INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - Vzdělávání a odborná příprava
Nabídka evropských publikací, tiskovin a informačních zdrojů pro pedagogické pracovníky
a studenty středních škol v Informačních centrech pro mládež AICM ČR.

www.icmcr.cz
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Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, tel.: + 420 388 424 196, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse
Vážení přátelé, kolegové a příznivci Informačních center pro mládež Asociace pro podporu rozvoje v
České republice ( AICM ČR ),
na základě našich dlouhodobých zkušeností jsme pro vás zpracovali další část potenciálu
Informačních center pro mládež, členů AICM ČR. Konkrétně se jedná o nabídku evropských publikací a
zdrojů podporujících některé vzdělávací oblasti i některá průřezová témata Rámcových vzdělávacích
programů pro střední školy.
Naše aktivity v oblasti činnosti Vzdělávání a odborná příprava však zdaleka tímto počinem nekončí.
Kromě titulů vlastní publikační a vydavatelské činnosti jsme zpracovali i nabídku evropských
edukačních materiálů pro pedagogické pracovníky a žáky základních škol. Tyto fondy se nám daří
vytvářet a aktualizovat především díky zkušenostem a aktivitám Informačních center pro mládež, členů
AICM ČR, v evropských informačních systémech, projektech a programech. Velice výraznou roli
sehrává i spolupráce a partnerství s regionálními informačními středisky EUROPE DIRECT, působení
Informačních center pro mládež, členů AICM ČR, v rámci regionálního partnerství evropské informační
služby pro mládež a pracovníky s mládeží EURODESK či aktivity Programu Evropské unie Mládež v
akci, respektive ERASMUS+, atd. Všechny uvedené edukační materiály jsou pro vás v Informačních
centrech pro mládež, která jsou členy AICM ČR, připraveny v elektronické formě, některé i ve formě
tiskové. Samozřejmostí je průběžná aktualizace těchto fondů. A máme pro vás připraveno i více....

EVROPA VE 12ti LEKCÍCH
Může Evropská unie i v době
globalizace úspěšně konkurovat jiným ekonomickým mocnostem a zachovat si svou sociální úroveň? Jakou roli bude
mít Evropa na světové scéně
v následujících letech? Kde
budou její hranice? A jaká budoucnost čeká euro? Jaký je
smysl Evropské unie?

VAŠE EVROPA - VAŠE PRÁVA
Praktický průvodce občanů a
podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu
EU. Rady a tipy pro případy,
že se rozhodnete studovat nebo pracovat v jiné členské zemi EU. Jak financovat podnikání, jak proniknout na nový
trh...

CESTOVÁNÍ PO EVROPĚ 2013-2014
Evropa - kontinent s tisíciletou historií,
bohatým kulturním dědictvím a jedněmi
z nejkrásnějších přírodních scenérií na
světě. Cestovatel má hodně co objevovat a prozkoumávat a Evropská unie mu
to významným způsobem usnadňuje.
Tištěná i elektronická forma.

KODEX ON-LINE PRÁV EU
Tento kodex shrnuje základní
soubor práv a zásad zakotvených v právu EU, jež občany
chrání při přístupu k on-line sítím a službám a jejich využívání. V těchto právech a zásadách není vždy snadné se zorientovat, jelikož se nevztahují
výhradně na digitální prostředí...

JAK FUNGUJE EVROPSKÁ UNIE
Publikace vám pomůže zjistit, jak EU funguje. Dozvíte
se vše, co potřebujete vědět
o tom, jak pracují různé instituce, jak EU přijímá rozhodnutí a kdo je do nich zapojen.
Můžete například zjistit, kdo
určuje agendu a kdo musí
schválit nové návrhy, než se
v celé EU stanou zákonem.

MLÁDEŽ V POHYBU
Hledáte práci ve své zemi nebo
doufáte, že zkusíte štěstí jinde v
Evropě? Chtěli byste část studia
strávit v zahraničí? Chtěli byste
dělat dobrovolnou práci? Chcete
získat lepší kvalifikace? Chcete
dále zlepšovat svoje znalosti?...

