůj profil a

i ty se na něm můžeš podílet. Zajímají

nás tvé dojmy – jak se ti v zemi

studovalo, jací byli místní, co je jinak,

co je stejné, zkrátka co bys o „svém“

státě řekl/a, kdybys měla jen minutu?

Zpracovat můžeme tvou zkušenost

opět formou textu, podcastu nebo

videa.

ambasadorství
Je o level výš. Byl/a bys ochotna

pomáhat studentům, kteří

vyráží do stejné země, kde jsi byl/a

ty? Řešit jejich dotazy ve veřejných

komentářích na facebooku, webu,

nebo e-mailem? Tak to moc rádi

slyšíme. Ozvi se nám a dohodneme

se, jak by tvé ambasadorství mohlo

vypadat.

 JSI DOMA  
pokud už 


