NFOlisty

24 02 2015

Národní informační centrum pro mládež přináší aktuality
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží a volnočasových aktivit,
a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.
Stipendium ke studiu v Čínské
lidové republice - ak. rok 2015/2016

Čínská strana stipendistům
v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku,
základní učebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné, jednorázovou finanční podporu
na počáteční výdaje po příjezdu, ambulantní lékařskou
péči a zdravotní pojištění.
Veškeré další nezbytné náklady, zeména na mezinárodní dopravu do místa pobytu
a zpět, si stipendisté hradí sami.
Podrobné informace o podmínkách této stipendijní
nabídky jsou k dispozici

na stránkách China Scholarship Council www.csc.edu.
cn. Najdete tam též seznam
vysokých škol v Číně, které
přijímají zahraniční studenty.
Pro přihlášení do výběrového
řízení musíte doložit potřebné dokumenty, jejich seznam
naleznete na internetových
stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.
Přihlášky
posílejte
poštou do 6. března 2015
a na obálku nezapomeňte uvést „Stipendia ČLR“.
V rámci výběrového řízení můžete být pozváni i na pohovor.

Hledají se online vzdělávací
materiály! Pomozte při pátrání
Internet je už běžnou součástí
našich životů. I ve vzdělávání. Společnost EDUin proto
v souvislosti s celosvětovým
Týdnem otevřeného vzdělávání připravila pro veřejnost
soutěž.
Stačí, abyste alespoň k jedné ze soutěžních oblastí nalezli volně přístupný vzdělávací materiál na internetu.

Klubové vstupenky
na Pražský Majáles
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
PO-ČT od 12 do 17 hodin, kde za něj
zaplatíš 380 Kč.
Více informací o Majálesu nalezneš
na stránkách pořadatele www.praha.
majales.cz.

nicm.cz

A nemusí se nutně jednat jen
o videa na YouTube.
Vzdělávací materiály můžete přihlašovat do 3. března
2015.
Podrobnější
informace
a pravidla naleznete na www.
eduin.cz/clanky/hledaji-seonline-vzdelavaci-zdroje-zapojte-se.
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Talentovaní
Na
vysokou Rukavicemi to začíná
studenti SŠ 2015 bez přijímaček Základem každé správné dobrovolnic-

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,
o. s. vás zve na akci Středoškolští talentovaní studenti
2015. Touto akcí se Sdružení
připojuje k vládou vyhlášenému Roku průmyslu a technického vzdělávání.
Seminář se koná 18. – 20. března 2015 v Univerzitním centru
Šlapanice u Brna.
Počet míst na akci je omezen!
Své přihlášky zasílejte nejpozději do 28. února 2015
na adresu www.snptm.cz/
JS2015 či v případě dotazů pište
na e-mail dosedel@snptm.cz.

Bez přijímacích zkoušek
se můžete dostat na různé
fakulty veřejných vysokých
škol. I díky dobrému studijnímu průměru ze střední, účasti
na olympiádách nebo soutěžích vám může pomoci se vyhnout přijímacím zkouškám.
Na tomto odkazu naleznete
seznam veřejných vysokých
škol, kde je alespoň 1 obor,
kam přijímají bez zkoušek:
www.vysokeskoly.com/kdejeste-berou-na-vs/na-kterefakulty-se-dostanete-bez-prijimacek.
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ké akce jsou kvalitní pracovní rukavice.
Těmi to na dobrovolnických projektech
začíná a mezinárodním přátelstvím,
skvělými zážitky z cestování a poznávání neziskových organizací a hlavně
postavenou zdí, opraveným plotem
a naštípaným dřívím na otop to končí…
V Tamjdemu jsme letos nachystali právě i pořádné pracovní rukavice. Máme
jich několik vzácných kousků s květinovým vzorem, dále jsme dostali darem
asi stovku velmi obyčejných se žlutou,
bílou i světle modrou pogumovanou
vrstvou, a pak, i pánové si u nás letos
přijdou na své – skladujeme i rukavice
velikosti mamutí tlapy, v zásadě z nezničitelných materiálů.
Zapojte se do jednoho z našich dobrovolnických projektů a vyzkoušejte
je na vlastní pěst! Zveme vás na dobrovolnické Víkendovky, na workcampy
u nás i ve světě a nabízíme možnost zapojit se do organizátorského Tamjdem
týmu.
Podrobnosti najdete na webových
stránkách www.tamjdem.cz.

