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Zobrazit email ve vašem
prohlížeči

Vážení čtenáři,
prázdniny končí a vám se dostává do rukou, ještě tak trochu
prázdninové, vydání čtrnáctideníku INFOlisty. V novém školním
roce vám budeme opět přinášet informace o studiu, práci, soutěžích,
volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly
uniknout. Užijte si poslední prázdninové dny!

Ministryně

školství,

tělovýchovy
společně

s

slavnostně

a

Kateřina

Valachová

ředitelkou

Národního

pedagogického
Komenského

mládeže

muzea
Markétou

otevřely

J.

A.

Pánkovou

Pedagogickou

knihovnu J. A. Komenského v novém
sídle v pražské Jeruzalémské ulici.
Více informací ZDE.

Zapojte

se

neziskovek.

do

života

Podzimní

českých

Víkendovky

jsou tu!
Je na čase otevřít diáře a oprášit
pracovní oblečení. Zažijte netradiční
víkend

s

novými

inspirativními

lidmi. Vyberte si z nových podzimních
víkendových

expedic

na

pomoc
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českým neziskovkám tu, která vám
nejvíce sedne. Více informací ZDE.

Soutěž pro studenty a u učitele SŠ:

Společně s Prahou 6 vám oraganizace

Navrhujte, projektujte a vyhrajte

4students

zajímavé ceny s fondy

festival přímo v srdci Kampus Dejvice!

EU! Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Přijďte s zahájit nový akademický rok

(MMR) letos pořádá již 5. ročník

a užít si kapely a bohatý doprovodný

úspěšné soutěže pro studenty všech

program. Více Informací najdete ZDE.

středních škol a jejich pedagogy

VSTUP ZDARMA

27.9.2016

přináší

nový

s názvem „Navrhni projekt“, jejímž
cílem je zábavnou formou seznámit
mladé lidi s problematikou evropských
fondů. Studenti mají možnost
navrhnout vlastní projekt na libovolné
téma. Na úspěšné autory a na jejich
pedagogy čekají laptopy, smartpohny
či chytré hodinky. Soutěž startuje 1.
září a projekty je možné zasílat do 16.
listopadu 2016. Veškeré informace
jsou k dispozici na
stránkách www.navrhniprojekt.cz.

Robert Jašków, Klára Cibulková, Eva
Josefíková,
herečky

a

Luboš
herci

Veselý
ze

a

další

Švandova

divadla se začátkem divadelní sezóny
opět

představí

v

neobvyklé

roli

průvodců: ve středu 14. září se zde
totiž opět koná Den otevřených dveří.
Více informací ZDE.
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Nové zajímavé knihy z produkce nakladatelství Portál najdete ZDE.

Už se to blíží! Setkejte se osobně, bez stresu z pohovoru, se zástupci předních společností,
kteří nabízí volná pracovní místa. Je pro vás připraveno kariérní poradenství a doporučení pro
životopisy. Máte ješinečnou příležitost zúčastnit se desítek workshopů a přednášek zaměřených
na zvýšení vašich šancí získat práci. Můžete si otestovat své jazykové a počítačové znalosti. Je
připraveno odborné poradenství pro studenty a absolventy, rodiče, zralé zaměstnance i
uchazeče s postižením. Cílem veletrhu je přinášet lidem příležitosti získat dobrou práci, proto
je vstup pro všechny zdarma! www.profesiadays.cz

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.

V jeden den, na jednom místě potkáte desítky fotografů, kteří se
s vámi podělí o svoje zkušenosti na workshopech, besedách a
seminářích. Nejlepší firmy zabývající se především fotografií,
tiskem a příslušenstvím, vám představí to nejžhavější ze svého
aktuálního portfolia. www.fotoexpo.cz

Prazdniny končí rodiče se radují :)! Radujte se s námi :)!
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info@nicm.cz
+420 221 850 860
Chcete zrušit odběr INFOlistů?
Odhlásit se můžeteZDE.
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