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EDITORIAL
Slovo zastupující náměstkyně ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídla zářijové číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech, ve kterém se dočtete o novinkách z oblastí vzdělávání a odborné
přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
V tomto vydání newsletteru je stěžejním tématem nezaměstnanost mladých lidí,
kterému se věnujeme jak v rámci hlavních témat, kde je představena iniciativa
We mean business, tak dále v aktualitách z oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
Hned na úvod naleznete další informace o novém programu Erasmus+. V části
Výzkum a vývoj podáváme zprávu o neformálním jednání ministrů zodpovědných
za výzkum a inovace a aktuality ze sportu představují priority litevského
předsednictví v Radě EU pro danou oblast. V rámci evropského roku občanství je
pořádán Měsíc jednotného trhu, který Vám přibližujeme pod hlavičkou Profesní
kvalifikace.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům, kteří
nám poskytují příspěvky za své oblasti.
Přeji Vám, milí čtenáři, dobrou náladu a příjemný konec léta

Michaela Kleňhová
pověřena zastupováním náměstka ministra
skupiny legislativy a strategie
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Novinky v přípravě programu Erasmus+
Po dosažení dohody nad podobou legislativního návrhu
nového programu Evropské unie pro vzdělávání, mládež,
odbornou přípravu a sport Erasmus+, o kterém jsme vás
informovali v minulém čísle, probíhají i nadále jednání
o konečné podobě nového programu. Ta souvisí
především s dořešením přesné alokace finančních
prostředků na Erasmus+, která bude známa po schválení víceletého finančního rámce EU na podzim roku 2013.
Aby přesto nedošlo ke zbytečnému zdržení při přípravě implementace programu, Evropská komise informovala členské
státy EU, jaké kroky je možné a potřebné podniknout už teď.
MŠMT učinilo rozhodnutí týkající se zejména určení národní agentury a národní autority pro realizaci programu.
Od 1. října 2013 tak například agendy České národní agentury Mládež a Eurodesku přechází pod Dům zahraničních
služeb/Národní agenturu pro evropské programy (DZS/NAEP), čímž se v České republice integruje implementace
dosavadních programů EU v oblasti vzdělávání a mládeže pod jeden celek.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Aktuální informace o vyjednávání a přípravě nového programu Erasmus+
Zdroj fotografie: VITA/The new Programme: ERASMUS+

We mean business
Evropská komise (dále jen EK) se rozhodla zviditelnit
důležitost a význam stáží, respektive jejich přínos
pro společnost. Iniciativa We mean business propaguje
přijímaní studentů na stáže v rámci programů Erasmus
a Leonardo da Vinci. Hlavní výhodou pro organizace,
které přijímají studenty, je zvýšení konkurenceschopnosti
a inovací, navíc za zvýhodněných finančních podmínek. Stážisté z mezinárodního prostředí mohou přinést
do společnosti nový impulz, nové dovednosti, entusiasmus či nové pracovní metody. Studenti ocení zejména první
opravdové pracovní zkušenosti, které zlepšují jejich uplatnitelnost na trhu práce. Mladým lidem také praxe ze stáží
pomáhá překonat přechod ze vzdělávacího procesu na pracovní trh. Jednoznačný přínos této pracovní zkušenosti
potvrzuje také Petra Nováková, která se jako studentka Masarykovy univerzity v Brně zúčastnila šestiměsíční stáže
v diplomatické divizi mezinárodní organizace NATO. Rozhovor se slečnou Novákovou naleznete na webových stránkách
v níže uvedeném odkazu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Rozhovor s Petrou Novákovou
We mean business
Zdroj fotografie: We mean business/Fakta a čísla
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Evropská aliance pro učňovskou přípravu
European Alliance for Apprenticeships, vůbec první společná iniciativa
Evropské komise, předsednictví v Radě EU a evropských organizací
odborových svazů a zaměstnavatelů (Evropská konfederace odborových
svazů – EKOS, BusinessEurope, Evropské středisko podniků s veřejnou účastí –
CEEP a Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků – UAPME)
byla spuštěna 2. července 2013 v Lipsku. Aliance si klade za cíl nastartovat
proces, který by pomohl řešit nezaměstnanost mladých lidí zlepšováním
kvality a nabídky stáží odborného vzdělávání v podnicích formou širokého
partnerství klíčových zúčastněných subjektů v oblasti zaměstnanosti
a vzdělávání. Jedním z deklarovaných cílů aliance je také změna pohledu
na odborné vzdělávání s výučním listem, mimo jiné identifikací nejúspěšnějších systémů tohoto druhu odborné přípravy
žáků v EU a uplatňování těch nejvhodnějších řešení pro jednotlivé členské státy. Na základě prohlášení z Lipska plánuje
litevské předsednictví v Radě EU přijmout i deklaraci ministrů na jednání Rady EU.
Odkazy na zdroje související s tématem:
European Alliance for Apprenticeships
Zdroj fotografie: Trade Schools/Comparing a Union Apprenticeship to Non-Union Apprenticeship

