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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.

Divadelní seminář ACT IT OUT
Týden nedaleko Křivoklátu s lidmi
z Kypru, Itálie, Portugalska, Španělska a dalších zemí nabídne prostor
zabývat se tím, jakou roli mohou
mít metody neformálního vzdělávání například pro prevenci násilí. Jak
nasměrovat divadlo proti sociálně
patologickým jevům?
Pracovníci s mládeží, učitelé a dobrovolníci se setkají, aby si vyměnili dobrou praxi a zkusili vymyslet nové metody pro budoucí práci
s mladými. Pokud by ses rád/a přidal/a, neváhej vyplnit přihlášku!
Stradonice (Česká republika)
30. 4. - 7. 5. 2015
Podrobnější info: http://tmel.me/se-

minar-AiO
PŘIHLÁŠKA: http://tmel.me/ActItOut
Program je organizován díky podpoře z grantu ERASMUS+, za ubytování, stravu, jízdenky na místo
konání ani program tedy účastníci
neplatí.
Vybírá se pouze účastnický příspěvek 500 Kč (studenti, nezaměstnaní)/1000 Kč. Až 500 Kč může účastník získat zpět, pokud po skončení
akce napíše článek nebo jinak bude
šířit zkušenosti z projektu (třeba
uspořádáním tématického workshopu).

Rok 2015 – rok pro Zbraslav
V roce 2015 bude Zbraslav
slavit 900 let od svého vzniku. Oslavy začnou prví jarní den a budou pokračovat
v průběhu celého roku.
V první jarní den, 21. března
2015, se na Zbraslavi uskutečnilo slavnostní zahájení
Roku pro Zbraslav. V roce
2015 si obec připomíná 900
let své existence a u této příležitosti se zde během celého

roku budou konat série akcí,
jejichž cílem je výročí připomenout a přilákat lidi z Prahy
a okolí k návštěvě Zbraslavi.
Aktuální informace k oslavám najdete na webu www.
mc-zbraslav.cz/kultura-avolny-cas/rok-pro-zbraslav/
rok-pro-zbraslav-zahajovaci-den-593cs.html.

Veletrhy
kariérových
příležitostí
Nestihli jste první březnovou smršť kariérových veletrhů? Nezoufejte! Čeká
vás jich v tomto roce ještě
mnoho.
Celý
seznam
najdete
na www.nicm.cz/veletrhykarierovych-prilezitosti.
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Evropská soutěž: Co pro tebe
znamená sjednocená Evropa?
Evropská komise zahajuje videosoutěž „Co pro tebe znamená sjednocená Evropa?“, která
je určena pro mládež ve věku
13-15 let z 28 členských států
EU, kandidátských zemí nebo
potenciálních kandidátských
zemí v jihovýchodní Evropě.
Zapoj své tvůrčí schopnosti,
poděl se o své názory a zkušenosti v minutovém videu
a vyhraj výlet do Bruselu!
Pravidla pro příspěvky:
- každý účastník může zaslat
pouze jeden příspěvek
- všechny příspěvky musí mít
přímou souvislost s tématem
soutěže
- přijímá se pouze původní
tvorba
- na tvorbě videa se může posíletvíce lidí, ale smí je zaslat

pouze jedna osoba jakožto autor, za kterého ji vnitrostátní
porota také bude považovat
- příspěvky mohou být dlouhé
maximílně 1 minutu
- násilné, nenávistné, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé příspěvky, příspěvky obsahující jakýkoli materiál nebo
prohlášení, jež porušují či překračují práva ostatních, nebo
příspěvky získané nezákonně,
budou ze soutěže vyloučeny
Termín pro zaslání příspěvků
je půlnoc 10. dubna 2015.
Účastníci soutěže musí registrovat a nahrát svá videa prostřednictvím těchto stránek:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_
competition/index_en.htm.

nicm.cz
Staň se vedoucím
skupiny dobrovolníků
Sdružení dobrovolných aktivit - INEX,
nabízí příležitost stát se vedoucím workcampu v Česku.
Nabídka letošních projektů je zveřejněna na nových webových stránkách
organizaceINEX, kde jsou pro všechny
zájemce přihlášky, veškeré informace
o školeních pro budoucí vedoucí a také
ucelená nabídka workcampů v Česku
i zahraničí.
Aktuálně organizace hledá nadějné
vedoucí pro jarní workcamp v Camphillu, více informací na: http://www.
inexsda.cz/cs/novinka/chcete-vestworkcamp-v-cr-2015-mame-prvnimista-na-jaro.

Týden uměleckého
vzdělávání
a amatérského umění
Chcete, aby si česká společnost uvědomila význam uměleckého vzdělávání
a amatérského umění? Tak se zapojte do Týdne uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby.
Zapojit se můžete koncerty, divadlem,
výstavou, semináři, dny otevřených
dveří, pouličními performancemi
a
dalšími
akcemi.
Naplňte
kulturou česká města v týdnu
23. – 31. května 2015.
Cílem této akce je zviditelnění aktivit neprofesionálního umění, všech
jeho forem i vzdělávání.
Své nápady na akce vztahující se ke kampani můžete přihlásit
na www.amaterskatvorba.cz a veřejnosti se vaše akce zobrazí
na interaktivní mapě.
Veškeré potřebné informace najdete
na www.amaterskatvorba.cz.

