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Vážení přátelé, kolegové a příznivci Informačních center pro mládež v České republice,
připravili jsme pro vás a pro potřeby Informačních center pro mládež, členů AICM ČR ( ICM AICM ČR)
druhé vydání tématického zpravodaje určeného studentům a pedagogickým pracovníkům středních
škol. Jedná se o aktualizovanou nabídku především evropských publikací podporujících některé
vzdělávací oblasti i některá průřezová témata Rámcových vzdělávacích programů pro střední školy.
Aktivity ICM AICM ČR v oblasti činnosti Vzdělávání a odborná příprava však zdaleka tímto počinem
nekončí. Nabízíme vám i tituly vlastní publikační a vydavatelské činnosti ICM AICM ČR. Fondy
podporující formální i neformální vzdělávání se nám daří vytvářet a aktualizovat především díky
zkušenostem a aktivitám ICM AICM ČR v evropských informačních systémech, projektech a
programech. Velice výraznou roli sehrává spolupráce a partnerství s regionálními informačními
středisky EUROPE DIRECT, působení ICM AICM ČR v rámci regionálního partnerství evropské
informační služby pro mládež a pracovníky s mládeží EURODESK, aktivity Programu Evropské unie
Mládež v akci, respektive ERASMUS+ či partnerství se Združením informačných a poradenských
centier mladých v Slovenskej republike, atd.
Všechny uvedené edukační materiály v českém jazyce pro vás máme připraveny v „ servisních balíčcích” ICM AICM ČR v elektronické formě, některé i ve formě tiskové. A když nevíš? Zeptej se v
Informačním centru pro mládež AICM ČR. Právě tam je pro vás připraveno daleko více nejen informací.

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?
2010, 84 stran.

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...2012, 28 stran.

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.
2013, 40 stran.

MLÁDEŽ V POHYBU

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...2014, 76 stran.

PRÁVA STUDENTŮ

Evropa podporuje mladé lidi : stěhuj se, uč se, studuj, inovuj, zapoj
se, tvá práva, pracuj, tvoř, dobrovolníci, připravuj se v Evropě
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?...

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. 2011, 32 stran

2014, 26 stran.

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... 2012, 24 stran.

Cenová stabilita: Proč je pro vás důležitá?
Informační materiál pro studenty.
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. 2011, 16 stran.

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.
2012, 36 stran.

Cenová stabilita: Proč je pro vás důležitá?
Příručka pro učitele.
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. 2011, 86 stran.

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...
2012, 16 stran.

PŘEKLADY A MNOHOJAZYČNOST
Generální ředitelství pro překlady Evropské komise ( je jedním z největších překladatelských útvarů na světě...
Poskytuje Evropské komisi vysoce kvalitní překlady a další
jazykové služby, podporuje a
upevňuje mnohojazyčnost v
Evropské unii , přibližuje politiky Unie občanům.
2014, 22 stran.

Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR
Farského 887, 90 02 Tábor, tel.: 381 252 416, 381 218 217, 607 036 121, www.icmtabor.cz
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ŘEČ PRO EVROPU
Význam jazyka, jazyky v
Evropě, regionální a menšinové jazyky, jazyk a mobilita,
podpora výuky jazyků, nástroje mnohojazyčnosti, fungování mnohojazyčné Evropské
unie...
2008, 20 stran.

NOVÁ ŠANCE

JAK PSÁT SROZUMITELNĚ
Tipy - důvody proč psát srozumitelně: efektivnější spolupráce, omezení zbytečné
korespondence, budování
dobré vůle...návody na psaní
dokumentů Evropské unie
dostupné na internetu...
2013, 16 stran.

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.
2013, 18 stran.

NAPLNĚNÁ NADĚJE

Příručka pro pedagogy.
Holokaust a lidská práva, časová osa týkající se lidských
práv se zaměřením na
Evropu, nástup nacismu, počáteční fáze holokaustu, modely pro budoucnost,
2011, 56 stran.

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES
Zaměstnavatelé, mzdové a pracovní
podmínky, jak se mohu zapojit do projektu, kde mohu získat víc informací,
mladí uchazeči o zaměstnání, jak se
mohu přihlásit, jakou potřebuji kvalifikaci...
2012, 6 stran.

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...
2013, 14 stran.

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...
2011, 60 stran.

