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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.

Léto s FF UK 2013
Prázdninový kurz Léto s FF UK 2013 bude probíhat v Praze
od 28. do 30. srpna 2013. Účastníci si budou moci vyzkoušet
práci v tlumočnických kabinách, zjistí, jak vylepšit své prezentační dovednosti, seznámí se s novými médii, znakovým
jazykem, vyzkouší si řešení modelových situací očima sociálního pracovníka a mnohé další.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webu pro uchazeče uchazec.ff.cuni.cz/staze2013.

Nová interaktivní encyklopedie
iTutorial
Projekt iTutorial – interaktivní encyklopedie byl založen pro zmapování oborů
a vytvoření ucelené struktury
rozčleněné do sekcí, kapitol
a podrobných obsahových
map; tak aby pro jednotlivé obory byly vzdělávací
materiály a vše potřebné na
jednom webu, pro kvalitní
uplatnění studentů v dnešní praxi. Důležitá výhoda je
jednoduché a snadné užívání pro výuku a vzdělávání.
Materiály jsou zaměřené
na středoškolské vzdělávání
a pro zájemce o připravované obory s možností využití
online/offline.
Encyklopedické zpracování
je vhodné i pro výběr povolání. Rodiče se svými dětmi

při výběru profese mají možnost projít celou strukturu
oborů, obsahové mapy, videa z praxe, rozhovory, testy, ukázky z materiálů a vytvořit si ucelenou představu,
co žáka při studiu čeká.
Mezi avizované obory patří např. grafika, fotografie,
tisk, gastronomie, jezdectví
a chov koní, další obory budou přibývat. Materiály budou doplňovány, aktualizovány a překládány do cizích
jazyků (např. angličtina, polština, slovenština aj.).
Ukázky z připravovaných
i hotových materiálů, testy,
videa, inspirativní ukázky
z praxe i slovník, naleznete
zdarma na webu www.itutorial.cz.

Levné letenky na
Facebooku Czech-us
Chcete cestovat za levno, ale nebaví
vás vyhledávat slevy letenek? Společnost Czech-us nyní zprovoznila na Facebooku stránky Letenky Czech-us,
kde sleduje ceny letenek za vás a informuje o nejlevnějších nabídkách. Společnost Czech-us na svých stránkách:
http://www.czech-us.cz/letenky-2/
umožňuje vyhledávat a rezervovat letenky a kalkulovat ceny. Nově vytvořená stránka na Facebooku se specializuje
na nejlevnější možné nabídky a přináší
tipy na výhodné výlety - ať už za zábavou, odpočinkem, studiem nebo prací.
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Geocaching trochu jinak aneb pravidla Infocachingové hry
Stejně jako předešlé léto bude i letos během prázdnin po celé republice schováno cca 200 otázek.
Hledejte kartičky velikosti A6, tzv. Infocache. Některé otázky na nich budou volné, některé nabídnou soutěžícím možnosti. Úkolem soutěžících je
najít minimálně 5 otázek a na ně správně odpovědět. Samozřejmě je povoleno pro správnou odpověď použít nápovědy, internetu atd.
Do konce srpna 2013 pak musí soutěžící poslat najednou všechny odpovědi na e-mail: info@nicm.cz.
Do předmětu uveďte heslo „Infocaching“. Vždy je
třeba napsat číslo otázky a k němu správnou odpověď. Je možné poslat najednou více než 5 odpovědí. Po ukončení soutěže budou z došlých správných
odpovědí vylosování tři výherci a jejich jména uveřejníme na webu www.nicm.cz.
Pro účast není nutné mít GPS navigaci, místa bu-

dou popsaná i slovně, tak aby byly otázky k nalezení. Některé Infocache budou viditelné, jiné skryté.
Vždy označené číslem otázky, které je nutné přidat
ke správné odpovědi. Po nalezení Infocache a zapsání si čísla otázky a otázky, vracejte kartu zpět,
pro další soutěžící! Pokud na určeném místě cache
nenajdete, napište prosím na info@nicm.cz, pokusíme se co nejdříve zjednat nápravu!
Soutěž probíhá od 1.7.2013 – 31.8.2013.
Hlavní cena: dvě zpáteční jízdenky Student Agency do jakékoli Evropské destinace, kam Student
Agency jezdí.
Zvláštní cena: dárkový turistický balíček, pro dva
soutěžící, kteří najdou a zodpoví nejvíce otázek.
V případě stejného počtu se bude losovat.
Více informací najdete na http://www.nicm.cz/infocachingova-hra.
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Work and Study Canada
Program Work and Study Canada je tu pro ty, kdo chtějí poznat
žïvot v Kanadě z více úhlů. Tento
program propojuje studium a práci a jeho výhodou je i to, že pokud
chcete v Kanadě zůstat déle, nebývá problém se schválením víza pro
program Working Holiday Canada, což je v opačném případě dost
komplikované.
Cizinci si v Kanadě můžou vybrat
ze tří typů studia: certifikované
jazykové školy, odborné colleges
(vyšší odborné školy) a univerzity.
Nejoblíbenější formou studia jsou
vzhledem k příznivým cenám certifikované jazykové školy. Studenti se po dobu cca 12 – 24 týdnů
účastní jazykového kurzu, který
probíhá v dopoledních hodinách.
Pro kanadské zaměstnavatele je
následně získaný certifikát zárukou kvality a absolventi jsou tak

