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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.

Podělte se o zážitek ze stáže
a vyhrajte skvělé ceny!

Soutěžte o eurovíkend, tablet, čtečku e-knih nebo knihu.
Co je k tomu potřeba? Stačí
se jen podělit o svůj zážitek z pracovní stáže
v rámci vzdělávacích programů
Evropské
unie.
Pokud máte zážitků více,
vyberte z nich ten nejlepší
a pošlete ho v podobě fotky,
videa, textu, audio nahrávky nebo jejich kombinace
přes soutěžní formulář nebo
na e-mail stazujeme@bmpr.
cz. Váš příspěvek bude následně zveřejněn na webu Stážujeme.cz, kde pro něj budou

moci návštěvníci hlasovat.
Soutěž se odehrává ve třech
kolech (leden-duben, duben-červenec,
září-listopad). Z deseti příspěvků,
které v každém kole získají nejvíce online hlasů, vybere nezávislá odborná porota tři vítěze.
Z příspěvků, které se v jednotlivých kolech umístí na
prvním místě, odborná porota
zvolí absolutního vítěze, na něhož čeká výhra v podobě eurovíkendu dle vlastního výběru.
Více informací o soutěži najdete na www.stazujeme.cz.

S nadací za vzděláním
do zahraničí

Nadace pro rozvojvzdělávání nabízí možnost žádat
prostřednictvím
projektu
o stipendium na zahraniční
studijní cesty.
Stipendium
je
určeno
pro studenty bakalářského
nebo magisterského stupněvysokých škol v ČR a SR,
kteří jedou na Erasmus nebo
jiný krátkodobý studijní
program, ale vracejí se zpět

na mateřskou univerzitu.
Přednostně jsou upřednostňováni studenti technických
oborů.
O stipendium žádejte minimálně 2 měsíce před odjezdem.
Více o projektu a náležitosti
k žádostem najdete na internetových stránkách nadace
www.nadaceprovzdelani.cz.

Klubové lístky
na Pražský Majáles
2015 v NICM
V letošním roce opět prodáváme lístky na Pražský Majáles 2015, avšak
pouze pro členy věrnostního klubu!
Přijď si pro lístek do NICM
od 12. ledna do 17. dubna 2015
v době našich otevíracích hodin POČT od 12 do 17hodin, kde za něj zaplatíš 380,- Kč.
Více informací o Majálesu nalezneš
na stránkách pořadatele www.praha.
majales.cz.
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Jak na přijímací
zkoušky v USA?
Bezplatný seminář poradenského centra Fulbrightovy
komise vás seznámí s tím,
jak vypadají americké přijímací zkoušky jako jsou ACT,
SAT, GRE nebo GMAT,
jak se na ně úspěšně připravit,
kdy a jak je složit.
Seminář se koná ve čtvrtek
29. ledna od 16.30 v Poradenském centru Fulbrightovy komise v Karmelitské 17, Praha
1.
Kvůli omezenému počtu míst
nechť se zájemci o účast přihlašují na e-mail advisor@fulbright.cz.

Dokument „Jeden
rok s Fulbrightem“
Deset stipendistů česko-amerického vládního stipendijního programu bylo vybráno
do časosběrného dokumentárního projektu “Jeden rok
s Fulbrightem”.
Zachycené osobní příběhy
studenta, vědce, učitele nebo
pracovníka neziskové organizace, lidí různého věku i odborného zaměření, s rodinami i bez rodin, tak poskytují
atraktivní a unikátní vhled
do života stipendistů tohoto
prestižního a štědrého stipendijního programu.
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Soutěž: Hledá se
autor bestselleru

Nakladatelství Fragment vyhlásilo
5. ročník veřejné literární soutěže
Hledá se autor bestselleru. Zúčastnit
se může každý psavec starší 15 let, který zatím knižně nepublikoval u žádného nakladatele.
Povídky na téma „Od Harryho Pottera k Eragonovi, sci-fi a fantasy příběhy“, které odpovídají rozsahu 10 až 25
normostran, přijímá Fragment on-line
na stránkách soutěže do půlnoci
28. února 2015.
O vítězi rozhodne žebříček odborné poroty a čtenářů hlasujících
na www.hledaseautor.cz. Nejlepších
pět prvotin vyjde na jaře ve společné
e-knize, jejíž výtěžek věnuje nakladatelství Centru Paraple.
Další informace k soutěži včetně podrobných pravidel a přihlašovacího
formuláře mají zájemci k dispozici na
www.hledaseautor.cz nebo se mohou
zeptat na facebookové stránce Hledá
se autor bestselleru nebo navštivte stránky nakladatelství Fragment
www.fragment.cz.