PRŮVODCE INTERKULTURNÍ KOMUNIKACÍ
Průvodce je výsledkem školení o
interkulturní komunikaci InterCom,
které organizovalo školící a inform a č n í c e n t r u m S A LT O .
Interkulturní komunikace a já, interkulturní komunikace ve skupinách, interkuzltuzrní komunikace
a společnost, zdroje a odkazy...
2013, 50 stran.

EVROPA - info pro mladé
Evropa všedního dne,
Evropská unie - kdo to
vlastně je? jak Evropská
unie funguje?
Co
Evropská unie vlastně dělá? Rozšiřování Evropské
unie, Evropě ve světě,
Budoucnost Evropy...
2013, 56 stran.
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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.
2013, 19 stran.

EXKURZE DO MINULOSTI....

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...
2010, 60 stran.
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JAK NALÉZT V EVROPĚ ZAMĚSTNÁNÍ
Pokyny pro uchazeče o zaměstnání, věci, které je třeba zvážit
před stěhováním do zahraničí,
kdo vám může pomoci při hledání zaměstnání,
jak vám může pomoci EURES,
proces ucházení se o práci, mobilita pro podnikatele, přeshraniční
trhy práce,
2010, 16 stran.

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...
2009, 224 stran.

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....
2013, 7 stran.

EVROPA - pokyny pro učitele
Kdo řídí Evropu, co
Evropská unie znamená pro
každodenní život lidí a kam
směřuje náš kontinent v globalizovaném světě? Jak má
vypadat budoucnost
Evropy? To vše a mnoho jiných věcí se v ní dozvědí žáci a studenti ve věku 13-18
let a budou s ní interaktivně
pracovat.
2014, 12 stran.

VLASTNÍ VYDAVATELSKÁ ČINNOST ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR
Jak napsat životopis, Jak napsat žádost o zaměstnání a motivační dopis, Sexualita chlapců, Sexualita děvčat, Média a my, Kyberšikana nebezpečí v elektronické podobě, Nezavírejme oči před AIDS, Nikdy nejsi sám, Antisemitizmus...
Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení, certifikovaný člen AICM ČR
Farského 887, 90 02 Tábor, tel.: 381 252 416, 381 218 217, 607 036 121, www.icmtabor.cz
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VÝUKA ČTENÍ V EVROPĚ

PŘIPRAVENI NA STĚHOVÁNÍ?

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ
Nejčastější mýty o překládání
a tlumočení, jaký je rozdíl mezi tlumočením a překládáním,
jak se stát tlumočníkem nebo
překladatelem, povolání, která mají budoucnost, dovednosti, které potřebují tlumočníci a překladatelé...
2014, 16 stran.

Souvislosti, politiky a praxe.
Studie Eurydice. Jejím cílem je
určit některé z hlavních faktorů
ovlivňujících osvojování čtenářských dovedností a posoudit, kde národní politiky působí
ve vztahu k těmto faktorům.
Některé z úspěšných postupů
a opatření na národní úrovni,
jež jsou nyní zaváděna s cílem
zlepšit výsledky dosahované
ve čtení...
2011, 210 stran.

MAPA EVROPY

Všechno, co potřebujete vědět
o životě a práci v zahraničí – a
ještě mnohem více. Tipy pro
hledání a podání žádosti o zaměstnání v jednotlivých členských státech Evropské unie,
na Islandu, v Lichtenštejnsku,
Norsku a Švýcarsku.
2014, 176 stran.

NA CESTÁCH PO EVROPĚ 2014-2015

ZEMĚDĚLSKÁ MAPA EVROPY

Aktualizovaná zemědělská Mapa a rady na cesty - potřebné doklady,
mapa Evropy včetně no- peníze, nakupování, ochrana spotřebitelů,
vých členů Evropské unie. ochrana životního prostředí, cestování, práva cestujících, zdravotní péče, komunikace,
2014. A2.
časová pásma, domácí zvířata, co podniknout, když..., pro případ nouze, kontakty v
Evropské unii. 19 stran, 2014.
Skládačka A2, 12 stran.

Aktualizovaná mapa
Evropy včetně nových členů Evropské unie.
2014. A2.

