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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.

Jazykový kurz můžeš nově hledat Čokoládový festival na
na FairList.cz
Harfě
Vybrat si dobrý jazykový
kurz není jednoduchá záležitost. Nabídky jsou prakticky
na každém rohu, ale jak poznat kvalitní kurz od podvodníků, kteří po tobě chtějí jenom peníze? S tím ti pomůže
nový web FairList.cz!
S tím vším se setkal tým, který FairList.cz založil a rozhodl se proto vytvořit pro ostatní web, který by zmapoval trh
s nabídkou jazykových kurzů, jejich cen i názorů uživatelů. Veliký důraz se právě

dává na názory studentů i absolventů kurzů.
Navíc díky spolupráci s jazykovými školami i lektory
se můžeš ze stránek na vybraný kurz rovnou přihlásit. A ke
všemu tento web podporuje
rozvoj jazykového vzdělání, takže pokud se přihlášíš
na nějaký kurz přes FairList.
cz, tak dostaneš jazykové stipendium,díky kterému bude
kurz levnější.
Podívej se na FairList.cz!

Největší knižní hrdina
Až do konce března probíhá
nelítostný boj o nejoblíbenější literární postavu všech dob.
Hlasujte, zvolte výtěze a ještě
k tomu vyhrajte knihy!
Každé dva dny se v duelu
střetnou dva knižní hrdinové
a zrovna třeba váš hlas může
rozhodnout o vítězi, který
postoupí do dalšího kola.
Ve finále na konci března pak
zjistíme, kdo je největším
knižním hrdinou všech dob!
Abyste
mohli
hlasovat,

tak je třeba se přihlásit. Tím
se zařadíte do losování
o knižní výhru. Za každé
hlasování se vaše výhra navýší o jednu knihu. A pokud
v duelu vyhraje váš oblíbenec, pro kterého jste hlasovali, tak se výhra navýší
o 3 knihy! V jednom duelu
však můžete hlasovat pouze
jednou.
Další informace o soutěži najdete na kniznihrdina.cz.

Poslední březnový víkend 28. - 30. března
2014 se v pražském obchodním centru Harfa bude konak již druhý ročník Čokoládového festivalu.
Nebudou samozřejmě chybět stánky,
kde tuto ne pokaždé sladkou a hnědou,
ale vždy lahodnou laskominu budete moci
koupit. Kromě nich se můžete těšit na nachystané ochutnávky a pro děti jsou připraveny i workshopy, kde se naučí připravit
třeba palačinky s čokoládou. A pro ty větší
návštěvníky čekají kulinářské show i doprovodný hudební a taneční program.
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Soutěž u příležitosti týdne
„Get online 2014“

Učit se jazyk už
můžete i přes
Skype

Get Online Week 2014 je kampaň
evropských
telecenter
na podporu zaměstnanosti s využitím počítačových a online (ICT)
dovedností. Komunitní kampaň
bude probíhat po celé Evropě, v
30 evropských zemích, a zaměří
se na testování digitálních dovedností a diskuze o jejich využití při hledání pracovních míst
a zlepšování pracovních pozicí v telecentrech, knihovnách, nevládních organizacích a vzdělávacích centrech.
Kampaň
odstartovala
1. března 2014, vyvrcholí v týdnu 24. - 30.3. 2014 a navazuje
na předchozí ročníky. Letos
je hlavní důraz kladen na problematiku zaměstnanosti a digitálních pracovních míst, v souladu
s evropskou politikou a úsilím
o dosažení vyšší míry zaměstnanosti a zlepšení situace na poli
poptávky a nabídky v oblasti
e-dovedností (eSkills).
V rámci kampaně vyhlašuje Národní centrum bezpečnějšího internetu pro školy, veřejné knihovny, ICM, DDM a jiné organizace
pracující s mládeží soutěž o mul-

Společnost nabízející jazykové
kurzy Onlinejazyky.cz přišla s rozšířením svých služeb - Skype lekce
na míru.
Lektor je vám k dispozici a vy
se ho můžete ptát na cokoli. Největší výhodou je, že nemusíte nikam jezdit a vše zvládnete probrat
z domova.
Lekce přes Skype jsou k dispozici
v angličtině, němčině a francouzštině. V plánu je brzké zařazení
španělštiny. Kurzy jsou určené
těm, kteří již nějaký jiný kurz
s Onlinejazyky.cz mají. Konzultaci
na dálku můžete využít jednorázově,
nebo i pravidelně. Vše záleží na
vašich požadavcích.
Komunikace přes Skype můžete využít např. jako doplněk ke
kurzu. Lektor vám může zodpovědět dotazy a vysvětlit, čemu
nerozumíte. Procvičit si tak můžete ale i konverzaci. Lekce nemá
předem stanovený plán, ale sami
si určujete, co je třeba probrat.
Ať už potřebujete napsat životopis v cizím jazyce, připravit
se na pohovor, nevíte jak správně sestavit cizojazyčný dopis,
nebo e-mail, nebo je vaším problémem cokoli jiného, lektor s vámi
probere téma, které vás nejvíce
pálí.
Konverzace přes Skype je v současné době hojně používaná metoda
zdokonalení cizího jazyka. Velikou
výhodou je, že čas výuky si určujete sami, nemusíte být ve skupině
dalších lidí a přizpůsobovat se jim
a také můžete studovat z domova.
Seznam nabízených kurzů najdete
na www.onlinejazyky.cz.

