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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.

Zkuste si maturitu přes počítač.
Teď je pro každého!
Projekt e-maturit plánuje
Ministerstvo školství pilotně
rozjet příští rok. Ačkoli cvičné online testovaní maturantů probíhá již řadu let, byla
dosud tato možnost většině
studentů upřena. Důvodem
je skutečnost, že maturitu
nanečisto mohly objednávat
pouze školy, nikoli samotní studenti či jejich rodiče.
Od pondělí 20. 4. si na webu
Hravě.cz mohou online maturitní test vyzkoušet všichni.
Díky nové testové aplika-

ci tak maturanti zjistí, jak
by obstáli u maturitní zkoušky
z českého a anglického jazyka nebo matematiky. Aplikace se za ně postará o hlídání
času a okamžité vyhodnocení
celého testu. Jeho výsledek
může studentům před maturitou dodat potřebný klid
nebo je naopak vyburcovat
k většímu nasazení. Více najdete na www.nicm.cz/maturitni-zkouska-pres-pocitacnyni-si-ji-mohou-vyzkouset.

Festival 11let.eu a Den Evropy
Ve čtvrtek 7. května 2015
se na Střeleckém ostrově
v Praze u příležitosti Dne
Evropy a jedenáctého výročí vstupu České republiky
do Evropské unie uskuteční
festival.
Open air akce s oficiálním
názvem 11LET.EU začne
ve 13:00.Proběhne i Evropský týden mládeže. Tématem
letošního ročníku je „Zapojení mládeže do pracovního,

politického a obecně do komunitního života“. V rámci
akce probíhá soutěž „Sociální podnikání očima mladých“
a během samotného týdne
se uskuteční Dialogy mládeže v regionech zaměřené
na diskuzi mladých lidí se
zástupci krajů či s úspěšnými
podnikateli.
Vstup na akci je zdarma.
Další informace naleznete
na www.11let.eu.

Poupění *Strýt
*tyjátr

Šestý ročník festivalu dětských hereckých, tanečních a hudebních souborů Poupění *Strýt *tyjátr se bude konat v neděli
17. května od 10,00 do 21,00 v Praze na
Žofíně. Mottem festivalu je Děti dětem.
Festival je vrcholem měsíční akce
Poupění, kdy všechny děti mohou až
do 13. května posílat svá vypoupěná dílka
do Hafstudia. Jsou to obrázky, fotky, básničky, písničky, zkrátka cokoliv děti (poupata) vytvoří (vypoupí). Další informace
na http://www.nicm.cz/poupeni-stryt-tyjatr.
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45. ročník Sázavského pádla Pilot přijímaček
Druhý
květnový
víkend v blízkosti obce Pikovice
(8.–10. 5.) se sjede přes 200 a seznamuje závodníky s téma- byl bez problémů
vodáků z Prahy a středních
Čech, aby poměřili své síly
v závodě s dlouholetou tradicí. Sázavské pádlo je otevřeno všem vodácko-turistickým
oddílům. Letošní ročník bude
inspirován tématem Vikingů,
jejich životem, zvyklostmi
i způsobem života. Akci pořádá Loděnice Vltava Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy
ve spolupráci s občanským
sdružením D. O. S.
Závod pro každou vypsanou
kategorii je rozdělen na dvě
části. První z nich probíhá

tem. Druhou částí je pak závod
na lodích z Krhanic do Pikovic.
Závodní kategorie jsou vypsány dle věku závodníků na několika odlišných typech lodí.
Ti nejmladší závodí na pramicích, dospívající pak na kánoích a kajacích. Cílová rovinka,
na které je možné často vidět
strhující tempo závodníků,
je nad mostem přes řeku Sázavu v Pikovicích, kam mohou
kamarádi z oddílu i náhodní
kolemjdoucí přijít podpořit své
favority.

nicm.cz

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 proběhlo na 630 školách v celkem 13 krajích
České republiky pilotní ověřování přijímacího řízení s využitím centrálně
zadávaných testů. Pilotní ověřování
proběhlo bez větších organizačních
problémů a výsledky jednotných testů
uchazečů byly středním školám poskytnuty v předem stanoveném termínu večer 20. dubna.
Průměrná úspěšnost v jednotných didaktických testech pro čtyřleté obory vzdělání byla u českého jazyka
a literatury 58,85 % a u matematiky
43,12 %. U uchazečů o studium
na šestiletých gymnáziích byla průměrná úspěšnost u didaktického testu
z českého jazyka a literatury 47,27 %
a u matematiky 54,95 %. Uchazeči
o studium na osmiletých gymnáziích
pak měli průměrnou úspěšnost 54,64
% u testu z českého jazyka a literatury
a 54,17 % u testu z matematiky.

Mezi mládeží roste spotřeba alkoholu a tabáku
Více než čtyři tisíce žáků šestých
až devátých ročníků základních
škol a nižších stupňů víceletých
gymnázií z celé republiky se během školního roku 2013/2014
podrobilo dotazníkovému šetření,
zaměřenému na osobnostní rysy
související s rizikovým chováním
adolescentů. Výstupy šetření přinášejí exkluzivní a zčásti i varovné
informace o některých charakteristikách této části populace.
„Zjistili jsme, že tři procenta sledované populace, tedy žáků ve věku
11–15 let, jsou závislé na tabáku.
Vykouří pět a více cigaret denně.
U čtrnáctiletých je to dokonce pět
procent. Varující je také zjištění,
že čtyři procenta žáků sledované
populace ve věku 11–15 let bylo

