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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.

V soutěži „Navrhni projekt“ můžete vyhrát skvělé ceny
Rozhlédněte po svém okolí nebo
jiné oblasti České republiky a vymyslete, co by mohlo fungovat lépe.
Vyberte si některou ze skutečných
oblastí podpory a sestavte projekt,
kterým byste podpořili podnikání, cestovní ruch, životní prostředí
a další oblasti rozvoje.
Jako dvou až pětičlenný tým z jedné
třídy, školy, nebo regionu si zvolte
pedagoga, který vám pomůže s návrhem projektu. Společný projekt
vepište s pomocí metodické příručky do projektové šablony. K tomu
můžete přidat jednoduché nákresy,

vizualizace, nebo výpočty, kterými ukážete, jak byste chtěli pomoc
z fondů EU využít. Hotový projektový návrh pak opatřete podpisem
pedagoga a razítkem vaší školy a do
6. prosince 2013 zašlete e-mailem
na kontakt Eurocentra, které naleznete v každém krajském městě.
Koordinátoři Eurocenter všechny
zaslané projekty pečlivě vyhodnotí
a rozhodnou, které z nich postoupí
do druhého, regionálního kola soutěže.
Nedaří se vám najít spoluhráče přímo na vaší škole? Do týmu můžete

Myslete jako Sherlock
Holmes – Praktické tipy
pro bystřejší mozek
Autorka knihy Myslete jako Sherlock Holmes psycholožka Maria
Konnikova vám poradí,
jak si poskládat jednotlivé kousky problému
do celistvého obrazu
a další strategie vedoucí k hlubšímu chápání

zařadit studenty také z jiných středních škol v rámci jednoho regionu.
Dohodněte se mezi sebou, jaká škola bude váš tým zastupovat a z té
pak projekt odešlete.
Soutěží se o tablety, elektronické
hlasové čtečky a turistické průvodce evropskými státy a metropolemi.
Vítězný tým a jeho pedagog získá
praktické ultrabooky a nejnovější
fotoeditační program Zoner Photo
Studio 16 Pro.
Více informací na stránkách soutěže: www.navrhniprojekt.cz.
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problémů, jasnějšímu
myšlení a rozvoji představivosti. Zjietěte, jak
a kam si Sherlock ukládá veškeré informace
– do „podkroví mozku“
– a naučte se, jak toto
podkroví využívat.
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Ilustrační test z matematiky
k maturitě
Termín odevzdání přihlášek
k maturitě se blíží a už by bylo
třeba se rozhodnout, ze kterých
předmětů budete maturovat.
Přihlášky se musí odevzdat do
2. prosince tohoto roku řediteli školy. Pokud ještě nejste
rozhodnuti mezi matematikou
a cizím jazykem, můžete nyní
využít příležitosti a na stránkách CERMATu si vyzkoušet
ilustrační test z matematiky.
Ten byl od začátku listopadu
k dispozici školám, ale nyní je
pro zájemce zdarma ke stažení. Máte tak možnost ověřit si,
jak na tom s matematikou jste.
Zatímco zkouška z matematiky sestává pouze z didaktického testu, zkouška z cizího

jazyka je zkouškou komplexní, složenou z didaktického
testu, ústní zkoušky a písemné
práce. I to mělo pravděpodobně v uplynulých letech vliv
na rozhodování budoucích
maturantů při podávání přihlášky. Žáci, pro které jsou
matematika i cizí jazyk stejně
náročné, volili často matematiku pro její administrativní
jednoduchost. Jak ale ukazují výsledky minulých období, velké procento takových
u maturity neuspělo.
Každý by proto měl při volbě portfolia zkoušek poctivě
zvážit své možnosti. Zkoušku
z matematiky totiž určitě nelze pokládat za snazší.

Druhý ročník
Přírodovědného
fotoklubu

Přírodovědný klub se řadí mezi zájmové semináře s úmyslem kolem
sebe sdružovat lidi se zájmem o přírodovědnou fotografii. Je otevřený
všem studentům Univerzity Karlovy, ale také pro širokou veřejnost.
Pro účast na semináři není zapotřebí
fotografické vybavení (jen na některé specifické workshopy a výjezdy).
První seminář se konal ve středu
23. října a od té doby se budou konat každou druhou středu až do 18.
prosince 2013. Sraz se vždy bude konat v učebně ve Viničné ulici číslo 5
na Praze 2. Studenti UK mají navíc
tu možnost si tento předmět zapsat
v SISu za jeden kredit. Další informace a případné organizační změny najdete na facebookovém profilu
www.facebook.com/PrirodovednyFotoklub nebo na stránkách www.
natur.cuni.cz.
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Stáhněte si e-knihu Srpen
1968: Prvních sedm dní
okupace

Dokumentární film: Cesta do
eurostudentovy duše

V srpnu letošního roku nabídnul
Český rozhlas na sociálních sítích
„přímý přenos“ z okupace Československa roku 1968. K dispozici byly
kromě textových zpráv i fotografie,
zvuky a dokumenty i videozáznamy. Nyní máte možnost si události
mezi 20. a 27. srpnem zrekapitulovat v podobě elektronické knihy. Je
v ní vysvětlena dobová situace, kontext politických rozhodnutí, jsou v ní
představeni hlavní aktéři. E-kniha je
na výběr ve formátech PDF, MOBI,
EPUB, stáhnout můžete na stránkách
Českého rozhlasu.