NOVÁ ŠANCE
Komiks vypráví příběhy obyčejných lidí a vysvětluje, jak
jim Evropský sociální fond pomohl dostat se zpět na správnou cestu. Julie je svobodná
matka bez práce a snaží se o
zajištění živobytí. Viktor je slepý hudebník...

EXPERIENCE EUROPE!
Publikace EURODESKU - evropské informační služby pro
mládež a pracovníky s mládeží. Zkušenosti těch, kteří již v
zahraničí studovali, pracovali,
cestovali, byli na stáži, cestovali nebo byli dobrovolníky
EVS.

EVROPSKÁ UNIE FAKTA A ČÍSLA
Od data přistoupení každé
země k EU po fakta o obyvatelstvu, institucích a jazycích tato barevná brožura
začíná obecným úvodem
poskytujícím konkrétní informace o každé zemi EU.
U každé země se dozvíte o
politickém systému, obyvatelstvu, městech, věku pro
právo volit, a dalších věcech...

PRÁVA STUDENTŮ
Cesta do jiné země EU za studiem („mobilita v učení“) je jedním ze základních způsobů,
jak mohou mladí lidé podpořit
svůj osobní rozvoj a zlepšit
své budoucí pracovní příležitosti. Mobilita v učení rovněž
přináší prospěch EU jako celku.

Cenová stabilita: Proč je pro vás důležitá?
Publikace, animovaný film,
prospekty pro studenty a brožurka pro učitele mají dospívajícím pomoci rámcově pochopit, jak důležité jsou stabilní ceny. Prospekty nabízejí
srozumitelný přehled o tématu. Publikace se jím zabývá obšírněji.

ZÍSKEJTE KONTROLU...
Komiksové kresby znázorňují různá rizika, jimž mohou být mladí lidé vystaveni při používání internetu od prozrazení hesel a čísel
kreditních karet až po zveřejnění fotografií.Jak nové
právo EU zvýší ochranu...

Pro potřeby členských Informačních center pro mládež vydala v roce 2014 Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice. Zpracovalo Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR.
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TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES
Projekt nabízí podporu při vyhledávání informací, hledání
pracovního místa a náboru a
rovněž finanční podporu, a to
jak mladým uchazečům o zaměstnání a osobám měnícím
zaměstnání ve věku 18 - 30 let, kteří chtějí pracovat v jiné zemi EU.

OZVEME SE VÁM
Co byste měli vědět, chcete-li se
ucházet o zaměstnání v jiné zemi
EHP. Publikace informuje čtenáře o evropské službě zaměstnanosti EURES a pomoci, kterou
jim může nabídnout při hledání
pracovního uplatnění v zahraničí. Je užitečná i pro zaměstnavatele...

ODRAZOVÝ MŮSTEK K VAŠÍ...
Balíček opatření ke zvýšení zaměstnanosti mládeže. Záruky pro mladé lidi - snížit nezaměstnanost
mladých tak, že každý mladý člověk mladší 25 let do
čtyř měsíců po ukončení
školní docházky nebo po
tom, co se stane nezaměstnaným....

JDE I O VAŠE PENÍZE
Komiks - hospodářská
soutěž v Evropě. Pravidla hospodářské soutěže
musí respektovat všechny podniky, které v Evropské unii podnikají. Je
jedno, kde mají sídlo...
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NAPLNĚNÁ NADĚJE
Od chovu včel po vedení
vlastní biokavárny a oděvní
návrhářství. Komiks ukazuje,
jak i malá pomoc z
Evropského sociálního fondu
stačí jednotlivci k tomu, aby si
založil vlastní podnik nebo
změnil obor zaměstnání...

