KOKTEJL 6/2019
Příležitost pustit se do česko-německého projektu

Školní časopis roku 2019 – krajské kolo

4. 2. 2019

6. 2. 2019

Máte zajímavý nápad na projekt? Chtěli byste ho
realizovat a pomohl by Vám při tom německý
partner? Chybí Vám know-how nebo finanční
prostředky? A k tomu: rádi byste zažili vynikající a
neopakovatelnou atmosféru knižního veletrhu v
Lipsku, jehož je Česká republika letos hlavním
hostem?
Česko-německý fond budoucnosti Vás zve ke
kontaktnímu česko-německému setkání, které se
koná 22. března 2019 od 14 do 17 hodin v
německém Lipsku.
V průběhu setkání budete mít možnost seznámit se
s potenciálními projektovými partnery ze sousední
země, poznat, jak Vás ve Vašich aktivitách může
Česko-německý fond budoucnosti podpořit,
inspirovat se zkušenostmi jiných organizací.
Účastníkům setkání můžeme uhradit cestovní
náklady a ubytování. Volnou vstupenkou je také
zveme k návštěvě knižního veletrhu.
Další informace a podmínky účasti najdete na
našich internetových stránkách. Počet míst je
omezen.

Vydáváte časopis nebo noviny v tištěné nebo
elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády?
Pokud ano, můžete ho přihlásit do příslušného
krajského kola.
Celorepubliková soutěž školních časopisů je postupová
soutěž. Pro účast v celorepublikové části soutěže je
potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je
organizováno pro každý kraj. Soutěž je zařazena do
oficiálních soutěží Talent centra Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Pro účast v soutěži stačí vyplnit přihlášku do příslušného
krajského kola a zaslat na adresu organizátora. Na
obálku napište – Školní časopisy (doplňte příslušný kraj
+ název časopisu).

Postup je následující:
1. Vyplnit elektronickou formu
přihlášky: https://goo.gl/forms/SmYPyU5Kvsvo
Ofiw2
2. Vybrat alespoň 2 čísla ze školního roku 20182019.
3. Vytištěnou přihlášku s časopisy poslat do 10.
dubna 2019 (rozhodující je razítko na obálce) na
adresu příslušného partnera v daném kraji.

Česko-německý fond budoucnosti
Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds
Železná 539/24
110 00 Praha 1
web_cz | web_de | facebook
Zdroj: Česko-německý fond budoucnosti
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Časopisy z Karlovarského kraje zasílejte na adresu:
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarského kraje, z. s.
(zkráceně KRDMK, z. s.)
Křížovnická 99/4,
350 02 Cheb
zpracoval/vložil: Martin Ivány
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KOKTEJL 6/2019
Lhůta pro podání přihlášek do soutěže o Cenu Karla
Velikého pro mladé Evropany byla prodloužena do 18.
února 2019!

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž

6. 2. 2019

Minská státní umělecká školy A. K. Glebova společně s
Běloruským ministerstvem kultury. Vyhlašuje 9. ročník
mezinárodní výtvarné soutěže pro děti „KPACAWEEK“.

Je vám 16 – 30 let a projekt s evropským rozměrem?
Nebo nějaký takový znáte? Přihlaste ho do naší soutěže!
Vítězové se dočkají nejen uznání a rozšíření povědomí o
jejich aktivitách, ale i finanční odměny, která může jejich
projekty posunout o krok dál.
Více na http://bit.ly/ECYP2019
Zdroj: FB kancelář evropského parlamentu
zpracoval/vložil: Martin Ivány

7. 2. 2019

Soutěž určena třem věkovým kategoriím: 12 – 14 let;
15 -16 let a 17 – 20 let.
Uplynulých ročníků této mezinárodní soutěže se
zúčastnilo cca 150 uměleckých škol nejen z Běloruska,
ale také z Ruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Litvy,
Lotyšska, Polska, ČR, Maďarska, Bulharska, Slovenska,
Moldavska, Srbska, Arménie, Íránu, Indie, Srí Lanky,
Číny, Tchaj-wanu, Thajska a USA.
Podmínky souteže zde (anglicky)
Zdroj: nuv.cz
zpracoval/vložil: Martin Ivány

Kurz „Lektorské minimum“
7. 2. 2018
Na kulatém stolu k Digitálnímu vzdělávání dospělých,
který byl organizován v rámci projektu EPALE (DZS)
byl prezentován nový elearningový kurz "Lektorské
minimum", který je zaměřen na začínající a mírně
pokročilé lektory.
Obsah kurzu je responzivní, tudíž ho lze zobrazovat i
na mobilních telefonech. Jedná se o kurz, který je
zcela zdarma.
Po ukončení je možné vygenerovat certifikát (vložit
např. na Linkedln profil atd.).
Odkaz na kurz pro případné využití.
https://kurzy.epale.cz/courses/lektor
zpracoval/vložil: Martin Ivány
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