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

Nový projekt Evropské komise - Engineer
ENGINEER, nový projekt financovaný
Evropskou komisí má za cíl představit oblast vědy a technologií více než
27 000 studentům a 1 000 učitelům
z devíti evropských zemí a Izraele.
Podle Business Europe, organizace,
která zastupuje více než 20 milionů
firem z 35 zemí, je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v oblasti
vědy a technologií příčinou zastavení
ekonomického růstu v Evropě. V rámci projektu ENGINEER připravilo celkem 26 institucí inovativní způsob, jak
přiblížit dětem svět vědy a technologií.
Je zaměřen na širokou veřejnost, do níž
patří učitelé přírodovědných předmětů

na základních školách, vědecká centra
a muzea, žáci a jejich rodiče, vzdělávací
a výzkumná sdružení, příslušné místní,
národní a evropské orgány.
Muzeum vědy v Bostonu připravilo
ve spolupráci s pedagogy a odborníky
z různých oblastí vědy deset disciplín,
v jejichž rámci žáci sledují v několika
krocích proces řešení problémů pomocí technologických postupů, se kterými
se mohou setkat v každodenním životě.
Cílem projektu je zvýšit u mladých lidí
zájem o vědu a technologie a začlenit
tuto oblast do osnov základních škol
po celé Evropě.

Měsíc práce a stáží pro
studenty začíná
Dne 1. dubna 2014 odstartoval online pracovní veletrh
s názvem „Měsíc studentů
a absolventů“. Virtuální veletrh organizuje firma Jobs.cz
a pracovní nabídky najdete na
webu mesicabsolventu.jobs.
cz. Zde se v průběhu dubna
budou objevovat volná pracovní místa a možnosti stáží
v prestižních firmách.
Prostřednictvím projektu lze

i položit jakoukoliv otázku
personalistům ze spolupracujících firem. Dotazy se můžou týkat platového ohodnocení, benefitů, náplně práce
či možnosti vyjet do zahraničí. Také se zde můžete nanečisto seznámit s videodotazníkem.
Součástí veletrhu jsou i soutěže o zajímavé ceny.

Velikonoční
prázdniny
Stejně jako každý rok, tak i letos
budou mít žáci základních a středních škol dva dny
před
Velikonocemi
prázdniny.
Leots
připadnou
na
čtvrtek
17. dubna a pátek
18. dubna 2014.
Tak pleťte pomlázky, barvěte vajíčka
a užijte si volné
dny!
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Vymýšlíte program na prázdniny? Zkuste až
třítýdenní workcampy kdekoliv na světě!
O prázdninách může student lenošit, ale také vyrazit do zahraničí
a něco zažít. Jednou z možností
jak si užít nějaký čas mimo republiku a navíc pracovat v kolektivu mladých lidí z různých zemí
je workcamp. Společnost Tamjdem pořádá pro nadšence
od 18 let nejrůznější dobrovolnické projekty jak v České republice,
tak v zahraničí.
Zajímá vás, jak se na takový workcamp přihlásit? Do jedné přihlášky
může zájemce vyplnit až šest různých workcampů. Následně je potřeba zaplatit účastnický poplatek

1800 korun (pro studenty je částka
nižší, poplatek činí 1500 korun)
a případně předložit další dokumenty, které hostitelská organizace požaduje, jako např. motivační
dopis. Většina zahraničních projektů trvá od jednoho do tří týdnů a to v době od června do září.
Ubytování a strava je zajištěna.
Jediné, co musí dobrovolník zařídit sám, je cesta tam a zpět.
„Na workcamp s námi minulý rok
jelo asi šedesát lidí,“ říká koordinátor workcampů Tamjdem Tomáš Flieger a dodává, že během
dubna je nejlepší doba k podání

přihlášky, protože uchazeč může
vybírat z mnoha volných míst.
„Workcamp je pro lidi něco hodně zajímavého. Dva týdny jsi
se skupinou deseti lidí, každý
je z jiné země, všichni mluví cizím jazykem, během krátký chvíle
se vytvoří dobrá parta,“ popisuje
Tomáš své vlastní zážitky z dobrovolnického projektu a podotýká,
že nedávno byl své nové přátele
navštívit v Turecku.
Více na www.tamjdem.cz nebo
na facebooku.

Leťte do vesmíru s letními jazykovými tábory Wattsenglish
Letošním heslem jazykových
táborů Wattsenglish je : Vzůru
do vesmíru! Děti tam čeká procvičování angličtiny a k tomu
spousta her a soutěží s vesmírnou
tématikou. Stanou se kosmonauty, prozkoumají galaxie a možná
se setkají i s mimozemšťany. Již
tradičně mají rodiče na výběr
z pestré nabídky táborů pobytových a příměstských, které jsou
určeny především pro menší děti
a konají se v mnoha městech ČR.
Na tábory s Wattsenglish nemusí jezdit jen děti, které anglicky
už umí. Mohou se jich účastnit

