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Zpravodaj

listopad 2009

oddělení mládeže a sportu
Vážení přátelé a kolegové,
ocitáme se v poslední čtvrtině roku 2009. Než se všichni začnou
připravovat na vánoční svátky, dovolte mi, abych jménem celého
oddělení mládeže a sportu Vás informovala o zajímavých a užitečných
informacích, které se týkají oblasti vzdělávání, sportu, soutěží atd.
Doufám, že i když se blíží konec roku, zůstanete stále aktivní a naše
informace využijete.
Alena Mikulíková
oddělení mládeže a sportu

Vzdělávací programy EU
Uzávěrky

Akce pro mládež
Veletrh vysokoškolských zkušeností
Oddělení mládeže a sportu společně se Sdružením na podporu
mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s. připravuje pro budoucí
maturanty setkání s vysokoškolskými studenty, kterých se mohou
zeptat na cokoli, co je o studiu na VŠ zajímá (náročnost studia na
jednotlivých fakultách, vybavenost škol, materiální zázemí, volný čas,
knihovny atd.). Skupiny zájemců prosíme nahlásit předem. Akce se
uskuteční 4. prosince 2009 od 10–16 hod v prostorách KrÚ kraje
Vysočina v místnostech B3.15 a B3.16.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Program celoživotního učení
Program na podporu formálního vzdělávání,
určený školám, učitelům a žákům, více informací na www.naep.cz.
15. 11. 2009 – Studijní návštěvy, organizace studijní návštěvy
(SVES 2)
1. 12. 2009 – Comenius – Individuální mobilita žáků
15. 1. 2010 – Comenius – Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Žádosti o podporu přípravné návštěvy se pro programy Grundtvig,
Comenius, Leonardo da Vinci, FM EHP/Norska se zasílají 6 týdnů
před plánovanou cestou.

Mládež v akci
Program na podporu neformálního vzdělávání, který je určen
neziskovým organizacím, pracovníkům s mládeží a mládeži.
Více informací na: www.youth.cz
3. 12.–6. 12. 2009 – seminář Formela Teoprax – teorie a praxe
neformálního vzdělávání prostřednictvím zábavné formy. Seminář se
uskuteční ve Žďáře nad Sázavou.
Více informací na: www.youth.cz v sekci školení a semináře.
3. 11. 2009 – Akce 4 v Brně – seminář o tom, jak napsat správně
žádost, co je Akce 4, jak se zapojit, jaké jsou možnosti se podívat do
zahraničí a jak se neformálně učí tam atd.
Více informací na: www.youth.cz v sekci školení a semináře.

Semináře
Comenius a eTwinning den
Pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ i SŠ jsme společně s Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy NAEP připravili
prezentaci o programech Comenius a eTwinning. Účastníky čeká
nejen představení těchto projektů, ale i jejich příklady a workshopy.
Akce se koná 6. listopadu 2009 od 9.00–14.00. Poslední přihlášky
přijímáme do 4. listopadu 2009.
Více informací: Mgr. Alena Mikulíková, tel.: 564 602 939,
mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Soutěž
Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže (ODM) –
Výtvarná soutěž
Ve dnech 31. 1.–5. 2. 2010 proběhne ODM. Pořadatelem letošní ODM
je Liberecký kraj. Mladí sportovci budou bojovat o medaile v devíti
sportovních disciplínách (alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední
hokej, krasobruslení, rychlobruslení, severská kombinace, skok na
lyžích, snowboarding). Součástí ODM 2010 budou i dvě umělecké
disciplíny (korespondenční výtvarná soutěž, standardní tanec).
Výtvarná soutěž je na téma „Sport/sportovní odvětví charakteristické
pro moje město“. Soutěže se mohou zúčastnit žáci a žákyně narození
v letech 2002–1999 (případně mladší).
Výkres o velikosti formátu A3, bez omezení techniky (malba, koláž,
grafika…), je nutno zaslat do 13. 11. 2009 poštou na adresu: Věra
Trávníková, OŠMS, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Více informací a propozice soutěže: www.olympic.cz/odm2010,
http://mladez.kr-vysocina.cz

Odjinud
Expolingua Praha 2009
Mezinárodní
veletrh
jazyků,
vzdělávání
a
kultury
EXPOLINGUA Praha je jediný a nejstarší mezinárodní veletrh jazyků,
vzdělávání a kultury v Česku. Studentům a mladým profesionálům
poskytuje více než 100 vystavovatelů z 20 zemí světa maximum
důležitých informací o studiu a práci v zahraničí, jazykových kurzech,
mezinárodních výměnných programech, jazykových učebnicích a
cizojazyčné literatuře nebo nových trendech v jazykovém vzdělávání.
Součástí expozice je doprovodný program zahrnující přednášky,
workshopy a jazykové minikurzy. Jeho účastníci se mohou dozvědět
o nejrůznějších novinkách ze světa jazykového vzdělávání, jazykových
testech, studiu a práci v zahraničí atd. Akce se uskuteční 6. a 7. 11.
2009
Více informací na: www.expolingua.cz

Leonardo da Vinci
Seminář ke vzdělávacímu programu Leonardo da Vinci, který se měl
uskutečnit 12. listopadu 2009 na KrÚ kraje Vysočina, neproběhne.
Pokusíme se jej uskutečnit v příštím roce. Děkujeme za pochopení.
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