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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuality
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží a volnočasových aktivit,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Dětské fórum: „Slyšte naše hlasy“
Vůbec první seminář ke společnému inkluzivnímu vzdělávání se 25. listopadu 2014
uskutečnil v prostorách Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Podle slov
Martiny Budinské z MŠMT
se toto téma na ministerstvu
projednává již delší dobu,
ale až nyní byl dotaz položen dětem. Úvodního slova
se ujal náměstek pro vzdělávání Jaroslav Fidrmuc.
Na ojedinělém Dětském fóru
k inkluzivnímu vzdělávání
s názvem „Slyšte naše hlasy“
se účastnili žáci a studenti

ve věku od 12 do 17 let. Akce
se aktivně zúčastnily i děti
se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci a studenti měli v rámci různorodých skupinek za úkol
diskutovat
nad
otázkou
inkluzivního
vzdělávání.
Součástí semináře pak bylo
za účasti zástupců MŠMT
a médií představení výsledků práce dětí a vzájemná
diskuse ohledně společného vzdělávání všech dětí
v systému škol hlavního vzdělávacího proudu.

V počtu hostujících amerických
studentů je ČR 16. na světě
Pro americké studenty vyjíždějící za studiem do zahraničí je Česká republika
populární. Podle nejnovější
statistiky Open Doors, kterou při příležitosti Týdne
mezinárodního vzdělávání
v USA každoročně vydává
organizace Institute of International Education, s počtem
3 552 studentů obsadila v akademickém roce 2012/2013

celosvětově 16. místo. Oproti předchozímu roku se jednalo o nárůst o 2,2 procenta.
V evropském porovnání
tak Česká republika patří mezi atraktivní místa.
Atraktivnější jsou pouze
Velká Británie, Itálie, Španělsko, Francie, Německo
a Irsko. Za námi zůstalo například Dánsko a Rakousko.

Co skrývá web ICM
Prostějov?

Myslíte si, že umíte na netu najít potřebné informace? Zkuste to v soutěži ICM Prostějov a vyhrajte skvělé
ceny!
Hlavní cenou je dárkový balíček s poukazem na nákup
v obchodě Mall.cz v hodnotě 1. 500
Kč. Cenou v každém kole je dárkový
balíček s USB flash diskem 4GB.
Zapojit
se
můžete
kdykoliv
do 16. prosince!
Více informací naleznete na webových stránkách ICM Prostějov.
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Zájemci o novinky ve vzdělávání
si mohou vybírat z více než 8000
produktů
V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) získalo
podporu více než 10 tisíc vzdělávacích projektů v celkové
hodnotě 52 miliard korun. Tyto
projekty přinášejí už několik
let užitek nejen pedagogům
a jejich žákům, ale díky nedávno spuštěné Databázi výstupů
projektů OP VK z nich mohou
mít prospěch doslova všichni.
A z čeho lze vybírat? Je toho
opravdu hodně, neboť v databázi se v současné době nachází více než 8000 výstupů: výukové materiály, analýzy, studie,
učebnice, manuály, příručky,

audiovizuální díla, vzdělávací
hry a další.
Zajímavým příkladem je Multimediální ročenka životního
prostředí, která obsahuje komplexní materiál pro environmentální výuku, včetně 15 her,
několika testů a rozsáhlého
slovníku. Najdete ji na adrese
www.vitejtenazemi.cz.
Za zmínku nepochybně stojí,
že všechny produkty již byly
otestovány v projektové praxi
a nyní je možné využít je pro
vzdělávací účely. Jen je potřeba mít na paměti, že se jedná
o díla chráněná autorským zákonem.
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Dobroduš hledá nové
dobrovolníky

Dobroduš hledá dobrovolníky starší
20 let, kteří věnují 6 až 10 hodin měsíčně trávení volného času s člověkem
s duševním onemocněním.
Co je Dobroduš?
Dobroduš - Diakonie ČCE - SKP v Praze aktivizuje a začleňuje dospělé osoby
s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Smyslem služby
je napomáhat těmto lidem v začlenění do společnosti, rozvojem jejich
sociálních dovedností, navazováním
mezilidských vztahů a aktivním trávením volného času. Služba pomáhá uživatelům, aby se zapojili do běžného života
ve společnosti, je poskytována v Praze
a blízkém okolí profesionály a s využitím podpory dobrovolníků. Její součástí je setkávání uživatele a dobrovolníka
zejména v jejich přirozeném prostředí.
V případě zájmu kontaktujte Dobroduš
na emailu dobrodus@diakonie.cz, nebo
telefonu: 602 142 055.
Více o dobrovolnictví v Dobroduši naleznete zde: http://www.dobrodus.cz/
dobrovolnici-v-dobrodusi/ .