i děti, které s angličtinou teprve začínají. Nikdo je nebude nutit, aby
hned od začátku mluvili anglicky,
ale brzy přijdou na to, že lektoři
jsou zajímaví a je s nimi sranda
a sami začnou mluvit.
Angličtina je do dění v táboře zakomponována zcela přirozeně.
Kromě výukových bloků je součástí i her, soutěží, výletů a dalších
táborových aktivit.
Pobytové tábory se opět uskuteční
v hotelu U Zvonu v Dolním Dvoře v Krkonoších. Ten se během
prázdnin promění v obrovskou
kosmickou loď, z níž budou tábor-

níci podnikat vesmírné výpravy
za dobrodružstvím a mimozemšťany, poznávat planety, hvězdy
a černé díry a také si užijí táborový karneval ve skafandrech. Pobytové turnusy jsou určeny pro děti
od 6 do 12 let, dva termíny jsou
pak speciálně vyhradili pro teenagery od 12 do 15 let.
Pro děti od 5 do 10 let, kterým
se ještě stýská po rodičích, jsou
připraveny příměstské tábory.
Ty mají zázemí v areálech mateřských a základních škol po celé
České republice.

Ministr školství: Den vzdělanosti
je oslavou celého resortu

nicm.cz

Sedmý dubnový den je v českém kalendáři veden jako Den vzdělanosti
a je rovněž oficiálně významným dnem ČR. Toto datum je totiž úzce spjato se vznikem Univerzity Karlovy v roce 1348, první školou svého druhu
ve střední Evropě. Stejně jako ostatní vysoké školy v České republice
rozvíjí vzdělanost, kterou má připomínat právě toto datum. Poděkování
si zaslouží hlavně pedagogové, kteří mají nelehký úkol své žáky a studenty
nadchnout k touze vědět víc. Nesmíme ale zapomínat ani na nepedagogické pracovníky škol, bez kterých by školství nemohlo fungovat. Vzdělání
je trvalou hodnotou, kterou nám nemůže nikdo vzít.
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Víte co dělat při ztrátě věcí v MHD nebo
ve vlaku?
Asi každému se už někdy stalo,
že si něco zapomněl v autobuse
či v tramvaji. Po počátečním šoku
pak každý situaci řeší podle vlastní
nátury – mávne nad zapomenutou
věcí rukou, začne zběsile pobíhat
od jednoho autobusu k druhému
nebo manuálně otvírat již zavřené
dveře odjíždějící tramvaje. Málokdo však ví, že existuje „civilizovanější“ způsob, jak se opět
se svou milovanou věcí setkat.
Pokud zjistíte ztrátu hned, lze bezprostředně poté volat na informač-

ní linku 296 19 18 17. Pracovník
linky od vás zjistí podrobnější informace a spojí se s dispečerským
pracovištěm, které informuje řidiče konkrétní linky. Pokud je věc
dohledána, zavolá vám nazpátek,
kdy a kde si můžete ztracenou věc
vyzvednout.
Na stejnou telefonní linku však
můžete volat, i když si na ztrátu
vzpomenete až později. Pracovník
informační linky vám pak sdělí telefonní číslo na garáž, či vozovnu,
kde se nachází vůz, ve kterém byla

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

věc ztracena.
Všechny nevyzvednuté ztráty
a nálezy se pak jednou týdně,
a to vždy ve čtvrtek, sváží do kanceláře ztrát a nálezů:
Ztráty a nálezy
Karolíny Světlé 5,
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 235 085
Když zapomenete věc ve vlaku ČD, je nejjednodušší zavolat na zákaznickou linku
ČD 840 112 113. Pracovník linky se spojí s průvodčím ve vlaku
a domluví nějaký způsob,
jak se věc zase dopraví zpátky
k vám.
Ale samozřejmě se může stát,
že ani přes veškerou snahu zúčastněných se ztracená věc nenajde. Pak je tu ještě možnost
zadat inzerát na webové stránky
http://www.ztraty-nalezy.eu/
a doufat, že se poctivý nálezce přihlásí.
Tak přejeme, co nejméně ztrát a co
nejvíce nálezů!

Jak si představujete šťastné stáří? 5. ročník celostátní
výtvarné soutěže pro děti.
Jak by si chtěl žít, až budeš starý? Co by ti nemělo chybět? Co
ráda dělá tvoje babička nebo dědeček? Zkus se nad tím zamyslet
a vytvořit výtvarné dílko nebo
něco nafotit. Svoje práce pak můžeš do 30. 6. 2014 přihlásit do celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí.
Podrobnější informace o soutěži
nalezneš na webových stránkách
http://www.stastne-stari.cz/.
Soutěže se mohou zúčastnit všech-

ny děti do 15 let. Obrázky mohou
zasílat jak jednotlivci, tak i celé
třídy nebo školy.
Výsledkem hodnocení bude vyhlášení 5 nejlepších výtvarných
prací vybraných odbornou porotou ve třech věkových kategoriích
a 3 nejlepších prací v kategorii
fotografické. Další 3 práce pak
vyberou lidé ve veřejném hlasování na výše uvedených webových
stránkách, kde budou všechna díla
zveřejněna.

Jejich autoři budou pozváni společně se svými učiteli či rodiči
ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční
v říjnu 2014 v Praze při příležitosti
zahájení Týdne sociálních služeb
České republiky. Pozvání na toto
vyhlášení letos přijal Michal Nesvadba, jehož zná několik generací dětí z pořadu Kouzelná školka.
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