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Národní informační centrum pro mládež přináší aktuální zprávy
z oblastí vzdělávání, práce, soutěží, možností volného času,
tentokrát především v České republice.
Úspěch českých škol v evropských on-line projektech
Na 9. evropské konferenci eTwinning v Lisabonu se již tradičně udílely ceny za nejlepší on-line projekty
škol. V letošním ročníku o evropské
ceny vzdělávacího programu eTwinning byly české školy mezi deseti
oceněnými s celkem čtyřmi projekty
českých škol. Uspěly tak v konkurenci více než 300 mezinárodních
projektů. Od roku 2005 má Česká
republika každoročně zastoupení
ve finálovém kole Evropských cen
eTwinning. Aktivita eTwinning zaměřená na online spolupráci škol
je iniciativou Evropské komise a významným způsobem podporuje počítačovou gramotnost žáků i učitelů.
eTwinning je největší komunitou
učitelů v Evropě,

nicm.cz

v současnosti ho využívá téměř 200
000 evropských učitelů z více
než 100 000 škol. V České republice
je do této aktivity zapojeno téměř
5000 učitelů z 2600 škol Důležitost
mezinárodní on-line spolupráce již
chápe i vedení českých škol. Aktivita eTwinning je součástí Programu
celoživotního učení - programu Comenius a je koordinována Centrálním podpůrným střediskem, jehož
činnost zajišťuje EUN a národní
podpůrná střediska pro eTwinning
(NSS) v každé zapojené zemi.
Za implementaci programu Comenius a eTwinning v ČR zodpovídá Dům zahraničních služeb, více
informací o programech na www.
naep.cz a www.etwinning.net

Pražský maraton 2013
V sobotu 6. 4. 2013 v Praze
odstartoval první z několika
již tradičních maratonů napříč centrum města. Pražský
maraton je největším běžeckým závodem v České republice a zúčastnit se můžete
i vy! V průběhu závodu budou v centru města provedena některá dopravní omezení.
Další běžecké závody se konají od dubna do září mimo
Prahu také v dalších městech, jako jsou Karlovy Vary,
České Budějovice, Olomouc
a Ústí nad Labem. Více informací najdete na webu
www.runczech.com.

Hledá se Nejlepší student SŠ a VOŠ
Hledá se nejlepší středoškolák. Kdo je NEJ žákem středních
a vyšších odborných škol v České republice? A co vůbec
dělá dobrého studenta?
Zjistěme to v soutěži Nejlepší student, kterou již třetím rokem pořádá společnost MICRORISC s.r.o.. Klání o tisíce
korun bylo zahájeno 1. dubna 2013 a ukončeno bude
31. května 2013. V soutěži nezáleží pouze na studijních
výsledcích, ale na mnohých dalších faktorech a aktivitách
studenta. Na základě nominací ředitelů či pedagogů jednotlivých škol budou letos vybráni a oceněni další tři Nejlepší
studenti a jejich školy. Každý student získá prémii pět tisíc
korun a navíc deset tisíc pro svou školu.
Více na www.nejlepsistudent.cz.
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Interaktivní průvodce upraveným RVP
pro základní školy

Mezinárodní školicí kurz
LiGHTHOUSE zdarma!

Od nového školního roku vstoupí v platnost úpravy Rámcového
vzdělávacího programu (RVP) pro základní vzdělávání, které školy
musejí zohlednit ve svých školních vzdělávacích programech.
Národní ústav pro vzdělávání připravil pro základní školy praktického pomocníka, který jim pomůže začlenit změny vyplývající
z této úpravy do jejich školních vzdělávacích programů. Tyto
změny v praxi znamenají různě rozsáhlé zásahy do jednotlivých
školních vzdělávacích programů (ŠVP), a tím do chodu celé školy.
Pro co nejjednodušší přechod k těmto změnám připravil Národní
ústav pro vzdělávání (NÚV) pro školy metodickou podporu. Nabízená metodická podpora má několik forem – tou první je interaktivní „Průvodce upraveným RVP ZV“, který je spuštěn na Metodickém portále RVP.CZ (rvp.cz/pruvodce). Dále pak ve všech
krajích organizuje Národní institut dalšího vzdělávání informační
semináře.

