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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.

Pomáhej 2014
Program je určen pro skupiny dětí a mladých lidí, které se rozhodly zorganizovat
benefiční akci a získat tak
finanční prostředky pro dobrou věc. Může jít o divadelní
představení, koncert, turnaj,
módní přehlídku, společný
úklid okolí školy či cokoli
jiného.
Neformální skupiny dětí
a mládeže zaštítěné dospělým garantem mohou získat
od Nadace VIA a společ-

ností ČSOB a ERA pobídkový grant zdvojnásobující
výtěžek pořádané akce až
do celkové výše 7 000 korun.
Všechny podpořené projekty
získají dále příspěvek na realizaci benefiční akce ve výši
1 500 Kč. Tři nejzajímavější
projekty budou po skončení
realizace oceněny finančním
bonusem 30 000 korun.
Uzávěrka: 10.10.2014
Více informací najdete
na stránkách nadace VIA.

Jak vidí start své kariéry
dnešní studenti?
Během účasti na univerzitních veletrzích práce společnost Profesia.cz a personální
agentura AC jobs provedly
anketu mezi 565 studenty,
jak přistupují k nalezení prvního zaměstnání.
Z ankety vyplynulo, že 36%
studentů si trh práce pravidelně monitoruje. Každý desátý student je přesvědčený,
že uplatnění najde vždy. 41

procent studentů si není jisto a 11 procent netuší, co se
v jejich oboru momentálně
na pracovním poli děje.
Každý čtvrtý student začíná hledat práci 2 roky před
ukončením studia.
Celý článek najdete na http://
www.profesia.cz/info/tiskove-zpravy/jak-vidi-start-svekariery-dnesni-studenti/.

S Tmelníkem
do světa
Vyber si z aktuální nabídky mezinárodních
projektů neformálního vzdělávání, které organizuje Tmelník.
Projekty jsou finančně podpořeny programem ERASMUS+ a díky tomu dostupné skoro pro každého ve věku 18 – 30 let.
Účastník, který se rozhodne vyjet na projekt,
si zpravidla hradí jen 30% z ceny jízdenky či
letenky a účastnický příspěvek ve výši 500
Kč (studenti), respektive 1000 Kč (pracující). Příspěvek je možno snížit či odpustit
a jízdné si většinou platí každý sám za sebe
celé, po návratu je 70% proplaceno zpět.
Aktualizovaný seznam, včetně informací
o uzávěrkách přihlášek je k nalezení na FB
události „Léto s ERASMUS+“.
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Dobrý životopis
zvyšuje šance
na novou práci

informací. Co v životopisu neuvedete, to už u pohovoru nedoženete. Jednoduše proto, že vás na něj
třeba ani nepozvou,“ říká pragmaticky Monika
Gavlasová z centra Kašpar, která bude na dotazy
odpovídat.
Seminář poběží na webu www.vetsisance.cz
v sekci semináře v úterý 24. června, od 17 hodin
Nedostatek pracovních míst a nadbytek uchazečů. a na něj naváže naživo chat s Monikou GavlasoVcelku neveselá vyhlídka pro každého, kdo hledá vou. Video se seminářem i otázky, které v průběhu
pracovní uplatnění. Jak zařídit, aby v záplavě ži- chatu budou zodpovězeny, budou na webu nadále
votopisů vybrali právě ten váš? To prozradí on-li- ke zhlédnutí. Web je součástí kampaně Větší šance
ne seminář na webu www.vetsisance.cz, kde bude na podporu Operačního programu Lidské zdroje
v úterý 24. června od 17 hodin probíhat chat s od- a zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.
bornicí.
Na webu vetsisance.cz dále najdete rady a tipy, jak
„Správně sestavený životopis je vstupenkou získat zaměstnání, informace o rekvalifikaci, možna pracovní pohovor. Personalisté primárně sledu- nosti hledání volných pracovních míst, příběhy,
jí, nakolik zájemce splňuje požadavky a ponechá projekty a mnohé další.
si jen ty životopisy, ze kterých se dozví dostatek Více na www.vetsisance.cz

nicm.cz
Naučit se cizí jazyk? Zkuste zážitkovou
výuku!
Snažíte se naučit cizí jazyk, ale nejde vám to? Nevyhovuje vám klasické metoda výuky? Zkuste něco
nekonvenčního - zážitkové učení!
Základem této metody je důležitost a váha vlastních zážitků. Právě díky nim si odnášíme mnohem
více informací a zkušeností než
z klasického modelu učení. Lidské
poznání stojí až z 80% na vlastních
získaných zážitcích, což zvyšuje
i následnou schopnost si nabyté dovednosti lépe zapamatovat.
V tu chvíli se totiž mozek soustředí
na novou aktivitu a spontánní komunikaci už nic nebrání.
Zážitková výuka cizích jazyků
probíhá například formou vaření,
ochutnávkou vín, coffee workshopu, výtvarného semináře, divadelního kroužku, tanečních hodin, vý-

