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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl říjnové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech, ve kterém se dočtete o novinkách z oblastí vzdělávání a odborné
přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže a sportu.
Rád bych Vás pozval na mezinárodní konferenci „Modernizace systému uznávání
odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér“, kterou za přispění Evropské
komise pořádá MŠMT 31. října 2012 v Praze. Záštitu nad akcí převzal předseda
vlády České republiky Petr Nečas. Konference je zařazena do harmonogramu
událostí, které připomínají 20 let jednotného společného trhu. Více informací
naleznete v článku na straně 3 newsletteru.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům,
kteří nám poskytují příspěvky za své oblasti.
Hodně sil a pevné zdraví v období hektického podzimu přeje
Jiří Nantl
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy a náměstek ministra skupiny legislativy a strategie

Zpracoval: odbor mezinárodních a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Volby v Nizozemí vyhrál premiér Rutte
Nizozemský premiér Mark Rutte může zůstat po středečních předčasných
parlamentních volbách v čele kabinetu. Jeho Lidová strana pro svobodu
a demokracii (VVD) vyhrála volby a získala podle téměř konečných výsledků
41 ze 150 poslaneckých mandátů. Rutte už oznámil svoje vítězství a přijal
blahopřání svého největšího rivala Diederika Samsona. Samsonova
Socialistická strana práce (PvdA) vybojovala jen o dva mandáty méně
a bude mít zřejmě 39 křesel. Daleko za oběma hlavními rivaly zůstali
socialisté Emila Roemera se 16 mandáty.
Krajně pravicová Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse obhájila jen
15 z dosavadních 24 křesel v parlamentu. V předvolební kampani Wilders
horoval pro vystoupení Nizozemska z EU i z eurozóny. Jeho strana kvůli sporům o daňové škrty v dubnu stáhla podporu
menšinové Rutteho vládě, což vedlo k pádu kabinetu a k vypsání voleb.
Stejný počet poslanců, tedy 15, bude mít podle předběžných výsledků Socialistická strana (SP), jejíž hlavní kandidát
Emile Roemer v předvolební kampani odmítal více rozpočtové disciplíny. Historickou porážku utrpěli
Křesťanskodemokratická výzva (CDA), která z 21 mandátů spadla na 13.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Election Resources on the Internet

Mezinárodní konference „Modernizace systému uznávání odborných
kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér“
MŠMT pořádá mezinárodní konferenci „Modernizace systému uznávání
odborných kvalifikací: vnitřní trh EU bez bariér“, která se uskuteční dne
31. října 2012 v Národní technické knihovně v Praze.
V dopolední části programu bude problematika uznávání odborných
kvalifikací představena z hlediska priorit prosazovaných na evropské úrovni
a jejich dopadů pro Českou republiku. Mezi klíčovými řečníky vystoupí první
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci Evropské
komise, Úřadu vlády České republiky, Evropského parlamentu a kyperského
předsednictví v Radě EU.
Na hlavní panel budou navazovat tři odpolední workshopy. Prvním tématem
jsou sektorové profese, po zhodnocení stávající situace bude následovat
diskuze o připravovaných změnách spojených s modernizací směrnice. Druhý
workshop přiblíží problematiku evropského profesního průkazu, jeho
přínosy a důsledky. Třetí workshop se zaměří na proces transparentnosti
v oblasti regulovaných profesí a o možnostech odstraňování
administrativních překážek a regulací.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Bezplatná registrace a více informací o konferenci
Veřejná konzultace k tématu uznávání odborných kvalifikací: Výkon vysněné profese bez bariér
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Uznávání výsledků neformálního a informálního učení
V rámci strategie „Evropa 2020“ zahájila Evropská komise
iniciativu na podporu uznávání dovedností získaných mimo
školní a univerzitní oblast. Za tímto účelem připravila návrh
Doporučení Rady o uznávání neformálního a informálního
učení, který by měl být přijat ministry školství na jednání Rady
pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech
26. a 27. listopadu 2012.
Prostřednictvím doporučení vyzývá Evropská komise členské
státy, aby do roku 2015 vytvořily vnitrostátní systémy
pro uznávání neformálního a informálního učení, které by občanům umožnily získat úplnou nebo částečnou kvalifikaci
na základě dovedností a schopností nabytých mimo rámec formálního vzdělávání. Uznávání by mělo zahrnovat
identifikaci, dokumentaci, hodnocení a certifikaci výsledků neformálního a informálního učení. Komplexní systémy v této
oblasti mají v současnosti Francie, Finsko, Lucembursko a Nizozemsko.
Návrh je součástí iniciativ „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa“ a „Mládež v pohybu“ a doplňuje evropský
rámec kvalifikací. S finanční podporou neformálního a informálního učení počítá návrh programu „Erasmus
pro všechny“ na období 2014-2020.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Iniciativa EK na podporu uznávání neformálního
a informálního učení
Návrh doporučení Rady o uznávání neformálního
a informálního učení

AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Jednání 6. Koordinační skupiny Ploteus
Dne 13. září se uskutečnilo v Bruselu 6. Zasedání koordinační skupiny Ploteus.
Hlavním tématem jednání byla agenda týkající se portálu Ploteus a také portálu
EQF. Internetové stránky Ploteus poskytují v současnosti studentům, uchazečům
o zaměstnání, poradenským pracovníkům a dalším zájemcům informace o studiu
v Evropě. Webový nástroj EQF pro změnu obsahuje množství faktických informací
o Evropském kvalifikačním rámci (dále jen EQF), o procesu propojování národních
kvalifikačních úrovní na jednotlivé úrovně EQF a o veškerých dokumentech
a informačních zdrojích vztahujících se k EQF.
Jednání koordinační skupiny tematicky navazovalo na předchozí setkání, které se uskutečnilo dne 20. října 2011. Jelikož
je separátní správa obou portálů velice nákladná, přitom webová rozhraní nemají ve společnosti nezbytné povědomí,
a nejsou tak v potřebné míře uživateli navštěvována, rozhodla se Evropská komise navrhnout jejich sloučení. Plán
Evropské komise, který byl představen na již zmíněném jednání v roce 2011, počítá také s přípravou nové propagační
kampaně pro vznikající portál. Jednání o nové podobě internetových stránek budou nadále pokračovat.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Portál EQF
Portál Ploteus
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Grundtvig Day 2012 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!
Dne 6. září 2012 se uskutečnil již druhý ročník akce Grundtvig Day
aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě! Organizátorem byl Dům
zahraničních služeb (DZS) ve spolupráci s Asociací institucí
vzdělávání dospělých. Cílem akce bylo zviditelnit význam
celoživotního vzdělávání, seznámit veřejnost s aktivitami
evropského vzdělávacího programu Grundtvig a v neposlední
řadě seznámit dospělou veřejnost s možnostmi dalšího
vzdělávání, a to prostřednictvím veletrhu organizací vzdělávajících
dospělé, ukázek vzdělávacích aktivit a interaktivních vzdělávacích
dílen.
Grundtvig Day byl zahájen slavnostním předáváním ocenění Pečeť
kvality Grundtvig 2012 nejkvalitnějším projektům realizovaným
s grantovou podporou tohoto programu v období let 2009 až 2011.
Fotografie, prezentace oceněných projektů a další výstupy jsou
k dispozici na internetových stránkách Národní agentury
pro evropské vzdělávací programy (součást DZS), která spravuje
program Grundtvig v České republice.
Záštitu nad akcí převzaly Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Fotografie, prezentace oceněných projektů a další výstupy jsou internetové stránky NAEP/DZS

