Info listy 23.5.2017

Zobrazit email ve vašem
prohlížeči

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku INFOlisty. Budeme
vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích, volnočasových aktivitách a další
zajímavosti, které by vám neměly uniknout.

Mladiinfo
Můžete se hlásit na 12. ročník letní
školy "Cinema

Human Rights and

Advocacy".
"The Summer School in Cinema Human
Rights

and

Advocacy"

organizuje EIUC a CHRA. Sedmidenní
intenzivní program se zaměřuje na
mladé profesionály, kteří chtějí rozšířit
své povědomí o vztahu mezi lidskými
právy, filmem, digitálními médii, a
kteří se chtějí naučit, jak využívat
obrazová

média

k

ovlivňování

společenských a kulturních změn.

ČR

hledá

účastníky

na

Retooled, který
je projektem Erasmus+. Jestli je ti více
než 18, bez problémů komunikuješ v
angličtině, zajímáš se o management
poslední fázi tréninku

neziskových organizací pracujících s
mladými lidmi a máš chuť strávit
týden na začátku práznin v Srbsku,
neváhej a přihlaš se! Vyplnit přihlášku
a najít další informace můžeš na
stránkách

Mladiinfo

můžeš

poslat

kristyna@mladiinfo.cz.

ČR,

případně

dotaz

na

tisková konference zástupců
sekce bezpečného internetu O2
Společná

(Marie Mališková a Tomáš Minka) a
projektu E-bezpečí (kpt. Bc. Pavel
Schweiner), jež se konala 10. května
2017, přinesla zajímavé informace.
Doporučení

z

nich

vyplývající

si

rozhodně nenechte ujít. Čtěte ZDE.

Kraje pro bezpečný internet! Soutěž je
realizována v rámci projektu

Kraje pro

bezpečný internet. Do čtvrtého
ročníku projektu je v současné době
zapojeno všech čtrnáct krajů ČR.
Hlavní cílovou skupinou, kterou se
projekt snaží oslovit, jsou

žáci a

studenti ZŠ a SŠ. Pro žáky a studenty
je připraveno devět e-learningových
lekcí, na které navazuje soutěžní
znalostní kvíz. Po správném
zodpovězení dvaceti otázek z oblasti
bezopečného chování na internetu
jsou soutěžící zařazeni do losování o
hodnotné ceny. Žáci a studenti si také

Zaměstnanci univerzit, škol a další

mohou po absolvování soutěžního kvízu

pracovníci ve vzdělávání se mohou

zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen

hlásit do kurzů Erasmus+ konaných

pro opravdové znalce problematiky

po celé Evropě v zajímavých lokalitách,

elektronické bezpečnosti a opět zde

jakou

mohou získat hodnotné ceny od partnerů

Barcelona ve Španělsku, Praha nebo

projektu sdružení CZ.NIC, společnosti

Palermo

Microsoft a GORDIC. Více informací

zkušených lektorů. Kurzy ERASMUS +

najdete ZDE.

Masterclass

jsou

Limassol

v

Itálii,

mají

na

pod

za

cíl

Kypru,

vedením

podpořit

mobilitu zaměstnanců. Jejich seznam
naleznete
stránce:

na

této

http://shipcon.eu.com/upco

ming-courses/, kde se můžete do
vybraných kurzů rovnou i přihlásit. V
nabídce naleznete třeba tyto kurzy.

Do 28. září mohou čeští i slovenští
studenti žádat o stipendium
Schwarzman Scholars k financování
navazujícího magisterského studia na
prestižní čínské univerzitě Tsinghua
University. Cílovou skupinu
Schwarzman Scholars jsou držitelé
bakalářských titulů věku 18-29 let,
kteří mají vůdčí vlastnosti nebo vůdčí
potenciál. Stipendium Schwarzman
Scholars jim umožní studovat v
jednoročním magisterském programu
v čínském Pekingu na významné
Univerzitě Čching-chua (Tsinghua
University) obory Mezinárodní vztahy,
Veřejná politika nebo Ekonomika a
business.

Už jenom do konce května můžete v
NICM vidět výstavu fotografií mladé
fotografky Evy Jakšové, Svět psů.
Pejskaři vítáni :)!

Přihlášku můžete vložit

ZDE.

Stipendia pro sportovce jsou
americkou specialitou, ale s jejich
pomocí na amerických univerzitách

Maturanti si letos vedli v matematice
o trochu lépe než loni, o 1,5 %. V

studovali a studují stovky Čechů.

češtině se však podobné procento

systém funguje, co dělat, pokud

studentů zhoršilo. Že je maturita z

chcete takové stipendium získat, i kdo

matematiky pro studenty stále strašák,

vám s cestou na americké vysoké školy

ukazuje celkové procento studentů,

přes

kteří v ní propadli. Jedná se o zhruba

pomoci.Bezplatný seminář, kde budete

22 %.

moci potkat také zástupce agentur

Matematika
volitelným

je

přitom

maturitním

zatím

stále

předmětem.

Maturanti si mohli vybrat mezi ní, či

Dd roku 2021 bude už
maturita z matematiky povinná pro
všechny maturanty (od roku 2020 pro
cizí jazykem.

Přijďte se informovat o tom, jak tento

"athletic scholarship" může

nabízejích zprostředkování stipendií,

ve čtvrtek 25. května od
16:00 v Americkém centru, Tržiště
13, Praha 1.Kvůli omezenému počtu
se koná

míst organizátoři prosí zájemce
o registraci.

gymnázia a lycea).

Tento týden vychází třetí sbírka fejetonů a sloupků s názvem „Je na kostele stále pět?“ (nakladatelství
Argo) autorky Magdy Jogheeové (Šimíčkové).

Národní informační centrum pro mládež ve spolupráci s oddělením
Europass a Eurodesk vydalo nové aktualizované publikace Práce v
zahraničí, Studium v zahraničí a Dobrovolnictví. Ke stažení ZDE.

Nové tituly z nakladatelství Portál!
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