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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.

Zajímavé nabídky pro mladé filmaře
Francouzská národní agentura SALTO - YOUTH uveřejnila dvě zajímavé výzvy pro fanoušky filmu
a videa. Zve na zajímavý filmový
workshop financovaný z programu
Erasmus+ a navíc pořádá filmovou
soutěž. Vytáhněte kamery a hurá
do toho!
Filmový workshop nazvaný Bye bye
received ideas se koná od 29. října
do 2. listopadu 2014 v Marseille.
Cílem akce je hledání možností,
jak může video fungovat jako nástroj při práci s mládeží a v mládežnických projektech. Workshop
je určen pracovníkům s mládeží
a
aktivním
mladým
lidem,
kteří se zapojují do projektů v rám-

ci programu Erasmus+. Více informací se dozvíte na oficiálním
webu akce (www.salto-youth.net),
kde se také můžete přihlásit. Uzávěrka přihlášek je 22.9.2014.
V rámci uvedeného workshopu
proběhne rovněž prezentace filmů
vybraných v rámci filmové soutěže
EVS film festival 2014. Ta je určena mladým filmovým nadšencům
do 35 let. Tématem soutěže je Gandího věta: Be the change you want
to see in the world. Zvláštní kategorie soutěže je určena pro EVS dobrovolníky. Svá maximálně tříminutová
videa reflektující tuto větu můžete
vkládat do 7. 9. 2014 na webu soutěže.

J. Puhar - Slovinec, který vynalezl
fotografii na skleněné desky
Přijďte na přednášku a výstavu věnovanou významné
slovinské osobnosti - Janezi
Puharovi. Tomu se podařilo roku 1842 jako prvnímu
na světě vytvořit fotografii
na skle a tím se nesmazatelně zapsal do dějin fotografie.
Za tento svůj veliký objev získal mnoho ocennení,
členství ve Francouzské akademii věd a několik medailí

na světových výstavách.
Přednáška je součástí výstavy v Národním technickém
muzeu, která vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím
Slovinské republiky v Praze. Výstava bude zahájena
přednáškou „Janez Puhar Slovinec, který vynelezl fotografii na skleněné desky“
dne 5. září 2014 v 16 hodin.

EDS
v Rumunsku
Hodina H hledá dobrovolníka na již schválený
projekt Evropské dobrovolné služby v Rumunsku.
Projekt začíná 1. 10. 2014,
je na dobu 11 měsíců
a
místo
je
Brasov
–
Rumunsko.
Jde o projekt v organizaci
Game Center Mirakolix.
Zájemci o projekt pište na
hodinah@hodinah.cz., budou vám poslány další detaily.
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Na Erasmus? Nejčastěji se jede
do Španělska, Německa a Francie
Od roku 1987 vyjely díky programu Erasmus do zahraničí
zhruba tři miliony studentů a učitelů. Ve školním roce
2012/2013 to bylo rekordních
270 tisíc lidí. Králem hostitelských zemí bylo Španělsko,
na místě druhém se pak pravidelně střídají Francie a Německo.
Čeští studenti si nejčastěji
volí jako svou cílovou destinaci sousední Německo,
celoevropsky nejoblíbenější
Španělsko je u nich až na druhém místě, třetí příčku získalo
Spojené království. Za loňský
akademický rok přes Erasmus
do zahraničí vyjelo 6437 studentů, což představuje 12. místo

ze 32 zapojených zemí.
Průměrnému studentovi Erasmu za rok 2012/2013 bylo
22 let, pobíral stipendium
v hodnotě 272 eur a studoval
v zahraničí 6 měsíců. Zajímavé
je i genderové rozložení – se
61 procenty výrazně vedou
ženy.
Absolutně nejoblíbenější studijní úrovní pro výměnný pobyt je bakalářský program,
který v rámci Erasmu využívá 67 % studentů, za ním s 29
procenty následuje Erasmus
pobyt na magisterském studiu.
Doktorandi tvoří pouhé jedno
procento studijních pobytů,
uvádí Evropská komise.

nicm.cz
Ekologický Oskar
2014

Ekologický oskar – to je přezdívka ocenění nejlepších energetických
a ekologických projektů Energy Globe Award ČR. Do soutěže je celkem
přihlášeno přes 240 projektů. Ocenění Energy Globe Award ČR vyhlašuje
už sedmým rokem energetická společnost E.ON. Jejím cílem je vyznamenat
energeticky úsporné projekty, které šetří
energii, přírodu a využívají obnovitelné zdroje. Kromě odborníků může výsledky ovlivnit i hlasování veřejnosti.
Hlasovat můžete od 8. července 2014
do 30. září 2014 (do 24:00).Více na www.
nicm.cz/podporte-akci-uklidme-ceskov-nominaci-na-ekologickeho-oskara.