VÝZKUM A VÝVOJ
EMBL – první krok na cestě ke členství
Evropská laboratoř pro molekulární biologii (The European Molecular Biology
Laboratory – EMBL) je mezinárodní výzkumná organizace, která sdružuje
20 evropských států a Austrálii a je nejvýznamnější evropskou výzkumnou
infrastrukturou zabývající se molekulární biologií a genetikou. Spojuje pět výzkumných
ústavů v Hinxtonu (UK), Grenoble (FR), Heidelbergu (DE), Hamburku (DE)
a Monterotondu (IT), které disponují špičkovými technologiemi. Hlavním cílem organizace je excelentní základní
výzkum, ale i vzdělávání odborníků a studentů na všech úrovních, počínaje vysokoškolským pregraduálním studiem.
Předpokládaným termínem vstupu ČR do EMBL je začátek roku 2014. Předcházet mu musí schválení vládou ČR,
schválení žádosti ČR o členství Radou EMBL, schválení Parlamentem ČR a ratifikace přístupu prezidentem ČR. V současné
době je návrh na členství schválen poradou vedení MŠMT a prochází vnějším připomínkovým řízením.
Česká republika získá díky členství přístup k vybavení a technologiím, které jsou pro svoji finanční nákladnost téměř
nedosažitelné. Technologické i servisní zázemí bude možné využít jak pro české projekty, tak i projekty mezinárodní,
na nichž se ČR podílí. Prioritou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zapojení vznikajících center z operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace do mezinárodní spolupráce. Spolupráce s EMBL se již účastní Univerzita Karlova
a Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, nyní se do spolupráce s EMBL mohou zapojit rovněž CEITEC a Biocev.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Internetové stránky EMBL

5/datum vydání: 16. října 2012

ESFRI/Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury slaví
desáté narozeniny
ESFRI, založené v roce 2002, urazilo opravdu dlouhou a úspěšnou cestu ve směru k ustanovení Evropského výzkumného
prostoru a evropské prosperity. Velké infrastruktury výzkumu jsou předpokladem pro excelentní výzkum i přirozeným
místem setkávání akademického a průmyslového sektoru. V roce 2004 bylo ESFRI pověřeno Radou
pro konkurenceschopnost vypracováním Cestovní mapy velkých infrastruktur výzkumu tzv. ESFRI Roadmap. Evropa
potřebovala a potřebuje strategický přístup pro výstavbu a provoz těchto velkých zařízení, a to ve službě všem vědeckým
disciplínám. V roce 2006 byla publikována první verze ESFRI Roadmap, a to za předsednictví Johna Wooda. Aktualizace
ESFRI Roadmap pak byla publikována pod vedením Carlo Rizzuta v roce 2008.
ČR implementuje na dvě desítky projektů z ESFRI Roadmap. Využívá k tomu jak národních zdrojů v kombinaci se zdroji
7. rámcového programu (např. projekt SHARE – databáze longitudinální studie stárnutí evropské populace), tak zdrojů
strukturálních fondů v kombinaci s národními zdroji i zdroji 7. rámcového programu (například projekt PRACE, který je
součástí IT4I, velkého projektu financovaného v rámci 1. osy OP VaVpI nebo všemi známý projekt ELI). Čeští delegáti se
aktivně účastní a účastnili práce ESFRI. Jedním z úspěchů bylo nastolení a částečné řešení otázky geografické
nerovnováhy rozmístění těchto zařízení v Evropě, kdy nové členské státy byly téměř bez příslušných zařízení.
Při příležitosti desátého výročí ESFRI je vhodné připomenout první české ESFRI delegáty Ing. Karla Jungwirtha,
DrSc. a Ing. Jana Marka, CSc. Čeští delegáti jsou považováni za spolehlivé, inteligentní partnery. Stejnou pověst mají
v ESFRI i současní delegáti Ing. Naděžda Witzanyová, která byla dokonce zvolena v letech 2009 až 2011 členkou řídicího
výboru ESFRI, a RNDr. Jan Hrušák, CSc.
Rada pro konkurenceschopnost 10. října 2012 v Lucemburku měla během oběda na pořadu diskusi o budoucím
směřování ESFRI. Ministři se měli vyjadřovat k možnosti rozšířit mandát ESFRI o funkci vedoucí k prioritizaci projektů
ESFRI Roadmap. Nezbývá než popřát ESFRI stejně úspěšné pokračování činnosti i v dalším desetiletí.