Kurz je zaměřen na udržitelnost a efektivitu. Hlavním cílem je objevovat a sdílet alternativní přístupy k životu a práci a dále
identifikovat, jak mohou být tyto využitelné
v práci s mládeží i v osobním životě. Školení proběhne 10. - 16. 6. 2013 ve Skalce
u Doks. Školení je zdarma, platíte si pouze
dopravu na místo. Kurz je určen pro pracovníky s mládeží, komunitní a sociální pracovníky, školitele činné v oblasti práce
s mládeží. Účastník musí umět efektivně
komunikovat v angličtině, musí chtít přispět
a plně participovat na programu školení,
a dále musí v přihlášce specifikovat své potřeby a motivaci k osobnímu a profesnímu
rozvoji v oblasti udržitelnosti. Více informací o školení najdete na webu školení lighthouse.skalka22.net či na stránkách SALTO
www.salto-youth.net. Přihlásit se můžete
na webu SALTO nejpozději do 1. 5. 2013.

Nová online služba ISIC studentský lékař
„Studentský lékař“ je projekt
vytvořený společností Moje ambulance a.s. „na míru“ potřebám
studentů. Držitelé karty ISIC,
kteří se zaregistrují u společnosti Moje ambulance a.s. v rámci
projektu „Studentský lékař“ mohou využívat všech standardně
nabízených služeb a zároveň
nadstandardních výhod. Portál
Online ambulance je mezi uživateli oblíbený pro svou jednoduchost a přehlednost. Z pohodlí
domova či kanceláře umožňuje
kontakt s lékařem, obsahuje také
online diagnostiku zdravotních

potíží, kdy stačí několik kliknutí
k objevení problému. Nechybí
ani přehledná encyklopedie nemocí. Tento internetový projekt
slouží jako snadné řešení zdravotních problémů a pro klienty
Mojí ambulance (ISIC studentský lékař) je služba samozřejmě
zdarma. Pro ostatní bude v nové
verzi připravená 14denní zkušební verze. Portál byl spuštěn již
minulý rok a jeho návštěvnost
i oblíbenost neustále roste. V současnosti odstartovala nová verze
portálu. Více informací naleznete
na webu isic.cz a isicpoint.cz.

Festivalová soutěž pro mladé hudebníky
Neodmyslitelnou součástí festivalu Mladí Ladí Jazz je Jazz Fruit,
festivalová soutěž pro mladé hudebníky. Jazz Fruit má za cíl podpořit rozvoj mladých talentů finančním darem v celkové výši
35 000Kč, který jim ve spolupráci s nahrávacím studiem 3bees
a Svazem autorů a interpretů umožní nahrát debutové album, a tím
zásadně přispět k rozvoji jejich další kariéry. Letos poprvé bude
soutěži věnován samostatný večer, na kterém vystoupí 3 finalisté,
společně s vítězem posledního klání v roce 2012. Případný muzikantský zájem prosím směřujte na webové stránky festivalu. Přihlašovat se je možné na webových stránkách festivalu www.mladiladijazz.cz, kde je k nalezení formulář přihlášky.

ScioCAMPy pro osobní rozvoj dětí
Společnost Scio organizuje CAMPy, které jsou určené především pro děti 5. až 9.
tříd, ale mohou se zúčastnit i děti od 4. tříd
až po 1. ročník gymnázií. Zaměřují se
na osobní rozvoj dítěte a dovednosti, které
nebudou pouze přínosem ve škole,
ale i v budoucím osobním a pracovním životě. Program ScioCAMPů je zaměřen
na zlepšení komunikačních dovedností, stylů učení a učebních kompetencí. Tyto dovednosti se jim pochopitelně vyplatí i při přípravě na přijímací zkoušky. Ve ScioCAMPu
děti smysluplně tráví čas a učí se novému,
poznají různorodé aktivity přizpůsobené jejich věku i schopnostem, pracují na svém
osobním rozvoji, získávají lepší přístup
ke vzdělávání, poznají nové kamarády a učí
se spolupráci, rozvíjí tvořivé myšlení a fantazii, vyváženou kombinací tráví čas plný
zážitků, her i teorie a jsou obklopeny profesionálními, přátelskými lektory. Kempy
probíhají ve formě příměstských vzdělávacích kurzů, pobytových vzdělávacích kurzů, letních táborových vzdělávacích kurzů
a prezenčních kurzů.
Více na http://www.scio.cz/paralelnivzdelavani/sciocamp/formy.asp
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Studenti volí zaměstnavatele roku! Přidej se i ty!
Studentská organizace Aiesec
již od roku 1994 pořádá průzkum
The Most Desired Company
o nejatraktivnějším zaměstnavateli v ČR. Studenti vysokých
škol z celé České republiky mají
možnost do konce dubna vyslovit své preference. Motivací
pro studenty má být hlavně příležitost pomocí dotazníku ovlivnit
své budoucí zaměstnavatele, dění
na univerzitě a v neposlední řadě
hodnotné ceny. V loňském roce
preference studentů ukázaly zvýšení zájmů o společnosti