MAPA EVROPY 2014
Aktualizovaná mapa
Evropy včetně nových členů Evropské unie

Průvodce interkulturní...
...komunikací. Průvodce je výsledkem školení o interkulturní komunikaci InterCom, které organizovalo
školící a informační centrum SALTO

EVROPSKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
EVROPSKÁ UNIE A-Z

EVROPSKÁ UNIE
http://europa.eu/index_cs.htm
Oficiální stránky Evropské unie.

PREZENTACE EVROPSKÉ UNIE

http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_23_en. http://europa.eu/abc/euslides/index_cs.htm
Ilustrovaná prezentace objasňuje, jak Evropská
htm
unie funguje a co pro vás dělá.
Rozcestník oficiálních portálů Evropské unie.

HISTORIE EVROPSKÉ UNIE
http://europa.eu/about-eu/euhistory/index_cs.htm
Zakladatelé, historie, orgány a instituce...

KDO JE KDO
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?

Oficiální elektronický adresář Evropské unie osoby, instituce, orgány, agentury...

EVROPSKÝ PARLAMENT V 15ti KAPITOLÁCH

ZEMĚPIS EVROPSKÉ UNIE

www.ep15.eu
Vše o EU - jejích institucích, členských zemích,
politikách a o tom, jak vznikají. Přitom skládejte
puzzle každou zemi EU umístěte na mapu Evropy
nebo určete, ke kterým politickým stranám patří
čeští poslanci Evropského parlamentu.

http://europa.eu/abouteu/countries/index_cs.htm
Na těchto internetových stránkách najdete
praktické mapy se základními informacemi o
politickém systému, dějinách, ekonomice,
zeměpisu a tradičním jídle příslušné země...

JAK FUNGUJE EVROPSKÁ UNIE

VAŠE EVROPA

12 AKTIVIT O EVROPĚ
www.dvorek.eu/teachers.do?page=4
Informace o institucích EU na základě vlastní
detektivní práce, vyzkoušejte své znalosti v kvízu
nebo simulujte jednání o rozpočtu EU.

OCHRANA SPOTŘEBITELE
www.consumerclassroom.eu/cs
Plány hodin a výukové podklady pro účely
spotřebitelského vzdělávání. Podklady jsou
rozděleny do čtyř oblastí s názvy: Osobní finance,
Zdraví a bezpeční spotřebitelé, Zodpovědní
spotřebitelé a Spotřebitelé a služby.

€CONOMIA

http://europa.eu/about-eu/index_cs.htm
Jednotlivé země, symboly, finanční prostředky,
fakta a čísla...

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/eco
.htm
Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich ro- nomia/html/index.cs.html
Hra v oblasti měnové politiky. Zábavný a interaktivdinné příslušníky.
ní způsob, jak poznat fungování měnové politiky.
EVROPSKÁ UNIE A MLÁDEŽ
Hráči musí každé čtvrtletí dělat rozhodnutí ohledně
EVROPSKÝ PORTÁL PRO MLÁDEŽ
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
úrokové sazby, sledovat osmiletou časovou osu a
Oficiální portál Evropské unie Mládež - politiky mlá- http://europa.eu/youth/cs
snažit se udržovat inflaci těsně pod 2 %.
deže, Strategie EU 2020, Program Mládež v akci... Portál evropských příležitostí pro mládež.

EuroparlTV

ŠKOLA EURA

AUDIOVIZUÁLNÍ SERVIS EVROPSKÉ KOMISE

www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.cs.ht
http://europarltv.europa.eu/cs/younghttp://ec.europa.eu/avservices/about/index.cf ml
parliament/a-z.aspx
Vše o Euru - fakta, akce a hry, informační materiály,
m?sitelang=en
EuroparlTV nabízí zákulisní pohled na to, jak parla- Portál audiovizuálních služeb Evropské komise - soutěže, výstava...
ment pracuje, historii EU a představuje aktuální té- audio..., foto - vlajky zemí, mapy Evropy, symboly...
mata EU, videointerview s poslanci EP...
e TWINING
, video...
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
http://ec.europa.eu/eures

www.etwinning.net/cz/pub/index.htm
Bezpečný a bezplatný portál pro projektovou spolupráci a komunikaci učitelů.