MLÁDEŽ
Evropská konference o mládeži
Ve dnech 11. až 13. září 2012 proběhla v kyperské Nikósii tradiční
Evropská konference o mládeži. První část konference byla věnována
rozhovorům ředitelů zodpovědných za mládež se zástupci mladých
lidí. Východiskem diskusí byly výstupy z národních konzultací
uskutečněných v rámci 3. fáze strukturovaného dialogu na téma
participace a sociálního začlenění mladých lidí. Účastníci konference
jednali v 7 pracovních skupinách mj. o významu vzdělávání a výuky
jazyků, interkulturním dialogu, participaci, roli NNO a o politikách
a programech zaměřených za sociální začleňování. V rámci každé
pracovní skupiny byla přijata dvě společná doporučení, která budou
zohledněna v Závěrech Rady k participaci a sociálnímu začlenění
mladých lidí z přistěhovaleckého prostředí. Schválení dokumentu se
očekává listopadové Radě ministrů pro mládež.
Poslední den konference byl věnován oddělenému jednání ředitelů zodpovědných za mládež. Evropská komise
představila novou ředitelku pro mládež a sport Chiaru Gariazzo, zástupci členských zemí následně projednávali témata
budoucnosti evropské politiky mládeže, participace a sociálního začlenění mladých lidí z prostředí migrantů a diskutovali
o zprávě o mládeži 2012, připravované Evropskou komisí.
Zástupce Irska představil hlavní prioritu budoucího TRIA, kterou je sociální začlenění. Příští EU konference o mládeži se
uskuteční v březnu 2013 v Dublinu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Společná doporučení přijatá v rámci pracovních skupin
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9. Konference ministrů pro mládež členských států Rady Evropy
Ve dnech 24. až 25. září 2012 se v St. Petrohradu uskutečnila v pořadí již
9. Konference ministrů pro mládež členských států Rady Evropy. Konference
jsou pořádány jednou za čtyři roky a předchází jim celoevropské setkání
mladých delegátů, jehož cílem je příprava k diskusím se zástupci vlád
členských států Rady Evropy na dané téma.
Tématem letošní konference byl „přístup mladých lidí k právům v kontextu
rozvoje inovativních politik mládeže“. Výstupem konference mělo být přijetí
Deklarace o přístupu mladých lidí k právům, kterou však náměstek ministra
školství a vědy pořadatelské země odmítl podepsat z důvodu nepřijatelného
požadavku na potírání diskriminace
a porušování práv mladých lidí z důvodu
sexuální orientace a genderové identity.
Od roku 1985 se stalo poprvé,
že deklarace ministerských konferencí
Rady Evropy v oblasti mládeže nebyla přijata. Belgický ministr a švédská
ministryně pro mládež v závěru konference vyjádřili znepokojení nad nepřijetím
deklarace a podpořili práva mladých lidí na potírání diskriminace i v oblasti sexuální
orientace a genderové identity.
Samotné jednání konference bylo poznamenáno blížícím se soudním procesem
s trojicí punkových ruských zpěvaček Pussy Riot, jejichž práva na svobodné
vyjádření názoru podpořili mladí delegáti konference tichým protestem ve stoje
při úvodním projevu prezidenta Evropského fóra mládeže Petra Matjašiče s nasazením symbolických oranžových masek.