Dárek pro pedagogy ke Dni učitelů
Slavné muzeum voskových
figurín Grévin nabízí nejen
žákům unikátní možnost interaktivní výuky dějepisu, literatury či občanské výchovy,
ale po celou dobu víkendové akce 20. -29. března 2015
v době od 10.00 - 19.00 hodin
bude pedagogům k dispozici
kvalifikovaný průvodce, který
představí výukové programy
pro žáky základních a středních škol.
Stejný doprovod s výkladem pak mají k dispozici
školní skupiny, které výukových programů využívají.
Muzeum voskových figu-

rin Grévin nabízí tři tematické vzdělávací okruhy - máte
možnost seznámit se s historickými osobnostmi a zajímavostmi z oblasti literatury,
historie a občanské výchovy,
které zaujmou i vaše žáky
a studenty.
Během
víkendové
akce
se učitelé na pokladně muzea
prokáží
razítkem
školy,
ve které učí a získají tak vstupné
za 50 Kč. Zvýhodněná nabídka platí maximálně pro čtyři
osoby, děti do šesti let mají
vstup zdarma.
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Výukové programy v muzeu Grévin
Muzeum voskových figurín Grévin nabízí interaktivní doplňkovou
formu výuky dějepisu, literatury
a občanské nauky.
V rámci prohlídky muzea jsou
k dispozici zdarma tři výukové
prohlídkové okruhy s lektorem.
Lektor žáky provede celým muzeem a zaměří se na postavy z tématického okruhu dle Vašeho výběru.
Nebudete se učit letopočty, ale dozvíte se více o době, kdy osobnosti
žili a jejichž příběhy jsou okořeněny emocemi a humorem.
Prohlídky jsou přizpůsobeny pro
základní i střední školy a celé
prostředí muzea je vhodné pro

doplnění, oživení a obohacení informací získaných ve škole. Muzeum je otevřeno každý den v době
od 10.00 do 19.00 hodin a cena pro
žáky a studenty je 150 Kč, pro pedagogický doprovod vstup do muzea zdarma.
Muzeum voskových figurín Grévin bylo otevřeno v polovině roku
2014 a je jedním ze tří muzeí společnosti Grévin na světě. Další
dvě muzea se nacházejí v Paříži
a Montrealu.
Pražský Grévin najdete v Celetné
ulici mezi Staroměstským náměstím a Prašnou branou.
Muzeum se nachází ve třech pat-

rech s bezbariérovým přístupem
a není pouze přehlídkou samostatně stojících voskových figurín,
ale jsou jako živé exponáty zapojeny do různých kontextů a „kulis“
a tak například poznáte, jak vysoký byl ve skutečnosti Karel IV.,
zahrajete si s malým Mozartem
na piano, stanete se svědky druhé
pražské defenestrace či se vyfotíte
s legendárním Vinettouem v paruce Nšo-či.
Více informací o muzeu a možných
programech
naleznete
na webových stránkách muzea
www.grevin-praha.com.

Stáže pro mladé studenty
Fond dalšího vzdělávání (FDV) nabízí žákům a studentům posledních a předposledních ročníků možnost získat praktické zkušeností ještě během studia, a to v rámci
projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2.
Cílem projektu je usnadnit mladým absolventům škol
jejich první vstup na trh práce, a přispět tak k boji s rostoucí nezaměstnaností této skupiny ohrožené na trhu
práce.
Kdo může být stážistou?
•
žáci prezenčního studia posledního ročníku
středních škol (SŠ) s trvalým pobytem na území České
republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin
před nástupem do posledního ročníku),
•
studenti prezenčního studia posledních 2 semestrů vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol
(VŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž
lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem
do předposledního semestru, s předpokládaným ukončením studia nejpozději do 12 měsíců).
•
studenti jednoletého denního studia jazykových
škol s trvalým pobytem na území ČR (jedná se o jednoleté denní studium jazykové školy, na které musí zájemce nastoupit v kalendářním roce, ve kterém ukončil
vzdělání.
Proč se zapojit do projektu jako stážista?
•
získáte praxi v oboru, který studujete,
•
seznámíte se s firemním prostředím společnosti
v daném oboru, propojíte své teoretických znalosti
s praxí;
•
firma, do které nastoupíte, vám zajistí kvalitního

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

mentora a vytvoří odpovídající podmínky pro průběh stáže;
•
získáte nové kontakty;
•
absolvujete individuální poradenství zaměřen
na potřebné dovednosti pro vstup na trh práce
•
budete mít přístup k e-learningovému kurzu, zaměřenému na rozvoj soft-skills (měkkých dovedností);
•
dostanete hrubou hodinovou mzdou 60 Kč/hodinu.
Podrobné informace naleznete na www.stazepromlade.cz.
Oprávněnost patřit do cílové skupiny doloží zájemce
o stáž potvrzením o studiu.
Nejste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se na www.stazevefirmach.cz.
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