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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.

Šumavský fotomaraton 2014
Zveme vás na 4. Šumavský FotoMaraton, kde si můžete zasoutěžit si trochu jinak. Úkolem
soutěžících je nafotit za 5 hodin 5 témat v zadaném pořadí.
4. Šumavský FotoMaraton proběhne v sobotu 13. 9. 2014.
Registrace je od 9:00 v Infocentru NP Šumava (Sušická 399, Kašperské Hory)
a Infocentru Radnice (Náměstí 1, Kašperské Hory).
Výsledky a předání cen jsou
již večer, od 17:00 do 18:00.
Startovné je po předchozí

online registraci za polovinu,
tedy za 50 Kč. V jeho ceně
je i doprovodný program.
Těšit se lze na přednášky Roberta Vano a Andreje Macenauera.
Registrovat pro slevu se můžete zde: www.fotomaratony.cz/sumava/registrace
Nalézt
další
informace
a registrovat se můžete
na stránkách www.fotomaratony.cz, novinky a možná i nápovědy můžete sledovat na www.
facebook.com/FotoMaratony.

Nový cyklomaraton v Praze
Zbrusu nová zastávka celoročního seriálu MercedesBenz Cyklomaraton 2014
čeká 13. září obyvatele Prahy. Ale zváni jsou ale samozřejmě také přespolní…
Cyklomaraton
Praha
4
je zbrusu nový cyklistický
závod pro všechny kategorie
cyklistů poblíž centra Prahy.
Jak vyplývá z názvu, hostit
jej bude Praha 4. Pro cyklisty bude připravena trať

v Michelském a Kunratickém lese, vybrat si budou
moci z tras dlouhých 21
a 42 kilometrů. Pro nezávodící ženy, které budou
v prostoru startu a cíle čekat na své drahé polovičky, bude připravena růžová zóna AVON. Zkrátka
a dobře se můžete v sobotu
těšit na zábavný den. Přihlášky a více informací naleznete
na www.cyklomaraton.com.

Informace k žádostem o přezkoumání
podzimní maturity
MŠMT podává všem žadatelům
o přezkoumání výsledku hodnocení
jejich didaktického testu konaného
v rámci společné části maturitní
zkoušky v podzimním zkušebním období 2014 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
Podrobné informace jsou ke stažení ve formátu PDF na stránce www.
msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/.
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Bezplatné informační semináře Fullbrigtovy komise o studiu v USA
Uvažujete o studiu v USA? Pak
byste si neměli nechat ujít bezplatné informační seminářePoradenského centra Fulbrightovy
komise (Karmelitská 17, Praha
1).
Semináře na sebe tematicky navazují, základní sada postupuje
od obecného úvodu a představení
možností po detailní informace
o různých aspektech přijímacího
procesu či přípravy přihlášky.
Semináře v září:
První úvodní seminář se konal
už 4. září odpoledne. Navazuje
na něj seminář zaměřený na financování a stipendia 11. září.
Vrcholem zářijového program
bude 19. září setkání se zástupci
jedné z neelitnějších amerických

liberal arts colleges - Pomona
College. Do Poradenského centra přijde pracovník přijímací
kanceláře a čerstvá česká absolventka této prestižní školy.
Kapacita seminářů je omezená
a je potřeba se předem registrovat.Podrobné informace o jednotlivých seminářích naleznete
v následujících odkazech:
•
Na
vysokou
školu
do USA, 4. září 2014
•
Stipendia pro studium
v USA, 11. září 2014
•
Studium a přijímací řízení na Pomona College, 19. září
2014
Aktuální programovou nabídku v dalších měsících naleznete
na www.fulbright.cz
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ZDoKonal se!
- nastartuj nový
projekt s INEX-SDA
Dobrovolnický klub INEX-SDA
vypisuje na září výzvu pro všechny
aktivní lidi s nápadem na obecně
prospěšný projekt:
Odnášíš si z léta inspiraci? Máš
nápad na projekt? Hledáš lidi, kteří by do toho šli s Tebou, zázemí
a podporu?
Pošli stručný popis svého nápadu na projekt a své motivace
do INEX-SDA, jehož zaměstnanci
tvůj nápad vyhodnotí a dají ti vědět, jestli se rozhodli ho podpořit.
Pokud je tvůj nápad zaujme, získáš
mnohostrannou podporu v rámci
Dobrovolnického klubu INEXSDA:Případně i finanční podporu
od INEX-SDA
Uzávěrka pro zasílání nápadů
je 20. září ve 20:00.
Více informací nalezneš na www.
inexsda.cz.

Zvolte správnou cestu pro vaši budoucnost!
Pokud jste studentem třetího nebo
čtvrtého ročníku střední školy,
je právě teď ten pravý čas začít
řešit svoji budoucnost. Určitě už
jste si sami, nebo vaši rodiče minimálně jednou položili otázku:
Kam po maturitě? Co budu dělat
po skončení střední školy?
Jaká škola nebo obor je pro
mě
nejvhodnější?
Jedinečnou příležitost získat odpovědi na všechny vaše otázky, máte
na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Věřte,
že má opravdu smysl se těmito
otázkami zabývat. Na vaší budoucnosti vám přece záleží, stojí
vám za to se nad ní chvíli zamyslet
a věnovat trochu času hledání nejlepších možností dalšího studia!