Přijetí delegace Vietnamského svazu žen na MŠMT
Dne 12. září 2012 se na MŠMT uskutečnilo přijetí delegace
Vietnamského svazu žen vedené jeho předsedkyní paní Nguyen
Thi Thanh Hoa. Česká strana prezentovala vzdělávací systém
a politiku mládeže ČR, zatímco vietnamská strana stručně
představila svůj Svaz žen, který má v současné době 15 miliónů
členek. V rámci dvouhodinové neformální diskuse doplněné
jednotlivými prezentacemi se vietnamští hosté zajímali zejména o
financování českého školství, sociální inkluzi dětí s omezenými
příležitostmi a nezaměstnanost mládeže. Vietnamská strana
kladla také otázky na téma historie českého školství a aktivně se
zapojila do konzultací k problematice začleňování vietnamských
dětí do volnočasových aktivit v ČR. V závěru jednání ocenila
dosavadní mezivládní spolupráci mezi oběma zeměmi.
Při následné neformální výměně kontaktů došlo k dohodě mezi odborem pro mládež MŠMT a ředitelkou odboru
mezinárodních vztahů Vietnamského svazu žen, paní Nguyen Thi Hoai Linh, o další vzájemné spolupráci v oblasti
začleňování vietnamských dětí do volnočasových aktivit v České republice. Ředitelku Nguyen Thi Hoai Linh velmi
potěšila informace, že v rámci projektu „Klíče pro život“ vydal v tomto roce Národní institut dětí a mládeže brožuru
„Na křižovatce kultur“, která na základě výzkumu pojednává o začleňování malých Romů, Vietnamců a Číňanů do české
společnosti.
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Letní univerzita Rady Evropy v Gruzii
Letní univerzita ve dnech 27. až 31. srpna 2012 umožnila setkání
odborníků z řad Rady Evropy, ministerských pracovníků a zástupců
nestátních neziskových organizací, kteří se podílí na formování politik
mládeže. Na Letní univerzitě byly představeny základy fungování Rady
Evropy a systém rozhodování v oblasti politik mládeže. Do rozhodování
jsou začleněni i externí partneři, zejména nestátní neziskové
organizace. Evropská unie spolupracuje s Radou Evropy v oblasti
mládeže prostřednictvím tzv. Partnerství mládeže již od roku 1998.
Organizátorem Letní univerzity bylo gruzínské Ministerstvo mládeže
a sportu, které dostalo
příležitost představit svoje
národní politiky. Došlo
k přijetí delegace ministrem pro EU a NATO Giorgim Baramidze, který
upozornil, že členství v EU je pro Gruzii jednou z hlavních priorit. Při návštěvě
Ministerstva spravedlnosti byly prezentovány výborné výsledky potírání
korupce za poslední desetiletí. Vzhledem k tomu, že podíl mladých lidí
v celkové populaci Gruzie se stále navyšuje, získala oblast politiky mládeže
větší důležitost i více financí v posledních letech.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Rada Evropy
Partnerství mládeže mezi Radou Evropy a EU

Příručka k prvnímu cyklu strukturovaného dialogu
Na webových stránkách byla zveřejněna příručka k prvnímu cyklu strukturovaného dialogu
s mladými lidmi a organizacemi mládeže v průběhu španělského, belgického
a maďarského předsednictví na téma zaměstnanosti mladých lidí. Příručka se věnuje
průběhu a přínosu strukturovaného dialogu, jeho aktérům a výstupům a přináší stručných
přehled činnosti jednotlivých předsednictví. V příloze shrnuje stěžejní dokumenty, které
se k tomuto tématu vztahují.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Příručka ke stažení

Anglická verze brožury o politice mládeže v ČR
Brožura je určena zahraničním partnerům MŠMT a zaměřuje se na popis obsahu
a implementace politiky mládeže v ČR na všech úrovních. Informuje o fungování stěžejních
institucí a organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží a obsahuje anotace stěžejních
projektů v této oblasti.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Youth Policy Czech Republic (brožura 2012)
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SPORT
Neformální zasedání Rady ministrů pro sport
Ve dnech 20. až 21. září 2012 se konalo neformální zasedání
Rady ministrů pro sport v kyperské Nikósii. Ministři se věnovali
tématům z oblasti sportu, která jsou v tuto dobu řešeny v rámci
kyperského předsednictví - sport a zdraví a ovlivňování zápasů.
V popředí zájmu se nachází téma sport a zdraví, neboť tento rok
je vyhlášen jako rok aktivního stárnutí a sport je důležitou
součástí evropské strategie. Ministři zdůraznili zejména potřebu
zvyšování povědomí o důležitosti sportu a také výměnu
osvědčených postupů, tvorbu nových strategií a politik
a průřezový přístup ke zmiňovanému tématu.
Pracovní skupina pro sport se konala ve dnech 8. až 9. října 2012. Zde byly probírány návrhy závěrů Rady k ovlivňování
výsledků. Zasedání Rady ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se bude konat ve dnech 26. až 27. listopadu
2012.