Nezaměstnanost mladých lidí
Řešení nezaměstnanosti mladých lidí je v současné době jednou z priorit, které
spojují země napříč Evropskou unií. Míra nezaměstnanosti u mladých lidí v EU
činila v květnu průměrně 23,1 %, přičemž nejnižší byla v Německu, 7,6 %
a naopak nejvyšší v Řecku, Španělsku a Portugalsku, kde je bez práce přibližně
polovina lidí do 25 let.
V prázdninovém čísle newsletteru jsme informovali o plánovaných opatřeních,
jejichž cílem je změnit negativní situaci mladých lidí na trhu práce. Během
následujících let má být na řešení problému vyčleněno až 8 miliard EUR, a to
zejména na projekty týkající se vzdělávání. Rada EU dále vydala doporučení členským zemím, aby mladí lidé nebyli bez
práce či mimo oblast vzdělávání déle než čtyři měsíce.
Míru nezaměstnanosti mladých lidí je nutné vnímat nejen ze souhrnného hlediska, ale také podle úrovně dosaženého
vzdělání uchazečů o práci, která silně ovlivňuje jejich šance na nalezení uplatnění. V reakci na tuto problematiku
publikoval EUROSTAT v nedávné době dva články, z nichž první se zabývá technikami měření nezaměstnanosti mladých
lidí v EU a vlivem, jaký má přechod mladých dospělých ze školy na trh práce na míru nezaměstnanosti. Druhý text je
zaměřen na analýzu počtu mladých lidí, kteří neopustili vzdělávání a zároveň figurují na trhu práce v rámci
EU i jednotlivých členských států.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Nezaměstnanost mladých - techniky měření (článek 1)
Mladí lidé ve vzdělávání participující na trhu práce (článek 2)
Doporučení Rady o zavedení záruk pro mladé lidi
The Economist: Nezaměstnanost mladých lidí v Evropě
Zdroj fotografie: Evropská komise/Youth Employment: Commission proposes package of measures
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VÝZKUM A VÝVOJ
Neformální jednání ministrů zodpovědných za výzkum a inovace
Ve dnech 23. až 24 července 2013 se v litevském Vilniusu uskutečnilo
neformální jednání Rady pro konkurenceschopnost – část výzkum, jehož se
zúčastnila i česká delegace vedená náměstkem ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Tomášem Hrudou. Ústřední téma jednání neformální Rady
představovala problematika lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji s důrazem
na potřebné dovednosti. V řadě evropských států je možné sledovat rostoucí
nesoulad mezi poptávanými a nabízenými dovednostmi ilustrovaný
skutečností, že navzdory vysoké míře nezaměstnanosti existuje řada
dlouhodobě neobsazených pracovních pozic. Dílčí aspekty, jimž byla
v průběhu diskuze věnována pozornost, představovaly například otázky
naší schopnosti předpovídat budoucí vývoj v oblasti poptávky po dovednostech, spolupráce mezi akademickým
a průmyslovým sektorem v oblasti vzdělávání, včetně podpory společných studijních programů – tzv. „průmyslových
doktorátů“, či otázka mobility výzkumných pracovníků.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na oficiálních stránkách litevského předsednictví v Radě EU
Úryvky z tiskové konference
Zdroj fotografie: Oficiální stránky litevského předsednictví v Radě EU/Informal Competitiveness Council (research part)