PREZENTACE EVROPSKÉ UNIE
Evropská unie
50 0 milionu obyvatel – 28 zemí

Zakladatelé

Power pointová prezentace
Evropské unie

24 úredních jazyku

Symboly EU

Evropský rok obcanu 201 3

Listina základních práv EU

Rozšírení: z šesti na 28 zemí

Transparentní unie, která slouží občanům
Je závazná pro všechny činnosti EU

Plán na zajištění trvalého míru a prosperity…

54 článků pod 6 hlavami:
E vro pská vlajka

Konrad A de na ue r

Evropsk á h ymna

1952

1973

1981

1990
hr avats ki

1995

2004

2007

Int ernetové stránky Evropské unie
europa.eu
Jeden a půl milionu dokument ů přístupných veřejnosti

l Důstojnost
l Svobody
l Rovnost
l Solidarita
l Občanská práva
l Soudnictví

1986

A lc ide De Gas pe ri

Kontaktní středisko Europe Direct
Odpovědi na vaše ot ázky
00 80 0 6 7 8 9 10 11

Informační míst a Europe Direct
Přes 400 v celé EU

Dokumenty Evropské unie

2013

Přístup k interním dokumentům na pož ádání

Evropský veřejný ochránce práv
Vyřizuje st ížnosti na administ rativu EU

Winston C hurchill

Den Evrop y, 9. května

¸ zamerení na práva související s obcanstvím v EU

Motto: Jed notná v rozmanitosti

¸ dialog na všech úrovních o techto právech a o EU v budoucnosti
Rober t Schuman

Je an Monnet
Niko fo ro s Diama nd ouro s, Evr opský veřejný ochr ánce práv

Cl e n s k é s tá ty E vro p s k é u n i e

¸ http://europa.eu/citizens-2013/

Ka n d i d á ts ké a p o te n ci á l n í
k andd
i á ts k é z e m e

FAKTA A ČÍSLA O EVROPSKÉ UNII
Publikace zdůrazňuje roli
Evropského parlamentu , který
rozhoduje o převážné většině
evropské legislativy. Více než
40 oblastí podléhá řádnému legislativnímu postupu za účasti
Evropského parlamentu a
Rady ministrů. Parlament má
též rozpočtové pravomoci pokrývající veškeré výdaje
Evropské unie a společně s
Radou ministrů má poslední
slovo při tvorbě rozpočtu EU...
2014, 548 stran.

JEDNA MĚNA PRO JEDNU EVROPU
Co je to hospodářská a měnová
unie? Cesta k hospodářské a měnové unii, zavedení eura, organizace hospodářské a měnové
unie, euro v číslech, euro v obrazech, dosavadní úspěchy, očekávání rozšíření eurozóny...
2014. 24 stran.

10 PRÁV EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE

SEDM ŽIVOTŮ
Na cestě k úspěchu s
Evropským sociálním fondem.
Publikace obsahuje sedm odlišných příběhů ilustrujících život s dnešní Evropě. Všichni
však mají jedno společné - v jistém chvíli jim podpora
Evropského sociálního fondu
pomohla dosáhnout profesních cílů.
2014, 79 stran.

Jako evropský občan máte například tyto obrovské výhody žijete v míru v prostředí největší světové ekonomiky a máte svobodu pohybu.... možnost zaslat zpět vadné zboží,
které jste si objednali přes internet...nízké poplatky za roaming... odškodnění za zrušení letu. Evropské volby, volný
pohyb, zdraví,práva spotřebitelů, cestování, informace a
poradenství...
2014, 24 stran.

JAK NALÉZT V EVROPĚ ZAMĚSTNÁNÍ

MOŽNOST ŘÍCI SVÉ SLOVO

Život a práce v jiné zemi jsou pro Evropany
každého věku v zrušující možností. Stále
více lidí si skutečně
uvědomuje výhody
získání odborné praxe v jiné evropské zemi ... Co je třeba zvážit? Kdo vám může pomoci?
2013. 12 stran.

Evropský rok občanů Evropané mají možnost říci své slovo. Veřejné konzultace ohledně občanství EU. Volný pohyb v
EU, občané jako jednotlivci, občané jako spotřebitelé,občané jako studenti
a pracovníci, občané a demokracie, diskuze o budoucnosti Evropy, dialogy,
2013. 46 stran.

EVROPSKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
EVROPSKÁ UNIE
http://europa.eu/index_cs.htm
Oficiální stránky Evropské unie.

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

EVROPSKÁ UNIE A-Z

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.

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

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

EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY - http://ec.europa.eu/eures
Snadný přístup k informacím o pracovních místech a příležitostech ke vzdělávání v Evropě...

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...
Novinka - publikace „Za praktickými
zkušenostmi do zahraničí”.
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EVROPSKÝ PARLAMENT V 15ti KAPITOLÁCH

ZEMĚPIS EVROPSKÉ UNIE

OCHRANA SPOTŘEBITELE

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...

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.