Soutěž o nejlepšího instruktora
Praktické vyučování je nedílnou,
někdy oblíbenou, jindy obávanou
součástí vzdělávání na středních
školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti,
ale také výrazně formuje jejich
osobnost. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu,
kterou v rámci projektu Pospolu
vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro
vzdělávání. Záštitu nad Cenou
Pospolu pro instruktora ve firmě
převzalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu.
Porota složená ze zástupců minis-

terstev, zaměstnavatelů a vedení
projektu vybere nejzajímavější
příklady toho, jak instruktor může
ovlivnit výchovu a život mladých
lidí. Součástí nominace proto musí
být stručný příběh, z něhož bude
patrné, pro jaké kvality je instruktor navrhován. Vybírat lze instruktora z libovolných oborů vzdělání,
forma zdůvodnění nebo doporučení není stanovena. Přihlášky
se uzavírají 20. března 2015, cena
bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Pospolu v květnu
2015.
„Oceněním chceme zviditelnit ty,
kteří svou každodenní činností zajišťují odbornou přípravu mladé

generace, ale také mnohdy rozhodujícím dílem přispívají k formování jejich osobnosti,“ říká Taťána
Vencovská, manažerka projektu
Pospolu.
Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením
na odborné vzdělávání v praxi
je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizuje ho
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, partnerem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Více informací naleznete
na www.projektpospolu.cz.
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První workcampy roku 2015 - přihlaste se, dokud je místo
V mezinárodní databázi workcampů stále přibývají projekty na rok
2015. Pokud chcete vycestovat
na workcamp na jaře, neváhejte
a přihlaste se již nyní!
Workcampy jsou vynikající příležitostí procvičit se v cizím jazyce, poznat lidi z různých koutů
světa, kteří přijeli nejen pracovat,
ale společně se i bavit a poznat jinou kulturu.
Zapojíte se do veřejně prospěšných aktivit v různých oblastech,

od ochrany přírody přes obnovu
památek po práci s lidmi s handicapem.
Věnujte 1-3 týdny svého času
smysluplné dobrovolné práci
a pomozte tak druhým. Vycestovat nyní můžete do Británie, Irska,
Itálie či Ruska, ale třeba i do Vietnamu, Keni, Japonska a nebo také
absolvovat workcamp v České republice.
Jedinou
podmínkou
účasti
na workcampu je věk 18 let

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

Salsou pro dobrou věc

na mezinárodní projekty, v České
republice se můžete účastnit již
od 16 let.
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč
pro studenty a 1 800 Kč pro ostatní
zájemce. Na workcampu je zajištěno ubytování a strava a někdy
místní organizace hradí i výlety.
Sami si platíte cestu tam a zpět.
Mezinárodní databáze projektů
zde: www.workcamps.info nebo
využijte stránek organizace INEXSDA www.inexsda.cz.

VŠE členem
mezinárodní organizace
VŠE se stala členem mezinárodní organizace AACSB, která uděluje byznys školám
po celém světě prestižní akreditaci „Business
Accreditation“. Jejímu získání předchází několikaletý akreditační proces. VŠE jej zahájila
nyní, svým členstvím v mezinárodní síti škol
AACSB.
Mezi držitele akreditace AACSB patří například Harvard Business School; HEC School
of Management, Paris; London Business School nebo School of Management, Yale University.

Studentský projekt s názvem Salsa4Water spojuje
salsu s přístupem k pitné vodě v Africe.
Zažijte na vlastní kůži, jak chutná zábava a živá atmosféra, kterou nabízí salsa4water Prague. Naučíte
Novela školského zákona prošla
se tančit salsu, zouk nebo bachatu za studentskou
Sněmovnou, teď míří do Senátu
cenu 50 Kč nebo za 70 Kč pro ostatní návštěvníky.
Výtěžek ze vstupného půjde na organizaci WatePodle připravené novely budou mít žáci se zvláštnírAid, která lidem v Africe staví studny a zajišťuje
mi potřebami bez výjimky nárok na podporu (spedostupnou pitnou vodu. Salsa4Water, kterou kromě
ciální pomůcky, pomoc asistenta, individuální příČeska najdete také ve Velké Británii, Švédsku, Dánstup). Dále se v novele počítá s možností docházky
sku, Francii a Kuvajtu, již organizaci poslala přes
do přípravných tříd nejen pro děti se sociálním
63 tisíc britských liber.
znevýhodněním, ale i pro ty, kterým by to pomohlo
Naučíte se základy a historii salsy, rozvinete technivyrovnat jejich vývoj (např. děti s odkladem školní
ku, styl a během několika měsíců si osvojíte repertodocházky).
ár, který vám dovolí přirozeně improvizovat.
Další novinkou bude učňovská zkouška, která bude
A kde probíhají jednotlivé lekce?
jako nová forma maturit, stejná na všech učilištích.
V tělocvičně na koleji Švehlova na Praze 3!
Součástí novely je úprava zákazu prodeje neVíce o projektu Salsa4Water najdete na stránkách
zdravých potravin ve školách. Vhodné potraviny,
zde: www.weare4water.org.
které nejsou v rozporu s výživovými požadavky
Na lekci nepotřebujete partnera, neboť se během
na zdravou výživu dětí, žáků a studentů, bude milekce seznámíte a zatančíte si s různými lidmi a není
nisterstvo upravovat vyhláškou.
třeba ani předchozích zkušeností se salsou či jiným
tancem.
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