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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.

Projekt 3XR
Heslem projektu je: Redukuj
/ Renovuj / Recykluj. A jeho
cílem je upozornit na zkracující se cyklus věcí od vyrobení
po pohřbení na skládkách
či ve spalovnách.
Projekt organizuje sdružení
TEREZA za podpory obchodních domů IKEA. Společně
věří, že je nutné odpad nejen
recyklovat, ale především redukovat a znovu využívat.
„Vše, co v projektu 3xR vzniká, pochází z materiálu nasbíraného v obchodních domech
IKEA. To, co by jindy puto-

valo na recyklaci či energetické zhodnocení, poslouží
designérům jako skvělý materiál pro jejich úžasné kousky.
Nechť je 3xR i Vám inspirací
a podmětem k přemýšlení nad
otázkami spotřeby, konzumu
a odpadů,“ uvádí na stránkách
sdružení Tereza.
Na webových stránkách
3xr.cz naleznete podrobnější informace o projektu, připravovaných workshopech
v
MeetFactory,
plánech
na červnovou Muzejní noc
i připravované soutěži.

VOŠ Goodwill nabízí novým studentům bonus ke 20. výročí školy
Zajímá Vás cestovní ruch?
Chtěli byste vystudovat obor
Zahraniční obchod, Animace
v cestovním ruchu nebo Podnikání v cestovním ruchu?
Zvažte studium na Goodwill
- vyšší odborné škole, s.r.o.
ve Frýdku - Místku.
Výuka na GOODWILLu
je vedena zkušenými pedagogy i odborníky z praxe a navíc
je propojena s místními firmami. Součásti studia jsou také

odborné stáže v zahraničí,
exkurze, workshopy, ale také
pravidelné GOODWIIL party
a další různé happeningy.
Pokud se rozhodnete pro studium na Goodwill - vyšší odborné škole, s. r. o., tak jako
nový student získáte bonus
ke 20. výročí školy - první semestr studia zdarma!
Můžete se zdarma přihlásit
na www.vos-goodwill.cz/ww
w/cz/prihlaska-online

Summer Camp Španělsko

Láká vás temperamentní Španělsko?!
Máte jedinečnou příležitost jak se skvělým způsobem naučit španělsky a nejen
to!!! Můžete zlepšit své komunikační
dovednosti. Procvičíte španělštinu s rodilými mluvčími, poznáte a hlavně okusíte
španělskou kulturu. Poznáte nové přátele, získáte nové dovednosti a zkušenosti.
A zažijete příjemný týden plný úžasných
aktivit.
Stačí si jen prostudovat bližší informace
a registrovat se!
spanishsummercamp.wordpress.com
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Tipy na výlety za pražskými památnými stromy
Vypadá to, že zima už asi nepříjde.
Venku je čím dál tepleji a občasná
slunečná odpoledne lákají k procházkám a výletům. Tak proč nespojit příjemné s užitečným a poznat pražské památné stromy?
Pro výběr stromů k vyhlášení památným stromem nebyla dosud
stanovena žádná striktní pravidla. Je třeba tyto stromy hodnotit

ze všech hledisek, brát v úvahu
jejich zdravotní stav, životaschopnost, ohroženost v daných podmínkách.
V současnosti má Praha 200 památných stromů. Možná některé
z nich i znáte. Spousta jich
je v centru Prahy v parcích.
Na
webových
stránkách
www.prazskestromy.cz
najdete

základní informace o památných
stromech, jejich ochraně i jejich
seznam i s mapou nebo můžete
využít jejich tipy na výlety. Můžete se také zúčastnit soutěže
(ale pozor, ta končí už 13. 4. 2014!)
a nebo přijít na výstavu fotografií
památných stromů ve Škodově paláci v Praze.