JAK FUNGUJE EVROPSKÁ UNIE

VAŠE EVROPA

€CONOMIA

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_cs
.htm
Pomoc a poradenství pro občany EU a jejich rodinné příslušníky.

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/eco
nomia/html/index.cs.html
Hra v oblasti měnové politiky. Zábavný a interaktivní způsob, jak poznat fungování měnové politiky.
Hráči musí každé čtvrtletí dělat rozhodnutí ohledně
úrokové sazby, sledovat osmiletou časovou osu a
snažit se udržovat inflaci těsně pod 2 %.

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

EVROPSKÁ UNIE A MLÁDEŽ

EVROPSKÝ PORTÁL PRO MLÁDEŽ
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Oficiální portál Evropské unie Mládež - politiky mlá- http://europa.eu/youth/cs
deže, Strategie EU 2020, Program Mládež v akci... Portál evropských příležitostí pro mládež.
EuroparlTV

AUDIOVIZUÁLNÍ SERVIS EVROPSKÉ KOMISE

http://europarltv.europa.eu/cs/youngparliament/a-z.aspx
EuroparlTV nabízí zákulisní pohled na to, jak parlament pracuje, historii EU a představuje aktuální témata EU, videointerview s poslanci EP...

http://ec.europa.eu/avservices/about/index.cf
m?sitelang=en
Portál audiovizuálních služeb Evropské komise audio..., foto - vlajky zemí, mapy Evropy, symboly...
, video...

EVROPSKÉ CENY A SOUTĚŽE

EU BOOKSHOP

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.

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

EUROPE DIRECT
http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
Oficiální portál ústřední informační služby
Evropské unie. Poskytuje odpovědi na otázky
www.eurodesk.org/edesk
Oficiální portál evropské informační služby pro mlá- ohledně vašich práv v EU, možnostech financovádež a pracovníky s mládeží. Hlavní poskytovatel in- ní, dokumenty a publikace EU, odkazy na další informací o evropských politikách a příležitostech formační zdroje či kontakty...
pro mladé lidi a pro ty, kteří s nimi pracují.
EUROCENTRUM

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus

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.

Průkaz pro studenty
středních a vysokých
škol. Pro vydání karty
ISIC potřebuje
zájemce vyplněný
formulář žádosti o
průkaz ISIC a
fotografii. Karta má
platnost od 1.září až
do 31.prosince roku
následujícího. Cena
karty činí 300,- Kč.
Všichni držitelé
tohoto průkazu
mohou využít více
než 125.000 slev
a výhod ve 127
zemích...

www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.cs.ht
ml
Vše o Euru - fakta, akce a hry, informační materiály,
soutěže, výstava...

https://bookshop.europa.eu/cs/home.
Evropské elektronické knihkupectví, které nabízí
AFS MEZIKULTURNÍ PROGRAMY
publikace evropských institucí - za úplatu i zdarma.
Slouží také jako archiv. Internetové stránky EU http://www.afs.org, www.afs.cz
Bookshop existují ve 24 úředních jazycích.
Hostitelský program, studium v zahraničí, stipendia, jazykové pobyty, dobrovolnictví, spolupráce
se školami...

PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU, MLÁDEŽ
A SPORT ERASMUS+ 2014 - 2020

INTERNATIONAL STUDENT
IDENTITY CARD

ŠKOLA EURA

https://www.euroskop.cz
Oficiální česká informační služba o Evropské unii.
Zpravodajství, fakta o EU, ČR a EU, fondy EU, občan a EU, encyklopedie EU, komentáře, monitoring legislativy EU...

INTERNATIONAL TEACHER
IDENTITY CARD
Průkaz pro
pedagogické
pracovníky. Pro
vydání karty ITIC
potřebujete školou
potvrzený formulář,

Chceš-li být držitelem karty, stačí jen málo.
Vyplníš formulář žádosti a necháš jej potvrdit
školským zařízením / žádosti o průkaz lze
stáhnout i z webu - www.isic.cz/. Posléze nás
nesmí být starší více než
navštívíš s fotografií pasového formátu,
2 měsíce,
zaplatíš licenční poplatek 300 Kč a je to!
a fotografii pasového
Ihned můžeš třeba vyrazit do ulic nebo
formátu. Karta má
zabrouzdat na internetu a čerpat nabízené
platnost od 1.září až
slevy a výhody...
do 31.prosince roku
následujícího. Cena
karty činí 300,- Kč.
Držitelé ITIC mohou
získat velké
množství slev
a výhod po celém
světě...
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