Snadný přístup k informacím o pracovních místech a příležitostech ke
vzdělávání v Evropě, údaje o životě a práci v zahraničí ...
Pro potřeby členských Informačních center pro mládež vydala v roce 2014 Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice. Zpracovalo Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR.
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INFORMAČNÍ ZDROJE
EVROPSKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO PEDAGOGICKÉ
PRACOVNÍKY A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
EU BOOKSHOP

AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY

https://bookshop.europa.eu/cs/home.
Evropské elektronické knihkupectví, které nabízí
publikace evropských institucí - za úplatu i zdarma.
Slouží také jako archiv. Internetové stránky EU
Bookshop existují ve 24 úředních jazycích.

http://www.afs.org, www.afs.cz
Hostitelský program, studium v zahraničí, stipendia, jazykové pobyty, dobrovolnictví, spolupráce
se školami...

EVROPSKÉ CENY A SOUTĚŽE
http://europa.eu/contact/take-part/prizescompetitions/index_cs.htm
Informace o soutěžích pravidelně pořádaných
Evropskou unií i podmínkách účasti.

EVROPSKÝ DIÁŘ
http://ec.europa.eu/consumers/europadiary/c
s/index_cs.htm
On-line diář obohacují zajímavá fakta o životě v EU
a informace o právech občanů EU. Praktické rady k
nejrůznějším tématům jsou prezentované jednoduchou a přehlednou formou. Představují také velmi vhodnou učební pomůcku. Diář doplňuje příručka pro učitele, která uvádí možné aktivity pro práci
ve třídě i doma a která vychází z materiálu diáře.

EUROPE DIRECT
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Oficiální portál ústřední informační služby
Evropské unie. Poskytuje odpovědi na otázky
ohledně vašich práv v EU, možnostech financování, dokumenty a publikace EU, odkazy na další informační zdroje či kontakty...

www.eurodesk.org/edesk
Oficiální portál evropské informační služby pro mláEUROCENTRUM
dež a pracovníky s mládeží. Hlavní poskytovatel informací o evropských politikách a příležitostech https://www.euroskop.cz
pro mladé lidi a pro ty, kteří s nimi pracují.
Oficiální česká informační služba o Evropské unii...

PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU, MLÁDEŽ A SPORT ERASMUS+ 2014 - 2020
Program navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus a další iniciativy Evropské komise. Podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve
všech úrovních a formách vzdělávání.
Zapojit se mohou zejména instituce a organizace působící v oblasti vzdělávání - školy všech typů, zřizovatelé škol a další organizace v oblasti vzdělávání, neziskové organizace a střediska pracující s mládeží, neformální skupiny mladých lidí, subjekty reprezentující cílové skupiny programu
Cílové skupiny programu - pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci,
děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání
Více informací
Hlavní webová stránka Evropské komise http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus
Dostupné informace v českém jazyce www.naep.cz/image/content-management/Vyzva_ERASMUS+_2014.pdf

PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU, MLÁDEŽ A SPORT ERASMUS+ 2014 - 2020: Mládež v akci
Program Mládež v akci - neformální vzdělávání mladých lidí a pracovníků s mládeží
Cílová skupina: mladí lidé, pracovníci s mládeží, instituce, neziskové organizace i neformální skupiny
Forma - výměna mládeže, dobrovolná služba, projekt v místní komunitě, školení a semináře. Možnost získání zkušenosti v zahraničí pro mladé lidi Evropská dobrovolná služba, školení...
Evropská spolupráce organizací pracující s mládeží. Podpora aktivního občanství, inkluze, multikulturní vzdělávání, evropské občanství...
Více informací www.mladezvakci.cz, http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm, www.mladezvakci.cz/erasmusplus