LADRONKAFEST
s NICM
A je tu opět LADRONKAFEST! Nevíš, co máš dělat ve svém volném čase?
Přijď se 6. září 2014 inspirovat do parku Ladronka na Praze 6.
LADRONKAFEST
je
největším
festivalem volnočasových aktivit
ve střední Evropě. V jeden den
se na jednom místě prezentuje více
než 80 volnočasových aktivit. Přijď
si vyzkoušet sportovní, umělecké
nebo výtvarné aktivity. Vše si můžeš vyzkoušet na vlastní kůži a zjistit,
co tě vlastně baví.
Kromě toho na tebe čeká spousta soutěží o super ceny, adrenalinové exhibice, koncerty známých skupin i soutěžních studentských kapel, DJ stánek
a mnoho dalšího!
Jako i v předchozích letech najdeš
na LADRONKAFESTu i stánek
NICM, kde se bude soutěžit o věcné
ceny. Tak se stav!
Vstup a všechny aktivity jsou
ZDARMA!
Začínáme v 11 hodin!

Trable ve škole? Teď je bude řešit
ombudsman
Na školách se může dít spousta křivd. Učitel si může zasednout na žáka, učitel si nemusí
sednout s ředitelem nebo má
ředitel neshody s krajským
úřadem. Tyto a podobné stížnosti a další dotazy se hromadí
na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde bohužel není v jejich silách ani
s pomocí České školní inspekce vše vyřešit.
Zákonný inspekční orgán je zapsán spíš jako někdo, kdo kontroluje dodržování pravidel,
než ten, kdo podává pomocnou
ruku. V novém školním roce

ovšem školská veřejnost získá
oficiálního ochránce.
Prvním veřejným ochráncem
práv ve školství se stane Eduard Zeman, který se ujme své
funkce 15. září 2014. Ministr
Chládek věří, že mediátorské působení ombudsmana
pomůže zlepšit přátelskou atmosféru ve školství. Navíc
je přesvědčen, že často opakující se podněty, které ombudsman nashromáždí, posléze
povedou k nápravě špatných
poměrů nebo špatně zvolených
měřítek, třeba i legislativní
cestou.
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Stipendijní pobyty na základě mezinárodních
smluv 2015/2016
Akademická informační agentura
(AIA) na svých stránkách každoročně zveřejňuje nabídku stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv.
Stipendijní pobyty v zahraničí
na základě mezinárodních smluv
jsou nabízeny studentům a pedagogům veřejných vysokých škol
v ČR, a to ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:
• Rozpis kvót - stipendijní místa
do konkrétních zemí, která MŠMT
přidělí pro daný akademický rok
přímo jednotlivým vybraným veřejným vysokým školám v ČR.

O tato stipendijní místa se mohou ucházet pouze zájemci z daných škol.
„Návrh na vyslání / Žádost
o přiznání stipendia“ podávají prostřednictvím rektorátů.
• Výběrová řízení - o stipendijní místa do zemí v této skupině
se mohou ucházet zájemci ze všech
veřejných vysokých škol v ČR.
„Návrh na vyslání / Žádost
o přiznání stipendia“ podávají prostřednictvím AIA.
Nabídka
není
specifikována
na konkrétní zahraniční vysoké
školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním

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

Zažijte město jinak …2014
V sobotu 20. září 2014 ožije Praha sousedskými slavnostmi Zažít město jinak.
Volná prostranství 12 pražských čtvrtí ožijí hudbou, kavárnami, restauracemi, divadlem a dalším nepřeberným
množstvím aktivit. Vše budou organizovat jednotlivci nebo
místní organizace ve spolupráci s iniciativou AutoMat!
Zapojit do akce se může opravdu každý. Děti mohou připravit pro své vrstevníky různé hry, třeba panáka, můžete
přispět svým kuchařským uměním, můžete připravit workshop, malovat hrníčky, plést ponožky nebo prostě jenom
pomoc organizátorům přímo na místě.
Veškeré potřebné informace najdete na zazitmestojinak.cz.

oborem sami vyhledají kontakty,
o které mají zájem.
Délka pobytu, počet míst, požadavky na uchazeče apod. vyplývají z mezinárodních (bilaterálních)
smluv, na jejichž základě jsou tyto
stipendijní pobyty České republice
nabízeny.
Uzávěrky přihlášek na jednotlivé
stipendijní pobyty se liší. Většin
přihlášek je však potřeba podat během podzimních a zimních měsíců
2014.
Další informace najede na http://
www.nicm.cz/stpendijni-pobyty-na-zaklade-mezinarodnichsmluv-20152016.

Závislost na mobilu?
Smutná realita
Podle studie kalifornských vědců propadají
lidé závislosti na svých mobilních telefonech
a jejich závislost nabývá patologických rysů.
Po deseti minutách bez svého oblíbeného přístroje se jejich uživatelé stávají neklidnými
a s postupem času bez telefonu jejich nervozita, nesoustředěnost a hysterie roste.
Vědci toto chování pojmenovali nomofóbie, tedy panický strach ze situace,
kdy se dotyčný ocitne bez mobilu. Lidé trpící
touto fobií nejsou schopni být bez mobilu delší
dobu, vypnout ho (ani v noci) a nebo vydržet
chvíli bez toho, aby alespoň nezkontrolovali,
zda jim někdo nepsal.
Osmdesát procent respondentů se cítí nesvá,
pokud vypadne mobilní síť a osmdesát čtyři
procent musí mít svůj telefon neustále v zorném poli. Podle odborníků je toto vysoké číslo způsobeno skutečností, že mobil bývá stále
víc považován za lidskou bytost.
Podobnou studii prováděla i Jihočeská univerzita. Její výsledky byly ohromující. Nomofóbií trpí každý druhý Čech.
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