MLÁDEŽ
Festival antického divadla pro mládež – antická Messina 2014
Ve dnech od 31. března do 10. dubna 2014 se v řecké Messině uskuteční
3. mezinárodní mládežnický festival antického divadla. Přihlášení divadelních
skupin středoškolských a vysokoškolských studentů na festival probíhá
do 22. listopadu 2013. Festival bude zaměřen na experimentální představení
děl antického řeckého a římského dramatu prostřednictvím studentů. Účast
na festivalu je omezena výlučně na divadelní skupiny středních a vysokých škol
z Řecka a dalších zemí, přičemž počet mladých lidí ve skupině nesmí
přesáhnout 20.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Informace na webových stránkách MŠMT
Zdroj fotografie: Facebook/Festival of Ancient Messene
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SPORT
Priority litevského předsednictví v Radě EU v oblasti sportu
Dne 12. července 2013 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny pro sport. Během jednání byly litevským předsednictvím
v Radě EU (dále jen LT PRES) představeny priority pro oblast sportu v následujícím půlroce. Mezi oblastmi, na které bude
kladen důraz ze strany Litvy, jsou zdraví upevňující tělesné aktivity (HEPA „health-enhancing physical aktivity“), což je
oblast, ve které by měl být vypracován a schválen dokument doporučení Rady. Dalším ze stěžejních témat bude přínos
sportu k hospodářské stabilitě a k potírání nezaměstnanosti mladých lidí, ke kterému LT PRES chystá text závěrů Rady.
V neposlední řadě bude jednou z vlajkových lodí již tradičně boj proti dopingu ve sportu a boj proti ovlivňování výsledků
sportovních utkání.
LT PRES také připomnělo blížící se neformální setkání ministrů pro sport, které se bude konat 1. října 2013 ve Vilniusu
a kterému bude předcházet Sportovní fórum EU ve dnech 30. září až 1. října 2013. Akce je již tradiční součástí
tzv. strukturovaného dialogu se sportovním hnutím.
Odkazy na zdroje související s tématem:
HEPA

PROFESNÍ KVALIFIKACE
Měsíc jednotného trhu
Rok 2013 je rokem Evropského občanství, a proto dává
Evropská unie svým občanům možnost podílet
se na změnách v rámci evropského jednotného vnitřního
trhu. Od 23. září do 23. října 2013 probíhá Měsíc jednotného
trhu, který občanům přináší možnost se přímo aktivně
zapojit do on-line diskuzí mezi jednotlivci, podnikateli,
politiky a evropskými lídry. On-line debaty budou probíhat
na témata, která se týkají všedního života každého z nás:
Jak najít práci, začít podnikat, případně získat uznání
odborné kvalifikace (23. – 27. září), Jaká jsou sociální práva
na jednotném trhu EU (30. září – 4. října), Evropské banky
a Vy (7. – 11. října) a Nákup, prodej a komunikace on-line (14. – 18. října). Na závěr měsíce (23. října) bude uspořádaná
televizní debata, která shrne probíraná témata.
Během čtyř zářijových týdnů mají lidé možnost přispět ke zlepšení evropského vnitřního trhu svými nápady, otázkami
či připomínkami. Své podněty v jednom z oficiálních jazyků EU vkládejte na webové stránky uvedené níže v odkazu.
Na stejné stránce budou od 23. září 2013 probíhat všechny debaty Měsíce jednotného trhu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Your ideas can change Europe
Měsíc jednotného trhu na stránkách MŠMT
Jednotný vnitřní trh
Zdroj fotografie: YourIdeasForEurope/Single Market Month Toolkit
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Modernisation of Higher Education: Improving the quality of teaching and learning in Europe´s higher education
institutions
Recognition of prior non-formal and informal learning in higher education
Otevřený přístup k vědeckým publikacím
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Skupina na vysoké úrovni pro společné programování/Brusel
Konference na téma: „Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě“/Vilnius
COREPER I/Brusel
Přípravné setkání k EU konferenci o mládeži/Vilnius
Konference „Vedení ve vzdělávání“/Vilnius
EU konference o mládeži a setkání (vrchních) ředitelů zodpovědných za oblast mládeže
/Vilnius
COREPER I/Brusel
COREPER I/Brusel
COREPER I/Brusel
Výbor pro vzdělávání/Brusel
COREPER I/Brusel
Evropské studentské shromáždění 26: „Internacionalizace evropského
vysokoškolského vzdělávání: Politiky a praktické postupy pro upevňování politiky
sousedství v rámci EU“/Kaunas
Pracovní skupina pro mládež/Brusel
Horizonty sociálních a humanitních věd /Vilnius
Setkání (vrchních) ředitelů pro vysokoškolské vzdělávání/Vilnius
Evropský řídící výbor/Brusel
COREPER I/Brusel
Rada pro konkurenceschopnost/Brusel
Cedefop konference „Podpora změn v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v politice
i praxi - hodnota vzájemného učení“/Soluň
Sportovní fórum EU/Vilnius
Konference „Posílení východního partnerství v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací“/Vilnius
Pracovní skupina pro výzkum/společná pracovní skupina pro výzkum a atomové
otázky/Brusel

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