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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.

Zvýší houpačky zájem lidí o přírodu? Prázdniny
Hravé prvky, jako třeba houpačky, chávat odpadky a budou o její okolí se blíží
by se měly v blízké době objevit
v českých lesích. Brněnská nezisková
organizace naOKRAJI tak chce zvýšit zájem lidí o přírodu kolem sebe
pomocí projektu „100 houpaček pro
krajinu“.
Chtějí tak použít houpačky jako hravý a dosud netypický prvek pro volnou krajinu, kde dosud byly jediným
takovýmto prvkem jen naučné tabule. Houpačky by také měli přispět
k větší oblibě lokalit místními lidmi,
kteří by si k nim vytvořili vztah
a začali by se o přírodu více zajímat.
Od projektu si autoři slibují že si lidé
místa oblíbí a budu se o ně starat, třeba jen tím, že po sobě nebudou zane-

pečovat.
V současnosti zatím visí 7 houpaček,
další instalace se chystá u Valašského
Meziříčí nebo u Liberce.
Projekt byl podpořen z nadace Vodafone, ale pokud se Vám projekt líbí,
klidně jej můžete podpořit dále.
Ohlasy k projektu jsou zatím kladné
a mnoho lidí by se chtělo zapojit i tím, že pověsí vlastní houpačku. To je ale třeba dobře promyslet,
aby se stromu neublížilo – vybrat
dostatečně silnou větev a horní část
lana třeba provléct zahradní hadicí,
aby byla větev chráněná.
Více si o projektu můžete přečíst
na www.naokraji.cz/houpacky.

Přednáška: Izrael - ke kořenům
židovského národa
Ve čtvrtek 5. 6. v 19:00
se můžete opět těšit na studentskou
cestovatelskou
přednášku.
Jakub Schneider se s vámi
tentokrát podělí o své zkušenosti z Izraele.
Jedná se o poslední přednášku v tomto školním roce
z cyklu Svět na vlastní oči.

Červen je poslední měsíc školního roku. A snad
také neoblíbenější měsíc
vůbec. Na školách sice
finišují zkoušky a maturity, ale lákavá vyhlídka
na blížící se prázdniny
určitě nenechá nikoho
chladným. Tak ještě zapojte poslední zbytky
energie a dokončete školní rok s úspěchem. Odměnou vám pak v létě budou
dny strávené na koupališti
s kamarády a zmrzlinou
v ruce.

nicm.cz

Přednáška se bude konat v
prostorách NICM, Na Poříčí 4, Praha 1, vstupné bude
jako obvykle ZDARMA.
S dalšími zajímavými přednáškami příjdeme opět
po prázdninách.
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Kde si v Praze bez obav
rozdělat oheň?
Máte rádi posezení u ohně s pečením buřtíků nebo grilováním?
Na stránkách envis.prahamesto.cz/%28m4gcku55nzweli45bbu01m45%29/zdroj.
aspx?typ=2&Id=86628&sh=-633336228 naleznete přehled tzv. piknikových míst
v lesích a lesoparcích Praze
spolu s podrobnými mapičkami, kde se jednotlivá pikniková
místa nacházejí.
Tato místa jsou oficiálně určená pro rozdělávání ohně,
takže se zde nemusíte bát,
že vás nějaký náhodný kolemjdoucí aktivní občan nahlásí
na městskou policii nebo lesní
stráž a zaplatíte pokutu. V lese
je totiž rozdělávat oheň mimo
vyhrazená místa zákonem za-

kázáno a můžete dostat pokutu až do výše 15 000 Kč a pokud dojde k požáru až do výše
25 000 Kč.
Pikniková místa jsou vybavena lavičkami pro příjemné posezení, odpadkovým košem
a některá i přístřeškem či altánem. Lesníci sem příležitostně
donášejí dřevo. Na to však nelze spoléhat stejně jako na to,
že kolem bude dost spadlých
suchých větví. Lepší je si donést dřevo vlastní.
Rezervace či ohlášení ohně není
potřeba, pikniková místa mají
výjimku z vyhlášky ohledně
ohlašování na ÚMČ či hasičů.
Postavení stanu či přístřešku
na těchto místech povoleno
není.

nicm.cz

Český jazykový
blog mezi 100
nejlepšími na světě
Blog Jazykové projektu FairList.
cz se probojoval mezi finálovou
stovku v prestižní soutěži Top 100
Language Lovers, kterou každoročně pořádá portál Bab.la společně
s blogem Lexiophiles.com. Kromě
blogu se o prvenství ve své kategorii uchází i facebooková stránka
projektu. V konkurenci 1276 přihlášených je dvojnásobný postup
do finále nesmírným úspěchem.
Blog Jazykové už více než rok poskytuje cenné informace zájemcům
o jazykové vzdělání a společně
se stránkami FairList.cz tvoří unikátní webový portál o studiu jazyků. Na blogu můžou jazykoví
nadšenci najít více než 200 článků
s tipy, jak lépe studovat, jak si vybrat jazykový kurz, na co si dát
pozor a také spoustu materiálů
pro samostudium. Stránky s blogem
tematicky doplňuje facebooková
stránka FairList.cz, která je centrem
cizojazyčné zábavy.

