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Vážení čtenáři, 
dostává se vám do rukou nové aktualizované vydání čtrnáctideníku

INFOlisty. Budeme vám přinášet informace o studiu, práci, soutěžích,
volnočasových aktivitách a další zajímavosti, které by vám neměly

uniknout.

Inkubátor nápadů - školení pro

pracovníky s mládeží, Inspirujte se

tipy, jak pracovat s mládeží,

na  Inkubátoru nápadů, který se

koná    9. – 13. listopadu  v

Krkonoších.  Na školení programu

Erasmus+: Mládež v akci, který pořádá

Dům zahraniční spolupráce, se dozvíte

mnoho užitečného například o

tématu  výměny mládeže či mobility

pracovníků s mládeží. Bude se hovoři i

o filozofii neformálního vzdělávání a

projektového managementu a dozvíte

se i praktické tipy pro psaní žádostí. 

Více informací spolu s  přihláškou

naleznete na webu

DZS: http://www.naerasmusplus.cz/cz

/mobilita-osob-mladez/cesko-

slovenske-skoleni-inkubator-napadu-

Zveme Vás na Evropský   veletrh

pomaturitního a celoživotního

vzdělávání Gaudeamus Brno, který

začal právě dnes   a potrvá do 4.

listopadu 2016  na brněnském

výstavišti, v pavilonech G1 a G2. 

Veletrh návštěvníkům nabídne 240

zastoupených univerzit, vysokých škol,

fakult a jiných vzdělávacích institucí.

Studenti si budou moci vybrat z více

než 4 500 studijních oborů. Na

veletrhu budou zastoupeny také

univerzity a vysoké školy z dvaceti

zemí světa, především z Velké Británie,

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/cesko-slovenske-skoleni-inkubator-napadu-datum-konani-9-13-11-2016/


datum-konani-9-13-11-2016/ 

Máte-li o školení zájem, vyplňte

prosím přihlašovací

formulář nejpozději do 30. října 2016! 

V  případě jakýchkoli dotazů

kontaktujte Terezu Beranovou (e-

mail:  tereza.beranova@dzs.cz,

tel.: 221 850 913).

Hodina H má volná místa na tyto

projekty:

Power on the spot (1. - 8. 11. 2016) –

Slovakia

Frame of tolerance (18. - 25. 11.

2016) – Estonia

Words to change the world (24. 11. -

1. 12. 2016) – Italy

EU goes wisely (3. - 11. 12. 2016) –

Croatia

Make mentoring your super power (19.

- 25. 2. 2017) – Poland

 
Zájemci nás prosím kontaktujte,

s pozdravem

 
Eva Havlickova

Hodina H

 
eva@hodinah.cz

+420 723 902 099

www.hodinah.cz

http://facebook.com/oshodinah

 

Dánska, Nizozemí, Německa a Francie. 

Cílem veletrhu je poskytnout

studentům středních škol komplexní

informace a poradenství pro

maximální podporu při jejich klíčovém

životním rozhodnutí, kterým volba

studia po maturitě bez pochyb je. 

Program přednášek, které jsou

součástí veletrhu najdete ZDE. 
 

Pro zápisy k povinné školní docházce

pro školní rok 2017/2018 dojde ke

změně termínu. Už od roku 2017

budou rodiče děti přihlašovat k zápisu

vždy v době od 1. do 30. dubna . Více

informací najdete ZDE.

 

Ministerstvo školství, mládeže a

tělovýchovy schválilo s  účinností   ke

dni 19. října 2016 dotační program

„Naplňování Koncepce podpory

mládeže na krajské úrovni“  na rok

2017 (čj. MSMT-29  463/2016-2),

který je založen na spolupráci

ministerstva a krajů v oblasti podpory

volného času dětí a mládeže. Více

informací najdete ZDE.
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Nové zajímavé knihy z produkce nakladatelství Portál najdete ZDE.

Národní informační centrum pro mládež ve spolupráci s oddělením

Europass a Eurodesk vydalo nové aktualizované publikace  Práce v

zahraničí, Studium v zahraničí a Dobrovolnictví. Ke stažení ZDE.

Další hádanka pro chytré hlavičky, tentokrát bez překladu :)  
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Můžete nás kontaktovat: 
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Chcete zrušit odběr INFOlistů? 
Odhlásit se můžeteZDE.

 
 
 
 
 
 

This email was sent to << Test Email Address >> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Národní informační centrum pro mládež · Na Poříčí 1035/4 · Prague 110 00 · Czech Republic 

http://nicm.cz/nabidka-novych-titulu-z-nakladatelstvi-portal
https://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez/?fref=ts
http://www.nicm.cz/
mailto:your@email.com
http://www.nicm.cz/publikace-studium-v-zahranici-a-prace-v-zahranici-volne-ke-staze
https://www.youtube.com/watch?v=7Vd1dTBVbFg
http://www.nicm.cz/
mailto:info@nicm.cz
http://nicm.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=179a6d9a3a527df0fa53db84d&id=43028c05c1&e=[UNIQID]&c=e77e347bf2
mailto:<< Test Email Address >>
http://nicm.us11.list-manage.com/about?u=179a6d9a3a527df0fa53db84d&id=43028c05c1&e=[UNIQID]&c=c6cef8f3b1
http://nicm.us11.list-manage1.com/unsubscribe?u=179a6d9a3a527df0fa53db84d&id=43028c05c1&e=[UNIQID]&c=c6cef8f3b1
http://nicm.us11.list-manage.com/profile?u=179a6d9a3a527df0fa53db84d&id=43028c05c1&e=[UNIQID]


 

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=179a6d9a3a527df0fa53db84d&afl=1