Světová výstava „Terakotová armáda a první
čínský císař“ v Praze!
Od 12. listopadu 2014 probíhá
na pražském Výstavišti světová
putovní výstava s názvem „Terakotová armáda a první čínský císař“.
Impozantní výstava nabízející dosud nejrozsáhlejší rekonstrukci
proslulého mauzolea prvního čínského císaře Čchina, které je považováno za osmý div světa a jeden
z největších archeologických objevů 20. století bude probíhat
až do 8. února 2015.
Výstava „Terakotová armáda
a první čínský císař“ je unikátním výletem do starověké Číny.
Na ploše o rozměru 1800m2 bude
prezentováno přes 300 replik soch
terakotového vojska, včetně vozů

či koní, a bronzových zbraní, které byly ručně a s důrazem na detail a maximální možnou shodu
s originálem vyrobeny v Číně - ve
stejném regionu, ve kterém bylo
mauzoleum nalezeno. Další část
výstavy nabídne bližší seznámení
se sochami – se všemi prvky charakterizujícími hodnost každého
vojáka, kterou dokládá typ účesu,
brnění či založení rukou a s jejich
původním barevným vyhotovením, které se na originálech dochovalo jen zcela nepatrně. V podobě
soch je pak „vyobrazen“ i celý
proces a náročnost výroby terakotové armády. S objevem hrobky
či životem prvního čínského císaře

se návštěvníci mohou seznámit
i prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů na velkých obrazovkách a působivost celé výstavy
umocní i audio-vizuální a světelná
instalace, ale i její samotná konstrukce.
Vstupenky na výstavu, která bude
umístěna do Křížíkova pavilónu E, jsou v prodeji v síti Ticketpro (www.ticketpro.cz) v ceně
od 190 korun pro děti, od 290 korun dospělé. K dispozici je rovněž
zvýhodněné vstupné pro studenty
a školní skupiny.
Více informací na www.terakotova-armada.cz.
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Neplacené stáže v Českých centrech
Česká centra nabízejí studentům
vysokých škol odborné stáže jak
v ústředí, tak v zahraničí.
V ústředí Českých center (ÚČC)
v loňském roce vykonalo stáž
14 studentů, kteří získali přímou
zkušenost s vývojem a řízením
kulturních a vzdělávacích projektů
a možnost ověřit si v praxi teoretické znalosti získané ve škole.
V zahraničí Česká centra (ČC)
přijala na stáž více než 92 studentů, především vysokých škol

a univerzit zapojených do projektu Erasmus - pracovní stáže, který umožňuje získat grant, z něhož
si studenti hradí nejnutnější náklady na pobyt a stravu.
Kdo?
Stáže na ÚČC nebo na ČC v zahraničí se mohou zúčastnit posluchači
českých nebo zahraničních vysokých škol, případně i individuální
zájemci, je-li tato stáž v zájmu ČC.
Jak?
Uchazeč o stáž podá tzv. dotazník

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/
148SasR

Pomozte ubytovat
mladé poutníky

Pomozte najít střechu nad hlavou pro mladé lidi, kteří
se ve dnech 29. 12. 2014 až 2. 1. 2015 zúčastní Evropského setkání mladých, které organizuje mezinárodní
ekumenická komunita Taize tentokrát v Praze.
Mladí účastníci (ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky. Vřelé přijetí
je důležitější než fyzické pohodlí. Potřebují jenom
jednoduchou snídani každé ráno. Celý den budou venku na evropském setkání, vracet se budou po večerní
modlitbě (v Letňanech), kolem 22:00. 1. ledna je můžete pozvat na oběd.
Místní přípravný tým se s vámi spojí kvůli domluvení
podrobností.
Pokud můžete pomoct s ubytováním na evropském setkání, vyplňte prosím kontaktní formulář na této adrese: http://www.taizepraha.cz/ubytovani/

k žádosti o umožnění stáže na Českých centrech spolu s motivačním
dopisem na personální a mzdové
oddělení emailem na staze@czech.
cz a řediteli daného úseku nebo řediteli Českého centra v zahraničí,
ve kterém chce stáž uskutečnit.
Po posouzení její vhodnosti a přínosu pro ČC schvaluje stáž ředitelka úseku administrativy.
Pro další informace navštivte
stránky: http://www.czechcentres.
cz/kariera/staze/

Připravte se na maturitu on-line
Studenty posledních ročníků každoročně
v závěru školního roku čekají státní maturitní
zkoušky. V rámci nového projektu s názvem
Nový Amos budou mít k dipozici nového pomocníka, který nabízí materiály na speciálních
webech právě ke státním maturitním zkouškám z českého jazyka, angličtiny a dalších čtyř
cizích jazyků. Autoři nově spustili i stránky
věnující se maturitě z matematiky. Pro všechny účastníky státních maturit je přístup k těmto zdrojům vypracovaným středoškolskými
učiteli bezplatný. Díky spojení školství s online světem vznikla v podstatě virtuální třída,
kde se studenti dozvědí vše potřebné k maturitní zkoušce.
Tento projekt vznikl společně se státními
maturitami díky vysoké poptávce studentů
po aktuálních informacích. Jednou ze stránek provozovaných Novým Amosem je StátníMaturita-Čeština.cz, kde studenti najdou
i výsledky didaktického testu z českého jazyka
a literatury předchozích ročníků, všechna zadání včetně správných odpovědí. Rozebrány
jsou i části ústní zkoušky z češtiny, především
umělecký test. Maturanti si tak mohou procvičovat všechny dostupné varianty testů a připravit se na písemnou práci i na ústní zkoušku.

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz

3