zaměstnáváni na lepších pozicích.
Přibližná cena programu za 12 týdnů je 2040,- CAD (cca 40 800 Kč).
Kanadské colleges nabízejí diplomové či certifikační programy, orientované především na praktické
a technologické obory. Colleges
jsou napojeny na business sféru,
na konkrétního zaměstnavatele
a pravděpodobnost pracovního
uplatnění po získání certifikátu se
blíží 90 procentům. Příkladná cena
Canadian college z Vancouveru
za roční program zakončený certifikátem je 8450,- CAD (cca 169
000 Kč).
Dosáhnout nejvyššího možného
vzdělání v Kanadě je bohužel pro
většinu českých studentů nad jejich možnosti. Brání jim v tom nejen výše školného, ale i samotné
podmínky pobytu studenta. Nejnižší cena univerzitních programů

se pohybuje od 13000,- CAD ročně.
Po skončení studijní části následuje část pracovní. Studenti jsou většinou zaměstnáni v oborech hotelnictví, pohostinství, cestovní ruch
a služby. Konkrétní pozice pak
závisí na jejich jazykové vybavenosti a předchozích zkušenostech.
Průměrná mzda Work and Study
studentů je 12,5 CAD na hodinu.
Na své náklady si tedy v Kanadě
během roku bez problémů vyděláte zpět. Pokud se rozhodnete
v Kanadě zůstat, je pro vás výhodné, že znáte tamní pracovní
prostředí a často je možné zůstat
u dřívějšího zaměstnavatele nebo
od něj můžete alespoň získat referenční dopis.
Více informací můžete získat například u agentury Czech-us.

Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, www.nicm.cz

2

Projekt Start bez překážek stáže pro handicapované
Projekt Start bez překážek,
který spustil Nadační fond
pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP)dává možnost
studentům a absolventům
vysokých škol se zdravotním postižením zapojit se
do pracovních stáží ve významných firmách v České
republice a získat tak odborné zkušenosti.
Jak uvádí server Vysokeskoly.cz, Start bez překážek byl
spuštěn na začátku března
ve spolupráci s Tesco Stores ČR, HOPI, Unilever,

L‘Oréal a vysokými školami. Právě v těchto společnostech dostanou studenti
a absolventi vysokých škol
šanci vyzkoušet si odbornou
půlroční praxi. Jednotlivé
nabízené pozice naleznou
zájemci již nyní na portálu
Jobs.cz. Vybrat si mohou
ze stáží v oborech nákup,
obchod, marketing, logistika, finance, personalistika
nebo management.
Více informací o projektu
najdete na http://www.vysokeskoly.cz/clanek/start-bezprekazek nebo na jobs.cz.

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

Novinky na webu Europass
Od června 2013 najdete na adrese www.europass.cz graficky nově upravený web s aktuální strukturou dokumentů Europassu. Můžete si zde vyplnit on-line životopis i evropský
pas dovedností. Na novém webu se dozvíte další informace
o jednotlivých dokumentech Europassu – jak je získat, proč
je dobré si je pořídit a při jakých příležitostech využít, najdete zde vzorové příklady vyplněných dokumentů a rady,
jak vyplnit životopis. V záložce „Kontakty a odkazy“ je
nabídka odkazů na informační zdroje o možnostech studia
a práce v Evropě. Nově vám také poradí, jak připravit motivační dopis a jak se připravit na pracovní pohovor.

Národní projekt NSK2
NSK je celostátně platný registr profesních
kvalifikací, ve kterém je možno najít způsob,
jakým se ověří, že uchazeč o získání certifikátu
takové kvalifikace disponuje kompetencemi,
jež byly definovány zaměstnavateli při popisu
odpovídajícího povolání v Národní soustavě
povolání. Lidé se tak mohou nechat vyzkoušet
z kompetencí, které získali v průběhu praxe,
a pro něž nemají žádný oficiální doklad.
Národní soustava kvalifikací zatím obsahuje
především kvalifikace řemeslné a kvalifikace
z oblasti služeb. Hlavním cílem projektu NSK2
je doplnit kvalifikační soustavu o kvalifikace
dalších úrovní, tj. zejména úrovně maturitní
a v závislosti na poptávce trhu práce i o kvalifikace vyšších úrovní.
Více informací najdete na www.nuv.cz/nsk2.

Jak hledat ubytování
v zahraničí?

Mít střechu nad hlavou je jeden ze základních
předpokladů úspěchu v zahraničí. Proto agenura Czech-us prostřednictvím krátkého článku
poradí, jak na ubytování.
Prvních několik dní doporučují bydlet v hotelu,
u kamaráda nebo si najít ubytování přes couchsurfing.org. Ještě před odjezdem ale odpovězte
na inzeráty, které vás zajímají. V současnosti je
ideálním prostředkem pro hledání a následnou
domluvu internet a email. Populární je např.
craigslist.org nebo gumtree.com. Lze využít
také FB skupiny např. „Accomodation in xxx“
nebo „Češi a Slováci v xxx“ apod.
Pokud jste již na místě, šli jste na domluvenou
schůzku a ubytování se vám líbí, můžete si plácnout. Od většiny pronajímatelů neočekávejte
příliš sofistikovanou smlouvu. Dejte si hlavně
pozor, aby nabídnutá smlouva upravovala výpovědní lhůtu, výši nájmu a výši depozitu. Zároveň se ujistěte, že veškeré energie jsou již zahrnuté v nájmu.
Pokud se necítíte na hledání ubytování, neváhejte se obrátit na Czech-us. Většina jejich
partnerů v zahraničí kromě práce zajistí všem
klientům i ubytování a pomůže s dalšími, často ošemetnými, záležitostmi jako např. zřízení
bankovního účtu či mobilního tarifu.
Celý článek najdete na http://www.nicm.cz/jakhledat-ubytovani-v-zahranici.
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