timediální tablet. Podmínky soutěže:
1.
Uspořádat besedu, ve které si účastníci ověří úroveň svých
znalostí v jednoduchém online
testu Skillage.
2.
V rámci besedy zodpovědět dvě otázky:
a)
Jaké digitální dovednosti skutečně pomáhají při hledání zaměstnání, uplatnění v práci
a v profesionálním růstu
b)
Jaké digitální nástroje/
webové stránky/online aplikace
skutečně pomáhají při hledání
práce a v zaměstnání
3.
Zodpovězené otázky spolu s fotografií provedené besedy,
kde bude vidět logo Get Online
Week (ke stažení na webu www.
getonline.cz) zaslat Národnímu
centru bezpečnějšího internetu
na adresu info@saferinternet.cz.
Hlavní cenou soutěže je multimediální tablet, odměnou zúčastněným jsou další hodnotné ceny.
Informace o soutěži najdete
na webových stránkách kampaně
Getonline.cz.

MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR
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Febiofest 2014
Letos se bude konat již 21. ročník mezinárodního filmového
festivalu Febifest. Stejně jako
každý rok se bude promítat
v prostorách multikina Cinestar na pražském Andělu a to v
termínu 20. - 28. března 2014.
Od 12. března 2014, se začnou
prodávat vstupenky na jednotlivé filmy Program festivalu
najdete na webových stránkách FEBIOFESTU. Vstupenky na filmy bohužel nelze
rezervovat.
Organizátoři také připravili
program pro nejmenší diváky.
Ten nabídne animované filmy
jako Turbo, Zataženo, občas
trakaře nebo oscarové Ledové
království.
Mezi pozvanými hosty jsou

mimo jiné Theodor Pištěk,
Sylvain Chomet, Barbora Bobuľová i Svein André Hofsø
Myhre, známý herec s Downovým syndromem.
Mezinárodní filmový festival
Praha – FEBIOFEST byl založen v roce 1993 nezávislou filmovou a televizní společností
FEBIO. Začínal jako akce
pořádaná téměř bez peněz,
ale s nadšením pro přátele a
filmové fanoušky, se během
let proměnil ve velký filmový
festival, který si ale stále zachovává svůj původní profil a
cíl: všechno pro diváka.

nicm.cz
Willis, Pitt i Kidman v Muzeu
voskových figurín v Praze
Světoznámé muzeum voskových figurín Madame Tussauds
přijíždí v dubnu do Prahy a přiváží s sebou kousek Hollywoodu.
V pražském Muzeu voskových
figurín si tak budete moci zblízka prohlédnout Bruce Willise,
Brada Pitta, Angelinu Jolie,
Nicole Kidman anebo George
Clooneyho. Jelikož nebudou
figuríny ohraničeny provazy
ani jinými zábranami, můžete
se s nimi vyfotografovat a třeba

si i potřást rukou.
Výstava bude otevřena od pátku 11. dubna a zůstane přístupná minimálně do října 2014.
Vstup na ni bude součástí prohlídky Muzea voskových figurín Praha a činí 160 Kč pro dospělého a 100 Kč pro děti.
Více
informací
najdete
na http://www.waxmuseumprague.cz/praha/.

Letní kurz environmentální výchovy
Letní prožitkově metodický kurz environmentální výchovy pro studenty
vysokých škol.
Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně a Technická univerzita v Liberci společně pořádají letní
metodický kurz pro studenty vysokých škol, lektory ze středisek ekologické výchovy a vedoucí z mimoškolních organizací s environmentální
tématikou.
Účastníci se naučí sestavovat pobytové programy, uvádět nové typy aktivit, řadu nových her i zásady pro práci
se skupinou. Metodicky kurz čerpá
především z výchovy o Zemi, globální výchovy a prožitkové pedagogiky.
Jedenáctý ročník kurzu se odehrává
v malebném Podkrkonoší v prostorách bývalé školy. Lektorský tým tvoří bývalí absolventi kurzu.
•
Místo kurzu: Horní Žďár
(u Trutnova)
•
Cena: 2500,- Kč (ubytování
a strava)
•
Přihlášky: Anna Hylmarová
(anicka.hylmarova@centrum.cz)
•
Informace: Jan Činčera (jan.
cincera@tul.cz)
Další informace naleznete www.
fss.muni.cz/cz/site/aktuality/aktualita/2143.

Workcampy na léto
2014
INEX-SDA letos zveřejní nabídku zahraničních workcampů na léto 2014!
Nepropásněte možnost být mezi prvními, kdo si budou moci z široké nabídky
vybírat! Podívejte se na www.inexsda.
cz.
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