Čtyři studenti, čtyři příběhy ze
života na evropských univerzitách v rámci vzdělávacího programu Erasmus. Časosběrný
dokument v němž školáci sami
točili své autentické zážitky v režii J. Škopkové.
Čtyři vysokoškoláci se rozhodli opustit svůj domov a vyjet do
ciziny. Přihlásili se do programu
Erasmus, udělali nelehké testy,
prošly náročnými pohovory a na
dva semestry odjeli, aby studovali na jiné univerzitě, naučili se
jazyk, poznali nové lidi a kultury

a stali se samostatnými. Dostali malé HD kamery, aby mohli
všechny zajímavosti a postřehy
natáčet a vytvořili si tak vlastní
deník, který nám ukazuje, co je
překvapilo, jaké lidi poznávali,
jak se připravovali na zkoušky,
jak se bavili ve volném čase …
Uvidíte, jak se jim v jiné zemi
žilo, jak zvládli jazykovou bariéru, jak vyšli s penězi ze stipendia. Česká televize tak nabízí
pohled do eurostudentovy duše.
Dokument poběží ve středu
20. listopadu od 22:00 na ČT2.
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6 nevýhod online předmětů

Myslíte, že mít online předměty je
to nejlepší co vás mohlo potkat?
Už žádné brzké vstávání do ranní
tmy a cestování přeplněnou MHD
na přednášku? Konec otravnému
zapisování poznámek, které stejně
nestíháte a tak to v půlce hodiny
vzdáte? Článek na portálu studentpoint.cz vás z tohoto omylu vyvede. Zde je 6 nevýhod online předmětů:
1. Online předměty si žádají víc
času než ty prezenční
Učení látky a vypracování úkolů
do online kurzů zabere víc času,
než u docházkových předmětů.
Proč? Online prostředí je založeno
na textu a abyste mohli komunikovat s profesorem a spolužáky, musíte psát zprávy a komentáře. Na
odpověď pak můžete čekat i několik dní, na rozdíl od přednášky,
kde jsou vaše otázky zodpovězeny okamžitě. Čtení je v porovnání
s poslechem přednášky zdlouhavé.
Pokud něčemu nerozumíte, můžete si sice látku přečíst znovu, ale

právě to vyžaduje víc času.
2. Výuka online svádí k prokrastinaci. Pokud máte problémy
s prokrastinací, na online předměty se raději vůbec nezapisujte!
Nikdo vás totiž nebude nutit přijít
na hodinu včas, nikdo vám nebude
připomínat, že máte odevzdat úkol
nebo že se blíží zkouškové.
3. Čas si musíte plánovat sami
Úspěšné absolvování online předmětů si žádá nejen sebekontrolu, ale i dobrý time-management.
Na plnění úkolů si každý týden
vyhraďte určitý čas, jinak budete
brzy pohřbeni pod nezvládnutelnou hromadou práce. I když rozhodování může být občas srdceryvné, nedovolte, aby do vaší online
výuky zasáhly jiné aktivity.
4. Hrozí pocit společenského odloučení
V online prostředí jste, na rozdíl
od třídy nebo posluchárny, úplně
sami. Sedíte doma a vaším jediným společníkem je počítač. Může
vás přepadnout pocit osamělosti

a odloučení od ostatních studentů. Když široko daleko není nikdo,
kdo by vás vyslechl, poslat email
některému z virtuálních spolužáků
pomůže jen těžko.
5. Za to, co se naučíte jste osobně
zodpovědní
Profesor vám poskytne nezbytné
materiály a nástroje, ale nemůže
vás k učení donutit. Veškerá zodpovědnost za váš úspěch tak leží
na vašich bedrech. Protože online
kurzy si žádají samostatnost, soběstačnost a nezávislé myšlení,
motivací by pro vás měly být vaše
vlastní cíle.
6. Profesor vám nestojí neustále
za zadkem
V online kurzu není přítomný profesor, který by vás neustále kontroloval, vychovával a vyhrožoval
vám. Konečně se učíte sami a nikoli pod nátlakem autority. Možná
je s vámi dokonce zacházeno jako
s dospělými. Výhoda či nevýhoda?
Jak pro koho.

Jak se uživit uměním
– Art & Design Institut
MOBILNÍ APLIKCE
NICM KE STAŽENÍ
ZDARMA NA
http://bit.ly/148SasR

Sbírka úloh z matematiky k maturitě
Do konce listopadu si můžete koupit přes e-mail akce@novamaturita.cz za zvýhodněnou cenu publikaci Matematika – Sbírka
úloh pro společnou část maturitní zkoušky. Sbírka stojí 186 Kč
(i s DPH) + poštovné. Pro slevu nezapomeňte uvést heslo AKCE.

První soukromá vysoká škola s uměleckým výtvarným zaměřením Art & Design Institut získala v létě akreditaci. Jako
první v České republice. Přichází s u nás
ojedinělým konceptem – propojení klasických výtvarných směrů a praxe. „Naším
cílem je výchova profesionálů schopných
s uměním pracovat i manažersky,“ říká
rektor školy Milan Křižák.
Studenti si budou moci individuálně
zkombinovat kreativní programy – například malbu a multimédia. Cílem je
vychovat osobnosti schopné pracovat
v doplňujících kreativních odvětvích, tedy
výchova osobností se schopností pracovat
i manažersky, marketingově a částečně
i teoreticky. Tím spíše totiž najde uplatnění na trhu práce.
Další informace o škole najdete na www.
artdesigninstitut.cz
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