letů (v ČR i mimo ni), kolektivních
her.
Tento nový způsob vyučování je
určen všem aktivním studentům,
kteří se vedle cizích jazyků rádi
přiučí i něčemu jinému. Nové dovednosti jsou okamžitě přijímány
v jiné řeči, takže efekt dvou kurzů
v jednom je zřejmý. Jazykové školy pro zážitkovou výuku využívají
české lektory i rodilé mluvčí, kteří
umí nějakou zajímavou dovednost.
Ve skupině nadšených studentů například proniknete do základů přípravy sushi, naučíte se nový tanec
nebo objevíte svůj hudební talent.
A to vše přirozeně a plynule v cizí
řeči.
V tomto případě se nesmí zapomenout i na lektory, kteří jsou
při zážitkových kurzech cizích ja-

zyků ve výhodě. Už totiž nemusí
těžce hledat a vybírat témata pro
konverzaci, protože ta u tohoto
typu výuky vyplynou sama. Navíc
se do kreativních kurzů či celodenních výletů mohou zapojit zájemci
bez omezení jazykovou úrovní.
Výhody zážitkové výuky: užívání
cizího jazyka v rozmanitých situacích, v rámci získávání nových
dovedností se zkrátka rozmluvíte (i chroničtí stydlíni a studenti
s obavou z chyb promluví), slovíčka budete používat v kontextu
a prostřednictvím vlastních zkušeností, zlepšovat se budete z hodiny
na hodinu, protože se neustále učíte něco nového, zážitková výuka
je zábavná, nevšední, nová a každý okamžik přináší další zážitky
a nové informace.
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Kam v létě? Lipno láká na windsurfing, kilometry
cyklostezek i procházky v korunách stromů
Největší vodní plocha v Česku skýtá díky své rozloze a povětrnostním podmínkám ideální podmínky
pro vodní windsurfing, jachting
a další vodní sporty. V půjčovnách
se dá vypůjčit i loďka s elektromotorem, veslice i oblíbené šlapadlo.
Na své si na Lipně přijdou i rybáři.
Komu vodní sporty nic neříkají,
ten může zkusit některou z možností aktivního vyžití na souši.
Na Lipně jsou ideální podmín-

ky pro in-line bruslaře a cyklisty.
Okruh kolem jezera měří dvacet
jedna kilometrů a vyjížďku v nádherném prostředí si určitě užijí
rodiny s dětmi i výkonnostní sportovci.
Výhled na Šumavu, adrenalinové sekce pro děti a nejdelší suchý
tobogán v České republice zase
nabízí unikátní Stezka korunami
stromů Lipno. Návštěvníky čeká
675 metrů dlouhá dřevěná stezka

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

Jazykový pobyt na Maltě
s letenkou zdarma!
Chcete si užít skvělou dovolenou a při tom se zdokonalit
v angličtině? Pak využijte jedinečné nabídky společnosti Student Agency a rezervujte si jazykový pobyt na Maltě
s letenkou zdarma. Student Agency spolu s jazykovými školami, které působí na Maltě, European School of English
a Executive Training Institute nabízí svým klientům k jazykovému pobytu s ubytováním letenku zdarma. Pobyt je
nutné rezervovat do 30.6.2014. Nabídka platí na pobyty pro
děti a mládež, pro dospělé i pro profesionály. Více podrobností naleznete na http://jazykovepobyty.cz/specialni-akce/
malta-letenka-zdarma.html.

zakončená 40 vysokou vyhlídkovou věží. Stezka je v celé své délce bezbariérová a je přizpůsobena
jízdě jak s kočárky, tak i pro vozíčkáře.
Dále zde lze využít tři zážitkové
stanice s lanovými prvky ve výšce
24 metrů. Unikátní je dvaapadesát
metrů dlouhý tobogán s převýšením 24 metrů.

Pracovní stáž
pro studenty
v mezinárodní
start-up společnosti
ČeskoTurecko.cz - česko-turecký společenský portál zaměřený na cestování,
mezinárodní obchod a společenské aktivity nabízí neplacenou pracovní stáž pro
studenty VŠ nebo VOŠ.
Požadavky na stážistu: kreativní a pracovitý student s kreativním myšlením, aktivní znalost anglického jazyka, znalost
práce s PC, zkušenosti s redakčním systémem (Wordpress) výhodou, ale nejsou
nutností.
Náplň stáže: vytvářet a rozvíjet obsah webového portálu ČeskoTurecko.cz – psaní
tematických článků, reportáže z akcí, cestovatelské postřehy, blog atd, vypracování
marketingového plánu webového portálu
ČeskoTurecko.cz, definice komunikačních kanálů a návrh podoby marketingové komunikační strategie, analýza trhu
a vytvoření strategických plánů.
Nástup na stáž je od července 2014. Zájemci o bezplatnou pracovní stáž zasílejte
strukturované životopisy na hr@galavito.
cz.
Více informací najdete na www.ceskoturecko.cz.
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