MOBILITA JEDNOTLIVCŮ
Výměny mládeže - účastníci mohou mít 13 - 30 let, délka trvání 5 – 21 dní
Evropská dobrovolná služba - akreditace na 7 let, dobrovolníci 17 - 30 let, délka 2 – 12 měsíců
Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi
Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s
mládeží - 2 dny – 2 měsíce (Mobility of youth workers – trainning and networking)
Aktivity pro pracovníky s mládeží - větší flexibilita
aktivit. Termíny pro předkládání žádostí 17. března
nebo 30.dubna a 1.října 2014.

SPOLUPRÁCE PRO INOVACI A VÝMĚNU
DOBRÉ PRAXE
Iniciativy mládeže - podporovány prostřednictvím
základního typu Strategického partnerství. - Strategic Partnerships - žádosti přijímá Národní agentura. Projekty mohou být pouze mezinárodní. Budou se měnit pravidla financování. Sousední partnerské země mohou být partnery projektu. Doba trvání projektu 2 nebo 3 roky.
Termíny pro předkládání žádostí strategická partnerství pro všechny 30.dubna, pro oblast mládeže
1.října 2014, pro budování kapacit v oblasti mládeže 3. dubna a 2.září.

PODPORA POLITICKÝCH REFOREM
Projekty participativní demokracie - podpora
účasti mladých lidí na demokratickém životě v jejich místní, regionální či národní komunitě a na mezinárodní úrovni.
Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za
mládežnickou politiku - podpora seminářů, spolupráce a strukturovaného dialogu mezi mladými
lidmi, pracovníky s mládeží a politiky, setkání mezi
mladými lidmi a politiky (decision makers)
Termíny pro předkládání žádostí 30.dubna 1.října
2014.

INFORMAČNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ, ČLENOVÉ ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

ICM BRNO

ICM JILEMNICE

Česká 11 / Skrytá 2, Brno, www.icmbrno.cz

Kostelní 1, Jilemnice, www.icmjilemnice.cz

ICM BRNO

Ve Vaňkovce 1, Brno,
www.ymcabrno.cekit.cz/index.php?kat=ic

ICM BRUNTÁL

ICM LOMNICE NAD POPELKOU

Husovo náměstí 44, Lomnice nad Popelkou,
www.icmlomnice.cz

Jablonec nad Nisou
Teplice

Jilemnice
Lomnice nad Popelkou

ICM PELHŘIMOV

Turnov

tř.Dr. E. Beneše 47, Bruntál, www.icmbruntal.cz

Hrnčířská 111, Pelhřimov, www.icmpelhrimov.cz

Hradec Králové

ICM ČESKÉ BUDĚJOVICE

ICM PRACHATICE

Husova 45, České Budějovice, www.icmcb.cz

Bruntál

ICM ČESKÝ KRUMLOV

ICM PROSTĚJOV

Špičák 114, Český Krumlov, www.cpdm.cz

ICM HRADEC KRÁLOVÉ

tř. Legionářů 15, Jihlava, www.slunceweb.cz

ICM JABLONEC NAD NISOU

Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, www.vikyr.cz

Prostějov

Jihlava

Šafaříkova 666 / 9, Hradec Králové,
www.icmhradeckralove.cz

ICM JIHLAVA

Zlatá stezka 145, Prachatice,
www.oskrebul.cz/icm

Pelhřimov
Tábor
YMCA Brno

Prachatice

Český Krumlov

ASK Brno
České Budějovice

Komenského 17, Prostějov, www.icmprostejov.cz

ICM TÁBOR

Farského 887, Tábor, www.icmtabor.cz

ICM TEPLICE

Masarykova 70, Teplice, http://icm-teplice.cz

ICM TURNOV

Jeronýmova 517, Turnov, http://icm.turnov.cz

Pro potřeby členských Informačních center pro mládež vydala v roce 2014 Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež
v České republice. Zpracovalo Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR.
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