Paralympiáda
Po ukončení letních olympijských hrách v Londýně se od 29. srpna
do 9. září 2012 konaly paralympijské hry, ve kterých nechyběli čeští
zástupci. V jednadvaceti sportovních odvětvích bojovalo na 4 200
handicapovaných sportovců o více než 1 500 medailí. Jedenáct
z nich získali naši sportovci. O místa na stadionech byl podobný
zájem jako během předcházející olympiády. Okusit elektrizující
atmosféru přišly 2,7 miliónů diváků.
ČR byla zastoupena v šesti sportech, z toho v pěti čeští účastníci
vybojovali vždy medaili. České barvy reprezentovalo v britské
metropoli 46 handicapovaných sportovců. Získali jednu zlatou, šest
stříbrných a čtyři bronzové medaile. Jediné zlato získal cyklista Jiří
Ježek v silniční časovce na 24 kilometrů. Se svými jedenácti medailemi je Jiří Ježek nejúspěšnějším cyklistou v historii
paralympijských her.
Rozdíly mezi olympiádou a paralympiádou se podle sportovců stále zmenšují. Dokazovali to i fanoušci na londýnských
vyprodaných stadionech.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Internetové stránky paralympiády
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Youth Policy Czech Republic (brožura 2012) Brožura je určena zahraničním partnerům MŠMT a zaměřuje se na popis
obsahu a implementace politiky mládeže v ČR na všech úrovních. Informuje o fungování stěžejních institucí a organizací
zabývajících se prací s dětmi a mládeží a obsahuje anotace stěžejních projektů v této oblasti.
The Global Competitiveness Report 2011-2012
Euractiv: Děti v EU začínají s jazyky od útlého věku, vede angličtina
Euractiv: Studie: Podmínky pro studenty se napříč Evropou liší
Eurydice: Facts and Figures
Europa: Zpráva odhaluje velké rozdíly v nákladech na vysokoškolské vzdělávání a v podpoře pro studenty
Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012
České školství v mezinárodním srovnání - Publikace OECD: Education at a Glance 2012-09-20
Evropská komise: Barrossova řeč o stavu unie 2012 a téma federalizace

SEZNAM VEŘEJNÝCH KONZULTACÍ
Veřejná konzultace k možným tématům budoucích aktivit pro integraci a otevírání národních výzkumných infrastruktur,
do 22. října 2012
Otevření systému vzdělávání – návrh na Evropskou iniciativu pro posílení rozvoje vzdělávání a dovedností
prostřednictvím nových technologií, do 13. listopadu 2012
Výkon vysněné profese bez bariér, do 31. prosince 2012

EU KALENDÁŘ NA ŘÍJEN
Každé pondělí a čtvrtek:
01.10.2012:
04. až 05.10.2012:
08.10.2012:
09.10.2012:
10. až 11.10.2012:
12. až 13.10.2012:
16.10.2012:
18. až 19.10.2012:
22. až 23.10.2012:
22. až 23.10.2012:
24.10.2012:
24.10.2012:
25.10.2012:
25. až 26.10.2012:

26.10.2012:
31.10.2012:

Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Pracovní skupina pro mládež (Youth Working Party)/Brusel
Neformální jednání ministrů pro vzdělávání/Nikósie
Pracovní skupina pro sport (Working Party on Sport)/Brusel
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Rada pro konkurenceschopnost/Brusel
Konference k inovacím v oblasti lékařského výzkumu (Innova Health
Conference)/Nikósie
Pracovní skupina pro mládež (Youth Working Party)/Brusel
European Education, Training and Youth Forum 2012 "Investing in skills for growth
and jobs"/Brusel
Setkání (vrchních) ředitelů pro vysokoškolské vzdělávání (Meeting of the Director
Generals for Higher Education (DG HE))/Nikósie
Setkání (vrchních) ředitelů odpovědných za oblast odborného vzdělávání (Meeting
of the Directors Generals for Vocational Eduaction and Training (DG VET))/Nikósie
Pracovní skupina pro mládež (Youth Working Party)/Brusel
Konference v oblasti celoživotního poradenství (Presidency Conference on Lifelong
Guidance)/Larnaka
Výbor pro vzdělávání, pracovní skupiny pro sport a pro mládež (JUMBO)/Brusel
11. plenární zasedání k Evropské sítě pro rozvoj politik v oblasti celoživotního
poradenství (11th Plenary meeting of the European Lifelong Guidance and Policy
Network (ELGPN))/Larnaka
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Brusel
Konference Modernizace systému uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh EU
bez bariér/Praha

10/datum vydání: 16. října 2012

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
rks@msmt.cz, antonie.ondrouchova@msmt.cz, tel.: 234 811 441
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