za posledních třicet dnů opilých,
mělo problémy s chůzí, mluvením,
zvracelo nebo prošlo krátkodobou
amnézií. Při přepočtu na celou
populaci se tak jedná asi o 14 tisíc žáků a žákyň, kteří jsou každý
měsíc opilí,“ shrnul za autory výzkumného projektu Martin Dolejš
z Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Je přesvědčen, že výsledky výzkumu ukazují pouze dolní hranici
skutečného stavu.
Výzkumný projekt Analýza psychodiagnostických nástrojů identifikujících osobnostní rysy související s rizikovým chováním
adolescentů, kterou psychologové
z Univerzity Palackého nedávno
publikovali, upozorňuje i na časté

kouření marihuany patnáctiletých,
zesměšňování či ubližování prostřednictvím sociálních sítí, blogů
a jiných on-line prostředků. Závažné se psychologům jeví také
procento těch, kteří holdují poškozování cizího majetku. Provinilo
se jím 15 procent respondentů,
problémy s policií pak potvrdilo
sedm procent respondentů. Jedna
čtvrtina adolescentů si během svého života také záměrně ublížila.
Statistiky ukazují, že v obecném
měřítku je rizikovější populace
na základních školách než na víceletých gymnáziích.
Celý článek naleznete na www.
nicm.cz/mezi-ceskymi-adolescenty-roste-spotreba-alkoholu-tabaku.
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Třetí ročník Hudebního kempu YMCA v Orlové
Orlovská organizace YMCA –
křesťanské sdružení mladých lidí,
zve všechny mládežníky mezi
12 – 18 lety na třetí ročník hudebního kempu, který se bude konat
od pondělí 17. srpna do neděle
23. srpna 2015. Tábor se koná
v prostorách staré Orlové – v zahradě Slezské církve evangelické a. v., kde je táborová základna
ve stanech s podsadou a probíhá
tam také velká část workshopů,
a dále v prostorách Českobratrské

církve evangelické.
Hlavní náplní tábora, jak už název
napovídá, budou hudební dílny
– klasická kytara, basová kytara,
klávesy, sólový a sborový zpěv
a také tanec. Dále se můžete těšit
na klasické táborové dobrodružství jako je táborák, hraní fotbalu
či fotbálku, a další mnohá dobrodružství, o která nebude nouze.
Cena tábora je pouze 1.400,- Kč,
a v případě, že se rozhodnete stát
členy YMCA (a zaplatíte členský

příspěvek 100,- Kč), vyjde Vás tábor na pouhých 1.200,- Kč.
Veškeré informace a přihlášky
naleznete na webových stránkách
kempu www.ymcaorlova.cz/kemp
či v Informačním centru pro mládež v Domě kultury města Orlové
(PO – PÁ: 14.00 – 19.00 hodin).
Nenechte si ujít tuto skvělou možnost strávit závěr letních prázdnin
v partě skvělých lidí, zažít mnohá
dobrodružství a naučit se základy
hudební nauky.

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

Zacíná divadelní Pidifest
Pidifest 2015 - čtvrtý ročník festivalu mladých umělců začíná ve středu 6.května tohoto roku v Pidivadle
v Praze na Letné. Na přehlídce divadelních představení mladých talentů – studentů uměleckých škol se setkají studenti z Prahy, Zlína, Teplic, ale i z Nitry.
O vítězné inscenaci rozhodne odborná porota, ve které
zasedne například herečka Tereza Brodská nebo ředitel divadla Komedie Vojtěch Štěpánek. Pořadatelem
festivalu je Vyšší odborná škola herecká z Prahy, letos
se nově do festivalu zapojili rovněž studenti ze střední
školy a vyšší odborné školy umělecké tvorby Michael.
Návštěvníci festivalu se tak mohou těšit nejen na divadelní inscenace, ale i na hudbu, film nebo maskérský
kurz. Tématem festivalu je Městská buše.
PidiFest 2015 se koná ve dnech 6. – 10. května, podrobný program naleznete na www.pidivadlo.cz.

SWITZERLAND 2015
Na dnešním doslova přeplněném pracovním
trhu není jednoduché zaujmout a být vyjímečný.
Můžete mít charisma i perfektní motivaci. Konkurence je však početná a nelze se spoléhat jen
na hezký úsměv a příjemné vystupování.
Mezi nejdůležitější kritéria pro uplatnění v praxi je důležitá kromě splnění standardního požadavku na vzdělání také délka odborné praxe
a sebevědomá znalost cizího jazyka. Co se týče
přístupu k odborným praxím, v životopise zaměstnavatele zaujmou stáže z významných firem, nebo stáže a praxe zahraniční.
Výhodou stáže, praxe, práce v zahraničí není jen
vylepšení kandidátova CV. Jsou to také měsíce
v jiném kulturním prostředí a získání většího sebevědomí a také kontaktů po celém světě.
Společnost INTERPRAX Consulting, s.r.o nabízí možnost umístit studenty středních škol,
vyšších odborných škol, vysokých škol, univerzit a absolventům ve věku 18-25 let studujícím
němčinu, nebo AJ, FJ, IJ ve Švýcarské konfederaci v programu dalšího vzdělávání na pozici.
Velkou výhodou je fakt, že švýcarské agropodniky, farmářské hostitelské rodiny mají praktické zkušenosti se studenty, absolventy českých
zemědělských, přírodovědných a veterinárních
škol a univerzit již od roku 1993.
Jedná se o pozice: Agroasistent a agropraktikant
ve Švýcarsku.
Podrobnosti naleznete na www.nicm.cz/agroprogram-switzerland-2015.
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