Existují i jiné možnosti, můžete
sednout k internetu a hledat, a hledat, a hledat… Víte ale co máte
hledat? Kde to máte hledat? Můžete si být jistí, že neminete právě tu
správnou studijní příležitost? Víte,
kolik tím hledáním strávíte času?
Návštěva veletrhu Gaudeamus je
rychlejší a mnohem efektivnější
cesta k získání všech potřebných
informací!
Gaudeamus není jen strohou akcí
suše prezentující tisíce studijních
oborů a stovky škol. Je to akce
pořádaná mladými lidmi pro mladé lidi! Informace jsou podávány
srozumitelnou a atraktivní formou.
Setkáte se zde se studenty, kteří
vám rádi představí školu z vlastní
zkušenosti, ne pouze informace

z letáků, můžete se také zúčastnit
přednášek, kde získáte vyčerpávající informace o studiu a můžete
se na cokoliv zeptat. Také na vás
čekají atraktivní doprovodné programy.
Připojte se na www.gaudeamus.
cz, zaregistrujte se a získejte
dárek navíc! Sledujte také novinky
na facebooku “Gaudeamus – veletrh vzdělání“. Využijte příležitost,
udělejte něco pro svoji budoucnost
a přijďte na Gaudeamus v Brně.
Na této akci se nudit rozhodně nebudete!
Gaudeamus je veletrh s více než
dvacetiletou tradicí a bude konat
4. - 7. 11. 2014 na brněnském výstavišti.
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WWW.ISIC.CZ – Nový web je na světě!
Během posledních dní pro vás
byla vypracována úplně nová podoba stránek www.isic.cz. Co vás
na nových stránkách čeká nového?
•
Design – Nový web byl
vytvořen tak, aby pro návštěvníky působil přehledně. Na novém
webu požadované informace naleznete jednoduše a rychle.
•
Databáze slev – Kompletní databáze slev prošla největší
proměnou. Slevy můžete zobrazit
třemi různými způsoby, získat více

informací o poskytovateli slevy
nebo si prohlédnout podobné slevy v dané kategorii. Slevu můžete
ohodnotit nebo zanechat komentář. Slevy je možné i jednoduše
sdílet na sociálních sítích.
•
Studentské jízdné - Všechny informace o slevách v dopravě
po celé České republice, ale i v zahraničí, nově naleznete i na novém
webu. Dříve informace o využití
ISIC v dopravě byly součástí samostatného webu www.student-

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

Vymyslete vlastní projekt
a vyhrajte ultrabooky
s fondy EU!

Úspěšná soutěž pro studenty všech středních škol
a jejich pedagogy s názvem „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj, pokračuje
i v letošním roce. Zkuste se rozhlédnout kolem sebe,
v místě, kde žijete, nebo studujete. Myslíte, že by některé věci bylo možné dělat jinak a lépe? Hoďte svůj
nápad na papír, proměňte ho v projekt a můžete vyhrát
ultrabooky, tablety nebo elektronické čtečky. Projekty
můžete zasílat do 30. listopadu 2014. Veškeré informace naleznete na www.navrhniprojekt.cz. Přispějte
k rozvoji vašeho kraje a objevte možnosti fondů EU!
Na nejlepší projekťáky a jejich učitele čekají nejnovější ultrabooky, tablety a elektronické čtečky.

skejizdne.cz, který zaniká.
•
Sekce Služby – V úplně
nové sekci Služby jsou připraveny
nabídky z oblasti kariérního rozvoje a vzdělávání. V této sekci naleznete i vstup do našeho eshopu
ISIC POINT.
•
Mobilní verze webu –
S mobilní verzí webu si na svém
mobilním zařízení najdete jednoduše nejbližší slevu ve vašem
okolí nebo informace jak a kde
si pořídit svůj nový průkaz.

Talnet otevírá nové
on-line kurzy pro mladé
zájemce o přírodovědné
obory

Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání v rámci projektu Talnet otvírá
v novém školním roce on-line kurzy pro
mladé zájemce o přírodní vědy, díky kterým
mohou komunikovat s experty v dané oblasti
i s podobně zaměřenými vrstevníky.
On-line kurzy začínají 29. září 2014 a končí v květnu 2015. Po přihlášení do kurzu
se mohou Talneťáci účastnit i prezenčních
soustředění, T-exkurzí na zajímavá pracoviště
nebo do terénu a dalších aktivit podporujících
odborný a osobnostní rozvoj. Vedle obvykle
nabízených osvědčených aktivit jsou připraveny i novinky. Úplnou nabídku T-kurzů najdete na stránce http://www.talnet.cz/t-kurzy.
Přihlášku do kurzů naleznete na http://www.
talnet.cz/web/talnet/prihlaseni .
Nově mezi T-kurzy se objevuje „Poznej sám
sebe“ – aktivita určená všem, kdo se chtějí
dostat do nadprůměru díky zvládnutí věcí,
jako vyrovnávání se se stresem, schopnost
rozvrhnout si čas při řešení úloh apod.
Úvodní soustředění, které je dobrým vstupem
do aktivit Talnetu, se koná 26.–28. září 2014.
Další informace jsou k dispozici na http://
www.talnet.cz//uvodni-soustredeni-2014-informace.
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