Den bezpečnějšího internetu 2014
Dne 11. února byl představen evropský projekt
eSafety Label, zaměřený na zavedení standardů
užívání ICT ve školách, v ČR koordinovaný Národním centrem bezpečnějšího internetu. Školy, kde by děti měly být z hlediska informačních
technologií nejbezpečnější, mohou získat zlatý,
stříbrný a bronzový „Label“. Do projektu se školy zapojují samy, vyplněním online dotazníku.
Otázky směřují na úroveň zabezpečení IT prostředí, ale zjišťují i možnosti dětí v přístupu k počítačům či jiným digitálním zařízením ve škole,
úroveň ochrany osobních údajů atd. „Do zkušební
fáze projektu se v loňském roce v ČR zapojilo 41
škol, z nichž 21 získalo buď bronzový nebo stříbrný eSafety Label. Zlatý ještě v celé EU žádná
škola nezískala,“ říká Jiří Palyza, výkonný ředitel NCBI. „Cílem projektu je pomoci školám
v jejich snaze o vytvoření moderního a bezpečného
prostředí pro žáky a upozornit rodiče dětí na důležitost online bezpečnosti,“ dodává Palyza. (Projekt
podporují: O2, Microsoft ČR a UPC.)
Žhavou novinkou, určenou dětem, ale i dospělým,
je kniha Hustej INTERNET o nástrahách na internetu, která vychází pod záštitou Národního centra
bezpečnějšího internetu, u příležitosti SID 2014.

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

Autorky knihy, Lenka Eckertová a Lucie Seifertová,
se rozhodly čtenáře vtipnou formou poučit o online rizicích. Do pestrobarevného komiksového kabátu oblékly
užitečné rady, jak se s problémy vypořádat. Kniha obsahuje mnoho humorných ilustrací a je doplněna neotřelými vysvětlivkami pro méně zkušené uživatele internetu.
(Projekt dále podpořili: Microsoft ČR, ESET, Radiožurnál – Český rozhlas, Lewis PR a Linka bezpečí.)
Více informací na www.saferinternet.cz/hustej-internet
(www.hustej-internet.cz).
NCBI v souvislosti se SID 2014 zviditelňuje aktivity vlastní i aktivity dalších organizací a komerčních
subjektů. Organizuje opět soutěž – zejména pro školy,
knihovny, zájmové organizace atd. Mohou se do ní zapojit ti, kdo uspořádají do konce března 2014 jakoukoliv
osvětovou aktivitu podle stanovených pravidel. Může
jít o besedu s žáky, výtvarnou nebo vědomostní soutěž,
přednášku či neformální diskuzi, anebo natočení osvětových videoklipů na téma online rizik. Pro účast v soutěži stačí informovat NCBI o aktivitách, které pořadatel
akce v rámci SID 2014 organizuje (mailem na info@
saferinternet.cz), prolinkovat obsah svých webových
stránek se stránkou www.saferinternetday.cz a umístit
na své stránky logo SID 2014. Soutěžící budou zařazeni
do slosování o hodnotné ceny. (Pravidla i seznam cen
jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.)
Dne 11. února vyhlašuje soutěž „Ukaž, jak vidíš internet“ o hodnotné ceny také Linka bezpečí. Je určena jednotlivcům – žákům základních škol z celé ČR, a bude
rozdělena do několika kategorií. Pro další informace
sledujte webové stránky www.linkabezpeci.cz (sekce
„soutěž“) nebo FB profil facebook.com/Linkabezpeci.
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Celorepubliková soutěž školních časopisů
Celorepubliková soutěž školních
časopisů je postupová soutěž organizovaná Asociací středoškolských klubů ČR. Je otevřená pro
všechny, kteří vydávají časopisy
nebo noviny v tištěné nebo elektronické podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě
školních periodik nebo klubových
či oddílových. 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 MŠMT.
V roce 2014 organizujeme již
osmý ročník soutěže. www.askcr.
cz/casopis
Pro účast v soutěži stačí vyplnit
přihlášku do příslušného krajského kola a zaslat na adresu organizátora.
Postup je následující:
1.
Vyplnit elektronickou formu přihlášky: http://goo.gl/uNzvaZ
2.
Vybrat alespoň 2 čísla