Přihlášky na střední školy 2015
Na podání přihlášky na střední školu sice máte ještě čas až
do 15. března, ale pozor na letošní
novinky.
První změnou, kterou asi málokdo
zaregistroval, jsou nové formuláře přihlášek. Pokud byste podali přihlášku na formuláři starém,
tak se klidně může stát, že vaše
žádost nebude akceptována. Nový
formulář přihlášky ke studiu
na střední škole si můžete zdarma
stáhnout přímo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (můžete jej vytisknout i černobíle, nejlépe oboustranně; pokud
nemůžete oboustranně tisknout,

tak listy pečlivě spojte sešívačkou,
aby se žádný z nich neztratil).
Stejně jako vloni můžete v prvním
kole podat 2 přihlášky, v dalším
kole už jejich počet omezen není.
Pokud byste potřebovali radu
k vyplnění přihlášky, podívejte
se na www.infoabsolvent.cz v sekci Jak na to – přijímací řízení.
Druhou velkou změnou jsou jednotné přijímací zkoušky. Letos
probíhá jejich pilotní ověřování, takže se na ně narazíte jen
na některých školách. Organizuje
je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a bude je také
vyhodnocovat. Pokud se stane,

že obě vámi vybrané školy budou
konat jednotnou přijímací zkoušku, stačí test napsat jen jednou,
Centrum výsledky zašle do školy,
kde jste zkoušku psali, ale i do té
druhé. Pokud se škola jednotných
přijímacích zkoušek účastnit nebude, budete muset splnit její rámec
požadavků.
Jednotná zkouška se bude skládat ze dvou testů – český jazyk
s literaturou a matematika. Svoji
připravenost si můžete vyzkoušet
na ilustrativních testech na stránkách www.cermat.cz.
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S výběrem školy pomůže nový portál České školní inspekce
Česká školní inspekce nabízí rodičům využít možnosti nového
informačního systému s názvem
InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit
jednoduchý formulář a systém
vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc
také o inspekční zprávy.
InspIS PORTÁL na jednom místě
shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace
o všech školách, které jsou zapsa-

né ve školském rejstříku. Od mateřských škol až po konzervatoře
a vyšší odborné školy, od škol
veřejných přes školy soukromé
a církevní. Základní podmínkou
vyhledávání je vyplnit do přednastaveného formuláře „druh školy“
a místopisně upřesnit kraj, město/
obec, případně ulici. Systém však
umožňuje využívat i pokročilé
filtry, které lze navíc libovolně
kombinovat (např. velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní

dostupnost, roční školné, výuka
cizích jazyků nebo přítomnost
specialistů). Kromě základních
informací o škole, jako je adresa, kontakty či odkaz na webové
stránky školy, je zobrazena také
charakteristika školy, včetně poskytovaného vzdělání, a další zajímavé dokumenty související se
vzděláváním, jako jsou např. školní vzdělávací programy, výroční
zprávy školy, rozvrhy hodin apod.

ChemQuest 2015
MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR

Napiš esej a vyhraj zajímavé ceny!
Zapojte se do evropské konzultace formou eseje a vyhrajte zajímavé ceny!
Evropská Unie zjišťuje názory mladých lidí a pracovníků s mládeží na různá témata, kterými se právě
zabývá. Cílem je, aby následné aktivity EU odpovídaly co nejvíce potřebám a zájmům mladých lidí. Děje
se tak konzultacemi ve všech členských státech EU
a také zapojováním zástupců mladých lidí do rozhodovacích procesů.
Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog
s mládeží vyhlašuje esejistickou soutěž pro mladé. Výstupy ze soutěže se stanou součástí oficiálních konzultací v České republice a budou dále předány do politického procesu EU, ale i České republiky v rámci
politiky mládeže.
Pro koho je soutěž určena?
Pro všechny mladé lidi z České republiky ve věku
od 13 do 30 let. Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích 13 – 20 let a 21 – 30 let. Eseje a případně životopisy
zasílejte nejpozději do 20. února 2015.
Témata a zadání soutěže a další podrobnosti najdete
na www.strukturovanydialog.cz.

Letos se bude konat již 3. ročník soutěže pro
základní a střední školy ChemQuest, který
pořádá Vysoká škola chemicko-technologická
v Praze ve spolupráci s firmou DuPont a Národním centrem pro mladé chemiky.
Úkolem žáků je ve dvou- až tříčlenných týmech navrhnout a realizovat experiment
na téma Chemie a umění (pro ZŠ) a Chemie
a zdraví (pro SŠ).
Přihlášky posílejte do 6. února 2015.
Více informací a harmonogram soutěže naleznete http://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/
pro-zaky/chemquest.

Projekt BeHOST

Projekt BeHOST je jedním z AIESEC projektů,
které se zaměřují na vzájemné poznávání kultury
cizích zemí a rozvoj jazykové vybavenosti. Mezinárodní studentská organizace AIESEC je zprostředkovatelem zahraničních stáží pro studenty
z celého světa a díky projektu BeHOST se můžete
stát hostitelem těchto studentů v České republice,
právě u Vás doma.
Jak projekt funguje?
Zájemci o hostování budou mít možnost vybrat
si stážistu, který do České republiky přijede
na dobrovolnickou nebo pracovní stáž. V případě
dobrovolnické stáže hostitel tomuto stážistovi zajistí možnost bydlení u něj doma na dobu maximálně
6 týdnů. U stážistů, přijíždějících na pracovní stáž,
to může být na dobu až do 1 roku.
Další informace naleznete na www.aiesec.cz.
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