eSkills for job 2014
Celoevropská kampaň e-Skills
for job 2014 si klade za cíl propagovat mezi mladými lidmi, zvláště
mezi dívkami, oblast ICT, bez níž
se v dnešní moderní době neobejdeme a pro niž je třeba dostatek
kvalitních odborníků. Kampaň
chce představit ICT jako širokospektrální oblast, která nemusí
nutně znamenat složité programování. Dům zahraniční spolupráce se již potřetí stal koordinátorem kampaně v ČR, jehož jedním

z výstupů je i test IT dovedností IT
Fitness test, který je možné si vyzkoušet na webové stránce: www.
itfitness.cz. Tento test je k dispozici ve dvou variantách – pro ZŠ
a SŠ, přičemž si oba může vyzkoušet kdokoli, kdo si chce ověřit své
znalosti v počítačovém prostředí.
Do kampaně se může jako partner zapojit jakákoli instituce,
která se věnuje zvyšování počítačové gramotnosti mezi dětmi, mládeží, ale i mezi dospělými a senio-

ry – mohou to být školy, knihovny,
instituce dalšího vzdělávání, IT firmy atd., a to vzájemnou výměnou
loga, zorganizováním akce týkající
se IT dovedností atd. Vzděláváte své okolí v IT? Považujete IT
za oblast, jíž by se měla věnovat zvýšená pozornost? Připojte
se k nám, sledujte nás na facebooku www.facebook.com/eskills4jobsCZ a twitteru https://twitter.
com/eSkills4JobsCZ.
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Knihovna osobního rozvoje usnadňuje cestu
k lepším dovednostem
Regály knihoven po celé České
republice čítají velké množství
odborné nebo umělecké literatury v čele s největšími klasiky,
ale sháníme-li tituly zaměřující
se na osobní rozvoj, zlepšení komunikačních schopností nebo třeba finanční gramotnost, situace
se rapidně zhoršuje. Na to se rozhodli reagovat vysokoškolští studenti z Prahy a v prostorách VŠE
a ČVUT umístili odběrné skříně
pro jejich projekt Knihovna osobního rozvoje. Cílem je učinit tento
druh literatury mnohem přístupnější a umožnit čtenáři si přivlastnit dovednosti popisované v těchto

knihách. Zájemci si první knížky
můžou vyzvedávat od 12. května.
Knihovna osobního rozvoje navazuje na předchozí snahy vysokoškolských studentů převážně
z prostředí Vysoké školy ekonomické, kde studentský Cashflow
klub pravidelně jednou až dvakrát
týdně pořádá přednášky s odborníky orientované právě na rozvoj
osobních dovedností. Studenti
si mezi sebou začali vzájemně půjčovat knihy rozšiřující tématiku
přednášek a to vedlo ke vzniku
unikátního neziskového projektu
v čele s Petrem Sobotkou, Janem
Skryjou a Tomášem Noskem.

Autoři jako například Toman, Hill
nebo Kiyosaki nebudou přístupni
jen vysokoškolákům, ale komukoli zdrama, kdo se přihlásí na internetové stránky www.in-kor.cz,
složí vratnou zálohu 250 Kč a vybere si knihu, kterou si nechá zaslat
na určené datum do jednoho z odběrných boxů. Pak už jen stačí otevřít zámek na schránce pomocí číselného kódu, jenžmu bude zaslán
na e-mail. Více si můžete přečíst
na
http://www.nicm.cz/knihovna-osobniho-rozvoje-usnadnujecestu-k-lepsim-dovednostem.

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

Poslední volná místa na
jazykových kurzech v zahraničí
Je Vám 13 - 16 let a chcete se učit anglicky i o prázdninách? Tak neváhejte a přihlaste se na prázdninový jazykový pobyt s EF Česká republika.
Výuka jazyka je na kurzech spojena s volnočasovými
aktivitami a různými výlety, takže si angličtinu procvičujete během celého dne a zároveň poznáváte kamarády
z celého světa!
EF Česká republika nabízí juniorské kurzy s i bez skupinového vedoucího na několika místech ve Velké Británii,
Irsku i USA. Můžete si vybrat dle svého zájmu.
Více informací naleznete na http://www.ef-czech.cz/.

Zajímají vás němčina a německy mluvící
země? Chcete se učit německy? Rádi byste
v Německu studovali?
Pak určitě navštivte stránky www.sprechtime.
cz , kde najdete spoustu užitečných informací
týkající se němčiny na jedné hromadě. Dozvíte
se zde, kde se v Čechách němčina vyučuje, kde
se lze v Čechách setkat s rodilými mluvčími,
kam se obrátit, chcete-li studovat v Německu
a mnoho dalšího.
Znalost angličtiny už je v současné době samozřejmostí. Kdo chce ale uspět měl by umět
ještě další jazyk. Tak se vrhněte na němčinu!
12. června bude odpoledne otevřeno všem
návštěvníkům Německé velvyslanectví v Praze, které sídlí vLobkovickém paláci na Malé
Straně. Kromě informací pro zájemce o studium němčiny si můžete nasprejovat graffiti na „berlínskou zeď“, zažít pestrý program
se zpěvačkou Debbi a spisovatelem Jaroslavem Rudišem nebo se setkat s očitými svědky
uprchlíků z NDR, kteří před 25 lety přes plot
velvyslanectví nalezli cestu ke svobodě. Více
informací o akci brzy naleznete na www.prag.
diplo.de.
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