z období 2013-2014.
3.
Vytištěnou přihlášku s časopisy poslat do 3. března 2014
(rozhodující je razítko na obálce) na Asociace středoškolských
klubů České republiky, Školní
časopisy – krajské kolo (doplňte příslušný kraj), Česká 11, 602
00 Brno. Pozor, některé časopisy
se hlásí a posílají přímo našim
partnerům v kraji. Sledujte níže.
4.
Časopisy z Pardubického
kraje se hlásí přímo u našeho partnera – občanské sdružení Altus,
Strojařů 1387, 537 01 Chrudim.
Mobil: 731561465, Web: www.
osaltus.cz
5.
Časopisy z Karlovarského
kraje se hlásí přímo u našeho partnera – Krajská rada dětí a mládeže
Karlovarského kraje, Karlova 17,
350 02 Cheb. Mobil: 776204962,
Web: www.krdmk.com
6.
Časopisy z Prahy, Středočeského kraje, Plzeňského kraje
a Libereckého kraje se hlásí přímo u našeho partnera – „Vyšší

nicm.cz

odborná škola publicistiky „, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1.Mobil:
724 929 892, Web:www.vosp.cz
7.
Časopisy z Jihočeského kraje
se hlásí přímo u našeho partnera – Informační centrum pro mládež Tábor,
Farského 887, 390 02 Tábor, Václav
Pavlík, Mobil: 607 036 121, e-mail:
info(zavináč)icmtabor.cz,web: www.
icmtabor.cz
Z každého kraje postoupí do celostátního kola maximálně dva časopisy každé kategorie (I. stupeň, I +
II. stupeň, II. stupeň, střední školy,
webové stránky, oddílové časopisy)
a maximálně jeden časopis z kategorií (obsah, grafika, titulní strana).
Celostátní kolo proběhne první týden
v prosinci 2014. Termín bude upřesněn v průběhu října 2014.
V dubnu 2014 vyhlásíme „celorepublikové předkolo“ pro ty časopisy,
které promeškaly krajské kolo.
V rámci slavnostního vyhlášení proběhne setkání s finalisty soutěže
a novinářské dílny. Také se dozvíte,
co byste mohli v příštích číslech svého časopisu zlepšit. Setkáte se s kamarády, kteří mají stejný zájem jako
vy. Zároveň proběhne výstava všech
přihlášených časopisů.

Soutěž esejí pro studenty středních škol
Vysoká škola CEVRO Institut
se rozhodla uspořádat soutěž
o nejlepší studentské eseje na téma
Svoboda a její nepřátelé.
V roce 2014 oslaví Česká republika a její občané 25. výročí pádu
komunistického režimu, který znamenal návrat svobody a demokracie do českých zemí. Od té doby
svět, Evropa i samotné Česko
prošly vývojem, který dnes opět
do popředí staví otázku budoucnosti svobody v jejích nejrůznějších podobách. Dnes a denně jsme
v mnoha koutech světa svědky
útoků na svobodu a práva jedinců

i celých skupin.
Nejlepší tři eseje vybrané porotou
budou odměněny věcnými cenami
v hodnotě 3.000, 5.000 a 10.000
Kč. Nejlepších 25 esejí pak bude
publikováno formou tištěného
i elektronického sborníku.
Harmonogram:
•
Termín odevzdání eseje:
28. února 2014
•
Hodnocení: březen 2014
•
Slavnostní vyhlášení vítězných esejí: 23. dubna 2014
Podmínky:
•
Účastník musí být studen-

tem předmaturitního ročníku (tedy
v praxi 3., 5. nebo 7. ročníku gymnázií a jiných SŠ)
•
Esej musí mít rozsah minimálně 1.500 a maximálně 1.800
znaků včetně mezer
•
Odevzdána musí být v daném termínu na emailovou adresu
eseje@vsci.cz
•
Odevzdána
musí
být
v elektronické podobě v textovém
souboru RTF
Kontakty pro případné dotazy:
Email: ondrej.kubovy@vsci.cz,
Tel.: 221 506 726
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