se zaměřením na moderní technologie nebo programování.
To, zda se loňský trend potvrdí,
mají studenti možnost ovlivnit
do konce dubna navštívením
webové stránky mdc.aiesec.
cz. Výsledky budou zpracovány v průběhu května, samotné
vyhlašování v regionech začne
v polovině téhož měsíce a vyvrcholí oficiálním vyhlášením
celostátního kola společně s anketou Zaměstnavatel roku 2013
během druhé poloviny června
v Praze.

Podpora zaměstnanosti mladých a absolventů
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci mladým lidem
ve věku kolem 25 let uplatnit se na trhu práce. Podpora mladých
a absolventů je první z nového sedmibodového Plánu na zaměstnanost, který resort nedávno představil. Absolventská místa stát podpoří příspěvkem a také cílenými programy z Evropské unie. Téměř 100 tisíc lidí do 25 let nemělo ke konci loňského roku práci
a právě z tohoto důvodu ministerstvo (MPSV) pro svůj Plán připravilo více než 7 miliard korun. Uplatnění absolventů na trhu práce
ovlivňuje především hospodářský a sociálně-demografického vývoje regionu, zaměstnanost v dané oblasti, aktivní přístup k hledání
zaměstnání a úroveň vzdělání, klíčové kompetence či obor vzdělání.
Od poloviny letošního roku spustí MPSV regionální projekty v krajích, kde přispěje částkou až 1 miliarda korun na individuální poradenství při hledání zaměstnání, případně rekvalifikace čerstvých
absolventů. Tento projekt s názvem „Odborné praxe pro mladé
do 30 let“ je určený pro mladé uchazeče o práci, kteří jsou v evidenci
Úřadu práce ČR více než 4 měsíce a mají minimální nebo nulovou
pracovní zkušenost. Projekt bude financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

Přihlašování na workcampy 2013
spuštěno!
Plánujete si zpestřit léto zajímavými
zážitky ze zahraničí a neutratit moc
peněz? Workcampy v zahraničí vám
to umožní! INEX-SDA i Tamjdem spustily přihlašování na workcampy pro rok
2013! Neváhejte a vybírejte, volná místa
rychle mizí. Workcampy jsou krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty
určené jednotlivcům. Workcampy se konají téměř ve všech zemích světa, trvají většinou 2 - 3 týdny a jsou zaměřené
na nejrůznější oblasti: ekologie, arche
ologie, stavební rekonstrukce různých
objektů, práce s dětmi, lidmi s postižením apod. Podmínkou účasti bývá věk
nad 18 let, ale některé projekty jsou
i pro mladší zájemce (např. workcampy v ČR). Podmínkou účasti na workcampech je znalost jazyka (většinou
angličtiny) tak, abyste se domluvili. Poplatek se pohybuje od 900 do 3000Kč.
Podrobné informace naleznete na stránkách jednotlivých vysílajících organizací: INEX-SDA www.inexsda.cz,
nebo Tamjdem www.tamjdem.cz.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje mimořádní dotační program
na podporu práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením“
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlašuje mimořádný
dotační program, který je určen
na výdaje spojené se zajištěním
a realizací aktivit, které poskytují
podporu a pomoc dětem a mládeži
s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky.
Program reaguje na potřebu před-

cházet možným problémům, které
vznikly např. v průběhu roku 2012
v oblasti Šluknova a severní Moravy. Je určen pro organizace pracující s dětmi a mládeží. Podpora bude
zaměřena především na pravidelné
a dlouhodobé činnosti určené dětem
a mládeži z cílové skupiny. Hlavním cílem pilotní mimořádné výzvy

je podpora volnočasových a zájmových aktivit pro děti a mládež
ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v návaznosti
na jejich vzdělávací potřeby a odpora aktivit, které napomáhají rozvoji,
rozšiřování a zkvalitňování činnosti
jednotlivých organizací pracujícími
s touto cílovou skupinou dětí.
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