Novinky z Akademie CZ.NIC
PREZENTACE PRO STUDENTY
Akademie CZ.NIC nabízí pro školy zdarma dvě tematické prezentace:
Svět domén a internetových technologií pro studenty
- vhodné pro SOŠ a vyšší ročníky gymnázií
Příručka bezpečného pohybu na Internetu
- vhodné pro SOŠ, gymnázia i poslední ročníky ZŠ
K realizaci stačí pouze vhodná učebna vybavená projektorem a reproduktory (ale i toto jsme po domluvě schopni
zajistit). Více informací včetně osnovy najdete zde nebo na e-mailové adrese akademie@nic.cz.
Kromě prezentací pořádá Akademie CZ.NIC odborné IT kurzy, které jsou pro studenty se slevou 90 %. Nabízíme také
možnost uspořádat kurz na míru, například pro výběrové semináře, který by obtížností odpovídal zdatnosti konkrétních
studentů. K tomuto účelu se hodí především kurzy 3D tisk, IPv6 či Svobodná aplikační bezpečnost.

NOVÁ KNIHA V EDICI CZ.NIC
Buď pánem svého prostoru, tak se jmenuje nová kniha v Edici CZ.NIC, která čtenářům přestavuje
téma počítačové bezpečnosti a rizik spojených s používáním Internetu. Obsáhlá publikace je určená
jak dětem, tak rodičům i učitelům, jimž není lhostejné bezpečí při používání moderních technologií.
Tato kniha slouží jednak k seznámení se s novými pojmy počítačového světa i k pochopení principů
ohrožení, jakými jsou spamy, viry či útoky hackerů. V knize najdete samozřejmě také rady, jak se
těchto rizik vyvarovat. Autorkou je Linda McCarthy, uznávaná bezpečnostní expertka.
Všechny knihy z Edice CZ.NIC je možné objednat nebo zdarma stáhnout na webu knihy.nic.cz.

PODPORUJEME
CZ.NIC, správce domény .CZ, se v letošním roce stal generálním partnerem soutěže Středoškolská odborná činnost
(SOČ), kterou již několik desetiletí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem této soutěže je vést
talentované středoškoláky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních
oborech. V oblasti rozvoje počítačových dovedností podporuje CZ.NIC soutěž mladých webových programátorů –
Junior Internet a od loňského roku také Soutěž v programování, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání.
Na vzdělávacích aktivitách spolupracujeme s Jednotou školských informatiků a sdružením Národní centrum
bezpečnějšího internetu.
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